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APRESENTAÇÃO
O SIMPE UNIPINHAL – SIMPÓSIO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO do
UNIPINHAL é um evento de divulgação de trabalhos acadêmicos de pesquisa, extensão e
técnicas de inovação de ensino desenvolvidos ela comunidade interna e externa ao UniPinhal.
Objetiva, também arover a atualização de conhecimentos científicos e tecnológicos, das diversas
áreas do saber. Ainda, objetiva, integrar a comunidade institucional, de modo a incentivar novas
iniciativas na formação de grupos interdisciplinares de pesquisa, extensão e inovação do ensino.
Na versão SIMPE 2021 o evento contou com palestras abordando assuntos de interesse
coletivo e a apresentação de 113 trabalhos de pesquisa, extensão e técnicas de ensino. A adesão
dos estudantes e docentes foi excelente, o que contribuiu para o pleno êxito do evento.
Agradecemos imensamente o apoio e a participação dos estudantes, funcionários,
professores, Pró-Reitoria, Reitoria e da Administração Superior do UniPinhal, o que foi ,
fundamental para a realização do SIMPE 2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA
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COMISSÃO ORGANIZADORA
SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO SIMPE UNIPINHAL –
2021
07-09 DE NOVEMBRO DE 2021
COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenação Geral
Profa. Nilva Teresinha Teixeira
Profa. Erica Ferraz
Profa. Márcia Marisa Belli

Comissão Organizadora
Profa. Ademir Salvi Junior
Prof. Aparecido Evangelista de Assis
Prof. Carlos Antonio Centurión Maciel
Prof. Diego de Sousa Miranda
Profa. Erica Ferraz
Profa. Gisele Acerra Biondo Pietrafesa
Profa. Giuliana Brasil Croce
Profa. Georgiana Savia Brito Aires
Profa. Inês Juliana Martorano Giardini
Prof. José Tarcísio Franco de Camargo
Prof. Jésu Aparecido Alves de Oliveira
Profa. Margarete Del Bianchi
Profa. Márcia Marisa Belli
Prof. Mario Osvaldo Bertochi
Profa. Mônica Luri Giboshi
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Profa. Nilva Teresinha Teixeira
Prof. Simone Jorge Gonçalves
Profa. Patrícia Aparecida Ziborsi Aceti
Prof. Paulo Cesar Ricci Romão
Prof. Ricardo Alves Taveira
Prof. Fábio Cornagliotti de Moraes
Profa. Thatiane Padilha de Menezes
Profa. Thais Louise Soares

Divulgação
Prof. Paulo Alves Moreira
Ronaldo Zuccherato

Tecnologia de Informação
André Ricardo Medina Lopes Trevisan
Carlos Gustavo Tavares de Lima
Ricardo Barbosa da Silva
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PROGRAMAÇÃO -SIMPE 2021
7/11/2021 – QUARTA-FEIRA
Abertura solene
Reitor da UniPinhal Prof. Dr. Eliseu Martins
Pró-Reitora da UniPinhal Profa. Me. Márcia Marisa Belli
Profa. Nilva Teresinha Teixeira – Comisssão Organizadora do SIME 2022
20:00h – Momento Cultural
20:20h – Palestra: Experiência do Consumidor na sua Jornada de Compras. Uma visão do
Marketing Digital, Publ. Délcio Ferreira Noventa
LINK YOUTUBE: https://youtu.be/eGgXnPDSqSA
CRONOGRMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIC/UniPinhal
SALA 1
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Profa. Erica Ferraz
Horário
21:20h

Estudante/Orientador/Curso Título do trabalho
Israel Luis Vicente; Erica
Ferraz
Biomedicina

Limpeza, clareamento e conservação dos esqueletos do
ossário do laboratório de anatomia humana da
UniPinhal.

21:40h

Luana Ribeiro Mota; Natalia
Miguel Martinho Fogaça
Fisioterapia

Análise da percepção dos músculos do assoalho pélvico
e presença de sintomas urinários entre mulheres

22:00h

Rafael Antonio Servieri Risso;
Erica Ferraz

Descrição dos esqueletos do ossário do laboratório de
anatomia humana da UniPinhal.

Enfermagem
22:20h

Nathália Helena Caetano
Brizante; Erica Ferraz Enfermagem

Catalogação dos esqueletos do ossário do laboratório de
anatomia humana da UniPinhal.
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SALA 2
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Profa. Georgiana Sávia Brito Aires
Horário

Estudante/Orientador/Curso

21:20h

Ana Laura dos Santos
Munhoz Gôngora; Bruno
Bosch Volpe

Título do trabalho
Avaliação da taxa de crescimento do estojo córneo após
aplicação de células tronco em equinos hígidos.

Medicina Veterinária
21:40h

Letícia Kauane Ferreira de
Souza; Fabrício R. Castelini
Medicina Veterinária

22:00h

Nathalia Delvechio; Adriana
de Melo
Biomedicina

Consórcio de feijão guandu e Brachiaria decumbens.

Estudo da atividade antimicrobiana e antioxidante do
extrato de ora- pro-nóbis.

SALA 3
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Prof. Paulo Cesar Ricci Romão
Horário

Estudante/Orientador/Curso

Título do trabalho

21:20h

Bruna Mozzaquatro Rodriguez;
Euzebio Beli - Administração

Relação entre indicadores socioambientais e a
rentabilidade das empresas de consumo cíclico.

21:40h

Gustavo Henrique de Arruda;
Gabriel Marson Junqueira
Direito

Justiça penal consensual e sua relação com os
direitos fundamentais do acusado.

22:00h

Carolina Couto de Carvalho;
Fábio Cornagliotti de Moraes História

O povoamento do continente americano: uma revisão
bibliográfica com enfoque nos sítios arqueológicos
brasileiros.

22:20h

Ricardo Augusto Ricetti
Biazotto; Paulo César Ricci
Romão

A construção da personagem pública por meio das
narrativas orais: o caso do Padre Matheus Van
Herkhuizen.

Letras
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18/11/2021 – QUINTA-FEIRA
19:30h – Palestra: - Empregabilidade Pós Pandemia, Prof. João Delbin - UniPinhal
LINK YOUTUBE: https://youtu.be/eGgXnPDSqSA
SALA 1 - Educação
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Paulo Cesar Ricci Romão
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Felipe Beltran Katz; Gabriel
Henrique Martins Pancracio; Pedro
Henrique Menegoli Tamaso

AHP- arquivo histórico pinhalense: unindo a
prática histórica e o passado regional com ação
comunitária.

21:40h

Márcio Mariano Alexandre; Rogério
de Assis Teixeira; Adival Aparecido
de Oliveira

O financiamento da educação municipal e a
evolução do ideb no município de Areado
(MG).

Alessandra T. Barreiros; Luana
Martins; Valenthina Salmaso do
Valle Sena; Ricardo A. Taveira;

Escola de ginástica UniPinhal: um relato de
experiência.

22:00h

SALA 2 - Engenharias
P ROFESSOR RESPONSÁVEL: Monica Luri Giboshi
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Leonardo Fernandes de Oliveira;
José Tarcísio Franco de Camargo

Reconhecimento de cores por aplicativo móvel
para pessoas com deficiência visual.

21:40h

Abel Eduardo Parpaioli Cheque;
José Tarcísio Franco de Camargo

Impactos do ensino de programação de
computadores na educação básica.

22:00h

Natasha de Souza Costa Felipe;
Guilherme Giovani Galesso; Patrícia
Aparecida Zibordi Aceti

Desenvolvimento ágil em engenharia de Software.

22:20h

Jadney Gabriele Nunes; Jasiel Pereira
Pinto

Automação e modernização de processos
industriais.
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SALA 3 - Saúde
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Viviane Ferre de Sousa Rodrigues
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Livia Maria Candini Landiva;
Gabriel Diniz; Ana Clara
Corte Rodrigues; Maria
Carolina Ormastroni de Melo
Reis; Inaê Bueno; Inês Juliana
Martorano Giardini;
Margarete Del Bianchi

Controles físicos e químicos do
betacoronavirus – sars-cov-2: projeto
temático integrador de extensão do Curso de
Biomedicina do UniPinhal.

21:40h

Ana Carolina Martins Paiva;
Sintomas/sinais clínicos aa Covid e Pós Covid,
Isadora Lima; Pedro Paulo
as sequelas.
Perugini Vale Pennacchi;
Daniela Peixoto Ferro do Prado

22:00h

Danila Rocha DS. Turati;
Brenda R. Augustini; Luiz
Roberto Chirotto Filho.

Aplicação da técnica rt-pcr no diagnóstico
laboratorial precoce em pacientes infectados
pelo vírus SARS-COV-2.

22:20h

Jacqueline Ferreira David
Alves; Ana Luiza Bueno
Alves; Larissa Aparecida
Calauto; Rafaela Prati
Ramos; Daniella Silva
Oggiam

Mecânica respiratória na Covid-19.

22:40h

Ana Júlia do Prado; Isabela
Diagnóstico: teste molecular RT-PCR, padrão
Januário; Israel Luiz
ouro para Covid-19.
Figueiredo Vicente; João Vitor
Fachini; José Sobreiro Júnior;
Daniela Peixoto Ferro do
Prado
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SALA 4 – Saúde
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Luciana Cristino Diogo
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Evelim Cristina Cezarani Cândido; Lívia
Helena Perez; Camilla Maria Prudêncio
Pilla Teixeira

Atuação da fisioterapia no
transtorno do espectro do
autista (TEA).

21:40h

Paolla Menegoli Tamaso; Emília Raposo
Nascimento; Mariana Ferreira Oliveira
Alveti

Condutas humanizadas de
fisioterapia respiratória em
pediatria.

22:00h

Angélica Alves de Oliveira; Larissa Roberta
dos Santos; Camilla Maria Prudêncio Pilla
Teixeira

Fatores Associados À
Incapacidade Funcional Dos
Idosos.

22:20h

Matheus da Silva Lima; Erica Ferraz

Qualidade de vida de
idosos durante a pandemia
pelo novo coronavírus:
uma série de casos.

22:40

Yoná Moraes Freire; Luciana Cristino
Diogo; Natalia Martinho

Avaliação do
comportamento sexual
feminino durante o
distanciamento social
devido a pandemia de
SARS-COV-2
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SALA 5 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Marianna Stella Zibordi
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Charles Akio Kawase; Andressa Maria
Tristão de Souza; Gabriel Estevão Pereira;
Glauber Vinícuis Teixeira; Marianna Stella
Zibordi

Levantamento de aspectos
ambientais no sítio Santa Maria
(Jacutinga - MG).

21:40h

José Francisco Félix; Murillo Stefano
Mauricio; José Ricardo Pereira Rangel;
Marianna Stella Zibordi

Diagnóstico ambiental no Sítio
São Joaquim (Bueno Brandão MG).

22:00h

Luis Guilherme dos Santos Almeida;
Henrique Staut; Luiz Felipe Gabriel de
Almeida; Marianna Stella Zibordi

Enquadramento de classe de
capacidade de uso do solo no
Sítio Boa Esperança (Outo Fino
MG).

22:20h

Murillo Stefano Mauricio; Altair Arlindo
Semeão; Marianna Stella Zibordi

Avaliação de alternativa para
fenotipagem de insetos na
seleção de colônias resistentes
às tecnologias BT.

SALA 6 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Diego Miranda de Souza
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Denis Dubeau de Almeida; André Luís
Paradela

Programa de controle da broca
do café (hypothenemus hanpei)
e bicho mineiro (Leucoptera
coffeella) com diferentes
tecnologias na cultura do café
(Coffea arabica).

21:40h

Diego Miranda de Souza; Thatiane Padilha
De Menezes

Curso de engenharia agronômica
do UniPinhal: preparado para
um novo mundo.

22:00h

André Luís Paradela; Marcela Sulatto

Parcerias e projetos no setor de
cafeicultura do UniPinhal
26

22:20h

Marcela Sullato; André Luís Paradela

Implantação do campus vitícola.

SALA 7 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Thatiane Padilha de Menezes
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Anderson de Souza Ribeiro; Carlos
Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias;
Marcos Vinícius Mantovani Meloni

Resíduo do beneficiamento do
granito como corretivo e
fertilizante.

21:40h

Cleber Henrique Ramos da Silva; Carlos
Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias;
Marcos Vinícius Mantovani Meloni

Pó de rocha nas alterações
químicas do solo e produção
do feijoeiro.

22:00h

João Pedro Gadanhoto Vieira; Carlos
Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias;
Marcos Vinícius Mantovani Meloni

Manganês no
desenvolvimento inicial do
mogno africano.

22:20h

Ana Elisa Galhardo; Carlos Antonio
Centurión Maciel; Giovanna Piton
Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos
Vinícius Mantovani Meloni

Matéria orgânica e fósforo na
produção do amendoim.
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SALA 8 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Bruno Bosch Volpe
Horário
21:20h

21:40h

Autores

Título do trabalho

Ellen Cristina Rufino Machado; Nathalia
Alessandra Rodrigues Lima Campgnoli;
Maicon Vitor Aparecido Pereira da Rosa;
Leticia Vieira Paes de Lira; Matheus
Vieira de Godoi; Ryan Augusto Granado
Teixeira; Margarete Del Bianchi

Sistema imune de bovinos e a
contribuição na clinica médica
de grandes animais.

Caique de Godói Miranda; Iago Ribeiro
dos Santos; João Victor Couto Mendes de
Oliveira; Laís Helena Vitorino Rodrigues;
Sabrina Godói dos Santos; Sandra Regina
Machado Costa Campos; Margarete Del
Bianchi

.

Estudo do sistema imune de
suinos e seu reflexo na
produção animal.

22:00h

Guilherme Lucio Da Silva; Isabella Luiza Sistema linfoide de equinos e
Oliveira De Azevedo; José Francisco Junio sua aplicação na avaliação
Matias; Kaique Marques Fogo Pedro;
semiologica.
Leonardo Rodrigues; Marcela Cavenaghi
Felix; Thainá Souza Moreira; Margarete
Del Bianchi

22:20h

Angélica Arcanjo; Cassia Regina Risseto; Estudo anatomo-fisiologico dos
Gustavo Amado Bassi Bino; Heitor Faria orgãos linfóides e a inspeção
de Moraes; Keterly Mayla Sgnoretti;
semiologica – símios.
Natasha Nataly Borges; Tainá Sabará de
Souza; Margarete Del Bianchi
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SALA 9 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Erika de Oliveira Schuller
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Ana Ester Bueno Andreata; Danilo
Augusto Troquilho; Deborah Garcia
Lopes; Enzo Teodoro Silva; Joana Paula
Camargos Mota; Leonardo Maia de
França; Newton Guineis Fadini; Thais
Alves dos Reis; Margarete Del Bianchi

Estudo anatomo-fisiologico dos
órgãos linfoides em bubalinos e a
inspeção semiologica.

21:40h

Adriano Francis Vieira; Ana Eliza Dias
Fernandes; Bruno Henrique Da Silva;
Guilherme Francisco Da Silva; Maria
Gabriela Silva Carvalho Ricci; Mateus
Ferreira Peçanha Corrêa; Margarete Del
Bianchi

Sistema imune dos caprinos e a
defesa contra agentes invasores.

22:00h

Ana Cristina Santos de Sousa; Bruna
Mariane Marcatti de Souza; Gabriel
Delbin; Guilherme Peres Ruiz Marsola;
Julia Delalana de Souza; Ludmila
Cavenaghi de Souza; Margarete Del
Bianchi

Estudo anatomo-fisiologico dos
orgãos linfoides em ovinos.

22:20h

Beatriz Custódio Maltempi; Fátima
Estudo anatomo-fisiologico dos
Letícia Navi dos Santos Silva; Giovana
orgãos linfoides da espécie canina
de Campos; Giovanna Pinheiro Siqueira; e a inspeção semiologica.
Julia de Almeida Fischer; Mariana
Gerônimo Vieira; Margarete Del Bianchi
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SALA 10 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Erika de Oliveira Schuller
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Beatriz Sobreiro Barbosa; Diego Davi
Sistema imuológico e órgãos
Generoso; Guilherme Fernandes Henriques; línfoides
Leidiane Aparecida Dos Santos Oliveira;
dos gatos.
Luís Belchior Tavares Teixeira; Thays de
Oliveira Nalin; Margarete Del Bianchi

21:40h

Jéssica Adriane Birelo; Iara Claer da Silva; Imunologia das aves- sistema e orgao
José Lucas Lobo Lopes; Kaiely Carvalho di s linfoides.
Pauli; Carlos Henrique Vaz Molinari; Julia
Aparecida Magalhães Oliveira; Tiago Ramos
de Padua; Margarete Del Bianchi

22:00h

Pâmela Silva Borges; Raíssa Franco dos
Santos; Margarete Del Bianchi

Sistema linfoide de equinos e sua
aplicação na clinica semiológica de
grandes animais.

22:20h

Livia Paparotto Giacomazzi; Gustavo Vilas Órgãos linfoides de bovinos e sua
Boas Lanza; Lucas Gayotto Ocanha;
aplicação na clinica médica de grandes
Margarete Del Bianchi
aanimais.
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SALA 11 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Manoel de Castro Leite Netto
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Natânia Dias Lourenço Verdili, Renata Bueno
De Toledo, Thaís Bortotto Tonietti;
Margarete Del Bianchi

Orgãos linfoides de cães
e sua contribuição na
pesquisa semiológica na
clinica médica de
pequenos animais.

21:40h

Gabriely Bernardo de Souza Macedo; Helena
Crochiquia Suares; Otávio Brandão Azevedo;
Vitória Martelli Barboza; Margarete Del
Bianchi

Órgãos linfoides em
gatos e sua contribuição
na avaliação clinica.

Douglas Benith de Campos; Daiane Pereira
da Silva; João Victor Marcondes Ferreira;
Vinicius Gabriel Reis Malachias; Margarete
Del Bianchi

Sistema imune das aves.

22:00h

SALA 12 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fernanda Monteiro Luz Casalecchi
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Lívia Braghiroli Bernadelli; Giuliana
Brasil Croce

Revisão de literatura: uso da
fotobiomodulação para
tratamento de otite externa
causada por por Malassezia sp.

21:40h

Ana Paula Silva; Fernanda Monteiro Luz
Casalecchi; Luis Philipe Perugini Camilo;
Viviane Aparecida Dorta

Intussuscepção jejunoileal em
bezerra - relato de caso.

22:00h

Lívia Braghiroli Bernadelli; Kaique
Barbosa; Gérsica Bittencourt de Mello;
Regina Raquel Perez; Erika Nogueira
Schuller

Estudo retrospectivo: casos de
hemoparasitoses em cães
atendidos no hospital
veterinário unipinhal entre
2017-2019 em Espírito Santo
do Pinhal.
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22:20h

Kaique Barbosa; Gersica Bittencourt De
Mello; Lívia Braghiroli Bernadelli; Maria
Cerruti Alves; Margarete Del Bianchi

Manejo da incubação artificial
de ovos de galinhas Gallus
domesticus na produção de
pintos de um dia.

SALA 13 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Maristela Pimentel Pinto
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Luiz Gustavo Bonini Bralia; Erasmo
Cardoso Pinto Junior; Margarete Del
Bianchi

Enriquecimento ambiental em
animais de biotério.

21:40h

Ana Laura dos Santos Munhoz Gôngora;
Vinicius Moreira Lamari Furlan,
Margarete Del Bianchi

ZEBRA FISH- DANIO
RERIO como modelo de
experimentação animal.

22:00h

Gersica Bittencourt de Mello; Kaique
Barbosa; Maria Eduarda Cerruti Alves;
Margarete Del Bianchi

A contribuição do uso de
animais isogênicos na
pesquisa biomédica.

22:20h

Thiago Machado Francatto; Gustavo de
Oliveira Batista; Margarete Del Bianchi

A lei arouca como marco
regulatório para a
experimentação animal no
Brasil.

SALA 14 – Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Giuliana Brasil Croce
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Maria Carolina de Souza; Mikael Silva Sousa;
Natalia Alvarez Castro; William Washington
Barbosa; Eduardo Fernandes Martins;
Margarete Del Bianchi

Criação de aves livres de
gaiolas - uma demanda para
o mercado consumidor.

21:40h

Eduarda Leticia Pereira; Emanuelle Lopes
Peres Domingues; Julia Sabara de Souza;
Margarete Del Bianchi

O bem-estar animal e seu
reflexo na produção de
frangos de corte.
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22:00h

Adriely Marques Pereira; Danielli Pereira
Nazário; Giovana Almeida Pereira; Larissa
Silva Alvarenga; Pamela Aparecida da Silva
Rocha; Margarete Del Bianchi

A rastreabilidade na
avicultura - uma demanda de
mercado.

22:20h

Gisele Aparecida Milan; Carla Talyssa dos
Santos; Edney Silvandro de Oliveira Campos;
Rafael Coelho; Margarete Del Bianchi

O mercado Halal e a
avicultura brasileira: revisão
bibliográfica.

DIA 19/11/2021 –
SEXTA-FEIRA
19:30h – Palestra: Liderança Humanizada e Estratégica, Profa. Marli Gabriel
de Melo Almeida- UniPinhal
LINK YOUTUBE: https://youtu.be/qeTbTfpzRPI
SALA 1 - Educação
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Paulo Cesar Ricci Romão
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Valéria Aparecida Rocha Torres; Fábio
Cornagliotti de Moraes; João Guilherme
Cabral do Nascimento; Victória Gonçalves
Pazine; Vitor Paschoini Cavinati; Larissa
Helena da Silva; Guilherme Aquiles
Fernandes Ghesi.

Plano museológico UniPinhal

21:40h

Gabriela Priscilla Bastoni; José Eymard da
Silva

Os anos iniciais do ensino
fundamental como espaço de
formação da consciência
ambiental

22:00h

Misael Victor Nicoluci; Cesar Eduardo S.
Bagnolo; Luiz Felipe Ferreira; Alencar José
de Oliveira Scafi

Planejamento financeiro em uma
microempresa: estudo
exploratório no setor alimentício.

33

SALA 2 – Engenharias
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Monica Luri Giboshi
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Otavio Goncalves Tobias; Jean Antonie de
Almeida Vieira

Chocadeira automatizada
monitorada via celular.

21:40h

Vitor Munhóz Moreira da Silva; Jean
Antonie de Almeida Vieira

O impacto social dos jogos digitais
nas interações externas entre
adolescentes

22:00h

Rodrigo Filho Zandonadi Bazzarella;
Gleidson Juliacci Patto

Projeto de desenvolvimento de um
forno a gás com esteira de baixo
custo para pizzarias.
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SALA 3 – Saúde
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Camilla M. Teixeira Pilla
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Gabriela Beatriz Rosa; Israel Luis Vicente;
Rafael Antônio Servieri Risso; Nathália
Helena Caetano Brizante; Erica Ferraz

Fraturas e materiais
ortopédicos encontrados nos
membros superiores e
inferiores dos esqueletos do
laboratório de anatomia
humana da unipinhal.

21:40h

Valenthina Salmaso Do Valle Sena; Taike
Rafael Lopes da Silva; Rafael Mascarenhas
Cândido; Pedro Aparecido De Lima;
Alessandra Tartaglia Barreiros; Daniella
Silva Oggiam

A importância da análise
biomecânica de passos
específicos nas danças
urbanas.

22:00h

Marcus Vinícius de Almeida Campos;
Henrique Miguel; Lilian Cristina Gomes
do Nascimento; Daniel dos Santos

Efeitos de um programa de
treinamento com resistência
elástica em pessoas idosas
sarcopênicas
institucionalizadas.

22:20h

Patrícia Della Torre de Oliveira; Adival
Aparecido de Oliveira

Conhecer os traços de
caráteres melhoram a
qualidade de vida.

22:40h

Yoná Moraes Freire; Luciana Cristino
Diogo; Natalia Martinho

Avaliação do comportamento
sexual feminino durante o
distanciamento social devido
a pandemia de Sars-Cov-2
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SALA 4 – Saúde
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Thaís Louise Soares
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Nathalia Delvechio; Rafaela Bertucci Pereira; Luiz Estratégia viral do SarsRoberto Chirotto
Cov-2.

21:40h

Larissa Isabelle da Silva; Adriele Caroline Vital;
Isadora Raphaely Inácio; Nathalia Cachola
Bertoldo dos Reis; Thaís Louise Soares

Impacto da obesidade ao
covid-19: conscientização
nas redes sociais.

22:00h

Júlia Vitória Medeiros Felippi; Mariana Ferreira
Oliveira Alveti

Síndrome pós covid-19 e
estado funcional dos casos
no município de espirito
santo do pinhal/sp.

22:20h

Giovanna Meneguessi Peres; Lydia Karoline
Cardoso; Erica Ferraz

Intervenções digitais para
reabilitação de doenças
cardiovasculares.

22:40h

Andreia Cândida dos Passos; Maria Gabriela
Ragazzo; Thais Alberti; Thaís Louise Soares

Diabete x Covid 19
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SALA 5 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fábio Mazzonetto
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Margarete Del Bianchi; Diego Sousa; Georgiana
Sávia Brito Aires; Thatiane Padilha De Menezes

Aviário de frangos de corte –
unidades
experimentais/pedagógicas.

21:40h

Diego Miranda De Souza; Eduardo Pizzi Da
Costa; João Victor Dos Santos Perez; Felipe
Teodoro De Oliveira; Giovana Vuolo De Melo;
Fabiana De Souza Silva; Wesley Barbosa Da
Silva; Maria Isabella Ribeiro Padovani Loschi

Preferências do consumidor de
alface.

22:00h

Renato Fenólio Júnior; André Luís Paradela;
Rômulo Ap. Buton

Efeito da fermentação dos
grãos em pós-colheita na
qualidade da bebida do café.

22:20h

Bruno Panicatti; Marcela Sulatto; André Paradela

Efeito da fermentação
controlada na qualidade da
bebida final em café arábica.

SALA 6 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Nilva Teresinha Teixeira
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Artur Naoto Takigone; Nilva Teresinha Teixeira

Bioestimulantes na produção de
alface Lactuca sativa cv Vanda.

21:40h

Bruno Luiz De Santana Fienga; Nilva Teresinha
Teixeira

Polímero bioestimulante no
desenvolvimento inicial do milho
(Zea mays l.) cv Ag 1051.

22:00h

Luiz Carlos De Oliveira Junior; Nilva Teresinha
Teixeira

Níquel e resistência da soja à
ferrugem asiática.

22:20h

Thaline Siqueira Ferrante; Nilva Teresinha Teixeira

Adubação orgânica, pó de casca
de ovos e microrganismos
eficazes nas características
químicas do solo e no
desenvolvimento do jiló.
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SALA 7 – Engenharia Agronômica
PROFESSOR RESPONSÁVEL: André Palermo Tonietti
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Luiz Henrique Peçanha Sossai; Carlos Antonio
Centurión Maciel; Giovanna Piton Mendes; Lincoln
Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni

Efeitos do resíduo de construção
e demolição (RCD) no solo e na
cultura do feijoeiro.

21:40h

Marcela Sullato; André Luís Paradela

Pomar em formação.

22:00h

Valter Bassi Neto; Carlos Antonio Centurión
Maciel; Giovanna Piton Mendes; Lincoln Alves
Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni

Efeito da calagem no
desenvolvimento da cultura do
pimentão-verde.

SALA 8 - Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fernanda Monteiro Luz Casalecchi
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Karen Kamila Frizo Candido; Letícia Kauane
Ferreira de Souza; Margarete Del Bianchi

Contribuição do uso de animais
de laboratório na indústria de
imunobiológicos.

21:40h

Pricila Godoy de Carvalho; Viviane da Silvia
Peçanha; Margarete Del Bianchi

A substituição de animais de
laboratório na cosmetologia.

22:00h

Caique de Godói Miranda Pereira; Iago Ribeiro
dos Santo; João Victor Couto Mendes de Oliveira;
Laís Helena Vitorino Rodrigues; Sabrina Godói
dos Santos; Sandra Regina Machado da Costa
Campos; Margarete Del Bianchi

Processos de controle de
microrganismos em centros
cirurgicos veterinários.

22:20h

Jéssica Adriane Birelo; José Lucas Lobo Lopes;
Júlia Aparecida Magalhães de Oliveira; Carlos
Henrique Vaz Molinari; Tiago Ramos de Pádua;
Kaiely Carvalho de Pauli; Iara Claer da Silva;
Margarete Del Bianchi

Processos de higiene e
desinfecção em haras.
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SALA 9 - Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Bruno Bosch Volpe
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Adriano Francis Vieira; Ana Eliza Dias Fernandes; Desinfetantes e desinfecção em
Bruno Henrique Da Silva; Guilherme Francisco Da central de reprodução equina- coleta
Silva; Maria Gabriela Silva Carvalho Ricci;
de sêmem de garanhão.
Mateus Ferreira Peçanha Corrêa; Margarete Del
Bianchi

21:40h

Guilherme Lucio Da Silva; Isabella Luiza Oliveira
De Azevedo; José Francisco Junio Matias; Kaique
Marques Fogo Pedro; Leonardo Rodrigues;
Marcela Cavenaghi Felix; Thainá Souza Moreira;
Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfecção na
suinocultura.

22:00h

Ellen Cristina Rufino Machado; Nathalia
Alessandra Rodrigues Lima Campgnoli; Maicon
Vitor Aparecido Pereira da Rosa; Leticia Vieira
Paes de Lira; Matheus Vieira de Godoi; Ryan
Augusto Granado Teixeira; Margarete Del Bianchi

Higiene e desinfecção na clinica de
pequenos animais.

22:20h

Angélica Arcanjo; Cassia Regina Risseto; Gustavo
Amado Bassi Bino; Heitor Faria de Moraes;
Keterly Mayla Sgnoretti; Natasha Nataly Borges ;
Tainá Sabará de Souza; Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfecção em
estabelecimentos veterinários – aves
de postura.
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SALA 10 - Medicina Veterinária
PROFSSOR RESPONSÁVEL: Giuliana Brasil Croce
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Ana Ester Bueno Andreata(; Danilo Augusto
Troquilho(; Deborah Garcia Lopes(; Enzo Teodoro
Silve; Joana Paula Camargos Mota; Leonardo Maia
de França; Newton Guineis Fadini; Thais Alves dos
Reis; Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfecção em
canil

21:40h

Beatriz Custódio Maltempi; Fátima Letícia Navi dos Desinfetantes e desinfeccção em
Santos Silva; Giovana de Campo; Giovanna Pinheiro instalações leiteiras
Siqueira; Julia de Almeida Fischer1Mariana
Gerônimo Vieira; Margarete Del Bianchi

22:00h

Beatriz Sobreiro Barbosa; Diego Davi Generoso;
Guilherme Fernandes Henriques; Leidiane
Aparecida dos Santos Oliveira; Luís Belchior
Tavares Teixeira; Thays de Oliveira Nalin;
Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfecção em
aviários de frangos de corte

22:20h

Ana Cristina Santos de Sousa; Bruna Mariane
Marcatti de Souza; Gabriel Delbin; Guilherme Peres
Ruiz Marsola; Julia Delalana de Souza; Ludmila
Cavenaghi de Souza; Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfeção de
ambulatorio veterinário
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SALA 11 - Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Manoel de Castro Leite Netto
Horário

Autores

Título do trabalho

21:20h

Thaís Bortotto Tonietti; Natânia Dias
Lourenço Verdili; Renata Bueno de Toledo;
Margarete Del Bianchi

Desinfetantes e desinfecção em
bovinocultura de leite tipo b.

21:40h

Pâmela Silva Borges; Raíssa Franco dos
Santos; Margarete Del Bianchi

Higiene e desinfecção na
suinocultura.

22:00h

Vitória Martelli Barboza; Gabriely Bernarndo Limpeza e desinfecção na avicultura
de Souza Macedo; Helena Crochiquia Suares; de corte.
Rafaelle Norte Spitler; Otávio Brandão
Azevedo; Margarete Del Bianchi

22:20h

Livia Paparotto Giacomazzi; Douglas
Benith De Campos; Daiane Pereira da Silva;
Gustavo Vilas Boas Lanza; Margarete Del
Bianchi

Higiene e desinfecção de hospitais e
clínicas veterinárias.

SALA 12 - Medicina Veterinária
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fernanda Monteiro Luz Casalecchi
Horário
13:30 h

Autores

Título do trabalho

Luis Philipe Perugini Camilo; Pâmela Silva
Borges; Ana Paula Silva; Fernanda Monteiro
Luz Casalecchi

Suspeita de pitiose equina –
relato de caso
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TRABALHOS APRESENTADOS

42

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

43

ENGENHARIA AGRONÔMICA
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1 ADUBAÇÃO ORGÂNICA, PÓ DE CASCA DE OVOS E
MICRORGANISMOS EFICAZES NAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
DO SOLO E NO DESENVOLVIMENTO DO JILÓ
Thaline Siqueira Ferrante; Nilva Teresinha Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
nilva@unipinhal.edu.br
RESUMO
Entre as ferramentas para melhorar a fertilidade do solo na agricultura orgânica,
estão os estercos animais, os compostos enriquecidos e os microrganismos eficientes.
Outra alternativa é o pó de cascas de ovos, com poucas informações na literatura. O
objetivo foi avaliar o comportamento da adubação orgânica, na forma de esterco
bovino e do composto enriquecido Bokashi, de pó de cascas de ovos de galinha e de
produto comercial contendo microrganismos eficazes no desenvolvimento de mudas
de jiló (Solanum gilo Radd) cv Morro Grande e nos atributos químicos de solo
cultivado com a referida espécie. O trabalho foi conduzido, em casa de vegetação, no
curso de Engenharia Agronômica do UniPinhal, Espírito Santo do Pinhal (SP), entre
abril a agosto de 2017, com delineamento estatístico inteiramente casualizado, com 4
repetições e 5 tratamentos: controle; esterco bovino + composto enriquecido
Bokashi; esterco bovino + composto enriquecido Bokashi + pó de casca de ovos e
esterco bovino + composto enriquecido Bokashi + pó de casca de ovos
microrganismos eficazes. Cada parcela constou de um laminado plástico de 5 L de
capacidade contendo solo de textura argilosa corrigido quanto a acidez pelo método
da saturação por bases, elevando-a a 80%. Os resultados obtidos, coletados aos 120
dias de idade das plantas, permitiram concluir que a associação esterco bovino e
Bokashi proporcionou aumentos de enraizamento e de desenvolvimento da parte
aérea do jiló; a adição de pó de casca de ovos de galinha e dos microrganismos
eficazes não provocaram aumentos de desenvolvimento das plantas e a inclusão dos
produtos incluídos no estudo, beneficiaram os atributos químicos do solo após
cultivo com jiló, com exceção do formulado contendo microrganismos.
Palavras-chave: bokashi; olericultura; agricultura orgânica
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2 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVA PARA FENOTIPAGEM DE INSETOS
NA SELEÇÃO DE COLÔNIAS RESISTENTES ÀS TECNOLOGIAS BT
Murillo Stefano Mauricio; Altair Arlindo Semeão; Marianna Stella Zibordi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.mariana.zibordi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Um dos grandes desafios do uso das plantas transgênicas que expressam proteínas Bt
é a evolução da resistência de insetos pragas-alvo da tecnologia, devido à pressão de
seleção exercida pela expressão contínua das proteínas pelas plantas Bt.
Considerando os métodos utilizados para a seleção de insetos resistentes na
atualidade, F2 screen, F1 screen e método de seleção massal, o azul de timol pode ser
uma alternativa para a seleção e caracterização desses indivíduos resistentes, pois
com o seu uso seria possível não somente selecionar os indivíduos homozigotos
resistentes, mas também os heterozigotos e desta forma iniciar o processo de
estabelecimento de uma colônia resistente para fins de usá-la no desenvolvimento de
novos produtos de biotecnologia. Desta forma, seria possível testar um grande
número de insetos de forma rápida e simplificada, trazendo agilidade e economia ao
processo. Para este estudo foram utilizadas colônias susceptíveis (SS) e resistentes
(RR), bem como espécimes resultantes do acasalamento destas duas colônias, os
quais são considerados heterozigotos (RS) de Spodoptera frugiperda. As colônias de
S. frugiperda do campo são de Casa Branca - SP e Luís Eduardo Magalhães - BA. A
colônia de C. includens foi coletada no município de Roda Velha - BA. Para a
realização dos bioensaios foram utilizadas três proteínas derivadas de Bacillus
thuringiensis, sendo A, B e C. Como trata-se da validação de um protocolo, as
análises foram feitas em sua maioria de forma qualitativa, utilizando-se avaliação
visual para detecção de diferenças. A partir dos resultados obtidos nos bioensaios
verificou-se que os indivíduos azuis que poderiam ser heterozigotos ou resistentes
morreram e parte dos indivíduos que permaneceram transparentes eram resistentes,
pelo fato de sobreviverem a expressão da proteína nos discos foliares. Desta forma,
apesar de não ter sido aplicado nenhum teste estatístico, é possível dizer que a
hipótese natural (H0) foi rejeitada.
Palavras- chave: C. includens; S. frugiperda; milho
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3 AVIÁRIO DE FRANGOS DE CORTE – UNIDADES
EXPERIMENTAIS/PEDAGÓGICAS
Margarete Del Bianchi; Diego Miranda de Souza; Georgiana Sávia Brito Aires;
Thatiane Padilha de Menezes
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof. margarete.bianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A avicultura brasileira, dentro do agronegócio, é um setor de destaque, atingindo o
terceiro lugar na produção e primeiro lugar na exportação, dentro do ranking mundial
de produção de carne de frango. Os cursos de graduação em Ciências Agrárias como
Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica, trazem nas suas Diretrizes
Curriculares Nacionais, propiciar o desenvolvimento de competências técnicas e
atitudinais, na formação de profissionais aptos para a gestão do agronegócio. Este
trabalho tem por objetivo trazer um projeto acadêmico de estudo de meio, em que
foram reformuladas instalações para que os graduandos dos cursos de Ciências
Agrarias do UNIPINHAL, pudessem acompanhar, como atividade prática, a criação
de um lote de frangos de corte, com avaliações periódicas semanais de índices de
desempenho dos animais, durante o semestre letivo em que as disciplinas de
Avicultura e Zootecnia de Aves, são ofertadas nos Cursos de Graduação em
Medicina Veterinária. Pode-se concluir que a vivência pratica tanto do conteúdo
teórico, como o exercício do desenvolvimento das competências técnicas e
atitudinais podem conduzir o aprendizado e preparação do acadêmico para o setor do
agronegócio.
Palavras-chave: avicultura; educação, pesquisa; extensão
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4 BIOESTIMULANTES NA PRODUÇÃO DE ALFACE Lactuca sativa cv
VANDA
Artur Naoto Takigone; Nilva Teresinha Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
nilva@unipinhal.edu.br
RESUMO
A alface (Lactuca sativa) é uma folhosa originária do leste do Mediterrâneo, muito
utilizada na alimentação humana, com bom valor nutricional e que traz muitos
benefícios para a saúde. A alface (Lactuca sativa) é consumida em todo o território
brasileiro, com grande importância na economia do Brasil e o uso de novas
tecnologias, como de bioestimulantes, vem se tornando interessante. O objetivo do
estudo foi verificar o efeito de dois bioestimulantes comerciais: Stimulate
(constituído de fitohormônios) e Blackjak (formulado com ácidos húmicos e
fúlvicos), na produção de alface (Lactuca sativa) cv Vanda. O experimento foi
conduzido, entre 7/10/2020 e 27/11/2020 em canteiros sob estufa, no Centro
Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, em Espírito Santo do Pinhal, SP,
coordenadas geográficas de 22°11’27” latitude sul e 46°44’27” longitude oeste, com
altitude de 870 metros. A correção da fertilidade do solo foi norteada pela análise de
solo e recomendações para a cultura. O delineamento estatístico foi o em blocos
casualizado, com 3 tratamentos e 8 repetições. Cada parcela constou de 10 plantas.
As aplicações dos bioestimulantes foram realizadas ao entardecer, sendo duas as
aplicações: 14 dias após o plantio e 20 dias após a primeira aplicação. Aos 51 dias
após a instalação do ensaio, colheram-se duas plantas da parte central de cada
parcela, verificou-se a massa fresca e os resultados foram analisados
estatisticamente. Os resultados evidenciaram que a inclusão dos bioestimulantes
beneficiaram o desenvolvimento e a produção de massa fresca da alface. Pode-se
concluir, assim, que os bioestimulantes, Stimulate e Blackjak, proporcionaram
resultados positivos na produção, com destaque para Stimulate.
Palavras-chave: fitorreguladores; ácidos húmicos e fúlvicos; hortaliças; olericultura
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5 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO UNIPINHAL:
PREPARADO PARA UM NOVO MUNDO.
Diego Miranda de Souza; Thatiane Padilha de Menezes
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.diego.souza@unipinhal.edu.br
RESUMO
A modernização da agricultura brasileira propiciou ao país um aumento significativo
da produção e exportação de produtos agropecuários, tornando o Brasil uma
referência nos setores do agronegócio. Visando acompanhar o dinamismo do
mercado agrícola, o curso de Engenharia Agronômica do UniPinhal tem sido
continuamente reestruturado com a incorporação de novas tecnologias. É objetivo do
curso preparar profissionais capacitados ao mercado de trabalho, com autonomia
intelectual e que se adaptem as constantes mudanças do agronegócio. Dentre as
estratégias do curso, estão os projetos desenvolvidos no Campus Experimental,
como: a horta terapêutica, produção de hortaliças de cunho social e didático, em
parceria com o Instituto Bezerra de Menezes; produção em sistema hidropônico;
implantação de pomar, com destaque para viticultura, um próspero setor que se inicia
na região; a cafeicultura, atividade tradicional da comunidade pinhalense; a
caprinocultura, a cunicultura e a avicultura, projetos executados em parceria com
empresas do setor; e a produção de plantas medicinais. Além disso, realiza-se a
instalação de campos experimentais e demonstrativos, atividades de pesquisa e
extensão acompanhadas pelo corpo docente e discente. Toda essa expansão do setor
agropecuário favoreceu a integração do curso de Engenharia Agronômica do
UniPinhal com a sociedade, assim como a progressão dos conhecimentos
transmitidos.
Palavras-chave: integração; renovação; agronomia
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6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO SÍTIO SÃO JOAQUIM (BUENO
BRANDÃO - MG)
José Francisco Félix; Murillo Stefano Mauricio; José Ricardo Pereira Rangel;
Marianna Stella Zibordi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.marianna.zibordi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os cuidados com a área ambiental fazem parte da boa gestão de um
empreendimento, inclusive na produção agropecuária, visto que os recursos naturais
fazem parte do processo produtivo. A gestão ambiental é um processo implementado
pela administração e tem como foco a sustentabilidade, a fim de diminuir os
impactos causados ao meio ambiente a partir das atividades realizadas. A
implementação deste processo traz benefícios para a empresa, como mitigação de
impactos negativos, promovendo a preservação e a conservação dos recursos
naturais, sempre buscando o manejo adequado. O objetivo do trabalho foi realizar o
diagnóstico ambiental de uma unidade de produção agropecuária, no município de
Bueno Brandão – MG e propor medidas de adequação. Em 2021 foi realizado o
levantamento das condições de uso do solo, das áreas de proteção permanente e dos
produtos fitossanitários utilizados no sistema de produção, bem como a classe
toxicológica. Foram utilizadas ferramentas disponíveis no site da Coordenadoria de
Desenvolvimento Rural Sustentável para enquadramento das classes de capacidade
de uso do solo e diagnóstico das práticas conservacionistas. Também foi utilizado o
Código Florestal (2012) para verificação das exigências legais. Observou-se que o
Sítio São Joaquim é um minifúndio (15,54 ha) com 78% da área com cultivo de
batata em rotação de cultura com pastagem e 5,8% de área de preservação
permanente. Pela classificação fundiária do imóvel e de acordo com as regras
transitórias do Código Florestal, não é necessária a área de reserva legal, tratando-se
de um minifúndio. Foi identificada classe de capacidade de uso do solo III com boas
práticas conservacionistas, não apresentando erosão. Dos produtos fitossanitários
utilizados, 38,9% correspondem à classe toxicológica 5 (improvável de causar dano
agudo). Foi proposta a recomposição de 5 metros ao redor do reservatório de água
para proteção, com plantio de nativas.
Palavras-chave: agricultura; gestão ambiental; manejo; sustentabilidade
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7 EFEITO DA CALAGEM NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO
PIMENTÃO-VERDE
Valter Bassi Neto; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna Piton Mendes;
Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br
RESUMO
O pimentão está entre as hortaliças de maior expressão econômica no Brasil, é uma
solanácea perene e destaca-se no cultivo em ambiente protegido e no campo. Entre
os muitos fatores que afetam a produção e a qualidade do pimentão tem-se a
adequada nutrição mineral, pois influencia no crescimento, na produtividade e na
qualidade dos produtos colhidos. A calagem é considerada uma das ferramentas que
mais beneficia a produção agrícola, através da correção da acidez do solo, melhora
condições para o crescimento radicular com melhor aproveitamento dos nutrientes do
solo e maior absorção de água; proporciona o aumento da saturação de bases,
promove maior disponibilidade de N, P, K, Ca, Mg, aumentando a produtividade das
culturas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da calagem no
desenvolvimento da cultura do pimentão-verde. O solo utilizado no experimento foi
classificado como Argissolo Vermelho Amarelo, distrófico, textura argilosa. O
experimento constou de 7 tratamentos com 4 repetições em delineamento
experimental inteiramente casualizado, utilizando-se doses crescentes de calcário,
correspondentes a 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 t t.ha-1 .Aos 90 dias após o plantio
das mudas procedeu-se a colheita dos frutos maduros e bem desenvolvidos,
continuando a colher semanalmente após esta data por mais 60 dias. Os frutos
colhidos de cada tratamento foram pesados e submetidos a análise estatística. Pelos
resultados obtidos, percebe-se que na medida que aumenta a dosagem de calcário ou
a saturação por bases, houve uma resposta positiva dos efeitos do corretivo no
aumento da produção do pimentão; a cultura respondeu positivamente à adição de
calcário; a dosagem de 3,0 t.ha-1, com 90% de %V foi a que obteve melhor resultado
em produtividade e as condições do solo estudado de caráter ácido e de baixa
fertilidade natural, a adição de calcário foi altamente benéfica para o pimentão.
Palavras- chave:
produtividade

saturação por bases; acidez do solo; nutrição mineral;
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8 EFEITO DA FERMENTAÇÃO CONTROLADA NA QUALIDADE DA
BEBIDA FINAL EM CAFÉ ARÁBICA
Bruno Panicatti; Marcela Sulatto; André Paradela
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal;
paradela@unipinhal.edu.br
A qualidade da bebida do café pode ser influenciada por diversos fatores pré e pós
colheita, os quais garantem a expressão final da qualidade da bebida. A fermentação
durante o processo, de forma controlada, acaba por atribuir à bebida final um sabor
bem exótico O controle do processo de fermentação é a parte mais importante para o
processo. O presente trabalho teve por objetivo testar alguns tipos de fermentação em
café cereja para melhorar a qualidade do produto em relação à bebida final. O
presente trabalho foi elaborado nas dependências do Unipinhal. O café utilizado foi o
tipo cereja safra 2021, colhido manualmente em maio, proveniente do campus
experimental, cultivar catuaí com aproximadamente 50 anos de idade. Para fins de
comparação, esse mesmo tipo de café foi colhido e levado para terreiro de cimento e
deixado secar de forma natural até atingir a umidade de 12 %. Para a fermentação
controlada optou-se por usar bombonas e sacos plásticos devidamente lacrados. Após
o período de fermentação, o café foi disposto em terreiro suspenso até o secamento
atingir 12% de umidade. Depois da seca, o café em côco foi acondicionado em sacos
de juta e devidamente guardado em tulha permanecendo por um período de 20 dias
para descanso. Passado o período de descanso, foram retiradas amostras e enviadas
para a Empresa Qualité, as quais foram beneficiadas, torradas e moídas e
encaminhadas para a classificação. Os resultados da classificação mostraram que em
comparação com o café natural, originário da mesma lavoura, porém sem
fermentação e seco em terreiro, todos os testes foram eficientes em aumentar a
pontuação da bebida e também a classificação, passando de bebida dura para bebida
mole. Os cafés fermentados apresentaram uma grande diversidade de aromas e
sabores, podendo um mesmo lote apresentar reações distintas dependendo do
processo de fermentação.
Palavras-chave: cafeeiro; pós-colheita; classificação
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9 EFEITO DA FERMENTAÇÃO DOS GRÃOS EM PÓS-COLHEITA NA
QUALIDADE DA BEBIDA DO CAFÉ
Renato Fenólio Júnior; André Luís Paradela; Rômulo Ap. Buton
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
paradela@unipinhal.edu.br
RESUMO
A bebida considerada fonte de energia que conhecemos como café, é obtida a partir
da infusão dos grãos secos, torrados e moídos advindos de frutos de café, com polpa
doce e fina. Técnicas que possam auxiliar na diferenciação do sabor e qualidade do
grão, agregando características sensoriais únicas e desejáveis à bebida, tem sido
amplamente estudadas. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o
efeito da fermentação assistida (convencional, com etanol ou uso de levedura) na
qualidade sensorial da bebida obtida a partir do grão de café Catucaí. O estudo foi
conduzido no Sítio São José da Cachoeirinha (Albertina – MG) onde os cafés foram
colhidos e submetidos a 3 tratamentos de fermentação: anaeróbica convencional
controlada (T1), com etanol (T2), com adição de levedura Artisans (T3) e uma
testemunha (T), que não sofreu fermentação. Os processos fermentativos ocorreram
durante 180 horas e, em seguida, a testemunha e os cafés fermentados foram
submetidos ao processo de secagem natural durante 23 dias, realizando-se então a
torra, moagem, preparo e prova da bebida para avaliação dos atributos de fragrância,
aroma, sabor, after taste, acidez, corpo, balanço, doçura, limpeza da xícara,
uniformidade e nota total, segundo protocolo da Associação Americana de Cafés
Especiais. Com isso, observou-se que a fermentação impactou positivamente nos
atributos de fragrância, aroma, sabor, after taste, acidez, corpo e balanço, com
valores iguais para os demais atributos, e notas finais de 81 para a testemunha, 85
para o T1 e T3, e 84 para o T2. Entretanto, o custo associado ao uso de etanol e,
principalmente, da levedura, faz com que haja aumento dos gastos do processamento,
mas impacto similar na qualidade da bebida quando comparada à fermentação
convencional. Portanto, o tratamento fermentativo convencional foi considerado o
mais vantajoso economicamente e com melhor efeito na qualidade sensorial da
bebida obtida.
Palavras-chave: café; levedura; etanol; análise sensorial

53

10 EFEITOS DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) NO
SOLO E NA CULTURA DO FEIJOEIRO
Luiz Henrique Peçanha Sossai; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os resíduos de construção civil (RCD) representam grande problema ambiental e
este trabalho teve por finalidade o estudo do uso do resíduo de construção e
demolição (RCD) em atividades agrícolas. Foi feito um ensaio de incubação de 30
dias de duração, com os tratamentos correspondendo a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 t
ha-1 do resíduo misturado ao solo, umedecido com água na capacidade de campo, e
posterior análise de H+, H+Al, Ca, SB e %V. Como padrões empregaram-se
calcário dolomítico e outra CaCO3 p.a. Verificou-se que o PRNT do resíduo
estudado foi de 18% e que para cada tonelada de calcário dolomítico PRNT 100% é
necessário empregar 5,5 toneladas de resíduo para o mesmo efeito corretivo.
Também foi realizado em estufa um experimento em vasos utilizando o feijoeiro
como planta teste. O delineamento experimental constou de 6 tratamentos e 4
repetições utilizando o equivalente a 0, 1, 2, 3, 4 e 5 t ha-1 do resíduo. Na colheita,
aos 100 dias da semeadura, foram avaliados número e peso das vagens, número de
grãos, peso total dos grãos e peso de 100 grãos. Na dosagem de 3 t ha-1 foi observado
um aumento de produtividade na ordem de 22% quando comparado com a
testemunha. Não foram observados sintomas de toxidez nas plantas.
Palavras-chave: acidez; agricultura; corretivo; Phaseolus vulgaris; resíduo
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11 ENQUADRAMENTO DE CLASSE DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO
NO SÍTIO BOA ESPERANÇA (OURO FINO - MG)
Luis Guilherme dos Santos Almeida; Henrique Staut; Luiz Felipe Gabriel De
Almeida; Marianna Stella Zibordi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.marianna.zibordi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A gestão ambiental presente no agronegócio deve conduzir a produção com boas
práticas, buscando a sustentabilidade e reduzindo os impactos ambientais negativos.
O uso adequado do solo é um fator muito importante na busca da sustentabilidade. O
objetivo deste trabalho é apresentar a propriedade Sítio Boa Esperança, realizar o
enquadramento da classe de capacidade de uso do solo (Software CATI) e apresentar
propostas de melhoria para o sistema produtivo. O Sítio Boa Esperança, localizado
no município de Ouro Fino (MG), é classificado como um minifúndio, com menos
de 1 módulo fiscal. Possui área total de 4,48 hectares, sendo 4,0 hectares
aproveitáveis com cafeicultura, 0,3 hectares com benfeitorias e 0,2 hectares com
Área de Proteção Permanente. O solo da propriedade, de acordo com a classificação
do sistema da CATI, corresponde à classe III. É um solo cultivável com problemas
de conservação, risco de erosão e com limitações de uso, podendo apresentar baixa
fertilidade, profundidade moderada, permeabilidade do perfil lenta, pedregosidade de
até 10% e muito baixo o risco de inundação. São áreas que podem ser utilizadas por
culturas anuais, perenes, pastagens, reflorestamento e vida silvestre, ou também por
cultivo intensivo. Considerando-se o manejo adotado atualmente, as práticas
conservacionistas encontram-se em situação de média criticidade (amarela),
necessitando, portanto, de ações para incorporação de tecnologias disponíveis, com
vistas a alcançar nível de excelência. Conforme proposto pelo software, a
propriedade pode realizar alguns manejos conservacionistas como a implementação
de terraços quando for observado escoamento superficial de água. O cultivo em
nível, a calagem e adubação já são realizados. Porém, busca-se melhorar as
condições da matéria orgânica no solo e manter a cobertura vegetal principalmente
nas entrelinhas ou futuramente fazer consorcio com uma cultura que seja adubo
verde e até mesmo utilizar a compostagem dos resíduos orgânicos para o aumento
dessa matéria orgânica.
Palavras-chave: agricultura; conservação; gestão ambiental; solo
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12 MPLANTAÇÃO DO CAMPUS VITÍCOLA
Marcela Sullato; André Luís Paradela
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
paradela@unipinhal.edu.br
RESUMO
A Unipinhal visando agregar conhecimento para os alunos da Engenharia
Agronômica, instalou o campus experimental vitícola. O campus foi instalado no
mês fevereiro, sendo composto por três sistemas de condução distintos e três
cultivares, sendo as variedades designadas para a produção de vinho fino, consumo
in natura e suco. Cada variedade foi adequada ao seu sistema de condução, sendo
eles: Syrah, variedade de uva tinta designada para a produção de vinhos finos,
instalada no sistema de espaldeira; Niagra Rosada, variedade rosada designada o
consumo in natura, instalada no sistema em “Y”; e Bordô, variedade tinta designada
para a produção de suco, instalada no sistema latada. O objetivo do campus é
disponibilizar aos alunos o conhecimento dos diferentes sistemas de condução e
manejo das diferentes variedades, proporcionando o desenvolvimento de novos
experimentos e fomentando novas parcerias. O campus já conta com a parceria de
duas empresas, sendo elas: Cofema e Tecnosemillas. A cofema é uma empresa
Pinhalense de insumos agrícolas. Esta empresa fornecerá todos os fertilizantes e
defensivos necessários para a condução e manutenção do vinhedo, com o objetivo de
apresentar o seu portfólio de produtos e realizar dias de campo para demonstração
aos produtores e interessados da região. A segunda empresa parceira é a
Tecnosemillas, empresa atuante nas áreas de importação e exportação de sementes e
nutrição vegetal. Junto a parceria iniciou-se um trabalho de indução de resistência
em videiras, visando a redução das aplicações semanais de defensivos. Serão
aplicados insumos de alta tecnologia via solo e foliar. A parceria também viabilizará
encontros técnicos de demonstração de resultados para os produtores rurais do
município de Espírito Santo
Palavras-chave: parcerias; ensino; extensão
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13 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS NO SÍTIO SANTA
MARIA (JACUTINGA - MG)
Charles Akio Kawase; Andressa Maria Tristão De Souza; Gabriel Estevão
Pereira; Glauber Vinícuis Teixeira; Marianna Stella Zibordi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.marianna.zibordi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A gestão ambiental é de fundamental importância nas propriedades rurais, pois
direciona o uso adequado dos recursos naturais junto aos processos de produção. O
presente trabalho teve o objetivo de descrever alguns aspectos ambientais (solo, água
e geração de resíduos) de uma propriedade rural. O trabalho foi realizado no Sítio
Santo Maria, município de Jacutinga – MG, no primeiro semestre de 2021. Realizouse o levantamento das principais atividades produtivas, das condições de manejo, da
situação das áreas legais, do uso da água e da geração de resíduos sólidos na
propriedade. Trata-se de um minifúndio com mão de obra familiar para produção de
café e abacate, nas atividades há 20 e 3 anos, respectivamente. Apesar de ser um
minifúndio, possui 2,8 hectares em área de proteção, correspondendo a 19,7% da
área total do imóvel. De acordo com o Software de Classificação de Capacidade de
Uso, da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, a propriedade se
enquadra na classe VI, tendo limitações severas. São áreas adequadas à produção de
café e abacate, mas exigem práticas especiais de conservação do solo. Foi
contabilizado o uso da água na propriedade, considerando o processo produtivo do
café e o consumo dos moradores. São utilizados em média 455,36 litros por dia.
Quanto aos resíduos sólidos gerados na propriedade, além dos provenientes da
atividade de produção, como palha de café, embalagens de adubo e de produtos
fitossanitários, durante um mês foi mensurado o resíduo doméstico gerado pelos 3
moradores da propriedade. Somente os resíduos orgânicos não foram pesados, pois
seguem diretamente para uma composteira. Durante os 31 dias foram gerados 48,7
kg de resíduos, com média diária de 1,57 kg, o que corresponde a 0,52 kg por
morador. O resíduo é separado antes do descarte na lixeira para facilitar o processo
de reciclagem.
Palavras-chave: agricultura; água; solo; resíduos sólidos
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14 MANGANÊS NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DO MOGNO
AFRICANO
João Pedro Gadanhoto Vieira; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br
RESUMO
O Mogno Africano é uma essência florestal de grande importância e o conhecimento
de aspectos nutricionais sobre a espécie é fundamental. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a tolerância e os possíveis efeitos tóxicos de doses crescentes
de manganês no desenvolvimento inicial de mudas de Mogno Africano (Khaya
ivorensis). Realizou–se um experimento em casa de vegetação, utilizando-se um solo
classificado como Argissolo Vermelho Amarelo, distrófico, textura argilosa. Cada
parcela experimental constou de um vaso plástico com capacidade de 8 kg de solo
peneirado e uma muda de mogno africano. O experimento foi constituído de 6
tratamentos e 4 repetições em delineamento estatístico inteiramente casualizado. As
doses de manganês foram de 0,0 – 20 – 40– 60 – 80 – 100 mg Mn dm-3 de solo
utilizando-se o MnSO4 3H2O p.a. como fonte. Todos os tratamentos também
receberam quantidades iguais de N, P, K, calcário, e micronutrientes, exceto Mn
necessários para o seu bom desenvolvimento. Após 5 meses aproximadamente, da
colocação das mudas, foram avaliados os índices de altura e diâmetro das mudas.
Constatou-se que nas dosagens de Mn utilizadas não houve diferença significativa
entre os tratamentos quanto ao desenvolvimento do diâmetro do caule, enquanto que,
a respeito da altura das plantas, percebeu-se diminuição com o aumento das
quantidades de manganês adicionadas até a dosagem de 100 mg dm-³. Não foram
encontrados sintomas de toxidez nas folhas superiores ou inferiores do Mogno
Africano.
Palavras-chave: metal pesado; Khaya ivorensis; nutrição de plantas

58

15 MATÉRIA ORGÂNICA E FÓSFORO NA PRODUÇÃO DO AMENDOIM
Ana Elisa Galhardo; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna Piton
Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br

RESUMO
A espécie cultivada Arachis hypogaea L. é originária da América do Sul. Suas
sementes possuem alto valor nutritivo e são altamente calóricas, ricas em óleo,
proteínas e vitaminas. É uma planta cultivada em toda extensão do território nacional.
O fósforo (P) é importante no crescimento inicial das raízes e tem função na
promoção de desenvolvimento de sementes e age diretamente na respiração e
produção de energia. A matéria orgânica do solo desempenha grande influência sobre
várias propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, estando ligada a processos
fundamentais como ciclagem e retenção de nutrientes, agregação do solo e dinâmica
da água, além de ser fonte básica de energia para a atividade biológica e exerce
importante papel, sendo uma das principais características que influencia na absorção
de P, que tem grande importância no crescimento inicial das plantas por atuar no
processo de armazenamento e transferência de energia, estando diretamente envolvido
na absorção ativa de nutrientes. O presente trabalho teve como objetivo o cultivo
controlado do amendoim, visando avaliar seu desempenho na produção de grãos, em
diferentes dosagens de fósforo bem como a utilização do composto orgânico, assim
verificando o sinergismo entre estas duas formas de adubação química e orgânica. O
presente experimento foi realizado na casa de vegetação. Foi realizado um
delineamento experimental totalmente casualizado com sete tratamentos e três
repetições. Cada tratamento recebeu 8 kg de solo classificado como Argissolo
Vermelho Amarelo, textura argilosa, passado em peneira de 4 mm de diâmetro. Antes
da semeadura do amendoim, todos os vasos receberam mesma quantidade de
composto orgânico, calcário, potássio e nitrogênio e doses crescentes de P. Na
avaliação final de produção de sementes, percebeu-se que o conteúdo de P no
composto orgânico foi suficiente para suprir a exigência nutricional da leguminosa,
não se constatando respostas significativas à adição do adubo fosfatado.
Palavras-chave: produção; leguminosas; adubação
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16 NÍQUEL E RESISTÊNCIA DA SOJA À FERRUGEM ASIÁTICA
Luiz Carlos de Oliveira Junior; Nilva Teresinha Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
nilva@unipinhal.edu.br
RESUMO
O Brasil é o principal produtor mundial de soja e a cultura é importante no cenário
socioeconômico do nosso país. A espécie está sujeita à alta incidência da doença
ferrugem asiática e o estado nutricional das plantas impacta a resistência das espécies
vegetais aos agentes fitopatogênicos de maneira geral. A inclusão do micronutriente
Níquel é uma possibilidade aventada para induzir tal resistência. O objetivo é
apresentar os resultados de estudo conduzido para verificar a possibilidade do uso do
Níquel na incidência de ferrugem asiática Phakopsora pachyrhizi em soja, Glycine
max L cv BRS 535. O ensaio foi instalado em fevereiro de 2021, no Campo
Experimental do Curso de Engenharia Agronômica do UniPinhal, Espírito Santo do
Pinhal – SP, Latitude 22° 12’ 33’’ S, Longitude 46° 44’ 39’’ O, Altitude 890 m, com
delineamento de blocos ao acaso, com 3 repetições e 7 tratamentos: Controle;
Fungicidas Convencionais e as seguintes doses de Níquel: 10 g ha-1; 20 g ha-1; 30 g
ha-1; 40 g ha-1 de Níquel e 50 ha-1, como Sulfato de Níquel com 36,6% de do referido
nutriente, aplicado , via foliar em V1, V2 e em R1. Cada parcela consistiu em quatro
linhas de 4 m com 2 m2 de área útil. Avaliaram-se: severidad e de ataque e
produtividade, através de massa de grãos. O uso de Níquel em V2, V4 e R1
proporcionou diminuição de severidade de ataque de ferrugem asiática e não afetou a
produtividade. Pode-se concluir, após estudo estatístico dos resultados, que o
emprego de Níquel, nas condições experimentais promoveram menor incidência da
doença estudada o que pode ser resultado de indução de resistência. Sugerem-se
novos estudos sobre o tema.
Palavras-chave: nutrição de plantas; fitopatologia; leguminosas
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17 PARCERIAS E PROJETOS NO SETOR DE CAFEICULTURA DO
UNIPINHAL
André Luís Paradela; Marcela Sulatto
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
paradela@unipinhal.edu.br
RESUMO
O UniPinhal através do setor de cafeicultura, vem buscando parcerias para o
desenvolvimento do setor no sentido de aprimoramento das aulas práticas,
demonstrações práticas de dias de campo e também desenvolvimento de pesquisas no
sentido de gerar tecnologia para os interessados na cafeicultura. A primeira parceria
consolidada foi através da empresa Cofema. Com a parceria, a Cofema irá
disponibilizar os insumos necessários (fertilizantes e defensivos) para a manutenção
da lavoura instalada no campus do UniPinhal. O objetivo é o de apresentar para os
clientes e demais interessados todo o portifólio comercializado pela referida empresa
em reuniões práticas de dias de campo para os cafeicultores do município e
adjacências. Em outra parceria, com a Fundação Procafé sediada em Varginha- MG,
foram adquiridas 200 mudas de café provenientes de 10 cultivares diferentes
(materiais com tecnologia nova), as quais serão apresentadas para os cafeicultores e
interessados, fornecendo novas opções de plantio, além dos já existentes e
consagrados. Outra parceria realizada, foi com um viveirista produtor de mudas de
café certificadas e fiscalizadas. Foram plantadas 14.000 mudas no viveiro da
instituição, cultivares Catucaí 24/137 e Catuaí IAC 144. As mudas serão utilizadas
para replantio e também renovação do parque cafeeiro da instituição. O produtor
parceiro está auxiliando nas operações de manejo utilizadas em viveiro comercial de
produção de mudas. Em relação à geração de tecnologia, duas outras parcerias
também foram consolidadas no que tange à pesquisa e experimentação. A empresa
ECTUS – Inovação Tecnológica, também sediada no município de Espírito Santo do
Pinhal, SP está realizando pesquisa no viveiro para verificação de enraizamento das
mudas de café. Para fins de pós-colheita, a empresa Terra Roxa está participando de
um projeto de fermentação controlada em café cereja. Cabe lembrar, que todo o café
produzido no parque cafeeiro já é consumido nas dependências da instituição.
Palavras-chave: projetos; café; pesquisa; pós-colheita
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18 PÓ DE ROCHA NAS ALTERAÇÕES QUÍMICAS DO SOLO E
PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO
Cleber Henrique Ramos da Silva; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna
Piton Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br
RESUMO
O feijão é um alimento com grande consumo no Brasil devido ao fácil preparo bem
como seu valor nutricional. Alguns insumos não convencionais tornam-se atraentes
pelo baixo custo e por melhorar as propriedades do solo e aumentar a produção
vegetal, como é o caso do pó de rochas basálticas. A indústria civil tem como
objetivo o uso de rochas para estruturação do solo, porém no processo de extração
são gerados alguns resíduos. O estudo de tais resíduos é importante para descobrir
novas formas de correção de solo. A rochagem é definida como uma prática agrícola
de incorporação de rochas e/ou minerais ao solo. Atualmente o uso de pó de rocha
basáltica é um exemplo de material de custo atrativo que melhora a produtividade
das lavouras, sendo rico em macronutrientes e, quando disponível na região de uso,
sem contaminantes, pode ser incorporado a materiais orgânicos e tornar-se opção de
insumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de resíduos de pó de rochas,
produzidos por empresas da área de construção civil em cultura de feijão de modo
que tenha melhor aproveitamento dos mesmos. Instalou-se um ensaio em casa de
vegetação na área de Solos do Curso de Engenharia Agronômica do UniPinhal. O
delineamento experimental inteiramente casualizado, contou com seis tratamentos e
quatro repetições, utilizando-se doses crescentes desse mineral bem misturado ao
solo e com umidade permanente na capacidade de campo. Pelos resultados obtidos, o
pó de rocha utilizado como mineralizador do solo ácido promoveu: tendência de
acréscimo do pH (acidez ativa); diminuição de acidez potencial (H + Al);
disponibilidade crescente de cálcio trocável até a dosagem de 50 t ha-1 acréscimo nos
valores de saturação por bases (%V). Assim considera-se indicado para solos ácidos
de baixa fertilidade natural e nutrição de culturas de ciclo longo.
Palavras-chave: feijão; rochagem; nutrição

62

19 POLÍMERO BIOESTIMULANTE NO DESENVOLVIMENTO INICIAL
DO MILHO (Zea mays L.) cv AG 1051
Bruno Luiz de Santana Fienga; Nilva Teresinha Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
nilva@unipinhal.edu.br
RESUMO
O milho (Zea mays L.) é cultura muito importante no cenário brasileiro e mundial. É
empregada na alimentação humana e dos animais. O emprego de novas tecnologias é
extremamente importante para se atingir altas produtividades e a inclusão dos
polímeros, que melhoram o aproveitamento da água, estimulam o enraizamento, o
desenvolvimento vegetativo e a produção, vem crescendo nos plantios. O objetivo
deste trabalho foi analisar a eficiência de um polímero comercial o Agrho S-Boost,
no enraizamento e desenvolvimento inicial de milho (Zea mays L.) cv AG 1051. O
ensaio foi conduzido em casa de vegetação Curso de Engenharia Agronômica do
UniPinhal, Espírito Santo do Pinhal – SP, Latitude 22° 12’ 33’’ S, Longitude 46° 44’
39’’ O, Altitude 890 m, com delineamento de blocos ao acaso, com 7 repetições e 2
tratamentos: controle e polímero comercial, aplicado via tratamento das sementes. A
dose usada foi 10 mL para tratamento de 40 sementes, que foram distribuídas nas
parcelas correspondentes. Cada parcela constou de um vaso plástico de 15 litros de
capacidade contendo solo corrigido quanto à fertilidade pelos resultados de análise
do solo. Avaliaram-se, 5 dias após semeadura, a porcentagem de germinação e, aos
30 e 45 dias de idade das plantas, massa verde de parte aérea e de raízes, altura de
plantas, comprimento de raízes e diâmetro de colmos. As parcelas que receberam o
polímero apresentaram maior desenvolvimento radicular e aéreo e colmos mais
espessos. Pode-se concluir, após análise estatística dos resultados, que o emprego do
polímero proporcionou raízes mais vigorosas e com melhor desenvolvimento aéreo,
do que as plantas que não o receberam, o que indica os benefícios de tal insumo no
desenvolvimento radicular e aéreo da espécie estudada.
Palavras-chave: polímeros; gramíneas; bioestimulação

63

20 POMAR EM FORMAÇÃO
Marcela Sullato; André Luís Paradela
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
paradela@unipinhal.edu.br
RESUMO
O UniPinhal através do setor de fruticultura, iniciou neste ano o projeto de
revitalização do campus de frutíferas. Proporcionando aos alunos uma experiência
didática e prática, com relação ao manejo e condução em culturas distintas. O
campus está sendo composto por um canteiro de morango, uma espaldeira de
maracujá, uma espaldeira de framboesa, uma espaldeira de amora preta, oliveiras,
macieiras, citros, mirtilos e figos. Para gerar um maior desenvolvimento tecnológico
e aprimorar as aulas práticas, a universidade buscou parcerias com empresas e
instituições de pesquisa, sendo elas: Juma-Agro, IAC (Instituto Agronômico de
Campinas) e Embrapa, até o presente momento. A empresa Juma-Agro, cedeu ao
projeto seis mudas de laranja pêra, o IAC cedeu oito mudas de maracujá, sendo elas
compostas por quatro variedades diferentes, designadas para a produção de suco e
consumo in natura e a Embrapa nos enviou dezenoves mudas de macieiras oriundas
da região sul, sendo elas compostas por quatro variedades, todas destinadas e
designadas ao consumo in natura. As demais mudas que compõem o projeto foram
financiadas pela própria instituição. O intuito dos parceiros é auxiliar na composição
do campus aumentando a diversidade de culturas do projeto, contribuir com
informações técnicas, fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias e introduzir
o estudo de novas variedades de frutíferas na região sudeste.
Palavras- chave: parcerias; ensino; extensão
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21 PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR DE ALFACE
Diego Miranda de Souza; Eduardo Pizzi da Costa; João Victor dos Santos
Perez; Felipe Teodoro de Oliveira; Giovana Vuolo de Melo; Fabiana de Souza
Silva; Wesley Barbosa da Silva; Maria Isabella Ribeiro Padovani Loschi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.diego.souza@unipinhal.edu.br
RESUMO
A alface (Lactuca sativa) está entre as 10 hortaliças mais consumidas pelos
brasileiros. Assim, uma dúvida comum entre os olericultores é a decisão do tipo
(grupo) da alface que será cultivada. Existem dezenas de cultivares disponíveis no
mercado, sendo fundamental considerar as preferências do consumidor antes de
produzir. Portanto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar as preferências do
consumidor de alface. O experimento foi projetado no Centro Regional Universitário
de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal, curso de Engenharia Agronômica,
disciplina de Olericultura II. Inicialmente, foram produzidas 13 questões de múltipla
escolha que caracterizaram o perfil do entrevistado e mapearam as preferências do
consumidor de alface. O formato de formulário online foi escolhido. Para isso
utilizou-se a plataforma digital Google Forms®. A pesquisa foi encaminhada para os
possíveis participantes, durante o período do dia 09 até 15/09/2021, via link, pela
rede de contatos Whatsapp®. Os dados foram organizados em forma de gráficos,
expondo o percentual das respostas preferidas pelos entrevistados. Foram 74
entrevistados e 23 cidades diferentes. Os resultados foram que, dos entrevistados,
64% compram alface 1 ou 2 vezes por semana; 83% compram alface de folhas
crespas; 74% gostam muito ou comprariam alface orgânico; 67% acreditam que um
preço justo para a alface está entre 2 e 4 reais; 64% adquirem a hortaliça em
supermercados. Portanto, a pesquisa expõe opiniões representativas entre a
população de entrevistados, de modo que, se replicada localmente, pode servir como
fonte segura de mapeamento das preferências do consumidor e auxiliar na tomada de
decisão do produtor de alface.
Palavras- chave: olericultura; pesquisa de mercado; demanda por hortaliças
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22 PROGRAMA DE CONTROLE DA BROCA DO CAFÉ (Hypothenemus
hanpei) E BICHO MINEIRO (Leucoptera coffeella) COM DIFERENTES
TECNOLOGIAS NA CULTURA DO CAFÉ (Coffea arabica)
Denis Dubeau de Almeida; André Luís Paradela
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
paradela@unipinhal.edu.br
RESUMO
O cafeeiro é uma cultura de grande importância para a economia brasileira e muito
apreciado mundo a fora, e infelizmente, ainda há muitos produtores sem acesso à
informação e carentes de assistência técnica para desenvolver um manejo adequado e
eficiente para aumentar a produtividade, controlar pragas e doenças da maneira mais
correta e sustentável. O intuito deste trabalho foi avaliar foi avaliar o efeito de
diferentes tecnologias no controle do Bicho-mineiro (Leucoptera coffeella) e Brocado-café (Hypothenemus hanpei) e as respectivas eficácias e praticidade agronômica.
O estudo foi conduzido na Safra 20/21 quando se testaram o fungicida convencional
Klorpan e os alternativos óleos de neem e o d-limoneno e avaliaram-se o nível de
dano encontrado em cada tratamento. Os dados das avaliações foram submetidos à
análise de variância e as comparações de médias foram efetuadas por Duncan
(p<0,05). As observações mostraram que os defensivos alternativos (óleo de nem e
d-limoneno) foram menos eficientes que o Klorpan. Conclui-se, portanto, que o
controle de bicho-mineiro (Hypothenemus hanpei) foi melhor quando submetidos ao
produto Klorpan 480 SC da empresa Sumitomo, nas doses 1,5 L ha-1.
Palavras-chave: manejo sustentável; lavoura de café; boas práticas de cultivo;
produtividade
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23 RESÍDUO DO BENEFICIAMENTO DO GRANITO COMO CORRETIVO
E FERTILIZANTE
Anderson de Souza Ribeiro; Carlos Antonio Centurión Maciel; Giovanna Piton
Mendes; Lincoln Alves Dias; Marcos Vinícius Mantovani Meloni.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
centurion@unipinhal.edu.br
RESUMO
A produção de rochas ornamentais é feita a partir da serragem em chapas, de blocos
de pedras, em equipamentos chamados teares, onde cerca de 25 a 30 % de cada bloco
de granito ou mármore irá transformar-se em pó, gerando um resíduo na forma de
lama. Na operação de corte, utiliza-se como aditivo granalha de ferro e óxido de cal
como abrasivo e lubrificante que também fazem parte do resíduo, cuja disposição
adequada é um passivo ambiental a ser equacionado. Uma das possibilidades é o
emprego de tais resíduos na agricultura e o objetivo do estudo foi estudar tal
alternativa. Foram realizados experimentos de incubação com doses crescentes do
pó de granito, seco, peneirado misturado em 1 kg de solo ácido e argiloso, nas
quantidades correspondentes a: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 t ha-1. Após
umedecimento até a capacidade de campo, o solo e o resíduo misturados, foram
postos em incubação durante 60 e 120 dias respectivamente quando se procedeu a
análise dos macros e micronutrientes. Houve acréscimo de parâmetros, pH, Ca, Mg,
CTC, SB, % V e diminuição do H+Al. Dos micronutrientes, aumento do Cu, Fe e
Mn. O P e o K não foram alterados, assim como os valores da análise nos dois
períodos de incubação; 60 e 120 dias. Em paralelo realizou-se experimento de casa
de vegetação testando-se doses crescentes dos resíduos correspondentes a; 0, 2,5, 5,0,
7,5, 10 e 12,5 t ha-1 misturados ao mesmo solo ácido e argiloso utilizado na
incubação. Foram 6 tratamentos e 4 repetições com arroz como planta teste. Não
foram constatados sinais de toxicidade nas partes aéreas e sim tendência a resposta
positiva devido a correção da acidez e na disponibilidade de nutrientes.
Palavras-chave: reciclagem; resíduo de rocha; fertilidade
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24 A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE ANIMAIS ISOGÊNICOS NA PESQUISA
BIOMÉDICA
Gersica Bittencourt de Mello; Kaique Barbosa; Maria Eduarda Cerruti Alves;
Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A pesquisa com animais na experimentação se refere a estudos em áreas biológicas,
médicas e veterinárias. Para a validação destes experimentos é necessário que a
espécie animal utilizada seja capaz de fornecer a resposta adequada ao que nela será
testado, além de responsabilidade, conhecimento sobre sua etiologia e
comprometimento com a qualidade sanitária e genética dos animais. Assim, o
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico, junto à disciplina
de Topicos Especiais 3 – Bioterismo, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL, utilizando-se como ferramenta de busca Google Acadêmico e Scielo,
com os descritores: experimentação animal, animais isogênicos, biotério. Pode-se
observar que o uso de modelos animais isogênicos, ou seja de linhagens
consanguíneas, endocriadas ou endogâmicas, obtidas a partir do cruzamento entre
irmãos por pelo menos 20 gerações consecutivas oriundos de casais monogâmicos,
contribuem para padronização de experimentos, para a otimização de implantação
dos 3Rs da experimentação animal, principalmente na questão de redução do número
de animais, trazendo aos resultados maior confiabilidade e reprodutibilidade. Assim,
pode-se concluir que o uso de animai isogênicos contribui para padronização na
experimentação, facilitando a sua reprodutibilidade.
Palavras-chave: experimentação animal; animais isogênicos, biotério
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25 A LEI AROUCA COMO MARCO REGULATÓRIO PARA A
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NO BRASIL
Thiago Machado Francatto; Gustavo de Oliveira Batista; Margarete Del
Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A experimentação animal vem recebendo diretrizes regulatórias ao redor do mundo.
Para o Brasil, este marco foi determinado pelo sancionamento da Lei 11.794/08,
conhecida como Lei Arouca, que revogou a Lei 6638/79. Desta forma, este trabalho
tem como objetivo uma revisão bibliográfica sobre esta legislação junto à Disciplina
de Tópicos Especiais 3- Bioterismo do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL Foi realizada uma pesquisa sistemática sobre esta legislação e seu
reflexo na experimentação animal, utilizando-se sites de busca como Google
Acadêmico e Scielo, com os seguintes descritores: CONCEA, CEUA, legislação,
experimentação animal, Brasil. Pode-se observar que como marco regulatório, esta
legislação contribui para a criação de organismos reguladores como CONCEA
(Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal), vinculado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como AS CEUAs (Comissões de Ética na
Utilização de Animais), estabelecendo procedimentos para o uso cientifico de
animais. Pode-se concluir que legislações como a Lei Arouca, normatizam e
regulamentam o uso de animais na experimentação animal, incluindo os 3Rs como
substituição, refinamento e diminuição, assim como as 5 liberdades do bem estar
animal a liberdade de sede, fome e má-nutrição; a liberdade de dor e doença; a
liberdade de desconforto; a liberdade para expressar o comportamento natural da
espécie; a liberdade de medo e de estresse.
Palavras-chave: CONCEA; CEUA; legislação; experimentação animal; Brasil
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26 A RASTREABILIDADE NA AVICULTURA - UMA DEMANDA DE
MERCADO
Adriely Marques Pereira; Danielli Pereira Nazário; Giovana Almeida Pereira;
Larissa Silva Alvarenga; Pamela Aparecida da Silva Rocha; Margarete Del
Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A implantação da rastreabilidade na produção animal é um programa de controle que
visa atender a uma demanda de mercado, em que os consumidores estão cada vez
mais preocupados com a qualidade dos alimentos visto que no mundo, muitos surtos
alimentares foram ocasionados pela má qualidade de produtos ingeridos. Desta
forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o
sistema de rastreabilidade na avicultura, através de sites de busca Google Acadêmico
e Scielo, com os descritores produtos avícolas, qualidade, rastreabilidade,
consumidor, segurança alimentar, junto à disciplina de Zootecnia de Aves, do Curso
de Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Pode-se verificar que a rastreabilidade é
um sistema que deve ser considerado, uma vez que possibilita a disponibilização de
informações sobre as etapas da cadeia produtiva, atendendo a uma conjuntura
favorável de exigências do mercado externo, importador de produtos avícolas. Além
do que, o Brasil como maior exportador mundial de carne de frango tem que se
adaptar a esse este perfil de mercado, em que as exigências dos importadores vêm
aumentando progressivamente e fazendo com que os produtos alimentícios atendam
a rigorosos padrões de qualidade. Assim, pode-se concluir que a rastreabilidade se
tornou um ponto fundamental na produção animal, como um processo dinâmico e
crescente, com novas demandas de pesquisas necessárias para a viabilidade técnica e
econômica, atendendo à demanda dos mercados consumidores.
Palavras-chave: produtos avícolas; qualidade; consumidor; segurança alimentar
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27 A SUBSTITUIÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO NA
COSMETOLOGIA
Pricila Godoy de Carvalho; Viviane da Silvia Peçanha; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O uso de animais experimentais na indústria de cosméticos é uma necessidade, na
validação de testes, garantindo a eficácia dos produtos colocados no mercado. Nesta
área, a busca por metodologias alternativas que possam substituir os testes “in vivo”
tem sido constante. Assim, o objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão
bibliográfica sobre o foco da substituição do uso de animais de experimentação na
cosmetologia, utilizando sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, com os
descritores cosméticos, animais de laboratório, substituição, biotério, junto à
disciplina de Tópicos Especiais 3 – Bioterismo, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL. Pode-se observar que vários métodos têm sido testados, na
substituição de animais de laboratório, em testes como de irritação ocular,
corrosividade cutânea, irritação dérmica, sensibilidade cutânea, fototoxicidade. Além
disso, a seleção de espécies animais para determinados fins é uma preocupação e tem
sido objeto de estudos e pesquisas. Pode-se concluir que, ainda há a necessidade do
uso de animais em certos experimentos, porém visando a utilização do menor
número possível, com direitos de bem-estar, qualidade de vida adequada, e que
fiquem livres de qualquer dor ou sofrimento. Novos métodos devem ser estudados,
para poder minimizar o número de animais usados, principalmente na área da
cosmetologia, priorizando outras áreas da saúde.
Palavras-chave: cosméticos; animais experimentais; biotério; substituição
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28 AVALIAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO ESTOJO CÓRNEO
APÓS APLICAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO EM EQUINOS HÍGIDOS
Ana Laura dos Santos Munhoz Gôngora; Adauto de Carvalho Rosas Filho;
Fernanda Monteiro da Luz Casalecchi; Bruno Bosch Volpe
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. fernanda.casalecchi@unipinhal.edu.br
prof. bruno.volpe@unipinhal.edu.br
RESUMO
O casco na saúde dos equinos é de extrema importância, são várias as patologias que
acometem essa região anatômica. Muitas afecções causam a incapacidade desse
estojo córneo crescer adequadamente. Isso afeta não só a saúde do animal, mas
também seu bem estar. Esta pesquisa tem como objetivo a infusão de células troncos
na muralha do casco de equinos hígido para promover o crescimento do casco.
Foram escolhidas três éguas do Hospital Veterinário UniPinhal, os animais foram
sedados para ser feito um bloqueio do nervo abaxial, nos membros torácicos foram
colocados marcadores radiopacos para verificar a linha de crescimento. Por perfusão
regional foi injetado nos membros esquerdos as células troncos mesenquimais
caninas diluídas em soro fisiológico e nos membros direitos a solução placebo (soro
fisiológico). Espera-se que com as células troncos mesenquimais ocorra um
crescimento significativo no casco destes animais.
Palavras-chave: terapia celular; equinos; casco
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29 CONSÓRCIO DE FEIJÃO GUANDU E brachiaria decumbens
Letícia Kauane Ferreira de Souza; José A. Sartori; Fabrício R. Castelini
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. fabricio.castelini@unipinhal.edu.br
RESUMO
A constante busca pelo aumento de produção, aliada a conservação do solo e a
diminuição da taxa de desmatamento, fazem com que seja imprescindível o
desenvolvimento de medidas efetivas. A pecuária brasileira convive diariamente com
pastagens degradadas. Neste caso, o feijão guandu surge como uma opção para
recuperar tais áreas. Dentre seus principais usos destaca-se a adubação verde e
consorciação com Brachiaria decumbens. Neste sentido, objetiva-se com esse estudo
avaliar os impactos positivos da consorciação sobre o desenvolvimento da pastagem.
O experimento encontra-se instalado no Campus 2 da Unipinhal. O delineamento
estatístico adotado foi em blocos casualizados, contendo 6 tratamentos e 4 repetições.
Os tratamentos consistem nas concentrações de plantas de Feijão Guandu. A saber,
(B) Braquiaria decumbens solteira; (BG50) Braquiaria decumbens + 50.000 plantas
ha-1 de Feijão Guandu; (BG100) Braquiaria decumbens + 100.000 plantas ha-1 de
Feijão Guandu; (BG150) Braquiaria decumbens + 150.000 plantas ha-1 de Feijão
Guandu; (BG200) Braquiaria decumbens + 200.000 plantas ha-1 de Feijão Guandu;
(BG300) Braquiaria decumbens + 300.000 plantas ha-1 de Feijão Guandu. Para a
análise de produtividade de massa fresca e seca da Braquiária e do Feijão Guandu
colheu-se a área útil das parcelas. Todo o material foi cortado a uma altura de 15 cm
do solo utilizando-se um facão, separados e picados para, posteriormente medir-se o
peso total e determinar a massa fresca total. Desta, retirou-se 100 gramas para
análises de matéria seca e proteína bruta. Até o momento, observou-se que as
parcelas sem o Feijão Guandu tiveram uma redução de 9,17% de sua produtividade
(de 7.632,37 para 6.932,33 kgMS.ha-1). Entretanto, do 1º para o 2º corte, todos os
tratamentos tiveram aumento na porcentagem de colmo. Por consequência, redução
na porcentagem de folhas. As porcentagens de proteína bruta, também diminuíram.
No entanto, tal redução já era esperada, uma vez que estamos no período de escassez
de chuvas.
Palavras-chave: gramíneas; leguminosas; pastagens
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30 CONTRIBUIÇÃO DO USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO NA
INDÚSTRIA DE IMUNOBIOLÓGICOS
Karen Kamila Frizo Candido; Letícia Kauane Ferreira de Souza; Margarete
Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O aumento da sobrevida humana e animal se deve, dentre outros fatores aos
imunobiológicos. Para tanto, o uso de animais na experimentação se faz necessário.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica
sobre o tema, junto à disciplina de Tópicos Especiais 3- Bioterismo, do Curso de
Medicina Veterinária do UNIPINHAL, utilizando-se sites de busca como Scielo e
Google Acadêmico, através dos descritores animais, imunobiológicos, vacinas, soros,
imunodiagnósticos. Pode-se observar que na indústria de imunobiológicos, o uso de
animais contribui na produção de soros, vacinas, kits para imunodiagnósticos. Assim,
em diversos processamentos para a fabricação de imunobiológicos os animais se
fazem presentes, se tornando peça essencial para a produção desses produtos, em
benefício da saúde única, incluindo a saúde pública, animal e ambiental. Pode-se
concluir que diante da necessidade da utilização de animais nesta área das ciências
biomédicas, é imprescindível o investimento pela busca de alternativas que garantem
o bem-estar e a redução do uso de animais para estes propósitos.
Palavras-chave: animais; imunobiológicos; vacinas; soros; imunodiagnósticos
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31 CRIAÇÃO DE AVES LIVRES DE GAIOLAS - UMA DEMANDA PARA O
MERCADO CONSUMIDOR
Maria Carolina de Souza; Mikael Silva Sousa; Natalia Alvarez Castro; William
Washington Barbosa; Eduardo Fernandes Martins; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Cage-free, livre de gaiola, uma tendência na criação de aves de postura, mas
também, um habito já muito antigo que vem sendo utilizado cada vez mais na
atualidade, em nível mundial. Esse método de criação de aves não só prioriza o bemestar animal, quanto a qualidade dos ovos, que cada vez mais agrada o consumidor.
Nos sistemas convencionais, normalmente as aves são alojadas por mais de 100
semanas confinadas em gaiolas coletivas dependendo do sistema. O resultado são
aves estressadas, promovendo brigas, bicagem, com consequentes queda na
produção. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão
bibliográfica sobre a criação de aves livres de gaiolas e a demanda do mercado
consumidor, através de sites de busca Google Acadêmico e Scielo, com os
descritores cage free, aves, criação. Pode-se verificar que a criação de aves livres de
gaiolas exige um manejo especifico, para o alojamento em galpões e acesso a ares
externas, começando pelo espaço, onde se deve ter exatos sete aves por metro
quadrado, cerca de cinco centímetros de cada lado do comedouro por ave. Os ninhos
também variam para uma quantidade de cinco aves para cada, onde se revezam a
postura ao decorrer do dia. A agua com temperatura controlada, ração para atender as
exigências nutricionais, assim como a qualidade ambiental controlada. Pode-se
concluir que este tipo de manejo, voltado ao bem-estar animal, prioriza o conforto e
sanidade das aves e do ponto de vista comercial agrega ao produto, ou seja, aos ovos,
um maior valor de mercado.
Palavras-chave: cage-free; aves; gaiola
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32 DESINFETANTES E DESINFEÇÃO DE AMBULATORIO
VETERINÁRIO
Ana Cristina Santos de Sousa; Bruna Marcatti; Gabriel Delbin; Guilherme
Peres Ruiz Marsola; Julia Delalana de Souza; Ludmila Cavenaghi de Souza;
Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os ambulatórios veterinários são definidos como estabelecimentos destinados a
consultas, atendimentos e pequenos procedimentos, sem necessidade de sedação de
animais. Como todo ambiente hospitalar, os processos de higiene e desinfecção são
necessários. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento
bibliográfico e uma visita “in loco”, como estudo de meio, junto à disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UNPIINHAL. O levantamento bibliográfico foi realizado em sites de busca
acadêmico como Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores
ambulatório, limpeza, higiene, desinfecção, medicina veterinária. A atividade de
campo, consistiu em um estudo de meio realizado junto ao Ambulatório de Grandes
Animais do Hospital Veterinário do UNIPINHAL, Espirito Santo do Pinhal- SP.
Pode-se observar o uso de produtos químicos para limpeza e higienização de baias,
com remoção da matéria orgânica, soluções antissépticas para superfícies vivas, uso
de EPIs, descarte de materiais cirúrgicos e resíduos hospitalares, uso de desinfetantes
halogenados nas instalações e processos de esterilização de instrumentais de uso na
rotina clínica, em autoclaves. Pode-se concluir a necessidade do uso de
procedimentos de higiene e limpeza em ambulatórios veterinários, prevenindo o risco
de contaminações hospitalares junto aos pacientes, assim como como medidas
profiláticas de saúde pública e ambiental em um programa de saúde única.
Palavras-chave: ambulatório; limpeza; higiene; desinfecção; medicina veterinária
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33 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO EM AVIÁRIOS DE FRANGOS DE
CORTE
Beatriz Sobreiro Barbosa; Diego Davi Generoso; Guilherme Fernandes
Henriques; Leidiane Aparecida dos Santos Oliveira; Luís Belchior Tavares
Teixeira; Thays de Oliveira Nalin; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A avicultura de corte é um dos setores, dentro dos estabelecimentos de produção
animal, que mais se faz uso de desinfetantes e processos de higiene e desinfecção,
em função do confinamento de animais e a possibilidade de alta transmissibilidade
de patógenos entre os animais. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar
junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de
Medicina Veterinária do UNPINHAL, um levantamento bibliográfico, em sites de
busca acadêmico como Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores
frangos de corte, aviário, limpeza, desinfecção e uma visita técnica, como estudo de
meio em aviário de frangos de corte, em processo de higiene e desinfecção. Pode-se
observar que dentro dos processos físicos, o uso da vassoura de fogo é de suma
importância, assim como a lavagem das instalações e equipamentos com detergentes
e uso de desinfetantes de largo espectro, como cloro, quaternário de amônia, dentre
outros. Pode-se concluir que comparando a recomendação da literatura e as
atividades realizadas junto às instalações visitas, o processo de higiene e desinfecção
nos programas de biosseguridade, é de suma importância na prevenção de infecções,
refletindo na produtividade do plantel.
Palavras-chave: frangos de corte; aviário; limpeza; desinfecção

78

34 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO EM BOVINOCULTURA DE LEITE
TIPO B
Thaís Bortotto Tonietti; Natânia Dias Lourenço Verdili; Renata Bueno de
Toledo; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A produção leiteira, no Brasil, é um dos expoentes no agronegócio, principalmente
nas regiões sul e sudeste dos pais. Os programas de higiene e desinfecção de
instalações leiteiras e equipamentos, assim como de procedimentos de higienização
do úbere dos animais e procedimentos de detecção de mastite, são de suma
importância para a saúde animal e saúde pública. Desta forma, o objetivo do presente
trabalho foi realizar junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral
do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL, uma revisão bibliográfica
sistemática sobre o manejo sanitário em instalações leiterias em plataformas virtuais
como Google Acadêmico, Scielo e PubVet, utilizando os descritores desinfecção,
indústria leiteira e desinfecção. Também foi realizado um estudo de meio, através de
uma visita “in loco”, a uma propriedade de exploração de leite tipo B, no município
de Mogi Guaçu-SP. Foi possível realizar um comparativo entre as recomendações de
literatura e a atividade observacional da visita “in loco”. Verificou-se o uso a
necessidade de remoção de matéria orgânica e lavagem, antes dos processos de
higiene e desinfecção dos equipamentos e instalações, utilizando-se detergentes e
desinfetantes ácidos e básicos, derivados de halogênios, dentre outros. Para a
antissepsia do úbere, além da higienização prévia do teto, produtos halogenados são
utilizados na rotina. Pode-se concluir que os processos de controles químicos dos
microrganismos em instalações leiteiras são de fundamental importância na
manutenção da sanidade do rebanho, assim como na produção de leite de qualidade
para o agronegócio. A importância da atuação do médico veterinário nos programas
de biosseguridade dos rebanhos também foi observada.
Palavras-chave: leite; indústria leiteira; desinfecção
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35 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO EM CENTRAL DE
REPRODUÇÃO EQUINA COLETA DE SÊMEM DE GARANHÃO
Adriano Francis Vieira; Ana Eliza Dias Fernandes; Bruno Henrique da Silva;
Guilherme Francisco da Silva; Maria Gabriela Silva Carvalho Ricci, Mateus
Ferreira Peçanha Corrêa; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Dentre os estabelecimentos veterinários, as centrais de inseminação merecem
destaque, em função das atividades associadas à biotecnologia da reprodução,
necessitando de cuidados higiênicos nos processos de coleta de sêmen, assim como
nos processos de inseminação artificial. Assim, o objetivo do presente trabalho é
realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a higiene e controle de microrganismos
neste tipo de ambiente, assim como acompanhar “in loco”, os procedimentos
realizados em uma central de inseminação. Para a pesquisa bibliográfica foram
consultados sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os
descritores coleta, garanhão, sêmen, desinfecção. Em um estudo de meio em uma
Central de Reprodução Equina, os procedimentos observados foram desde o cuidado
com o reprodutor, no manequim e na vagina artificial ao processo de coleta e
estocagem do sêmen, observando-se os cuidados higiênicos sanitários. Dentre os
agentes químicos utilizados são evidentes o uso de hipoclorito e detergente neutro.
Os usos de insumos estéreis descartáveis também são considerados. Dentre os
cuidados observados nos procedimentos de higiene e desinfecção, pode-se concluir
que a higiene e desinfecção é um dos principais fatores que interferem na qualidade
do produto final que são as doses de sêmen comercializadas.
Palavras-chave: coleta; garanhão; sêmen; desinfecção
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36 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO EM ESTABELECIMENTOS
VETERINÁRIOS – AVES DE POSTURA
Angélica Arcanjo; Cassia Regina Risseto; Gustavo Amado Bassi Bino; Heitor
Faria de Moraes; Keterly Mayla Sgnoretti; Natasha Nataly Borges; Tainá
Sabará de Souza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A utilização de produtos para limpeza e desinfecção de instalações aviárias é de
suma importância, para saúde, bem-estar, desenvolvimento e produtividade animal,
além de uma maior eficiência e lucratividade. Os agentes utilizados no controle de
microrganismos, como desinfetantes, antissépticos e esterilizantes são utilizados para
conter ou eliminar a disseminação de patógenos que devem fazem parte de um
programa de biosseguridade. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar
uma revisão bibliográfica sobre os procedimentos de higiene e desinfecção de
granjas de postura, assim como a realização de um estudo de meio, através de uma
visita “in loco”, observando o cotidiano dos processos de higienização, como parte
das atividades pedagógicas da disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal
Geral do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Foi realizada uma
pesquisa junto a sites de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os
descritores: limpeza, desinfecção, aviário, granja. Pode-se verificar que na avicultura
moderna, os protocolos de limpeza e desinfecção são necessários conforme a
necessidade do estabelecimento. Foi observado que não existe um desinfetante único
para atuar em todas as frentes, sendo o protocolo de desinfecção diário, diferente do
de contenção de surto por doenças infecciosas, porém a base de protocolo para uso
de qualquer produto de limpeza e lavagem completa antes da aplicação dos agentes
desinfetantes, é essencial. A ação mecânica depende de cada produto utilizado, desde
o uso de detergentes a desinfetantes, como sabões, hipoclorito e quaternário de
amônia. Por isso se faz necessário uma orientação e aconselhamento técnico
especializado para uma boa execução e aplicação do produto em estabelecimentos de
produção animal, como aviários de postura.
Palavras-chave: limpeza; desinfecção; aviário; granja

81

37 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO NA SUINOCULTURA
Guilherme Lucio da Silva; Isabella Luiza Oliveira de Azevedo; José Francisco
Junio Matias; Kaique Marques Fogo Pedro; Leonardo Rodrigues; Marcela
Cavenaghi Felix; Thainá Souza Moreira; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Nos ambientes de produção animal, se faz necessário aplicar medidas de manejo,
limpeza desinfecção, antissepsia e organização. Na suinocultura não é diferente,
esses conceitos são usados para o sucesso na produtividade. Assim, o objetivo deste
trabalho foi realizar um trabalho junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia
Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do UNPINHAL, envolvendo um
levantamento bibliográfico, em sites de busca acadêmico como Scielo e Google
Acadêmico, utilizando-se os descritores suínos, limpeza sanitária e criatório e uma
visita técnica junto a uma instalação suinícola, no município de Espirito Santo do
Pinhal- SP. Comparando a recomendação da literatura e as atividades realizadas
junto à empresa, pode-se observar a necessidade do uso de agentes físicos e químicos
nos procedimentos de higiene e desinfecção, como a necessidade de remoção da
matéria orgânica, além do uso produtos halogenados, quaternários de amônio, e
detergentes, nos programas de biosseguridade, nos processos de prevenção de
infecções, refletindo na sanidade e produtividade no rebanho.
Palavras-chave: suínos; limpeza sanitária; criatório
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38 DESINFETANTES E DESINFECÇÃO EM CANIL
Ana Ester Bueno Andreata; Danilo Augusto Troquiho; Deborah Garcia Lopes;
Enzo Teodoro Silva; Joana Paula Camargos Mota; Leonardo Maia de França;
Newton Guineis Fadini; Thais Alves dos Reis; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Como qualquer outro estabelecimento com criação ou alojamento de animais,
necessita de programas de higiene e desinfecção, assim também os canis que devem
passar regularmente por processos de higiene e desinfeção. Desta forma, o objetivo
do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os procedimentos de
higiene e desinfecção dos canis, assim como a realização de um estudo de meio,
através de uma visita “in loco”, observando-se o cotidiano dos processos de
higienização neste tipo de estabelecimento, como parte das atividades pedagógicas
da disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina
Veterinária do UNIPINHAL. Foi realizada uma pesquisa junto a sites de busca como
Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores: limpeza, desinfecção, canil.
Pode-se verificar o uso de agentes físicos como vassoura de fogo e químicos como
detergentes, cloro e derivados, cloridrato de benzalcônio, entre outros. Para a ação
eficaz de agentes químicos, a recomendação da remoção de matéria orgânica, é
muito eficaz. Desta forma, uma boa limpeza e desinfecção, traz inúmeros benefícios
para a saúde pública, dos animais e do meio ambiente, evitando os processos de
transmissibilidade de enfermidades infecto contagiosas, parasitárias e contribuindo
para a saúde humana, na prevenção de zoonoses.
Palavras-chave: limpeza; desinfecção; canil
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39 DESINFETANTES E DESINFECCÇÃO EM INSTALAÇÕES LEITEIRAS
Beatriz Custódio Maltempi; Fátima Letícia Navi dos Santos Silva; Giovana de
Campos; Giovanna Pinheiro Siqueira; Julia de Almeida Fischer; Mariana
Gerônimo Vieira; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A produção leiteira no Brasil é um dos sistemas de produção animal, dentro do
agronegócio, que além das técnicas de criação e genética, o status sanitário do
rebanho também é importante para o processo de ordenha. Esse trabalho foi realizado
junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de
Medicina Veterinária do UNIPINHAL, com o objetivo de realizar uma revisão
bibliográfica sobre o tema de Desinfetantes e Desinfecção na produção leiteira, em
plataformas virtuais como Google Acadêmico e Scielo, através dos seguintes
descritores desinfetantes, desinfecção, leite, bovino, instalações, com artigos em
português e realização de uma visita “ in loco” em uma propriedade rural na cidade
de Itapira – SP, como estudo de meio, em que se ´pode observar o manejo de limpeza
e desinfecção de estábulos leiteiros, no período da ordenha. Pode-se verificar os
processos de higiene e desinfecção das instalações e equipamentos, com o uso de
detergentes específicos, assim como desinfetantes halogenados, quaternários de
amônia, dentre outros. Pode-se verificar que a concentração, temperatura e tempo de
atuação dos desinfetantes, nos programas de higiene e desinfecção são necessários,
para evitar a contaminação microbiana dos equipamentos e produtos, preservando
assim, a saúde animal e do consumidor, através de métodos químicos.
Palavras-chave: desinfetantes; desinfecção; leite; bovino; instalações
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40 ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL EM ANIMAIS DE BIOTÉRIO
Luiz Gustavo Bonini Bralia; Erasmo Cardoso Pinto Junior; Margarete Del
Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O uso de animais na experimentação é essencial para o desenvolvimento de
medicamentos, técnicas cirúrgicas, estudo de doenças, dentre outros. Por conta disso
se faz necessário a criação de animais em biotérios e que os mesmos sejam
controlados, incluindo alimentação, manejo, medidas de biosseguridade. Para um
bom manejo, o uso do enriquecimento ambiental é um dos parâmetros que se deve
trabalhar na criação de animais de laboratório, para evitar fatores estressores e que
possam interferir nos resultados experimentais. Para tanto, foi realizada uma revisão
bibliográfica, sobre “enriquecimento ambiental em animais de biotério” como parte
das atividades acadêmicas da Disciplina de Tópicos Especiais 3 – Animais de
Laboratório, do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL, em sites de busca
como Google Acadêmico, Scielo, com os descritores animais de biotério, criação,
enriquecimento ambiental. Pode-se observar que em todos os locais de criação é
necessário à adoção de práticas de bem-estar animal, disponibilizando condições de
vida adequada às espécies, dando a eles conforto e saúde, e sempre seguindo os
princípios de ética da experimentação animal. Pode-se concluir que o uso do
enriquecimento ambiental é uma maneira de aliviar o estresse, melhorar a qualidade
de vida, estimular atividades físicas e motoras dos animais, influenciando no aspecto
social, nutricional e sensorial.
Palavras-chave: animais de biotério; criação; enriquecimento ambiental
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41 ESTUDO ANATOMO-FISIOLOGICO DOS ORGÃOS LINFOIDES DA
ESPÉCIE CANINA E A INSPEÇÃO SEMIOLOGICA
Beatriz Custódio Maltempi; Fátima Letícia Navi dos Santos Silva; Giovana de
Campos; Giovanna Pinheiro Siqueira; Julia de Almeida Fischer; Mariana
Gerônimo Vieira; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imunológico tem como função, a proteção do organismo animal contra
agentes estranhos. Assim este trabalho foi desenvolvido junto à Disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL, com foco no sistema imunológico dos cães. Foi realizada uma revisão
bibliográfica quanto a morfofisiologia dos órgãos linfoides da espécie canina, assim
como a sua contribuição na inspeção semiológica na clínica veterinária, utilizando-se
plataformas virtuais como Google, Google Acadêmico, Scielo, através dos seguintes
descritores linfoides, imunologia, cães e também em livros de Imunologia, Anatomia
e Semiologia veterinária. Pode-se observar a classificação dos órgãos linfoides em
primários- medula óssea e timo e secundários- baço e linfonodos, assim como a sua
contribuição na avaliação semiológica na clínica veterinária, em que as alterações
dos linfonodos externos e a possibilidade de palpação do baço, são indicadores de
alterações e processamento da resposta imune nos pacientes examinados, enfatizando
a sua importância para o fechamento ou descarte de possíveis diagnósticos naclínica
veterinária de cães.
Palavras-chave: imunologia; linfoides; cães
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42 ESTUDO ANATOMO-FISIOLOGICO DOS ÓRGÃOS LINFOIDES EM
BUBALINOS E A INSPEÇÃO SEMIOLOGICA
Ana Ester Bueno Andreata; Danilo Augusto Troquilho; Deborah Garcia Lopes;
Enzo Teodoro Silva; Joana Paula Camargos Mota; Leonardo Maia de França;
Newton Guineis Fadini; Thais Alves dos Reis; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema linfoide está relacionado com a defesa do organismo animal contra agentes
codificados como estranhos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo realizar
uma pesquisa bibliográfica sobre o sistema imune, dando ênfase a bubalinos, junto à
disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, utilizando-se sites de busca
como Scielo e Google Acadêmico, com os descritores proteção, antígenos,
organismo, linfoide, búfalos. Pode se observar que o sistema imune inclui os órgãos
linfoides primários e secundários, nos quais as células predominantes são os
linfócitos. Estão, portanto, relacionados com a defesa do organismo contra moléculas
e contra organismos cujas moléculas são consideradas pelo organismo como
estranhas. Os linfócitos estão presentes em quase todos os locais do organismo. Estão
concentrados em maior quantidade em estruturas anatomicamente distintas, os
chamados órgãos linfoides ou difusos no tecido conjuntivo do corpo. Da mesma
forma, observou-se a estrutura anatômica, histológica e funcional dos órgãos
linfoides, principalmente a cadeia de linfonodos que junto à palpação contribuem na
avaliação da clínica semiológica de grandes animais
Palavras-chave: proteção; antígenos; organismo; linfoide; búfalos
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43 ESTUDO ANATOMO-FISIOLOGICO DOS ORGÃOS LINFÓIDES E A
INSPEÇÃO SEMIOLOGICA – SÍMIOS
Angélica Arcanjo; Cassia Regina Risseto; Gustavo Amado Bassi Bino; Heitor
Faria de Moraes; Keitel Mayla Sgnoretti; Natasha Nataly Borges; Tainá Sabará
de Souza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
As principais estruturas que protegem o organismo são os órgãos linfáticos: timo,
baço linfonodos e nódulos linfáticos. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi
realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o sistema linfoide de primatas não
humanos, junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral,
utilizando-se sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, com os descritores
primatas, semiologia, sistema linfoide, semiologia. Pode se observar que os órgãos
linfoides são divididos em linfoides primários e secundários, amplamente
distribuídos pelo organismo animal de modo central (primários) e periféricos
(secundários), suas principais composições são células acessórias e linfócitos. Os
linfoides centrais produzem componentes celulares do sistema imunológico e os
periféricos são onde ocorrem as respostas imunológicas. Para realizar o exame
semiológico de um animal silvestre é necessário seguir processos pré analisados para
que haja um resultado satisfatório, dentre eles hábitos biológicos, características
anatômicas, fisiológicas entre outros.
Palavras-chave: primatas; semiologia; sistema linfoide
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44 ESTUDO ANATOMO-FISIOLOGICO DOS ORGÃOS LINFOIDES EM
OVINOS
Ana Cristina Santos de Sousa; Bruna Mariane Marcatti de Souza; Gabriel
Delbin; Guilherme Peres Ruiz Marsola; Julia Delalana de Souza; Ludmila
Cavenaghi de Souza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune, responsável pela defesa do organismo animal contra agentes
estranhos, é responsável pela manutenção da homeostase animal. Assim, o objetivo
do presente trabalho foi realizar uma pesquisa de literatura, sobre o sistema imune de
caprinos, como parte das atividades pedagógicas da disciplina de Microbiologia e
Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Foram
utilizados sites de busca como Scielo e livros, utilizando-se os descritores sistema
imune, caprinos, imunologia. Pode se observar no levantamento a morfofisiologia
dos órgãos linfoides, assim como as subdivisões do sistema imune em primários e
secundários, seus órgãos e tecidos e o processamento da resposta imune. Nos
caprinos como em outros ruminantes, como diferença estrutural, a presença dos
hemolinfonodos são de grande importância.
Palavras-chave: sistema imune; caprinos; imunologia
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45 ESTUDO RETROSPECTIVO: CASOS DE HEMOPARASITOSES EM
CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIPINHAL ENTRE
2017-2019 EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Lívia Braghiroli Bernadelli; Kaique Barbosa; Gérsica Bittencourt de Mello;
Regina Raquel Perez; Erika Nogueira Schuller
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. regina.perez@unipinhal.edu.br
prof. erika.suchuller@unipinhal.edu.br
RESUMO
O presente trabalho discorre sobre as doenças Anaplasmose, Babesiose e Erliquiose
em animais domésticos, com foco em canídeos. É apresentando revisão bibliográfica
sobre os agentes causadores - Anaplasma spp., Babesia spp., e Ehrlichia spp.
respectivamente -, detalhando sua etiologia, sinais e sintomas, métodos de
diagnóstico e tratamento aplicado, juntamente com o número de casos atendidos no
Hospital Veterinário do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal no
período de 2017 a 2019. Foram consultados 6617 animais no período de 3 anos,
sendo que 406 foram diagnosticados com hemoparasitose. Os sinais mais comuns da
doença em sua fase inicial são apatia, letargia, perda de peso, febre e epistaxe; o
animal também pode desenvolver quadro subclínico, sem apresentar sinais. O
diagnóstico é feito por interpretação de hemograma, lâminas de esfregaço sanguíneo,
exames de reação em cadeia de polimerase (PCR) ou imunofluorescência indireta
(IFI), sendo a interpretação de hemograma e esfregaço sanguíneo os mais comuns.
No trabalho consta o levantamento epidemiológico de principais raças acometidas,
juntamente com a idade, sexo dos animais positivos.
Palavras-chave: Anaplasma; Babesia; Ehrlichia; carrapato; sangue
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46 ESTUDO DO SISTEMA IMUNE DE SUINOS E SEU REFLEXO NA
PRODUÇÃO ANIMAL
Caique de Godói Miranda; Iago Ribeiro dos Santos; João Victor Couto Mendes
de Oliveira; Laís Helena Vitorino Rodrigues; Sabrina Godói dos Santos; Sandra
Regina Machado Costa Campos; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os órgãos linfoides têm como principal função realizar a produção de células que são
importantes para o desenvolvimento das respostas imunológicas, produção de
anticorpos e outras reações imunes. O sistema imunológico está organizado em
órgãos e tecidos primários e secundários, protegendo os animais contra agentes
estranhos ao organismo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma
revisão sobre o sistema imune de suínos, como parte do estudo de meio da disciplina
de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL. A pesquisa foi desenvolvia junto à plataforma Google Acadêmico, em
que se pode verificar que no suíno, o sistema imunológico classifica-se em três
categorias: A primeira linha de defesa é o sistema imunológico inato do animal. O
segundo sistema desenvolve anticorpos contra vários patógenos, estimulados também
por programas vacinais e a terceira linha de defesa é o sistema imunológico passivo,
adquirido por meio da transferência de anticorpos da matriz para a leitegada através
do aleitamento materno. Pode-se concluir que o bom funcionamento do sistema
imune, reflete na produção animal através de medidas de controle de agentes
patogênicos, assim como de manejo de aleitamento materno e controle de estressores
ambientais.
Palavras-chave: suínos; sistema imunológico; tecidos linfoides
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47 HIGIENE E DESINFECÇÃO NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS
Ellen Cristina Rufino Machado; Nathalia Alessandra Rodrigues Lima
Campagnoli; Maicon Vitor Aparecido Pereira da Rosa; Leticia Vieira Paes de
Lira; Matheus Vieira de Godoi; Ryan Augusto Granado Teixeira; Margarete
Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os processos de higiene e desinfecção nos estabelecimentos veterinários refletem a
limpeza e a aplicação de conceitos de biosseguridade, evitando assim a transmissão
de agentes infecciosos e parasitários tanto com ênfase na saúde pública e animal. Nas
clinicas médicas de pequenos animais, não é diferente as normas de controle de
transmissão de patógenos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma
revisão bibliográfica sobre os processos de higiene e desinfecção na clínica médica
de pequenos animais, utilizando-se de sites de busca como Google Acadêmico e
Scielo, com os seguintes descritores: desinfecção, higiene, antissepsia, clínica
médica, animal, assim como realizar um estudo de meio, através de uma visita “in
loco” em uma clínica veterinárias, verificando-se os procedimentos de higienização
neste tipo de estabelecimento veterinário. Pode-se verificar o uso de agentes físicos e
químicos nos procedimentos de higiene e desinfecção, como autoclaves e produtos
halogenados, álcoois e amônia quaternária. Pode-se concluir que os processos de
higiene, desinfecção, antissepsia e esterilização são fundamentais para a remoção de
microrganismos na forma vegetativa, independentemente do seu grau de
patogenicidade, evitando assim a ocorrência de processos de infecções hospitalares,
em ambientes como clinicas veterinárias.
Palavras-chave: desinfecção; higiene; antissepsia; clínica médica; animal
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48 HIGIENE E DESINFECÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS
VETERINÁRIAS
Livia Paparotto Giacomazzi; Douglas Benith de Campos; Daiane Pereira da Silva;
Gustavo Vilas Boas Lanza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os procedimentos de Controle de Microrganismos em Estabelecimentos Veterinários
fazem parte dos protocolos de Controle de Infecção Hospitalar. O objetivo desse
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfico sobre os procedimentos de higiene e
desinfecção de hospitais e clinicas veterinárias, assim como a realização de um
estudo de meio, através de uma visita “in loco”, observando o cotidiano dos
processos de higienização, como parte das atividades pedagógicas da disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL. Foi realizada uma pesquisa junto a sites de busca como Google
Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores esterilização, desinfecção,
mecanismos de ação. Pode-se verificar que os principais produtos utilizados na rotina
hospitalar são álcool 70%, clorexidina 2%, sabonete enzimático e hipoclorito de
sódio, entre outros materiais com princípios ativos baseados no cloro e amônia
quaternária, além dos processos físicos como esterilização. Pode-se concluir que
estes procedimentos, quando bem realizados asseguram tanto a proteção do ser
humano, quanto dos animais em ambientes hospitalares na área veterinária.
Palavras-chave: esterilização; desinfecção; mecanismos de ação; desinfecção;
clínica médica; veterinária
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49 HIGIENE E DESINFECÇÃO NA SUINOCULTURA
Pâmela Silva Borges; Raíssa Franco dos Santos; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O processo de higiene e desinfecção na produção animal utiliza de processos físicos
e químicos, envolvendo a prevenção, o controle ou a eliminação de microrganismos,
agentes potenciais de infecção no plantel. Na produção de suínos, é importante a
implementação de programas de higiene e desinfecção para a diminuição da carga
microbiana a que os animais são expostos, através do uso de desinfetantes como
compostos a base de cloro, ácidos, iodo, fenol, dentre outros. Assim, o objetivo do
presente trabalho foi realizar um estudo de meio, junto à disciplina de Microbiologia
e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária, em que se pode
comparar o manejo sanitário de uma empresa suinícola, com a recomendação da
literatura sobre limpeza e desinfecção. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica,
junto a ferramentas de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os
descritores suínos, higiene, desinfecção e uma visita “in loco” a uma instalação de
suínos, em que se pode acompanhar o processo de limpeza, higiene e desinfecção,
utilizando-se de agentes químicos e físicos em seu processo. Desta forma, pode-se
concluir que na produção animal, incluindo a suinocultura, o controle microbiano de
agentes potenciais de contaminações, devem ser implantados com boas práticas de
produção, higiene e desinfecção, para garantir a efetividade do processo produtivo.
Palavras-chave: suínos; higiene; desinfecção
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50 IMUNOLOGIA DAS AVES - SISTEMA E ÓRGÃOS LINFOIDES
Jéssica Adriane Birelo; Iara Claer da Silva; José Lucas Lobo Lopes; Kaiely
Carvalho di Pauli; Carlos Henrique Vaz Molinari; Julia Aparecida Magalhães
Oliveira; Tiago Ramos de Padua; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune tem como competência a proteção do organismo animal contra
patógenos e corpos reconhecidos como estranhos, para manter a homeostase
orgânica. Apesar do processamento da resposta imune ser semelhante, entre espécies
encontra-se particularidades. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma
revisão de literatura sobre o sistema imune das aves, junto à disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral, utilizando-se como ferramentas de busca
Google Acadêmico e Scielo, com os descritores aves; linfoides; órgãos linfáticos.
Pode-se verificar que dentre os órgãos classificados como primários, nas aves,
encontram-se o Timo e a Bursa de Fabricius e quanto aos secundários, o baço as
tonsilas. O sistema linfático difuso é proeminente, encontrando-se o MALT e o
GALT. Há ausência de linfonodos. Quanto às células, os heterofilos encontram-se
substituindo os neutrófilos. Com estes relatos, verifica-se que é de suma importância
o entendimento do sistema linfático dos animais, para a compreensão dos processos
patológicos, infecciosos e de resposta imunológica.
Palavras-chave: aves; linfoides; órgãos linfoides

95

51 INTUSSUSCEPÇÃO JEJUNOILEAL EM BEZERRA - RELATO DE
CASO
Ana Paula Silva; Fernanda Monteiro Luz Casalecchi; Luis Philipe Perugini
Camilo; Viviane Aparecida Dorta
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. fernanda.casalecchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Intussuscepção é o nome dado a uma invaginação de uma porção intestinal no lúmen
de um segmento adjacente. Costumam ocorrer em bovinos na porção distal do jejuno
e proximal ao íleo, possivelmente pela mobilidade dos ligamentos mesentéricos. A
evolução normalmente é aguda e os sinais clínicos iniciais são de desconforto
abdominal intenso evoluindo para apatia, desidratação, anorexia, hipomotilidade e
distensão abdominal. A produção de fezes diminui até se tornarem ausentes, além da
presença de muco sanguinolento e escuro. O diagnóstico é dado por laparotomia
exploratória. O objetivo deste trabalho foi descrever um caso clínico de um bovino,
fêmea, aproximadamente 6 meses, atendida no Hospital Veterinário do UNIPINHAL
com queixa de apatia, anorexia e ausência de defecação há quinze dias. Segundo
relato do veterinário responsável, o animal foi tratado com fluido, antibiótico,
sondagem e trocaterização do rúmen, porém sem melhora do quadro. Durante o
exame clínico o animal apresentava desidratação em torno de 5%, distensão bilateral
do abdômen, ausência de fezes na ampola retal e presença de muco sanguinolento.
Foi realizada a laparotomia exploratória com o animal em estação; com acesso
primeiramente na fossa paralombar direita, onde notou-se dificuldade para expor as
alças do intestino delgado, então, optou-se pelo acesso pela fossa paralombar
esquerda, contudo, após a abertura do flanco esquerdo observou-se o cólon maior
aderido na região. Diante do exposto optou-se pela eutanásia. Na necropsia observou
aderências de alças intestinais na região do flanco esquerdo e presença de
intussuscepção jejunoileal. Provavelmente houve dilatação da porção proximal da
intussuscepção que levou ao deslocamento do cólon dorsalmente ao rúmen e que
acidentalmente foi trocaterizado levando ao extravasamento de conteúdo, peritonite e
aderência do mesmo na região. Conclui-se que a intussuscepção é de difícil
diagnóstico a campo, sendo que a maior parte dos casos, como descrito na literatura,
evoluem para óbito.
Palavras-chave: laparotomia; bovino; intestino; peritonite; aderência
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52 LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA AVICULTURA DE CORTE
Vitória Martelli Barboza; Gabriely Bernardo de Souza Macedo; Helena
Crochiquia Suares; Rafaelle Norte Spitler; Otávio Brandão Azevedo;
Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A avicultura brasileira é uma atividade agropecuária que apresenta grande
desempenho produtivo dentro e fora do mercado nacional, sendo esse setor
responsável pela geração de empregos e por participar efetivamente do PIB nacional.
A fim de evitar impactos econômicos e promover o bom desempenho na produção
avícola, medidas de biosseguridade devem ser adotadas em todo processo de
produção. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento
bibliográfico sobre a higiene e desinfecção de instalações avícolas de corte, assim
como realizar uma visita in loco, observando os processos de higiene e desinfecção
de aviários, como parte das propostas acadêmicas da Disciplina de Microbiologia e
Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Para
tanto se fez uso das ferramentas Google Acadêmico e Capes, utilizando-se os
descritores avicultura, biosseguridade, desinfetantes, manejo sanitário. Pode-se
observar que para a efetividade dos processos de higiene e desinfecção, a remoção da
matéria orgânica dos equipamentos e instalações é primordial, para que produtos
desinfetantes possam ser aplicados no controle de microrganismos. Além de visitas
técnicas orientadas, se faz uso de desinfetantes nos veículos que transportam pintos
de um dia, rações e assistentes técnicos. Como desinfetantes, produtos halogenados,
quaternários de amônia são empregados nos processos de desinfecção, assim como
no tratamento da água de bebida, considerado veiculador em potencial de patógenos
para o plantel. Pode-se concluir que o uso de programas racionais de limpeza e
desinfecção são capazes de promover alta produtividade e diminuir a dispersão de
microrganismos patogênicos, garantindo um ambiente limpo sob o ponto de vista
sanitário, como condição básica para o bom desempenho na produção avícola.
Palavras-chave: avicultura; biosseguridade; desinfetantes; manejo sanitário
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53 MANEJO DA INCUBAÇÃO ARTIFICIAL DE OVOS DE GALINHAS
Gallus domesticus NA PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA
Kaique Barbosa; Gersica Bittencourt de Mello; Lívia Braghiroli Bernadelli;
Maria Eduarda Cerruti Alves; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A avicultura nas últimas décadas vem se consolidando no mercado de produção de
carne e ovos. Inúmeros são os fatores que estão envolvidos com esse crescimento, e
um deles é o processo de incubação artificial. Este método, além de possibilitar a
incubação de grande quantidade de ovos simultaneamente, também garante a
qualidade e disponibilidade para alojamento, maximizando o desempenho das aves e
disponibilizando aos produtores matéria prima de qualidade, fazendo do incubatório
uma peça fundamental para a produção de pintos de um dia. Assim, o objetivo do
presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o processo de
incubação de ovos embrionados de galinhas Gallus domesticus, em sites de busca
como Google Acadêmico e Sciello, utilizando-se os descritores incubação,
pintainhos, desenvolvimento embrionário, ovos. Pode-se verificar que no processo de
incubação artificial de ovos embrionados, é essencial que todas as suas etapas sejam
estudadas e conhecidas, da produção de ovos em nível de matrizeiro,
armazenamento, transporte, seleção de ovos, padronização, qualidade interna e
externa, pré-incubação, incubação, transferência para nascedouros, nascimento.
Pode-se concluir que o sucesso da incubação depende de um acompanhamento e
controle rigorosos, sendo de suma importância o conhecimento do desenvolvimento
embrionário, para melhor entender quais as medidas e cuidados devem ser tomados
durante a incubação, de forma que a evolução embrionária não seja comprometida,
contribuindo com uma melhor produtividade e pintos de um dia de qualidade.
Palavras-chave: incubação; pintainhos; desenvolvimento embrionário; ovos
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54 O BEM-ESTAR ANIMAL E SEU REFLEXO NA PRODUÇÃO DE
FRANGOS DE CORTE
Eduarda Leticia Pereira; Emanuelle Lopes Peres Domingues; Julia Sabará de
Souza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Alterações nos hábitos do consumidor refletiram nos setores da economia, com
exigências na qualidade e origem dos produtos, assim também, o habito do
consumidor refletiu no setor da cadeia da proteína animal. Desta forma, o objetivo do
presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema de bem-estar
animal na produção de frangos de corte, utilizando-se de sites de busca como Scielo
e Google Acadêmico, através dos descritores bem-estar animal, avicultura, qualidade
na produção, sistema de criação, junto à Disciplina de Zootecnia de Aves, do Curso
de Medicina Veterinária do UniPinhal. Pode-se verificar que a ciência do bem-estar
animal, teve seu avanço, com respaldo nos aspectos fisiológicos, trazendo o conceito
da senciencia dos animais, assim como a sua expressão, refletir e interferir na
qualidade do produto final. Pode-se concluir que a produção animal, incluindo a
cadeia avícola, dedicaram investimentos e passaram a investir no bem-estar animal,
visando obter produtos de melhor qualidade, com um trabalho intenso sobre as 5
liberdades do bem-estar animal como livres de fome e sede; dor, sofrimento e
doenças; desconforto; livre expressão do comportamento e de medo e angústia.
Palavras-chave: avicultura; qualidade na produção; sistema de criação
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55 O MERCADO HALAL E A AVICULTURA BRASILEIRA: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Gisele Aparecida Milan; Carla Talyssa dos Santos; Edney Silvandro de Oliveira
Campos; Rafael Coelho; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Halal é uma palavra árabe que significa “permitido”, ou seja, produtos Halal são
apropriados para utilização diante das leis Shariah (código de conduta islâmico),
interpretados a partir dos textos do livro sagrado Alcorão. No Brasil, essas
características culturais e religiosas exclusivas ao método Halal são facilitadas
através de empresas certificadoras credenciadas. O presente estudo bibliográfico tem
por objetivo analisar como as empresas brasileiras têm se adequado às estas
exigências de mercado e como tem sido a aceitação do produto brasileiro por este
consumidor específico, junto à disciplina de Zootecnia de Aves, do Curso de
Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Foram realizadas buscas em pesquisas
científicas publicadas entre 2017 e 2021 no site Google Acadêmico. Pode-se
observar que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e exporta
mais de dois milhões de toneladas por ano para 57 países islâmicos, sendo 22 árabes.
Estes correspondem a 45% do total rendendo, somente em 2018, US$ 3,2 bilhões de
dólares. No abate Halal a insensibilização por eletrochoque não é usada, porém, no
Brasil, as plantas de abatedouros-frigoríficos de aves habilitadas para realizar o
método enfrentam dificuldades operacionais em realizar o abate com a ausência da
eletronarcose pré-sangria. Assim, pode-se concluir que diversos estudos relacionam
melhor bem-estar animal com a eletronarcose, mas ascertificadoras Halal
permanecem irredutíveis. Além disso, questões políticas podem abalar as relações
comerciais. Mesmo assim, o mercado de avicultura brasileira tende a crescer no
mercado Halal.
Palavras-chave: abate; Halal; exportador; Brasil; sangria

100

56 ÓRGÃOS LINFOIDES DE BOVINOS E SUA APLICAÇÃO NA CLÍNICA
MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS
Livia Paparotto Giacomazzi; Gustavo Vilas Boas Lanza; Lucas Gayotto
Ocanha; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune, responsável pela defesa do organismo animal contra agentes
geneticamente identificados como estranhos, apresenta características próprias,
classificando seus órgãos em primários e secundários. Os primários responsáveis
pela produção e maturação das células linfoides e os secundários pelo processamento
da resposta imune. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar, junto à
disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina
Veterinária do UNIPINHAL, uma revisão bibliográfica sobre órgãos linfoides e mais
precisamente da espécie bovina, associando com a clínica médica animal. Para a
pesquisa foram utilizados como ferramenta, os sites Scielo e Google Acadêmico,
utilizando-se os descritores: linfoides; sistema linfoide; sistema linfático; bovinos.
Pode-se observar neste contexto, os conceitos anatômicos, histológicos e fisiológicos
do sistema imune de bovinos, sua classificação em órgãos linfoides e primários e a
importância na clínica médica. Pode-se concluir que, em na avaliação semiológica
dentro da clínica médica de grandes animais, em função de alterações
morfofuncionais, no desdobramento da resposta imune, as técnicas de palpação de
órgãos linfoides periféricos, na constatação do seu aumento de volume, auxiliam na
pratica semiológica, na observação de processos inflamatórios localizados.
Palavras-chave: linfoides; sistema linfoide; sistema linfático
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57 ORGÃOS LINFOIDES DE CÃES E SUA CONTRIBUIÇÃO NA PESQUISA
SEMIOLÓGICA NA CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS
Natânia Dias Lourenço Verdili; Renata Bueno de Toledo; Thais Bortotto
Tonieti; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os órgãos linfoides oferecem proteção ao organismo animal, contra patógenos ou
antígenos invasores. Sabe-se que o sistema imune apresenta um padrão
morfofisiológico geral, mas apresenta particularidades de acordo com a espécie.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma pesquisa bibliográfica
junto a sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se como
descritores sistema linfático, caninos, semiologia, dentro da disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral do Curso de Medicina Veterinária do
UNIINHAL. Pode-se verificar a subdivisão dos órgãos linfoides primários como
medula óssea e timo e secundários como baço, linfonodos, tonsilas e tecido linfoide
associado a mucosas. Na clínica médica de pequenos animais, pode-se observar que
nos processos infectocontagiosos, parasitários ou inflamatórios, com alterações
morfoestruturais dos órgãos linfoides, ocorrem alterações morfofuncionais dos
órgãos linfoides periféricos ou internos palpáveis, assim como do baço. Desta forma,
pode-se concluir que o conhecimento anatomofuncional dos órgãos linfoides, pode
ser de grande auxilio junto à clínica medica de pequenos animais, através da
inspeção semiológica por palpação.
Palavras-chave: sistema linfático; caninoss; emiologia
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58 ÓRGÃOS LINFOIDES EM GATOS E SUA CONTRIBUIÇÃO NA
AVALIAÇÃO CLÍNICA
Gabriely Bernardo de Souza Macedo; Helena Crochiquia Suares; Otávio
Brandão Azevedo; Vitória Martelli Barboza; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Todas as funções desempenhadas pelos órgãos linfoides buscam a manutenção da
homeostasia do sistema imune e, por isso, qualquer alteração ou deficiência destes
órgãos podem causar danos ao organismo. O funcionamento e composição destas
estruturas nos ajudam a entender como as células de defesa atuam contra o non-self,
mantendo o equilíbrio que garante a vida, nos organismos animais, assim como nos
felinos. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa bibliográfica sobre
os órgãos linfoides de gatos e sua contribuição na Clínica Médica, junto à disciplina
de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL. Foram utilizados sites de pesquisa como Google Acadêmico e Scielo,
com os descritores baço, linfonodos, morfometria em gatos, sistema linfático, Placas
de Payer. Pode-se observar que os felinos apresentam algumas particularidades no
sistema linfático, como a possibilidade, ou não, de palpação em alguns linfonodos
específicos, o que torna essencial o conhecimento de sua anatomia para que um bom
exame clínico possa ser realizado. Timo e baço figuram entre os principais órgãos
linfoides, podendo atuar de diversas formas dentro do organismo, se destacando entre
suas funções a maturação das células de defesa, como os linfócitos T. Os linfonodos,
por sua vez, são essenciais na semiologia, visto que podem indicar processos
infecciosos por meio do aumento de volume, podendo-se constatar que o
conhecimento anatomofuncional dos órgãos linfoides de felinos, são de grande
importância o para fechamento do diagnóstico clínico, nas inspeções semiológicas de
gatos.
Palavras-chave: baço; linfonodos; morfometria em gato; sistema linfático;
placas de Payer
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59 PROCESSOS DE CONTROLE DE MICRORGANISMOS EM CENTROS
CIRURGICOS VETERINÁRIOS
Caique de Godói Miranda Pereira; Iago Ribeiro dos Santos; João Victor Couto
Mendes de Oliveira; Laís Helena Vitorino Rodrigues; Sabrina Godói dos
Santos; Sandra Regina Machado da Costa Campos; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os processos de controle de microrganismos em ambientes hospitalares dizem
respeito a todos procedimentos operacionais relacionados à higiene, desinfecção,
antissepsia e esterilização. Nos centros cirúrgicos, os processos de controle de
microrganismos são essenciais, nas rotinas operacionais. Assim, o objetivo do
presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os processos de higiene
e desinfecção em centros cirúrgicos veterinários, utilizando-se de sites de busca
como Google Acadêmico e Scielo, com os seguintes descritores: desinfetantes;
clínicas cirúrgicas, veterinária, microrganismos, assim como realizar um estudo de
meio, através de uma visita “in loco”, verificando-se os procedimentos de
higienização neste tipo de estabelecimento veterinário. Pode-se verificar que nos
processos de higiene, a remoção da matéria orgânica é fundamental para a ação de
agentes químicos e físicos posteriormente, seguido dos procedimentos físicos como
autoclaves para instrumentais cirúrgicos, assim como a desinfecção das instalações e
antissepsia de superfícies com agentes químicos como halogenados e quaternário de
amônia, nas áreas físicas. Pode-se concluir que os processos de higiene, desinfecção,
antissepsia e esterilização são fundamentais para a remoção de microrganismos
utilizando-se de processos químicos como desinfetantes e antissépticos de níveis
baixos, médio e alto de atuação, também se fazendo uso de processos de
esterilização, eliminando tanto as formas vegetativas quanto patogênicas dos
microrganismos, independentemente do seu grau de patogenicidade, evitando assim a
ocorrência de processos de infecções dos sítios cirúrgicos e também hospitalares.
Palavras-chave: desinfetantes; clínicas cirúrgicas; veterinária; microrganismos
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60 PROCESSOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO EM HARAS
Jéssica Adriane Birelo; José Lucas Lobo Lopes; Júlia Aparecida Magalhães de
Oliveira; Carlos Henrique Vaz Molinari; Tiago Ramos de Pádua; Kaiely
Carvalho de Pauli; Iara Claer da Silva; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os processos de controles físicos e químicos de microrganismos, através de
processos de higiene, desinfecção em instalações de equinos, é de fundamental
importância. Assim, o objetivo do presente trabalho foi, junto à disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária, do
Unipinhal, realizar uma revisão bibliográfica sobre higiene e desinfecção em haras,
utilizando-se os descritores desinfecção, higiene, equinos, assim como realizar um
estudo de meio, através de uma visita “in loco”, neste tipo de estabelecimento
veterinário, verificando os procedimentos de manejo e higiene. Pode-se verificar que
os processos de higiene e desinfecção, atuam no controle e eliminação da maioria
dos organismos patogênicos, em instalações animais, através do uso de agentes
químicos como halogênios, fenóis e quaternários de amônia. Pode-se concluir que o
êxito nos processos de higiene e desinfecção começam com uma parceria entre o
veterinário, o tratador e o proprietário, beneficiando as condições sanitárias do
estabelecimento, refletindo na saúde animal e o uso de agentes químicos são as
principais ferramentas nos programas de biosseguridade em instalações animais,
como haras para a espécie equina.
Palavras-chave: desinfecção; higiene; equino
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61 REVISÃO DE LITERATURA: USO DA FOTOBIOMODULAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE OTITE EXTERNA CAUSADA POR Malassezia sp.
Lívia Braghiroli Bernadelli; Giuliana Brasil Croce
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. giuliana.croce@unipinhal.edu.br
RESUMO
Casos de otite são comuns na clínica médica de pequenos animais - especialmente
em cães de orelhas compridas – incluindo as otites recorrentes, o que causa grande
desconforto ao animal devido à coceira intermitente e preocupação ao tutor, visto que
otites externas não tratadas podem originar otites secundárias. Como tratamento
convencional, é receitado o uso de anti-inflamatórios e fungicidas ou antibióticos (a
depender do agente causador), shampoo dermatológico e remédios para controlar o
prurido; no entanto, essa combinação de fármacos nem sempre é eficaz, podendo
gerar resistência bacteriana e otite recorrente, além da metabolização hepática e
renal. Com isso em mente, foi-se estudado o uso de terapias interativas – mais
especificamente o LED azul e laser terapêutico – para o tratamento da enfermidade.
O presente trabalho possui como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre otite
e o mecanismo de ação do LED azul e lazer terapêutico para tratamento da
enfermidade.
Palavras-chave: laserterapia; LED 03; fungo; orelha; cão

106

62 SISTEMA IMUNE DAS AVES
Douglas Benith de Campos; Daiane Pereira da Silva; João Victor Marcondes
Ferreira; Vinicius Gabriel Reis Malachias; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune tem como função a defesa do organismo animal contra agentes
identificados como estranhos, assim como manter a homeostase corpórea em
processos de injurias. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma
revisão bibliográfica sobre os órgãos linfoides das aves, junto à disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UniPinhal. Para tanto, utilizou-se como ferramenta de busca, Google Acadêmico e
Scielo, com os descritores órgãos linfoides, aves, heterofilos, Bursa de Fabricius.
Verificou-se que as aves, em função da sua origem filogenética, associada aos répteis
apresentam uma dinâmica imunológica particular, se diferenciando dos mamíferos
por apresentarem Timo, Medula Óssea e Bursa de Fabricius e como secundários,
encontram-se os tecidos linfoides óculonasais (glândula de Harder e agregados
linfoides das pálpebras inferiores), gastrointestinais (tonsilas esofágica, pilórica e
cecais, a presença de Placas de Peyer e divertículo de Meckel), o baço, bem como
tecidos linfóides associados às mucosas (MALT), como CALT (associado à
conjuntiva), BALT (associado aos brônquios) e GALT (associado ao intestino).
Outro fator diferencial é a ausência de linfonodos nas aves e diferentemente dos
mamíferos, a maturação dos linfócitos B se dá na Bursa de Fabricius. Entre os
componentes celulares, encontram-se células fagocíticas (polimorfonucleares e
mononucleares), dentre estas, os heterofilos, em substituição aos neutrofilos; células
indutoras de respostas inflamatórias (mastócitos, basófilos, eosinófilos, células NK,
linfocitos T), células apresentadoras de antígenos (macrófagos e células dendríticas)
e imunocompetentes do sistema imune adaptativo (linfócitos B, plasmócitos,
linócitos T-auxiliares, citotóxicos e supressores). Desta forma, apesar do sistema
imune das aves apresentar suas particularidades, pode-se concluir que as respostas
protetivas obedecem a mecanismos semelhantes, quando o organismo é exposto a
substancias estranhas e respondem a uma injuria, através de respostas inflamatórias.
Palavras-chave: órgãos linfoides; heterofilos; Bursa de Fabricius
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63 SISTEMA IMUNE DE BOVINOS E A CONTRIBUIÇÃO NA CLÍNICA
MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS
Ellen Cristina Rufino Machado; Nathalia Alessandra Rodrigues Lima
Campagnoli; Maicon Vitor Aparecido Pereira da Rosa; Leticia Vieira Paes de
Lira; Matheus Vieira de Godoi; Ryan Augusto Granado Teixeira; Margarete
Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune é responsável pelo processo de defesa do organismo animal,
classificados em primários com os órgãos linfoides medula óssea e timo e em
secundários com baço e linfonodos. Na clínica médica de grandes animais, a sua
avaliação semiológica orienta no direcionamento das suspeitas clinicas. Desta forma,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica junto à disciplina de Microbiologia e
Imunologia Animal Geral, utilizando-se sites de busca como Scielo e Google
Acadêmico, com os descritores bovino, semiologia, sistema linfoide, semiologia.
Pode-se observar que a resposta imune é ativada, frente a substâncias estranhas,
fazendo com que a linfa possa transportar para os órgãos linfoides secundários os
complexos imunológicos formados, ocorrendo o processamento da resposta, com o
objetivo de combater o processo clinico. Assim, os órgãos linfoides palpáveis
auxiliam na avaliação clínica, contribuindo com a avaliação semiológica.
Palavras-chave: bovino; semiologia; sistema linfoide
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64 SISTEMA IMUNE DOS CAPRINOS E A DEFESA CONTRA AGENTES
INVASORES
Adriano Francis Vieira; Ana Eliza Dias Fernandes; Bruno Henrique da Silva;
Guilherme Francisco da Silva; Maria Gabriela Silva Carvalho Ricci; Mateus
Ferreira Peçanha Corrêa; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune é composto por órgãos, tecidos, células e moléculas distintas,
responsáveis pela defesa contra agentes invasores, no organismo animal. Assim, este
trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o sistema
imune, com ênfase em caprinos, como parte das atividades acadêmicas da Disciplina
de Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL, através do uso de sites de busca como plataforma Google Acadêmico
e Scielo, com os descritores sistema imune, caprinos, defesa, infecções. Pode-se
verificar a classificação do sistema imune em primário, com os órgãos timo e medula
óssea e os secundários como baço, linfonodos, hemolinfonodos e tonsila. Além disso
também se verificou os tipos de imunidade inata e adaptativa.
Palavras-chave: sistema imune; caprinos; defesa; infecções
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65 SISTEMA IMUNOLÓGICO E ÓRGÃOS LINFOIDES DOS GATOS
Beatriz Sobreiro Barbosa; Diego Davi Generoso; Guilherme Fernandes
Henriques; Leidiane Aparecida dos Santos Oliveira; Luís Belchior Tavares
Teixeira; Thays de Oliveira Nalin; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O sistema imune, responsável pela defesa do organismo animal apresenta uma
complexidade de órgãos, células e moléculas que se interagem promovendo a
homeostase orgânica. Nos felinos, o processo não é diferente, assim o objetivo deste
trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico, junto à disciplina de
Microbiologia e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do
UNIPINHAL, sobre o sistema imune dos animais, com ênfase em gatos. Utilizou-se
sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, com os seguintes descritores
imunologia; felinos; sistema linfático. Verificou-se que os órgãos do sistema imune,
subdividem-se em primários, como timo e medula óssea e secundários como baço,
linfonodos, tonsilas, tecido linfoide associado a mucosas (MALT). A interação destes
órgãos junto ao sistema linfático, promovem a defesa orgânica que quando
ultrapassada progride para o aparecimento de enfermidades infecto contagiosas e
parasitárias. Assim, o sistema imune é de suma importância para a proteção do
organismo animal contra agentes estranhos, em qualquer espécie animal, incluindo a
felina.
Palavras-chave: imunologia; felinos; sistema linfático
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66 SISTEMA LINFOIDE DE EQUINOS E SUA APLICAÇÃO NA
AVALIAÇÃO SEMIOLOGICA
Guilherme Lucio da Silva; Isabella Luiza Oliveira de Azevedo; José Francisco
Junio Matias; Kaique Marques Fogo Pedro; Leonardo Rodrigues; Marcela
Cavenaghi Felix; Thainá Souza Moreira; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O Sistema Linfoide é constituído por um conjunto de órgãos, constituídos por células
e moléculas protetoras no organismo. Essa proteção se aplica em defesa contra
macromoléculas estranhas, assim como microrganismos, além de se encarregar do
descarte de células alteradas e envelhecidas ou danificadas do sangue. O objetivo
deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sistemática sobre os órgãos
linfoides de equinos e sua aplicação na clínica semiológica, através de um
levantamento bibliográfico em sites especializados de busca como Google
Acadêmico e Scielo, através dos descritores sistema linfoide, órgãos linfáticos,
equinos, compondo as atividades acadêmicas da disciplina de Microbiologia e
Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do UNIPINHAL. Podese verificar que existem dois tipos de tecido linfoide, difuso ou nodular, com
constituintes celulares, parênquimas, assim como vasos linfáticos responsáveis pelo
transporte da linfa. Além disso, observou-se a classificação dos órgãos linfoides em
primários e secundários, com suas respectivas funções. À palpação dos linfonodos
em equinos. Apenas o linfonodo submandibular é palpável, os demais são
detectados, quando aumentados de volume, pois, em função da musculatura “sobre”
o sistema linfático sendo por isso difícil distinguir na palpação. Assim, pode-se
concluir que na clínica de equinos e o quão importante é entender morfo e
histologicamente o sistema linfático, pois apesar de serem difíceis de serem
palpados, quando irregulares, os linfonodos podem nos indicar sinais clínicos e
possíveis alterações fisiológicas.
Palavras-chave: sistema imune; defesa; anatomia
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67 SISTEMA LINFOIDE DE EQUINOS E SUA APLICAÇÃO NA CLÍNICA
SEMIOLOGICA DE GRANDES ANIMAIS
Pâmela Silva Borges; Raíssa Franco dos Santos; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
O estudo do sistema linfoide faz parte da formação acadêmica do médico veterinário.
Assim, este trabalho teve por objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o
sistema linfático de equinos, como parte do conteúdo da disciplina de Microbiologia
e Imunologia Animal Geral, do Curso de Medicina Veterinária do UNPINHAL,
utilizando como ferramenta de busca Google Acadêmico e Scielo, com os descritores
sistema imune, anatomia e equinos. Pode-se constatar que o sistema linfático é
formado por componentes celulares, órgãos, tecidos, macromoléculas e um sistema
de circulação linfática, responsáveis pela defesa do organismo animal contra agentes
geneticamente identificados como estranhos. Dentre as células do sistema imune,
destacam-se os linfócitos que contêm receptores que podem reconhecer e responder a
antígenos, responsáveis pela indução da produção de anticorpos e respostas
imunológicas. Os órgãos linfáticos são um grupo de órgãos responsáveis pelo
processamento da resposta imune, organizados por tecido linfoide ou reticular, rico
em células defensivas e reticulares, classificados em primários, com função de gerar
e amadurecer as células do sistema imune, como timo e medula óssea; os
secundários, onde ocorre o processamento da resposta imune como linfonodos e
baço. No tecido linfoide, encontra-se um tecido conjuntivo, reconhecido em três
variedades: tecido linfoide frouxo, formado pela agregação de linfócitos espalhados
no tecido conjuntivo ou órgãos linfoides centrais; tecido linfoide denso, composto de
linfócitos bem organizados, com bordas distintas e o tecido nodular, formado por
linfócitos, chamados folículos linfoides ou nódulos linfáticos. Os gânglios linfáticos
ou linfonodos servem de filtro para o processamento da resposta imune regional. Os
linfonodos palpáveis nos equinos são submandibular ou maxilar, pre parotideo,
retrofaríngeo, pre escapular e pré crural, por ocasião da ocorrência de processos
inflamatórios localizados. Pode-se concluir que o conhecimento da localização
anatômica dos órgãos linfoides, auxiliam na observação semiológica dos animais, na
clínica médica de grandes animais.
Palavras-chave: sistema imune; anatomia; equinos
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68 SUSPEITA DE PITIOSE EQUINA- RELATO DE CASO
Luis Philipe Perugini Camilo; Pâmela Silva Borges; Ana Paula Silva; Fernanda
Luz Casalechi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. fernanda.casalecchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A pitiose é uma enfermidade que pode acometer equinos, caninos, bovinos, felinos e
humanos, mais comumente encontrada nos equinos, é caracterizada pela formação de
granulomas eosinofilicos, com presença de massas necróticas denominadas kunkers.
Também é conhecida como “swamp câncer”, zigomicose, dermatite granular,
“bursatte”, “florida leeches”, granuloma ficomicotico e hifomicose. Ocorre em áreas
tropicais, subtropicais e temperadas, de manifestação cutânea, causada pelo oomiceto
zoospórico Pythium insidiosum. As lesões encontradas nos animais acometidos se
localizam nas partes onde tem mais contato com água, ou seja, parte distal de
membros, ventre de abdome e face, narinas e cavidade oral. Dentre os sintomas da
doença se destaca: prurido, edema, dor, apatia, inapetência, emagrecimento
progressivo, hipoproteinemia, piodermites secundarias e claudicação no membro
acometido. Diversos são os tratamentos descritos na literatura dentre eles a
imunoterapia com a vacina pitium-Vac, uso de antibióticos, antifúngicos como
anfotericina B associado ou não ao ato cirúrgico. O objetivo deste trabalho é relatar
um caso de uma égua, com extensa ferida na região ventral do abdômen, há
aproximadamente 40 dias, não responsiva ao tratamento convencional, que foi
encaminhada ao Hospital veterinário do UNIPINHAL. Ao exame clínico do animal,
notou-se todos os parâmetros normais, ferida apresentando secreção
serosanguinolenta, e bastante prurido. Na limpeza da ferida observou-se tecido
necrótico com presença de lojas e pequenas concreções (“Kunkers”). De acordo com
o histórico e aspecto da ferida, a principal suspeita recaiu em Pitiose. O animal foi
tratado com iodeto de potássio uma vez ao dia durante 10 dias e uma aplicação de
triancinolona. Após o tratamento inicial, seguiu-se cinco doses da vacina Pitium Vac
com uma aplicação a cada 14 dias, SC, na tábua do pescoço.
Palavras-chave: zigomicose; kunkers; pitium-vac; Pythium insidiosum; equinos
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69 ZEBRA FIS - DANIO RERIO COMO MODELO DE EXPERIMENTAÇÃO
ANIMAL
Ana Laura dos Santos Munhoz Gôngora; Vinicius Moreira Lamari Furlan;
Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
prof. margarete.delbianchi@unipinhal.edu.br
RESUMO
A experimentação animal ainda é extremamente necessária para o desenvolvimento
de diversas pesquisas nas mais variadas áreas da ciência. Em contrapartida, os
pesquisadores estão em busca de modelos experimentais mais fidedignos aos
humanos e que também sejam mais eficientes, de baixo custo e fácil manejo e
produtividade. O Danio rerio (zebra fish), tem sido utilizado como modelo na
determinação de mutações e identificação de genes funcionalmente importantes.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica
junto à disciplina de Tópicos Especiais 3- Bioterismo, do Curso de Medicina
Veterinária do UNIPINHAL, sobre a utilização de Zebrafish, como modelo na
experimentação animal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistematizada, em
sites de busca como Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores
experimentação animal, Zebrafish, modelo animal. Pode-se observar que Zebrafish
tem sido estudado em experimentos para testes de segurança vacinais, modelos
toxicológicos, neurociências. Seu genoma já está praticamente sequenciado e estudos
demonstraram que muitos genes deste peixe são similares aos de mamíferos. Assim,
pode-se concluir que em em função dos resultados experimentais trazerem
contribuição para a área de marcadores genéticos, Zebra fish é atualmente o modelo
animal mais estudado nesta área e que apresenta excelentes resultados, assim sendo
um candidato promissor para o início de uma nova era da experimentação animal.
Palavras-chave: experimentação animal; Zebrafish; modelo animal
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70 APLICAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR PELAS EMPRESAS DA
REGIÃO DE CAMPINAS – SP: PESQUISA APLICADA COM
ABORDAGEM QUALIQUANTITATIVA
Nelson Aparecido Alves; Misael Victor Nicoluci
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.misael.nicolucci@unipinhal.edu.br
RESUMO
O desenvolvimento econômico ocorrido nas últimas décadas produziu muitos
benefícios para as empresas, principalmente a implantação de novas tecnologias,
promovendo muitos ganhos de qualidade e produtividade, contudo a produção em
larga escala suscitou um efeito colateral muito danoso: a geração crescente de
resíduos, que são descartados após a sua vida útil, a dependência de materiais
críticos, a extração crescente de recursos naturais não renováveis. Este artigo
mostra que a da Economia Circular veio para substituir a Economia Linear, não
sendo um conceito novo, porém desconhecido e pouco utilizado pelas organizações
que praticam a Responsabilidade Social e Ações Corporativas voltadas para
conquistar e manter a Sustentabilidade Ambiental. Quando a Economia Linear é
exercida, o cenário que se forma é de extração, transformação e descarte. A
economia circular utiliza- se do compartilhamento, manutenção, reutilização,
remanufatura, reciclagem de materiais e produtos, o círculo se fecha e se renova,
com os produtos e materiais recicláveis voltando à linha de produção e ainda
transformados em novos produtos, evitando-se mais extração e consumo de
matérias-primas. O objetivo deste artigo é a realização de uma pesquisa nas
empresas da região de Campinas verificando a aplicação da Economia Circular por
meio da metodologia bibliográfica, exploratória, pois é um primeiro levantamento,
aplicada com dados qualitativos e quantitativos por meio de questionários com
perguntas de múltipla escolha (escala Likert) e abertas enviados para potenciais
informantes, selecionados previamente, sendo respondidos por escrito (MARTINS,
2016). A amostragem não é probabilística, intencional, já que é um contato inicial
com a implementação do tema junto às empresas escolhidas pelo pesquisador.
Como resultados esperados, o estudo pretende identificar o nível de implementação
das técnicas da Economia Circular como os 3R’s (reduzir, reutilizar, reciclar), a
utilização de matérias-primas sustentáveis.
Palavras-chave: economia circular; meio ambiente; cadeia produtiva
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71 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM UMA
MICROEMPRESA: ESTUDO DE CASO
Misael Victor Nicoluci; Cesar Eduardo S. Bagnolo; Luiz Felipe Ferreira;
Alencar José de Oliveira Scafi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.misael.nicolucci@unipinhal.edu.br
RESUMO
Este trabalho investigou a adoção de um planejamento financeiro de curto prazo em
uma microempresa do setor alimentício na região de campinas sp. sobre a previsão
de vendas foi realizado uma análise em seu demonstrativo de resultado e projetado os
valores para o exercício posterior. O objetivo deste trabalho é a compreensão desses
dados e projeção para facilitar na tomada de decisão do proprietário e seus
administradores. Ressalta - se a importância do planejamento financeiro de curto
prazo nas microempresas e sua importância como ferramenta para apuração e
utilização destes dados. em um mercado onde a oferta e a procura crescem
demasiadamente saber a real situação da empresa, pontos fortes e fracos, se torna um
fator de sobrevivência. foi realizado um estudo das principais etapas do planejamento
financeiro de curto prazo e aplicado em uma microempresa (me) do segmento
alimentício. Para se atingir o objetivo proposto, a metodologia utilizada neste projeto
caracterizou–se e classificou – se quanto a natureza, abordagem e procedimentos.
Quanto a natureza foi uma pesquisa básica. A abordagem ocorreu de forma,
qualitativa, considerando a existência de uma relação dinâmica entre mundo real e
sujeito, sendo descritiva. Na quantitativa, observou se os elementos o questionário
aplicado, respondido por meio do aplicativo do Microsoft Forms, traduzindo em
números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Os resultados da
pesquisa, permitiram perceber a falta de conhecimento do gestor da área,
colaboradores com baixo nível de formação escolar e sem o devido treinamento para
as funções da área, planejamentos de curto prazo realizados de forma empírica, e a
utilização apenas de um ferramenta financeira, fluxo de caixa e falta de utilização de
softwares de gestão financeira de baixo custo de investimento, dificultando a
organização do orçamento, e uma previsão do cenário do mercado para a definição
de metas e a projeção de como alcança- las.
Palavras-chave: planejamento; administração; finanças
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72 PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM UMA MICROEMPRESA:
ESTUDO EXPLORATÓRIO NO SETOR ALIMENTÍCIO
Misael Victor Nicoluci; Cesar Eduardo S. Bagnolo; Luiz Felipe Ferreira;
Alencar José de Oliveira Scafi
prof. misael. nicolucci@unipinhal.edu.br
Este trabalho investigou a adoção de um Planejamento Financeiro de curto prazo em
uma Microempresa do setor alimentício na região de Campinas SP. Sobre a Previsão
de vendas foi realizado uma análise em seu Demonstrativo de Resultado e projetado
os valores para o exercício posterior. As vendas foram estimadas em dados internos e
externos valorizando a base desse estudo. O objetivo
deste trabalho é a
compreensão desses dados e projeção para facilitar na tomada de decisão do
proprietário e administradores. Ressalta - se a importância do Planejamento
Financeiro de curto prazo nas microempresas e sua importância como ferramenta
para apuração e utilização destes dados. Em um mercado onde a oferta e a procura
crescem demasiadamente saber a real situação da empresa, pontos fortes e fracos, se
torna um fator de sobrevivência. Foi realizado um estudo das principais etapas do
Planejamento Financeiro de curto prazo e aplicado em uma Microempresa (ME) do
segmento alimentício. Para se atingir o objetivo proposto, a metodologia utilizada
neste projeto caracterizou–se e classificou – se quanto a natureza, abordagem e
procedimentos. Quanto a natureza foi uma pesquisa básica, destinada a aumentar o
conhecimento sobre um determinado assunto. A abordagem ocorreu de duas formas,
qualitativa, considerando a existência de uma relação dinâmica entre mundo real e
sujeito, sendo descritiva, o processo é o foco principal. Na quantitativa, observou se
os elementos o questionário aplicado, respondido por meio do aplicativo do
Microsoft Forms, traduzindo em números opiniões e informações para classificá-los
e analisá-los. Quanto aos procedimentos, relacionando -se à maneira específica pela
qual o objeto foi trabalhado, utilizou se da pesquisa bibliográfica, elaborada a partir
de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, que se propõem à
análise das diversas posições sobre um problema.
Palavras-chave; planejamento; administração; finanças
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73 RELAÇÃO ENTRE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS E A
RENTABILIDADE DAS EMPRESAS DE CONSUMO CICLICO
Bruna Mozzaquatro Rodriguez; Euzebio Beli
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.euzebio.beli@unipinhal.edu.br
RESUMO
Investimentos em responsabilidade social e ambientalmente sustentáveis são
fatores importantes para que as empresas sejam competitivas e eles podem
refletir em um melhor desempenho econômico-financeiro empresarial,
principalmente em tempos em que nossa sociedade está cada vez mais atenta às
ações socioambientais praticadas pelas empresas. Neste contexto o objetivo desta
pesquisa foi de analisar a relação entre a participação das empresas de consumo
cíclico no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e a sua rentabilidade
através do retorno sobre o ativo (ROA). O universo da pesquisa foram as
empresas do setor de consumo cíclico que fazem ou fizeram parte da carteira ISE
da B3, desde 2015 até o ano de 2020. Os resultados obtidos na pesquisa
revelaram a ocorrência de uma relação positiva entre a participação das empresas
no Índice de Sustentabilidade Empresarial e o seu ROA (Retorno sobre o Ativo),
assim, entende-se que isto pode ser um atrativo para que as empresas se
empenhem em participar do índice a fim de melhorar seu desempenho. Diante do
exposto, entende-se que é vantajoso para as companhias de capital aberto
investirem seus recursos em atividades de responsabilidade social corporativa,
tanto de forma direta, com práticas dentro da própria organização, quanto por
meio de patrocínio às instituições filantrópicas que a atuem ou participem nessa
área de desenvolvimento sustentável, a fim de integrarem ao Índice de
Sustentabilidade Empresarial. Mas, conclui-se também que sua permanência no
ISE não acarretou frequentes aumentos no seu ROA.
Palavras-chave: ativos; índice de sustentabilidade empresarial; investimentos;
responsabilidade socioambiental
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74 JUSTIÇA PENAL CONSENSUAL E SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO ACUSADO
Gabriel Marson Junqueira; Gustavo Henrique de Arruda.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.gabriel.junqueira@unipinhal.edu.br
RESUMO
Embora sem consenso doutrinário, a literatura jurídica costuma apontar três
finalidades para o processo penal: a) realização da justiça e descoberta da verdade
material; b) proteção dos direitos fundamentais das pessoas; e c) restabelecimento da
paz jurídica abalada com a prática da infração penal. Nos últimos anos, com o
avanço dos espaços de consenso, torna-se imperioso analisar se os institutos
correspondentes, em especial, o acordo de não persecução penal (ANPP), concorrem
ou constituem obstáculos para o atingimento daquelas finalidades do processo penal,
sobretudo a proteção dos direitos fundamentais do acusado, mais precisamente o
direito de defesa. O objetivo da pesquisa é analisar, de maneira crítica, à luz dos
direitos fundamentais do acusado e do direito de defesa, os institutos legais
brasileiros que possibilitam, em certos casos, a antecipação da solução do caso penal,
por consenso entre as partes. Esta pesquisa faz uso do método hipotético-dedutivo,
valendo- se de dados de natureza primária (leis lato sensu) e secundária (estudos
doutrinários). Os institutos de diversão processual não importam, por si só, em
afronta ao direito de defesa do arguido. Antes, implicam uma maneira diferente de o
arguido se defender, além de constituírem manifestação da autonomia da vontade.
Hodiernamente, dada a quantidade e complexidade dos crimes, associada à
insuficiência de aparatos investigatórios para solucionar a totalidade deles, os
espaços de consenso ganham proeminência no cenário penal, com a utilização de
institutos negociais em tal ramo jurídico. Inobstante, a celebração dos acordos penais
não pode ser feita inadvertidamente, afigurando-se inconcebível prescindir-se de
princípios constitucionalmente enunciados, tais como o devido processo legal, ampla
defesa e contraditório, inerentes à dialética intrínseca aos acordos de qualquer
natureza.
Palavras-chave: finalidades do processo penal; justiça penal consensual; direitos
fundamentais do acusado
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75 NECESSIDADE DE LINGUAGEM COMPREENSÍVEL NAS
PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS RELATIVAS À LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
Adival Aparecido de Oliveira; Patrícia Della Torre de Oliveira; Márcio
Mariano Alexandre
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
prof.adival.oliveira@unipinhal.edu.br

RESUMO
A lei nacional nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito
constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, com base no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal de 1988. Ela dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir esse acesso. Estão subordinados
ao seu regime os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério
Público; e, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A diretriz que norteia a
disponibilização de informações é a publicidade. A divulgação e o acesso às
informações se dão por meio do portal de transparência dos governos. A lei preconiza
que a informação seja divulgada de forma objetiva, transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão. No âmbito dos municípios, os portais de
transparência têm usado, em suas publicações, linguagem técnica e pouco conhecida
do cidadão comum, o que, em várias situações, inviabiliza e ou até impede a
compreensão delas. A transparência administrativa e a divulgação em linguagem
clara e explicada das informações são características que atendem às determinações
legais e respeitam as pessoas. Estas ações governamentais contribuem para o
fortalecimento da democracia e promovem cidadania, pois, permitem que o cidadão
seja incluído nos assuntos de Estado. Sem perder o caráter técnico e a oficialidade, é
imperioso que haja nos Municípios trabalho efetivo para que a linguagem das
informações seja condizente com o entendimento de cidadãos leigos, pois, a estes elas
são direcionadas. Linguagem acessível significa informação legal.
Palavras-chave: acesso à informação; publicação oficial; linguagem acessível
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76 LGPD E SEUS IMPACTOS NAS EMPRESAS – ASPECTOS POLÊMICOS
Bruno Felipe Bibiano; Valter Gonçalves de Lima Junior
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal -UniPinhal
Prof. Valter Gonçalves de Lima Junior
RESUMO
O presente estudo tem como contexto a LGPD e seus impactos nas empresas,
especialmente no tratamento dos dados em seu poder, no exercício de suas atividades
fins. A nova legislação apresenta desafios para sua aplicação por parte de quem
obtém, guarda, trata e desenvolve aplicações para os dados pessoais usados como
ferramenta de negócios, assim sendo a pesquisa volta-se para os conceitos e
princípios da LGPD envolvidos nesse cenário, aborda as questões que envolvem
quais os fundamentos da proteção desses dados e, os direitos de seus titulares, quais
os impactos que isso causa nas empresas que fazem uso desse material, em especial o
sigilo e segurança dos dados em poder das empresa, quais os limites legais para
tratamento de dados sensíveis e por fim analisa-se, em caso de ofensa a LGPD, quais
são as consequências jurídicas.
Palavras-chave: legislação; direito; proteção de dados
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77 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM PÚBLICA POR MEIO DAS
NARRATIVAS ORAIS: O CASO DO PADRE MATHEUS VAN
HERKHUIZEN
Ricardo Augusto Ricetti Biazotto; Paulo Cesar Ricci Romão
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal
prof.paulo.romão@unipinhal.edu.br
RESUMO
As narrativas são atividades linguísticas caracterizadas pela elaboração de
lembranças, rememoradas pelo processo de narração, sendo possível considerá-las
elementos fundamentais do cotidiano social, em especial quando transmitidas pela
oralidade. Com o passar do tempo, as narrativas orais se tornam parte integrante da
construção da identidade social, o que possibilita o seu uso para a construção da
personalidade das personagens públicas. O objetivo desta pesquisa foi estudar o caso
do padre Matheus van Herkhuizen, sacerdote neerlandês que é personagem de muitas
histórias narradas pela população de Espírito Santo do Pinhal, para analisar a
influência das narrativas na construção devocional popular. O estudo foi realizado por
meio da análise temática de narrativas registradas em diferentes mídias e datadas de
1973, 2020 e 2021, que se encontram no acervo da Congregação dos Agostinianos da
Assunção (Fundo Servo de Deus, padre Matheus de Pinhal) e que permitem a
elaboração da memória desta personagem pública. Constatou-se que as narrativas
orais, produzidas no momento e mais de quarenta anos após a morte do sacerdote,
carregam semelhanças que destacam que os fiéis sempre atribuíram santidade ao
sacerdote. Dessa forma, espera-se concluir com a análise temática de tais narrativas
que elas não apenas ajudam a preservar a memória de um povo, mas também
contribuem para a construção da personalidade de figuras públicas, o que no caso do
padre Matheus teria possibilitado a lembrança de um santo popular conhecido como
um homem zeloso e dedicado à palavra de Deus, o que pode ter sido essencial para a
Igreja Católica autorizar a abertura de um processo de beatificação.
Palavras-chave: oralidade; narração; memória; igreja católica
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78 AHP- ARQUIVO HISTÓRICO PINHALENSE: UNINDO A PRÁTICA
HISTÓRICA E O PASSADO REGIONAL COM AÇÃO COMUNITÁRIA
Felipe Beltran Katz; Gabriel Henrique Martins Pancracio; Pedro Henrique
Menegoli Tamaso
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.felipe.katz@unipinhal.edu.br
RESUMO
O Arquivo Histórico Pinhalense (AHP) se propõem como espaço de reflexão do
passado local. Interessa-se no recolhimento e divulgação da vasta documentação
histórica potencial da região, enfatizando a busca pela recuperação da experiência
cotidiana no passado comum e regional. Pela sua proposta do AHP pretende
aglutinar através do estudo do passado pinhalense: ensino, pesquisa e ação
comunitária. Em concordância com as atuais tendências da disciplina histórica, que
valoriza o caráter prático do estudo do passado, destacando-se o caráter local da
experiência histórica, o Arquivo Histórico Pinhalense projeta-se como espaço de
exercício dessa prática. Do ponto de vista do ensino o AHP se propõe o local da
formação complementar dos discentes de História, pois se torna espaço do exercício
da prática do historiador para além da sala de aula. Com relação à pesquisa, o AHP é
o local por excelência do processo de investigação do passado regional e de produção
de conhecimento acerca deste passado. O AHP também tem como meta o
envolvimento da comunidade local com o projeto, incentivando atividades,
recolhendo e divulgando história e a memória local, além de se propor como espaço
de pesquisa e consulta aberta. Enfim, um espaço não só do Centro Universitário
como de toda a região. O AHP propõe-se em contribuir na articulação do processo de
formação dos licenciados em História pelo Centro Universitário, complementando a
formação dos discentes através do trabalho prático da disciplina histórica através do
contanto com a documentação do passado. O arquivo também deve contribuir com a
produção de conhecimento, por meio da ação dos alunos do curso de História de
maneira estrita, mas também de toda a comunidade do UNIPINHAL.
Disponibilizado seu acervo para a consulta de todos os interessados. Assim sendo, o
AHP, projeta-se como espaço de interligação entre a produção de conhecimento do
passado regional e sua relação com a comunidade local. Interessa-se pelo
recolhimento e divulgação da vasta variedade documental existente na região de
modo que ela esteja disponível à todo o público. O AHP em consonância com as
atuais tendências da produção dos estudos históricos pretende valorizar a
investigação do passado enfatizando a experiência cotidiana das vivências regionais
como forma de demonstrar o caráter útil do conhecimento do passado.
Palavras-chaves: arquivo histórico; história local; prática histórica
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79 OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO ESPAÇO DE
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Gabriela Priscilla Bastoni; José Eymard da Silva
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jose.silva@unipinhal.edu.br
RESUMO
Com o objetivo de destacar a importância da Educação Ambiental nos anos iniciais
do Ensino Fundamental como condição para a formação de cidadãos conscientes
frente às questões ambientais, metodologicamente esta pesquisa bibliográfica
apresenta caráter exploratório-crítico e foi realizada através de livros, artigos
científicos, documentos oficiais, publicados entre 2002 e setembro de 2021, e
coletados através das bases de dados Google Acadêmico, SciELO e MEC. A
seleção referencial foi feita com o auxílio de palavras-chaves, como meio ambiente,
educação ambiental, preservação, cidadania, selecionando-se os documentos que
mais se alinhavam ao objetivo da pesquisa para uma melhor compreensão da
temática, pois a escola continua sendo um espaço destinado à formação de cidadãos
críticos e responsáveis capazes de transformarem a sociedade. A Educação
Ambiental torna-se fundamental em razão das consequências negativas das ações e
práticas humanas, que visam apenas o lucro, devastando o meio ambiente que
clama por cuidados e atenção. Ao visar a formação integral do aluno no intuito de
que ele tenha uma visão crítica, humanizada, quanto mais cedo se iniciar o processo
educativo, mais se firmarão na criança os comportamentos desejados e esperados
pela sociedade, no que tange aos cuidados com o meio ambiente e com a qualidade
de vida das pessoas. Assim, a Educação Ambiental pode ter um papel decisivo na
formação do cidadão, fortalecendo o seu compromisso com a preservação e
sustentabilidade, tornando-os adultos responsáveis pelo bem estar da sociedade.
Palavras-chave: educação; meio ambiente; preservação; cidadania
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80 O POVOAMENTO DO CONTINENTE AMERICANO: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA COM ENFOQUE NOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
BRASILEIROS
Carolina Couto de Carvalho; Fábio Cornagliotti de Moraes
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.fabio.moraes@unipinhal.edu.br
RESUMO
As descobertas realizadas no Brasil desde o século passado revelam novas
perspectivas quanto as povoamento do Continente Americano. Desde a descoberta de
Luzia, o mais antigo fóssil das Américas, muito se questiona quanto aos caminhos
tomados pelo Homo sapiens em direção a este continente. Após as descobertas no
sítio arqueológico de Pedra Furada, novas teorias foram propostas, cada vez mais
anteriores ao que antes se propunha. Durante o presente projeto buscou-se
compreender como e quando os seres humanos vieram para o continente americano
através da análise comparativa da bibliografia disponível que foi pesquisada na
internet, na biblioteca da faculdade e acervo pessoal. Durante esse período de
desenvolvimento do projeto foram analisados três livros e cerca de trinta artigos
científicos como base de análise para o estudo. Até o momento não obtivemos
resultados tendo em vista que não completamos a análise dos artigos científicos e
estudo aprofundado do material referente ao Parque Nacional da Serra da Capivara.
Com a análise dos artigos científicos e livros da área, pretendemos confrontar as
teorias existentes até o momento para o povoamento do continente americano.
Palavras-chave: arqueologia; migrações; Homo sapiens; pedra furada
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81 PLANO MUSEOLÓGICO UNIPINHAL
Valéria Aparecida Rocha Torres; Fábio Cornagliotti de Moraes; João
Guilherme Cabral do Nascimento; Victória Gonçalves Pazine; Vitor Paschoini
Cavinati; Larissa Helena da Silva; Guilherme Aquiles Fernandes Ghesi.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.valeria.torres@unipinhal.edu.br
RESUMO
O acervo do Museu e Biblioteca Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, consiste uma
multiplicidade de registros históricos, sejam ferramentas ou objetos do cotidiano
sejam textos documentais pertencentes às diversas estruturas sociais que relatam e
testemunham o processo de construção identitária paulista e brasileira, de igual
forma representam uma grande diversidade cultural da sociedade brasileira, que se
torna igualmente importante para todos os grupos que se inserem na comunidade
municipal, estadual e federal possibilitando um importante amostragem histórica
socioeconômica, política e cultural do Brasil. O acervo do museu ao longo de sua
existência nunca recebeu tratamento adequado de acordo com métodos e técnicas da
museologia, arquivologia .Sendo assim, o Centro Regional Universitário de Espírito
Santo do Pinhal – por meio do Curso de História - em Termo de Cooperação
Técnica assinado com o Município de Espírito Santo do Pinhal está em processo de
elaboração do Projeto de Inventário, Catalogação e Disponibilização Digital do
acervo museológico do Museu e Biblioteca Dr. Abelardo Vergueiro Cesar. Esse
tratamento começou com o seu inventário em função do restauro do edifício que o
abriga (restauro financiado pelo FID). A primeira etapa deste projeto é a que propõe
a organização, catalogação e disponibilização digital do acervo, condição para que
outras intervenções no acervo possam acontecer. O método de catalogação do acervo
consiste na produção de fichas técnicas com os seguintes elementos: número de
tombo; número de partes (de cada objeto ou documento); denominação e descrição,
esse procedimento está sendo implementado em cada um dos 3153 itens que compõe
o acervo. Os resultados esperados são que em 18 meses de trabalho contínuo
alcançaremos a finalização do processo de catalogação e partiremos para a
disponibilização do acervo por meio digital. Dessa forma, o processo de pesquisa
aliado à educação patrimonial cumpre a função da preservação da memória de
importante patrimônio histórico brasileiro.
Palavras-chave: museu; acervo; preservação; conservação.
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82 AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
Jadney Gabriele Nunes; Jasiel Pereira Pinto
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jasiel.pinto@unipinhal.edu.br
RESUMO
O presente trabalho é sobre uma aplicação WEB desenvolvida dentro de uma
empresa com o intuito de automatizar e modernizar processos industriais, trazendo
melhorias para a empresa, tais como, economia, praticidade e organização. A
aplicação foi implementada com um conjunto de ferramentas para desenvolvimento:
Visual Studio Code, linguagens de programação PHP para frontend e Javascript para
backend, e no armazenamento de dados e consultas utilizou-se banco de dados SQL
Server. Como objetivo inicial estudou-se a melhoria e modernização de algumas
atividades industriais, porém ao decorrer do estudo para um desenvolvimento com
base em argumentos concretos, foi possível observar outros impactos maiores, como
por exemplo, a redução do consumo de papel, o impacto na redução do tempo para
completar as tarefas trazendo também praticidade no desenvolvimento e fácil
controle das atividades. A redução do consumo de papel dentro das atividades foi de
100%, pois antes era realizado com o auxílio da impressão dos documentos.
Atualmente é possível acessar os documentos eletronicamente, reduzindo também o
trânsito com excesso de materiais, com o impacto de um trabalho ergonomicamente
melhor e sem danos ao funcionário.
Palavras-chave: automação; desenvolvimento; redução; modernização; indústria
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83 DESENVOLVIMENTO ÁGIL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
Natasha de Souza Costa Felipe; Guilherme Giovani Galesso; Patrícia Aparecida
Zibordi Aceti
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.patricia.aceti@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os métodos ágeis apresentam diferenças entre suas práticas e eles compartilham
inúmeras características em comum, incluindo o desenvolvimento iterativo, um
foco na comunicação interativa e na redução do esforço empregado em artefatos
intermediários. O objetivo deste trabalho é uma revisão bibliográfica, referente ao
desenvolvimento ágil em engenharia de software abordando assuntos muito
importantes na área. São abordados os métodos ágeis utilizados para conduzir os
projetos de software, mostrando uma melhor forma de planejamento. Também são
apresentados como adaptar os métodos, as ferramentas utilizadas, como gerenciar
um projeto e como se deve aplicar os métodos. Atualmente métodos ágeis são uma
realidade em diversos contextos e um dos principais desafios na engenharia de
software é o desenvolvimento de softwares de alta qualidade utilizando as
ferramentas de desenvolvimento ágil.
Palavras-Chave: métodos ágeis; software; desenvolvimento
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84 IMPACTOS DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Abel Eduardo Parpaioli Cheque; José Tarcísio Franco de Camargo
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jose.tarcisio@unipinhal.edu.br
RESUMO
A tecnologia já conquistou seu espaço no cotidiano da grande maioria das pessoas,
sendo atualmente pouco concebível a realização de muitas tarefas sem aparelhos
tecnológicos. Essa realidade é uma motivação e uma justificativa de como é
relevante que tais tecnologias sejam inseridas e trabalhadas no contexto educacional
de crianças e adolescentes. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a
necessidade, o interesse e o impacto do envolvimento de alunos do ensino
fundamental com a computação e a programação. O projeto foi realizado por meio da
preparação e disponibilização de um curso de programação para alunos voluntários
do 6º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Cardeal Leme, em Espírito
Santo do Pinhal, SP, utilizando a plataforma Scratch para o aprendizado de
programação. Neste contexto foram desenvolvidas três atividades: uma animação,
um jogo e uma calculadora. Cada um dos projetos foi pensado de forma a utilizar
diferentes conjuntos de comandos e diferentes áreas do raciocínio computacional e
lógico. Assim, o projeto foi concretizado através de um curso de quinze aulas de
noventa minutos de duração, entre os dias 08 de julho e 27 de agosto de 2021,
contando com a participação de sete alunos. Os estudantes envolvidos foram bemsucedidos na realização das atividades do curso e demonstraram um
desenvolvimento satisfatório das habilidades de programação e de pensamento
computacional. Dessa forma, conclui-se que os resultados obtidos demonstram que é
possível e viável o ensino de programação e tecnologia para os alunos desde o início
do Ensino Fundamental II. Os resultados também mostram que o ensino de
tecnologia pode servir como uma ferramenta interdisciplinar relevante para a
integração de várias áreas do conhecimento, bem como fomentar a aprendizagem dos
estudantes através do uso do raciocínio lógico.
Palavras-chave: tecnologias na educação; raciocínio lógico; interdisciplinaridade;
scratch
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85 O IMPACTO DOS JOGOS DIGITAIS NAS INTERAÇÕES EXTERNAS
ENTRE ADOLESCENTES
Vitor Munhóz Moreira da Silva; Jean Antonie de Almeida Vieira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jean.vieira@unipinhal.edu.br
RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de expor o tema tratado e abordar
alguns pontos considerados importantes para convivência social no mundo atual,
onde jovens cada vez mais têm dificuldade para realizar interações sociais com
outros indivíduos, este trabalho visa apresentar e exemplificar como jogos digitais
podem auxiliar esses jovens a interagirem socialmente às mudanças impactantes
causadas pela pandemia de Covid-19 nessas interações. Também visa apresentar uma
análise do ambiente onde os jovens estão inseridos e quais são os principais
problemas desses jovens em interagirem socialmente e como os ambientes utópicos
proporcionados por jogos digitais podem ajudá-los a vencerem seus medos. Por fim,
o presente trabalho visa mostrar como os jogos podem ajudar com problemas
educacionais através da pesquisa de jogos digitais educativos realizada. Foi
elaborado um jogo indie 2D de ação em turnos, que visa ilustrar os jovens vencendo
seus sentimentos negativos como por exemplo baixa autoestima, utilizando o
MitAppInventor2, uma das engines mobile mais populares atualmente, utilizando
programação em blocos e um editor de design para criação das telas do aplicativo.
Para parte visual foram utilizadas algumas artes de domínio público como base para
criação própria no software Adobe Photoshop 2021. Conclui-se que o tema
apresentado é de grande relevância para o mundo atual e pode ser representado
visualmente utilizando o ambiente do MitAppInventor2 por meio de um jogo digital.
Como resultado, temos a exposição do tema perante ao público, e o jogo
representando o tema, sendo ele, ambientado em um mundo utópico para simular o
jogador enfrentando seus sentimentos na busca de melhorar sua interação social com
outros membros da sociedade.
Palavras-chave: jogos; mobile; games
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86 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM FORNO A GÁS COM
ESTEIRA DE BAIXO CUSTO PARA PIZZARIAS
Rodrigo Filho Zandonadi Bazzarella; Gleidson JuliacciPatto
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.gleidson.patto @unipinhal.edu.br
RESUMO
A pizza é um alimento muito comum para a população brasileira. Nas pizzarias o
modelo mais comum de forno utilizado é estacionário, ou seja, a pizza é assada em
repouso dentro do forno. Sendo assim, um forno de baixo custo onde à pizza é assada
em movimento pode melhorar o processo de produção das pizzarias e
consequentemente reduzir os custos de produção. O objetivo foi desenvolver um
projeto mecânico de um forno a gás com esteira, sendo o sistema de acionamento
automático da chama bem como o controle de temperatura. Foi utilizado o software
Autodesk Inventor para elaboração do projeto mecânico. Elaborou-se um modelo
tridimensional da montagem completa do forno e posteriormente as projeções
ortogonais de cada peça, sendo a partir dessas, possível à fabricação do forno. O
projeto também contempla o sistema da turbina e o sistema de controle da esteira
com velocidade variável. Concluiu-se que o projeto atendeu as expectativas, com
destaque positivo no tamanho, sendo menor que os atuais utilizados nas pizzarias.
Um ponto que poderia ser melhorado é a interface de controle, que se apresentou
simplificada e poderia ser mais elaborada. O projeto pode ser utilizado como base
para construção de um produto real, estando esse pronto para construção e testes.
Conclui-se que devido ao tamanho relativamente pequeno, ele seria ideal para a
aplicação em pizzarias ou até em outros estabelecimentos.
Palavras-chaves: projeto; desenvolvimento; baixo-custo; forno a gás
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87 RECONHECIMENTO DE CORES POR APLICATIVO MÓVEL PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Leonardo Fernandes de Oliveira; José Tarcísio Franco de Camargo
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jose.tarcisio@unipinhal.edu.br
RESUMO
A visão é um dos sentidos mais utilizados pelos seres humanos em seu cotidiano,
sendo que a identificação das cores tem um papel importante nesse aspecto. Sob este
viés, pessoas com qualquer tipo de deficiência visual, que limite o reconhecimento
de cores, acabam naturalmente enfrentando dificuldades em sua rotina diária. Neste
contexto, é notório que a inclusão através de tecnologias assistivas é fundamental
para diferentes deficientes, em particular os visuais. Assim, este trabalho tem por
objetivo compreender a relevância do reconhecimento das cores, bem como
proporcionar a inclusão e acessibilidade para pessoas que tenham esta limitação. Esta
meta foi alcançada através do desenvolvimento de uma tecnologia assistiva em
formato de um aplicativo móvel, o qual é capaz de interpretar uma imagem e
apresentar como resposta a cor predominante contida nela. A metodologia
empregada neste estudo foi o desenvolvimento de um software de porte mobile, onde
a interface para o aplicativo foi desenvolvida com a tecnologia React Native. A
solução para o reconhecimento da cor predominante foi desenvolvida através da
implementação de um algoritmo de detecção de cores na linguagem de programação
Python. De forma a integrar o software construído às plataformas já existentes, o
mesmo tem acesso aos recursos de acessibilidade nativa dos dispositivos móveis
onde será instalado. A publicação deste aplicativo será realizada em um ambiente
“em nuvem”, tal como Azure e Play Store. Conclui-se que o recurso elaborado
através deste estudo pode auxiliar as pessoas na condição abordada no decorrer da
delimitação do problema apresentado.
Palavras-chave: reconhecimento de padrões; acessibilidade; tecnologias digitais
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88 SISTEMA DE CHOCADEIRA AUTOMÁTICO
Otavio Goncalves Tobias; Jean Antonie de Almeida Vieira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.jean.vieira@unipinhal.edu.br
RESUMO
Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de fácil entendimento que
possa ser usado em chocadeira. Isso permite uma melhor visualização no que
acontece dentro de uma chocadeira, sendo acompanhado em tempo real, através de
uma página Web, a qual pode ser acessada de qualquer dispositivo que tenha
Internet, pelo navegador. Obter esses dados, permitirá melhores resultados sobre a
eclosão dos ovos, além de minimizar as perdas de pintinhos. Para desenvolver esse
projeto, foi utilizado o ESP8266, que armazena uma página Web, responsável pelo
controle de atividades. O DHT11, que é um sensor de temperatura e umidade,
fornecerá dados ao esp8266, que também mantém um ambiente adequado, através de
uma resistência que irá aquecer e um miniventilador para espalhar o calor no
ambiente. O sistema também possui um motor de viragem dos ovos, que são de
extrema importância.
Palavras-chave: chocadeira; ESP8266; automação; incubadora
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89 ABORTO: LEVANTAMENTO DE CASOS, CONHECIMENTO E
OPINIÃO DE MULHERES DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – SP.
Gabriela Antônia Françoso Machado; Thaís Louise Soares
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.thais.soares@unipinhal.edu.br
RESUMO
A prática do aborto, pode elucidar-se como a interrupção gestacional dentre um
período de 20 a 22 semanas ou menos, com o concepto pesando no máximo 500
gramas. É considerado um problema de saúde pública, realizado de maneira ilegal
por mulheres de maioria negras, baixa escolaridade e pobres. Identificar a
prevalência de abortos realizados, espontâneos e/ou induzidos e conhecer a opinião
sobre a legalização do aborto provocado em mulheres moradoras de Espírito Santo
do Pinhal – SP. A pesquisa trata de um estudo descritivo com pesquisa de campo.
Serão aplicados questionários e analisadas as variáveis, no qual será assegurado às
colaboradoras o anonimato de sua identidade. Os dados serão obtidos através de
entrevista a partir de perguntas precisas, pré-formuladas e em ordem préestabelecida, aplicado por entrevistadora treinada. Entre mulheres de 18 a 60 anos
de idade que concordaram em participar voluntariamente do estudo, após
explicação do trabalho que será desenvolvido e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As variáveis do estudo serão definidas
segundo: Idade, Renda, Estado Civil e Profissão. A amostra será composta por 100
mulheres moradoras de Espírito Santo do Pinhal – SP. Para intervenção cada grupo
será dividido em dias e horários específicos conforme disponibilidade dos
indivíduos que o compõe.
Palavras-chave: aborto; saúde da mulher; aborto induzido; aborto legal.
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90 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE BIOMECÂNICA DE PASSOS
ESPECÍFICOS NAS DANÇAS URBANAS.
Valenthina Salmaso do Valle Sena; Taike Rafael Lopes da Silva; Rafael
Mascarenhas Cândido; Pedro Aparecido de Lima; Alessandra Tartaglia
Barreiros; Daniella Silva Oggiam
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.alessandra.barreiros@unipinhal.edu.br;
prof.daniella.oggian@unipinhal.edu.br
RESUMO
As danças urbanas têm papel crucial no aspecto sociocultural e trazem benefícios a
saúde física e mental dos praticantes. Assim, torna-se extremamente importante a
análise da mecânica dos movimentos de alguns passos mais utilizados nestas danças,
para a melhora da performance e diminuição de lesões. Este trabalho teve como
objetivos, descrever a biomecânica do passo “running man” derivado da dança
urbana Hip Hop e demonstrar os benefícios para manutenção da saúde física e mental
do praticante. O método consistiu em realizar a análise biomecânica dos movimentos
articulares dos membros superiores, inferiores, tronco e pescoço; com identificação
dos músculos envolvidos em cada movimento. Após, foi traçada a importância da
execução correta dos movimentos realizados no passo descrito, por meio de treino
das estruturas biomecânicas envolvidas. Os movimentos articulares do passo
“Running man” consistem inicialmente em: abdução do ombro, flexão de cotovelos,
pronação e flexão de dedos, flexão de tronco, flexão de quadril e flexão de joelhos.
E encerra-se com, extensão de ombros e cotovelos alternados, flexão de dedos,
extensão e flexão de quadril, joelhos e tornozelos alternados. Inicialmente, os
músculos envolvidos foram respeitando a ordem acima: deltóide, bíceps, pronador
redondo, Iliopsoas e ísquiotibiais. E no encerramento: coracobraquial, redondo
maior, bíceps braquial, tríceps tríceps braquial, Iliopsoas e glúteo máximo; além dos
músculos: reto femural, ísquiotibiais, gastroquinêmios e tibiais anteriores. Através da
identificação dos grupos musculares específicos relacionados ao passo "Running
Man" do Hip hop, dançarinos e amadores, quando treinados, podem alcançar maior
técnica, resistência e flexibilidade, para que assim, o movimento seja realizado com
maior precisão rítmica e estrutural, dentro da sequência de dança, a qual pertence o
passo analisado. Concluiu-se, portanto, a análise biomecânica do passo é essencial
para precisão de movimentos específicos da dança, e com isso traz melhorias na
qualidade de vida, no aspecto sociocultural, físico e mental.
Palavras-chave: dança; saúde; mecânica; movimento; cultura
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91 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO
PÉLVICO E PRESENÇA DE SINTOMAS URINÁRIOS ENTRE MULHERES

Luana Ribeiro Mota; Luciana Cristino Diogo; Natalia Miguel Martinho Fogaça
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.luciana.diogo@unipinhal.edu.br prof.natalia.fogaça@unipinhal.edu.br.
RESUMO
A população feminina, em geral, apresenta pouco conhecimento dos músculos do
assoalho pélvico (MAP) e das alterações que podem ocasionar disfunções. Portanto,
faz-se importante realizar estudos que reforcem a importância das mulheres terem
percepção e conhecimento da própria musculatura pélvica. O objetivo foi investigar a
percepção e conhecimento que mulheres apresentam quanto aos MAP; bem como
investigar se elas apresentam sintomas de incontinência urinária. Foi realizado um
estudo de corte transversal onde foram recrutadas 89 mulheres (idade média:
26±6,36 anos). As voluntárias responderam um questionário online disponibilizado
pela plataforma Google Docs, por meio do qual foram questionadas se apresentavam
conhecimento e percepção dos MAP; bem como foram investigados sintomas de
incontinência urinária por meio dos questionários validados International
Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary Incontinence – Short Form
(ICIQ UI-SF) e International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB). Verificou-se que 42,7% das voluntárias relataram
não apresentar percepção e conhecimento dos MAP. O escore médio obtido pelo
questionário ICIQ UI-SF foi de 1,38±0,2 e pelo questionário ICIQ-OAB foi de
2,39±0,2, o que caracteriza ausência de sintomas urinários. Apesar da ausência de
sintomas urinários, verificou-se alta prevalência de mulheres que relataram não
apresentar conhecimento e/ou percepção dos músculos do assoalho pélvico. Uma vez
que a ausência de conhecimento e percepção dos MAP pode estar relacionada com o
desenvolvimento de disfunções uroginecológicas, faz-se necessário futuros estudos
que implementem condutas educativas e reabilitativas (caso seja necessário) para a
população feminina.
Palavras-chave: assoalho pélvico; contração muscular; incontinência urinária;
questionários.
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92 APLICAÇÃO DA TÉCNICA RT-PCR NO DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL PRECOCE EM PACIENTES INFECTADOS PELO
VÍRUS SARS-COV-2.
Danila Rocha D.S. Turati; Brenda R. Augustini; Luiz Roberto Chirotto Filho
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.luiz.chirotto@unipinhal.edu.br
RESUMO
A pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2 se espalhou pelo mundo e o diagnóstico
rápido e certeiro se tornou essencial para o tratamento da doença. A Covid-19 é uma
infecção de alta transmissibilidade, visto que em poucos meses atingiu proporções
globais, e que exige um rápido diagnóstico, a fim de iniciar o tratamento o mais
breve possível. O RT-PCR, definido como padrão ouro, é a forma mais confiável de
apontar a existência do vírus no organismo, contudo, testes rápidos e de sorologia
também podem auxiliar no diagnóstico mesmo que de forma menos confiável. O
diagnóstico correto é essencial tanto para o prognóstico quanto para o
acompanhamento, bem como para estudos da epidemiologia molecular do vírus.
Nesse sentindo, testes confiáveis requerem medidas de gestão de qualidade nos
laboratórios. Para isso, a padronização dos testes de detecção do vírus Sars-CoV-19 é
fundamental, a fim de que os laboratórios consigam apresentar resultados de
confiança na detecção do vírus assim como em sua ausência, diminuindo a incidência
de resultados falsos positivos e falsos negativos. Lacunas diagnósticas ainda
permanecem na triagem de pessoas assintomáticas que estão na fase de incubação do
vírus, bem como na detecção da eliminação de vírus vivos durante a convalescença
para auxiliar na orientação de flexibilização ou encerramento de isolamento social.
Palavras-chave: COVID-19; diagnóstico; padrão-ouro
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93 ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO
DO AUTISTA (TEA)
Evelim Cristina Cezarani Cândido; Lívia Helena Perez; Camilla Maria
Prudêncio Pilla Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.camila.teixeira@unipinhal.edu.br
RESUMO
O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um grupo de condições que se
caracterizam pelas alterações do comportamento social, da comunicação, linguagem
e atividades repetitivas, com um repertório de interesses do indivíduo. Geralmente
aparece na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta sendo
manifestado e diagnosticado na maior parte dos casos nos primeiros 5 anos de vida.
O TEA não tem uma causa definida, acredita-se que esteja ligado a múltiplos fatores
genéticos, ambientais e também em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda
não estabelecida de forma conclusiva, mas provavelmente de origem genética. É de
suma importância que exista uma equipe multidisciplinar para realizar o tratamento
do TEA, sendo necessário realizar um atendimento individualizado e lúdico.
Demonstrar os efeitos e as metodologias de atuação da fisioterapia em indivíduos
com TEA. Este trabalho teve caráter exploratório, descritivo, explicativo, de cunho
qualitativo e foi desenvolvido através de revisão bibliográfica no período de 2015 a
2021. Nos estudos selecionados a predominância dos participantes foi do sexo
masculino, em todos os artigos foram encontradas diferentes escalas de avaliação,
sendo um total de 12 métodos de avaliação. Quanto ao tratamento fisioterapêutico,
além da cinesioterapia convencional, os mais utilizados são equoterapia e a
dançoterapia, seguido de gameterapia e Pediasuit. Concluímos que a fisioterapia traz
inúmeros benefícios para os indivíduos com TEA, como por exemplo melhora da
marcha, coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, tônus global, esquema
corporal, noção espacial e os aspectos sensórios motores, embora os estudos
científicos específicos de tratamento ainda sejam escassos.
Palavras-chave: transtorno do espectro do autismo; TEA; fisioterapia; autista;
saúde mental
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94 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO SEXUAL FEMININO DURANTE
O DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE SARS-COV-2
Yoná Moraes Freire; Luciana Cristino Diogo; Natalia Martinho.
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.natalia.martinho@unipinhal.edu.br
RESUMO
O distanciamento social devido a pandemia SARS-CoV-2, também chamada de
COVID-19, tem afetado as relações interpessoais no âmbito social e psicológico. Já a
inter-relação entre o distanciamento social e as alterações no comportamento sexual
feminino ainda é desconhecida. Entretanto, acredita-se que o isolamento social pode
apresentar impacto direto sobre o desenvolvimento de disfunções sexuais. O objetivo
foi avaliar e quantificar a função sexual (libido, lubrificação, desejo, excitação,
orgasmo, desconforto e dor) de mulheres durante o distanciamento social,
relacionado à pandemia COVID-19. Foi conduzido um estudo clínico de corte
transversal com 93 mulheres. Os dados relacionados ao comportamento sexual antes
e durante a pandemia foram coletados por meio de um questionário online
disponibilizado pela plataforma Google Docs; bem como foi investigada a função
sexual durante a pandemia por meio do questionário validado Índice da Função
Sexual Feminina (IFSF). A associação entre o comportamento sexual antes e durante
a pandemia foi realizada por meio do teste de Mc-Nemar, adotando-se nível de
significância de 5%. Não foi verificada mudança significativa no comportamento
sexual durante o isolamento social, relacionado à frequência de relação sexual
mensal, número de parceiros por mês, desejo sexual, dor e/ou desconforto durante a
penetração vaginal, frequência de masturbação, consumo de pornografia, sexo virtual
e aquisição de brinquedo sexual (como vibrador). Adicionalmente, o escore geral do
IFSF, avaliado durante o isolamento social, foi de 20,81 (±6,29), o que está
associado à presença de disfunção sexual. Com relação aos domínios do IFSF, o pior
avaliado foi dor/desconforto, seguido por lubrificação, orgasmo, excitação, desejo e
satisfação. Apesar do distanciamento social não ter causado mudanças no
comportamento sexual da amostra estudada; foi possível verificar que as voluntárias
apresentam sinais e sintomas de disfunção sexual. Futuros estudos são necessários
para identificar se a pandemia pode ter evidenciado tais sintomas de disfunção
sexual.
Palavras-chave:
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95 CATALOGAÇÃO DOS ESQUELETOS DO OSSÁRIO DO
LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DA UNIPINHAL
Nathália Helena Caetano Brizante; Rafael Antonio Servieri Risso; Gabriela
Beatriz Rosa; Israel Luis Vicenti; Erica Ferraz
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
profa.erica.ferraz@unipinhal.edu.br
RESUMO
O estudo e o ensino da anatomia humana são processos importantes para
compreender como o corpo humano se apresenta e se relaciona com outras espécies.
O sistema esquelético possui uma série de funções específicas, sendo uma destas o
suporte dos tecidos corporais moles; além disso, protege os órgãos vitais, como o
encéfalo, coração e pulmões contra choques mecânicos e traumas. A osteologia é a
ciência que estuda os ossos com técnicas que classificam e conservam essas peças a
fim de uso didático e na pesquisa científica. Catalogar em um banco de dados
específico as peças osteológicas humanas acondicionadas no Laboratório de
Anatomia Humana da UniPinhal. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório
executado em etapas distintas para limpar, conservar e identificar 50 ossadas
provenientes de exumações administrativas realizadas na cidade de Campinas/SP que
foram doadas para o Laboratório de Anatomia Humana da UniPinhal. Foi
desenvolvido um formulário eletrônico no aplicativo GoogleForms contendo campos
específicos para cada osso do corpo humano, identificado para cada ossada,
permitindo arquivar as singularidades de cada ossada. Cada osso foi analisado
individualmente e descrito no banco de dados, sendo estratificados pelo total de
ossos e por cada região topográfica do corpo humano. O total de ossos catalogados
foi 5729, sendo 1421 do esqueleto axial e 4308 do esqueleto apendicular. Os
principais achados foram: 20(40%) ossadas apresentaram calvária aberta, três com
ossos suturais, uma com prótese cardiovascular sintética, uma com marca-passo
cardíaco. Além disso, vários ossos apresentaram fraturas, principalmente em fêmur, e
as falanges distais foram as que mais apresentaram ausência. Em sete ossadas foi
possível a extração dos ossículos da orelha média. Todas as ossadas foram
numeradas e catalogadas tornando viável o seu uso contínuo e de rotina nas
atividades do Laboratório de Anatomia Humana, como aulas práticas e pesquisas
científicas.
Palavras- chave: anatomia; esqueleto; ossos; ossadas
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96 CONDUTAS HUMANIZADAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM
PEDIATRIA
Paolla Menegoli Tamaso; Emília Raposo Nascimento; Mariana Ferreira
Oliveira Alveti
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.mariana.teixeira@unipinhal.edu.br
RESUMO
A Fisioterapia Respiratória em Pneumopediatria pode muitas vezes ser estressante
para a criança, trazendo dificuldade na interação paciente-terapeuta e adesão ao
tratamento. A humanização em saúde vem como grande aliada através das condutas
lúdicas para melhores resultados. O objetivo do trabalho foi realizar um
levantamento sobre condutas respiratórias pediátricas de forma lúdica que visam à
humanização em saúde. Trata-se de uma revisão narrativa de análise de conteúdos
técnico-científicos relacionados às estratégias lúdicas para fisioterapia no contexto de
Pneumopediatria. As condutas lúdicas devem ser utilizadas de maneira intencional e
planejada tanto na avaliação quanto no tratamento fisioterapêutico com a adoção de
brinquedos terapêuticos simples e de baixo custo (língua de sogra, bolinha de sabão,
bola para soprar, apito e cata-vento); podendo ser associado ou não com manobras
que visam desobstrução e expansão pulmonar. As brincadeiras e jogos estimulam a
atividade aeróbia, minimizando os distúrbios musculoesqueléticos, promovendo
reeducação respiratória, desobstrução da árvore brônquica e melhora do
condicionamento cardiorrespiratório. Concluiu-se que há notória satisfação das
crianças, familiares e profissionais no uso dos recursos lúdicos coadjuvantes durante
as sessões de fisioterapia pneumopediatra para humanização, porém estudos são
necessários para evidenciar e fundamentar os seus princípios fisiopatológicos e
efeitos.

Palavras-chave: condutas lúdicas em pneumopediatria; humanização em saúde;
reabilitação em pneumopediatria
.
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97 CONHECER OS TRAÇOS DE CARÁTERES MELHORAM A
QUALIDADE DE VIDA
Patrícia Della Torre de Oliveira; Adival Aparecido de Oliveira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.adival.oliveira@unipinhal.edu.br
RESUMO
Existem cinco traços de caracteres: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido.
Cada traço traz uma forma física específica para o indivíduo, e esta é observada e
identificada por meio da análise corporal. A análise aponta, por meio do formato do
corpo, como a pessoa, seu comportamento e sua mente funcionam. Os traços se
desenvolvem do período gestacional até os seis anos de idade, e, após esse período,
não mais se alteram. Cada traço possui um conjunto de recursos relacionado à
criatividade, comunicação, liderança, força, consistência e agilidade. Também possui
dores existenciais como a rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão.
O ambiente e o núcleo familiar influem no indivíduo e o fazem experienciar em suas
relações e em sua vida as dores existenciais de seus traços. Por outro lado, os
estímulos corretos farão os recursos dos traços se fortalecerem, o que permitirá que o
indivíduo se adapte ao meio. A análise corporal identifica as porcentagens que cada
pessoa possui de determinado traço, o que permite elaborar o mapa dos caracteres e
traçar os perfis individualizados. Conhecer seu perfil traz conhecimento, clareza e
controle para o indivíduo, de forma que se porte melhor e não sofra diante de
situações nas quais antes se sentia desconfortável por não conseguir decidir, delegar,
buscar companhia e conexão ou, quando apresenta o comportamento oposto, e busca
de forma ávida a atenção e a companhia das pessoas sentindo-se dependente delas.
As oscilações de humor são explicadas e entendidas, e até o distanciamento
emocional ganha compreensão. Cada indivíduo é uma combinação única de traços.
Descobrir a porcentagem que cada traço representa em sua vida e entender suas dores
e recursos, é possível que o indivíduo melhore significativamente sua qualidade de
vida, pois, adquire controle e compreende como sua mente funciona e gerencia os
traços que seu corpo apresenta.
Palavra-chave: traços de caracteres; análise corporal; perfil; qualidade de vida
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98 CONTROLES FISICOS E QUIMICOS DO BETACORONAVIRUS –
SARS-COV-2: PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR DE EXTENSÃO DO
CURSO DE BIOMEDICINA DO UNIPINHAL
Livia Maria Candini Landiva; Gabriel Diniz; Ana Clara Corte Rodrigues;
.Maria Carolina Ormastroni de Melo Reis; Inaê Bueno; Inês Juliana Martorano
Giardini; Margarete Del Bianchi
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.ines.giardini@unipinhal.edu.br
RESUMO
Em 2019, a humanidade se deparou com uma nova pandemia – COVID-19
(Coronavirus Disease 2019), vírus de alta transmissibilidade e patogenicidade, de
caráter infeccioso e pandêmico. Tendo por base a grande importância deste surto
para a área biomédica, ativando pesquisas em diversos setores da ciência, se propôs
junto ao Curso de Biomedicina do UNIPINHAL, para o primeiro semestre de 2021,
um projeto de extensão integrador, entre as disciplinas do semestre letivo. Na
disciplina de Microbiologia, os acadêmicos realizaram uma revisão bibliográfica em
sites de consultas como Google Academico, Scielo, PubMed, utilizando-se os
descritores: SARS-CoV-2; desinfecção; esterilização; extensão, saúde pública.
Verificou-se que em função de sua composição estrutural, álcoois e detergentes
apresentam bastante eficácia sobre o Betacoronavirus. O álcool-70% na formulação
em gel, apresenta um maior poder residual, desnaturando proteínas e como solvente
orgânico, atuando no envelope viral, composto por moléculas lipoproteicas, podendo
ser utilizado como desinfetante ou antisséptico. Nos processos de esterilização,
principalmente em nível hospitalar, o calor úmido, atua desnaturando proteínas
virais, em processo de coagulação. Na segunda parte do trabalho, os acadêmicos
elaboraram um folder, como material de extensão, sobre o tema de controle,
desinfecção e esterilização para o SARS-CoV-2 e publicaram em rede social na
página do Instagram, do Curso de Biomedicina do UniPinhal. No período de 10 dias,
o publico atingido compreendeu 1692 visualizações, com 124 curtidas e 4
compartilhamentos. Desta forma, além do processo ensino x aprendizagem
desenvolvido junto a um Projeto Integrador, pode-se concluir que a divulgação em
rede social, co-participa de atividades extensionistas, em tempos de isolamento
social, no entanto, realizando também um papel junto à sociedade, quanto à atuação
do biomédico na saúde pública.
Palavras-chave: ARS-CoV-2; desinfecção; esterilização; extensão; saúde publica
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99 DESCRIÇÃO DOS ESQUELETOS DO OSSÁRIO DO LABORATÓRIO
DE ANATOMIA HUMANA DA UNIPINHAL
Rafael Antonio Servieri Risso; Nathália Helena Caetano Brizante; Israel Luiz
Vicente; Gabriela Beatriz Rosa; Erica Ferraz
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.erica.ferraz@unipinhal.edu.br
RESUMO
A osteologia é a ciência que estuda os ossos com técnicas que classificam e
conservam essas peças a fim de uso didático e na pesquisa científica. O objetivo é
descrever as peças osteológicas humanas acondicionadas no ossário do Laboratório
de Anatomia Humana do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal,
UniPinhal. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório executado em etapas
distintas: na primeira foram utilizadas técnicas de limpeza e conservação das peças, e
na segunda foi realizada a identificação e descrição delas, com características
relacionadas a sexo, cor, idade e causa da morte. Cinquenta ossadas provenientes de
exumações administrativas realizadas na cidade de Campinas/SP foram identificadas
com números em todos os ossos. Os ossos melhores conservados foram separados
para uso em aulas práticas (30%), aqueles com achados patológicos, como
malformações ósseas, fraturas e consolidações ósseas viciosas foram separados para
constituir um quadro ortopédico e para pesquisas científicas (15%), e 55% dos ossos
não apresentavam estado de conservação adequado e, portanto, foram armazenados.
A média da idade no ato da morte das ossadas foi de 64±17 anos, sendo que 66%
(n=33) eram do sexo masculino, e 56% (n=28) eram da cor branca. Estima-se 40%
(n=20) das mortes foram de causa não-natural devido a retirada da calvária durante a
necropsia, para que se pudesse determinar a causa do óbito. Conclui-se que as
ossadas masculinas e de cor branca são as de maior número no ossário, sendo que um
terço estava em bom estado se conservação para uso em aulas práticas e futuras
pesquisas, facilitando o aprendizado dos alunos na identificação de
alterações/patologias associadas ao esqueleto humano.
Palavras-chave: anatomia; ossos; ossadas
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100 DIABETES X COVID 19
Andreia Cândida dos Passos; Maria Gabriela Ragazzo; Thais Alberti; Thaís
Louise Soares
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.thais.soares@unipinhal.edu.br
RESUMO
Os pacientes diabéticos estão sofrendo um desafio especial devido a atual pandemia
do Covid-19 e está muito suscetível à contrair a doença e principalmente a pacientes
com comorbidades. O COVID-19 é uma doença respiratória infecciosa e espalhada,
com origem pela recente síndrome respiratória grave do coronavírus, betacoronavírus, conhecido também como SARS-CoV-2. A presença de complicações
diabéticas potencializa a mortalidade relacionada ao diabetes. O objetivo deste
trabalho foi conscientizar a população dos sérios riscos que os diabéticos estão
correndo nesse período de pandemia. Foi confeccionado um folder pelos alunos do
nível 7 do curso de Biomedicina, sobre o assunto: “Diabetes x Covid”. Foram
colocadas as informações sobre o tema neste folder e figuras para fácil entendimento.
O folder foi publicado no dia 03/05/2021 e compartilhado até dia 14/05/2021 nas
redes sociais do Curso da Biomedicina do UniPinhal, Centro Regional Universitário
de Espírito Santo do Pinhal (Instagram e Facebook). Foi realizado o
acompanhamento de todos os compartilhamentos, comentários e curtidas e após
analisados os resultados. Foram confeccionados tabelas e gráficos no Excel de todos
os resultados obtidos. Visualizando o alcance do trabalho de extensão a população
nas redes sociais. Resultado: Foi obtido um alcance de 119 contas e com 216
visualizações. Importante destacar que 14% das contas que visualizaram as
publicações não estavam seguindo a página do curso, mostrando a importância de se
atingir públicos diferentes. Conseguiu-se colaborar com a sociedade realizando
informação com o propósito de conscientização da população com relação ao tema.
Esse grupo de pessoas que visualizaram o folder também realizaram o
compartilhamento dessas informações e muito mais pessoas vão receber a
informação mesmo que de forma indireta.
Palavras-chave: pandemia; grupo de risco; comorbidade
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101 DIAGNÓSTICO: TESTE MOLECULAR RT-PCR, PADRÃO OURO
PARA COVID 19
Ana Júlia do Prado; Isabela Januário; Israel Luiz Figueiredo Vicente; João
Vitor Fachini; José Sobreiro Júnior; Daniela Peixoto Ferro do Prado
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.daniela.peixoto@unipinhal.edu.br
RESUMO
São muitos os testes para diagnosticar o vírus Sars-CoV 2, agente causador do
Covid-19. Dentre tantos, o RT-PCR se destaca como o exame padrão ouro para
detecção da doença. Baseia-se em detectar um gene na sua menor quantidade
possível, onde a partir daí começa a ocorrer uma amplificação, iniciando a replicação
por um pequeno fragmento até ir aumentando por progressão aritmética, no momento
em que isso passa a ser detectável, possibilita o teste dar positivo para a doença. A
reação em cadeia de polimerase amplia uma quantidade de gene, sendo sua
replicação semelhante com a do DNA. A proposta teve o objetivo de levar um maior
conhecimento para a população, de uma forma simples, criativa e objetiva,
disponibilizando informações verdadeiras sobre o Covid-19. Realizou-se uma busca
por artigos no banco de dados Scielo, com os termos “PCR” AND “coronavírus”
para uma melhor veracidade das informações. Criou-se um Folder e foi publicado em
redes sociais, visando analisar por meio dos comentários, compartilhamentos e
curtidas, o quanto foi a repercussão. Diante da publicação no Facebook (Biomedicina
Unipinhal) foi atingido os seguintes resultados: Em um alcance de 324 perfis
diferentes, conseguiu-se um total de: 6 compartilhamentos; 1 comentário e 4 curtidas.
Com seguimento da postagem no Instagram do curso de Biomedicina
(@biomedicina.unipinhal), apresentou-se 261 visualizações de usuários distintos, das
quais 59% não seguiam o perfil. Obteve-se: 124 curtidas; 201 compartilhamentos e 5
folders salvos em dispositivos móveis. A análise dos resultados trouxe muita
satisfação. A proposta levou para a comunidade, informações corretas e com uma
linguagem simples. Com base nos dados colhidos, pode-se observar pela quantidade
de curtidas e feedback´s nos comentários que houve pela comunidade interesse pelo
tema.
Palavras-chave: COVID-19; RT-PCR; padrão ouro; diagnóstico molecular
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102 EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO COM
RESISTÊNCIA ELÁSTICA EM PESSOAS IDOSAS SARCOPÊNICAS
INSTITUCIONALIZADAS
Marcus Vinícius de Almeida Campos; Henrique Miguel; Lilian Cristina Gomes
do Nascimento; Daniel dos Santos
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.henrique.miguel@unipinhal.edu.br
RESUMO
O envelhecimento humano, associado a falta de exercício físico adequado, algo
comum na população idosa institucionalizada, desencadeia perdas no sistema
musculo esquelético, que levam ao quadro de sarcopenia. Cuja prática de
treinamento resistido tem se mostrado uma excelente estratégia não farmacológica na
prevenção e tratamento, entretanto, uma série de limitadores impede que a população
idosa institucionalizada realize o treinamento resistido tradicional, tornando
necessário desenvolvimento de metodologias alternativas. Assim, o presente estudo,
teve como objetivo avaliar os efeitos do treinamento de resistência elástica no
sistema muscular de idosos sarcopênicos institucionalizados. Para tal, 40 idosos,
sarcopênicos, institucionalizados a pelo menos seis meses, com idade entre 60 e 70
anos foram divididos em dois grupos, controle (GC) e treinamento de resistência
elástica (GTRE), sendo mensurada a força muscular, a porcentagem de massa
muscular e a velocidade da marcha, além do diagnóstico de sarcopenia, antes e após
um período de intervenção de 16 semanas, onde o GC permaneceu sem realizar
exercício físico orientado, enquanto o GTRE realizou um programa de treinamento
resistido, com o uso de resistência elástica. Após 16 semanas, verificou-se que GC
teve uma queda nos níveis de massa muscular, força muscular e velocidade da
marcha, enquanto o GTRE apresentou ganhos nestas variáveis. Ao comparar os dois
grupos, observou-se diferença significativa entre as três variáveis, porém com maior
tamanho de efeito para a força muscular e a massa muscular. Ainda foi observado
que todos idosos dos GC permaneceram sarcopênicos, enquanto mais de 50% dos
idosos do GTRE tiveram o quadro de sarcopenia revertido. Tais resultados indicam
que o protocolo de treinamento de resistência elástica utilizado neste estudo é eficaz
na reversão e atenuação de perdas do sistema muscular, possuindo elevado potencial
para promoção de melhoras na saúde musculoesquelética de idosos
institucionalizados.
Palavras-chave: envelhecimento; massa muscular; força muscular; treinamento
resistido
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103 ESCOLA DE GINÁSTICA UNIPINHAL: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA.
Alessandra T. Barreiros; Luana Martins; Ricardo A. Taveira; Valenthina
Salmaso do Valle Sena
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.alessandra.barreiros@unipinhal.edu.br;
coord.educaçãofísica@unipinhal.edu.br
RESUMO
A Escola de Ginástica é um dos projetos de extensão do Curso de Educação Física do
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - Unipinhal. Está pautada
na Ginástica Para Todos (GPT), pois é uma modalidade, dentro do âmbito da área
das ginásticas, que não possui regras rígidas e nem competições. É caracterizada por
ser de demonstração. Utiliza-se de elementos das ginásticas artística, rítmica e
acrobática. Porém, qualquer pessoa pode praticar e participar pois os movimentos e
as coreografias são realizados de acordo com a individualidade e a potencialidade
dos participantes. No referido projeto, são atendidas crianças entre 7 e 11 anos de
idade, de ambos os sexos, com aulas duas vezes por semana. As aulas são planejadas,
estruturadas e orientadas pelos professores Ricardo Alves Taveira e Alessandra T.
Barreiros juntamente com a estagiária do curso, Luana Martins e a aluna Valenthina
Salmaso do Valle Sena. Teve como objetivo analisar e compreender de que maneira
a GPT contribui no aspecto motivacional dos alunos participantes do projeto. As
informações foram obtidas por meio de conversas e diálogos com as crianças e por
relatos de seus familiares, bem como observações durante as aulas, que acontecem
no ginásio poliesportivo da instituição. A alegria e o prazer nas aulas são nítidos,
além do interesse e da participação dos alunos. As dificuldades de execução de
alguns movimentos são vistas como desafios e superações e, também, como
incentivos em continuar e persistir. Outro ponto de destaque é o trabalho social que a
instituição realiza ao ofertar o projeto, visto que as aulas são gratuitas e abertas a
toda comunidade pinhalense. Desta forma, nota-se a importância da Escola de
Ginástica no desenvolvimento global das crianças participantes, na formação
profissional dos alunos do Curso de Educação Física e o destaque do UniPinhal no
município e na região.
Palavras-chave: projeto de extensão; educação física; desenvolvimento; criança
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104 ESTRATÉGIA VIRAL DO SARS-COV-2
Nathalia Delvechio; Rafaela Bertucci Pereira; Luiz Roberto Chirotto Filho
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.luiz.chiorotto@unipinhal.edu.br
RESUMO
O novo coronavírus é um vírus zoonótico da linhagem B do gênero betacoronavirus
pertencente à família dos Coronaviridae.. O arranjo de seus genes no genoma
apresenta quatro proteínas estruturais: a proteína S que é responsável pela adesão do
vírus na célula do hospedeiro; a proteína E (envelope) que atua na montagem do
vírus; a proteína M (membrana) que exerce função estrutural e participa do ciclo
reprodutivo viral; e a proteína N que atua na regulação de sua síntese. No interior de
seu endossomo que o vírus através das enzimas replicases é recluso e multiplicado,
onde as moléculas de RNA+ produzidas são liberadas e acontece a síntese das
proteínas virais. É através do sistema Golgiense que ocorre a liberação dos vírus para
o exterior, infectando novas células e novos hospedeiros. O objetivo do estudo foi
avaliar o perfil de replicação do SARS-CoV-2 nas células hospedeiras humanas,
identificando na literatura conceitos que demonstrem como o vírus SARS-CoV-2 se
reproduz e comporta no corpo humano. Foi realizado uma revisão bibliográfica de
artigos de revisão sistemática com conceitos que demonstrem como o vírus SARSCoV-2 se reproduz e comporta no corpo humano. O presente trabalho trouxe
resultado positivo referente a atenção a sociedade com informações recentes e até
então não compartilhadas sobre um assunto de tamanha importância no cenário
vivenciado atualmente. O desempenho dessa divulgação totalizou em torno de 294
perfis alcançados nas redes sociais, trazendo um resultado muito positivo e
satisfatório.
Palavras-chave: SARS-CoV-2; replicação do SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 no
corpo humano; proteínas virais; hospedeiros
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105 ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIOXIDANTE DO
EXTRATO DE ORA-PRO-NÓBIS
Nathalia Delvechio; Adriana de Melo
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.adriana.melo@unipinhal.edu.br
RESUMO
O gênero Pereskia é pertencente à família Cactaceae, possuindo suculentas folhas e
flores terminais reunidas em cumes. Essas plantas são geralmente espécies nativas da
América do Sul, adaptada a baixas altitudes e naturalmente distribuída do sul ao
nordeste de Brasil. Na medicina popular, as folhas de Pereskia aculeata são
utilizadas como emolientes, devido ao seu alto teor mucilaginoso, podem ser
utilizadas na cicatrização de feridas cutâneas e no tratamento da inflamação. Este
trabalho teve como objetivo estudar as atividades antimicrobianas e antioxidantes do
extrato de Ora-Pro-Nóbis. Foram realizados testes in vitro da atividade
antimicrobiana e antioxidante do extrato de Pereskia aculeata em microrganismos
patogênicos. Foram realizadas estocagens e manutenções das cepas bacterianas em
Caldo Muller-Hinton (MH) + 20% de glicerol, feito leitura espectrofotométrica e a
padronização da suspensão bacteriana e escala Mc Farland 0,5 como padrão de
turbidez. Foram realizadas as determinações das atividades antimicrobianas e da
concentração inibitória mínima (CIM) pelo método de diluição em microplacas e
leitura das microplacas utilizando resazurina como revelador. Se espera com esse
trabalho comprovar a bioatividade do gênero Pereskia e seu potencial antimicrobiano
para o controle de patógenos, bem como seu potencial antioxidante para atuar como
ativo potencializador em fármacos e cosméticos. Com os resultados obtidos, o
presente trabalho demonstra que pelo teste de Concentração Inibitória Mínima (MIC)
com revelador resazurina não houve atividade antimicrobiana do extrato de Pereskia
aculeata. Haverá continuidade nos estudos com outras cepas bacterianas Gram
positivas e negativas pelo teste de difusão em placa de Petri, uma vez que a
resazurina pode interferir no mecanismo de ação do extrato. Referente a atividade
antioxidante do extrato de Ora-Pro-Nóbis, o mesmo ainda se encontra em estudo,
sem resultados concretos até o momento.
Palavras-chave: Pereskia aculeata; Ora-Pro-Nóbis; antimicrobianos; antioxidantes
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106 FATORES ASSOCIADOS À INCAPACIDADE FUNCIONAL DOS
IDOSOS.
Angélica Alves de Oliveira; Larissa Roberta dos Santos; Camilla Maria
Prudêncio Pilla Teixeira
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.camila.teixeira@unipinhal.edu.br

RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno irreversível na qual o indivíduo sofre alterações
psíquicas, sociais e fisiológicas, essas mudanças acabam prejudicando o
funcionamento dos órgãos e do organismo e consequentemente há uma perda
progressiva da capacidade funcional. Essa é definida como habilidade de executar
tarefas cotidianas, seja ela simples ou complexa e está relacionada com aspectos
físicos, cognitivos e emocionais. Essa pesquisa teve como objetivo identificar os
principais fatores de incapacidade funcional em um grupo de 10 idosos, detectar os
fatores limitantes com o isolamento durante a pandemia de COVID-19. Foi
conduzido um estudo descritivo de corte transversal, com 10 idosos de ambos os
sexos, com a idade entre 60 e 80 anos, que foram convidados a participar de uma
avaliação que contemplava uma entrevista e avaliação fisioterapêutica da capacidade
funcional, socioemocional e física. A maioria dos participantes era do sexo feminino
(60%) e a idade média foi de 69,3 (DP ±5,92) sendo 50% entre 60 e 69 anos e 50%
acima de 70% e quanto a escolaridade 70% tinham o primeiro grau incompleto. Para
escala de atividade diária básica (KATZ), 90% eram independentes e 10%
parcialmente dependente; já na escala instrumental (LAWTON e BRODY) a qual
necessita de uma complexidade maior somente 10% era independente e 90%
parcialmente dependente. Na escala de avaliação cognitiva 80% apresentou a
cognição intacta ou normal. Em relação a pandemia, ninguém testou positivo para a
COVID-19, embora 60% tenham perdido entes queridos para a doença, porém 50%
apresentavam medo, 30% insegurança e 20% normal em relação a situação. No geral
os participantes são independentes para as AVD`s (atividades de vida diária) básicas
que não sofreram interferência durante o isolamento, embora o maior desejo seja
encontrar amigos e viajar durante a pandemia.
Palavras-chave: capacidade funcional; envelhecimento; COVID
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107 FRATURAS E MATERIAIS ORTOPÉDICOS ENCONTRADOS NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS ESQUELETOS DO
LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DA UNIPINHAL
Gabriela Beatriz Rosa; Israel Luis Vicente; Rafael Antônio Servieri Risso;
Nathália Helena Caetano Brizante; Erica Ferraz
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.erica.ferraz@unipinhal.edu.br
RESUMO
A osteologia é a ciência que estuda de forma detalhada os ossos permitindo avaliar
patologias, como malformações e fraturas. Quando ocorre uma fratura, pode haver a
necessidade de intervenção cirúrgica (osteossíntese), com o objetivo de promover
estabilidade que permita a mobilização precoce, além de se obter bom
posicionamento dos fragmentos fraturados, com a utilização de placas, pinos, hastes
e parafusos. Descrever as fraturas e os materiais ortopédicos encontrados nos ossos
dos membros superiores e inferiores das ossadas humanas do Laboratório de
Anatomia Humana da UniPinhal. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório
executado em etapas distintas para limpar, desinfetar, clarear, conservar, identificar e
catalogar 50 ossadas provenientes de exumações administrativas realizadas na cidade
de Campinas/SP que foram doadas para o Laboratório de Anatomia Humana da
UniPinhal. Os ossos fraturados foram separados e analisados de acordo com suas
características, sendo utilizado nessa descrição o úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia e
fíbula. Seis ossadas (12%) apresentaram fraturas nos ossos dos membros. Dessas,
quatro ossadas apresentaram fraturas isoladas, e duas ossadas apresentaram fraturas
múltiplas, sendo uma delas com cinco ossos fraturados. No total, observou-se um
úmero fraturado com haste em ponte; três fêmures, sendo dois com placa de bloqueio
estático e parafusos, e um com haste em ponte; cinco tíbias, sendo duas com fraturas
sem intervenção cirúrgica (presença de calo ósseo), uma com parafusos e duas com
bloqueios estáticos; e duas fíbulas, ambas sem intervenção cirúrgica. Não houve
ossada com fratura de rádio e ulna. Um total de onze ossos dos membros superiores e
inferiores apresentaram fraturas, sendo que em sete foram realizadas intervenções
cirúrgicas com utilização de materiais ortopédicos. Esses ossos constituirão um
quadro ortopédico tornando viável o seu uso contínuo e de rotina nas atividades do
Laboratório de Anatomia Humana, como aulas práticas e pesquisas científicas.
Palavras-chave: anatomia; esqueleto; ossadas; fraturas; próteses ortopédicas
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108 IMPACTO DA OBESIDADE AO COVID-19: CONSCIENTIZAÇÃO NAS
REDES SOCIAIS
Larissa Isabelle da Silva; Adriele Caroline Vital; Isadora Raphaely Inácio;
Nathalia Cachola Bertoldo dos Reis; Thaís Louise Soares
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.thais.soares@unipinhal.edu.br
RESUMO
A grande infecção causada pelo novo corona vírus Sars-CoV-2, denominada COVID
19, atingiu o Brasil em meados de fevereiro de 2020. A obesidade, juntamente com a
doença causada pelo Covid-19, causou maiores dificuldades na respiração, onde a
maioria dos pacientes que apresentam obesidade teve de ser entubada, pois a
obesidade prejudica o funcionamento dos pulmões. O objetivo é apresentar a
população informações através de um folder compartilhado nas redes sociais sobre o
risco da Obesidade ao COVID-19. Trata-se de um trabalho de extensão no qual foi
realizada a publicação de um folder confeccionado pelos alunos do nível 3 do curso
de Biomedicina, neste foram adicionadas informações sobre o tema e imagens para
uma fácil observação, e assim fazer com que toda a população alcançada entenda
facilmente sobre o assunto. Este folder foi compartilhado nas redes sociais
(Instagram e Facebook), do Curso da Biomedicina do UniPinhal. O folder foi
publicado no dia 08/05/2021, compartilhado nas redes sociais até dia 20/05/2021 e
foram acompanhados todos os compartilhamentos, comentários e curtidas que em
seguida, foi construído uma tabela e gráfico no Excel de todos os resultados obtidos.
Podendo assim, visualizar o alcance do projeto de extensão a população de modo
online. Resultados: Ao realizar a divulgação deste folder, repare-se que o Instagram
teve maior engajamento comparado com o Facebook, mas o Instagram ofereceu um
retorno maior na pesquisa em comentários, curtidas e compartilhamentos e houve
uma interação maior com o público, porém, o Facebook foi alcançado em mais
contas. No Instagram obteve-se um alcance de 153 contas e no Facebook de 460
contas. Conclusão: O alcance nas redes sociais é muito superior ao que seria possível
presencialmente, devido a pandemia a utilização das redes sociais auxilia ao
compartilhamento de informações importantes ao maior número de pessoas.
Palavras-chave: pandemia; grupo de risco; redes sociais
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109 INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA REABILITAÇÃO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
Giovanna Meneguessi Peres; Lydia Karoline Cardoso; Erica Ferraz
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.erica.ferraz@unipinhal.edu.br
RESUMO
As intervenções digitais têm sido uma alternativa de tratamento para pacientes com
doenças cardiovasculares, pois pesquisas comprovam que a introdução de jogos
melhora significativamente o condicionamento cardiorrespiratório, diminui o risco de
desenvolver ansiedade e ajuda na melhor aceitação do tratamento, pois é um
tratamento dinâmico, divertido e agradável, além de poder socializar com outras
pessoas (familiares, amigos ou outros pacientes). O objetivo foi revisar na literatura
científica as intervenções digitais para a reabilitação de doenças cardiovasculares,
analisar as modalidades, intensidade e duração dessas intervenções e propor, baseado
na literatura, um programa ideal de intervenções digitais para pacientes cardiopatas.
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com levantamento de artigos
científicos sobre esse tema publicados entre 2010 e 2021 nas bases de dados Scielo,
PEDro e Pubmed. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão previamente
elencados. Dos 76 estudos encontrados, 12 estudos foram incluídos e analisados. Em
relação aos Exergames mais utilizados, destacam-se o Microsoft Kinect, como Xbox
360, Nintendo Wii e Play Station 4. Já os jogos que mais se destacaram foram: Just
Dance/Dance Central, Your Shape/Shape Up e Wii Sports. Todos mostraram
resultados satisfatórios perante o condicionamento físico, com melhora da pressão
arterial, níveis glicêmicos e quadros depressivos, além de melhor interação,
principalmente quando utilizado como coadjuvante ao tratamento convencional. A
intensidade proposta é de 45 a 60 minutos, de 2 a 3 vezes por semana durante 3 a 6
meses, adaptados à frequência cardíaca limite (gradativamente 40% a 70%) de cada
paciente. Pode-se concluir que a utilização da realidade virtual tem sido de grande
valia no tratamento de doenças cardiovasculares, pois melhora a aceitação, empenho
e motivação dos pacientes ao tratamento.
Palavras-chave: exergaming; fisioterapia; reabilitação cardíaca; realidade virtual
vídeo games
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110 LIMPEZA, CLAREAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS ESQUELETOS
DO OSSÁRIO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DA
UNIPINHAL
Israel Luis Vicente; Gabriela Beatriz Rosa; Nathália Helena Caetano Brizante;
Rafael Antônio Servieri Risso; Erica Ferraz
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.erica.ferraz@unipinhal.edu.br
RESUMO
A osteotécnica é voltada ao preparo e melhoria de peças anatômicas para o ensino
prático de anatomia humana. A conservação de ossadas provenientes de exumações
é realizada por meio de limpeza física, química ou biológica de ossos para
preservação do esqueleto. Os objetivos foram: limpar, clarear e conservar as
ossadas humanas acondicionadas no ossário do Laboratório de Anatomia Humana
do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, UniPinhal. Trata-se
de um estudo descritivo-exploratório executado em etapas distintas utilizando
técnicas de limpeza, clareamento e conservação de 50 ossadas humanas
provenientes de exumações administrativas realizadas na cidade de Campinas/SP
que foram doadas para o Laboratório de Anatomia Humana da UniPinhal. Essas
ossadas chegaram ao Laboratório acondicionadas individualmente em sacos
plásticos reforçados, numerados e lacrados. Foi realizada uma separação grossa de
material biológico dos demais, como terra, cabelo e objetos. Esses ossos passaram
primeiramente pelo processo de lavagem manual com escova e detergente, após ter
passado sete dias de descanso em solução de água com detergente. Após esse
procedimento, utilizou-se uma solução de Peróxido de Hidrogênio (H202) a 15%
dissolvida em água, no qual as peças foram submersas e mantidas por uma semana.
Todos os procedimentos contribuíram para desinfecção e clareamento das peças.
Após esta etapa, os ossos foram lavados com água corrente durante 40 minutos.
Posteriormente, foram expostos sobre uma superfície plana, seca e arejada para
secagem durante sete dias. Para finalização, foi aplicado verniz incolor em spray
sobre as ossadas para melhor conservação. Todas as ossadas foram submetidas aos
processos osteotécnicos sem dificuldades, e ficarão disponíveis para as aulas
práticas de anatomia humana e também para futuras pesquisas, facilitando o
aprendizado dos alunos na identificação de alterações/patologias associadas ao
esqueleto humano.
Palavras-chave: anatomia; esqueleto; osteotécnicas; técnicas de conservação;
clareamento de ossos
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111 MECÂNICA RESPIRATÓRIA NA COVID-19
Jacqueline Ferreira David Alves; Ana Luiza Bueno Alves; Larissa Aparecida
Calauto; Rafaela Prati Ramos; Daniella Silva Oggiam
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.daniella.oggian@unipinhal.edu.br
RESUMO
A mecânica respiratória é controlada pelo sistema nervoso autônomo ou
neurovegetativo, localizado na região do bulbo, a fim de realizar a hematose. A
Covid-19 é uma doença que se agrava em um curto período de tempo trazendo
consequências como a hospitalização e nos casos mais graves a utilização de
respiradores mecânicos, já que a doença traz como principal sintoma a dispneia. Por
isso o uso desses equipamentos torna-se essenciais para a sobrevivência desses
pacientes, esse mecanismo é responsável por fazer a entrada e saída do ar da maneira
mais próxima da respiração natural. O objetivo desse projeto foi compartilhar
informações sobre o comportamento mecânico da respiração pulmonar em
indivíduos saudáveis, e em pacientes que contraíram o Covid-19. Houve a realização
de uma revisão bibliográfica a respeito desse assunto, além da teoria foi feito um
folder e exposto para o município e região através das redes sócias sendo elas,
Facebook e Instagram, a fim de mostrar para as pessoas a relação da Covid -19 e a
mecânica respiratória. O intuito desse projeto é orientar a população sobre a
importância e cuidados contra essa doença, pois é um vírus que afeta o sistema
respiratório e pode levar a dessaturação do paciente, quando isso acontece é
necessário fazer o uso da ventilação mecânica, que normalmente é usado em
pacientes graves da UTI, e então orientar a gravidade dessa doença que é de extrema
importância para que todos possam se prevenir e cuidar do próximo, mantendo a
higienização adequada das mãos e todas as orientações do ministério da saúde.
Foram atingidas 123 pessoas no Instagram e 174 no fFcebook. Concluímos que as
pessoas receberam as informações bem e, também, se interessaram no assunto
através de comentários, mostrando eficácia da divulgação.
Palavras-chave: pacientes; pulmonar; UTI; respiração
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112 PRESENÇA DE SINTOMAS URINÁRIOS ENTRE MULHERES
Luana Ribeiro Mota; Luciana Cristino Diogo; Natalia Miguel Martinho Fogaça
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal-UniPinhal
prof.natalia.fogaça@unipinhal.edu.br
RESUMO
A população feminina, em geral, apresenta pouco conhecimento dos músculos do
assoalho pélvico (MAP) e das alterações que podem ocasionar disfunções. Portanto,
faz-se importante realizar estudos que reforcem a importância das mulheres terem
percepção e conhecimento da própria musculatura pélvica. O objetivo foi investigar a
percepção e conhecimento que mulheres apresentam quanto aos MAP; bem como
investigar se as mesmas apresentam sintomas de incontinência urinária. Foi realizado
um estudo de corte transversal onde foram recrutadas 89 mulheres (idade média:
26±6,36 anos). As voluntárias responderam um questionário online disponibilizado
pela plataforma Google Docs, por meio do qual foram questionadas se apresentavam
conhecimento e percepção dos MAP; bem como foram investigados sintomas de
incontinência urinária por meio dos questionários validados International
Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary Incontinence – Short Form
(ICIQ UI-SF) e International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB). Verificou-se que 42,7% das voluntárias relataram
não apresentar percepção e conhecimento dos MAP. O escore médio obtido pelo
questionário ICIQ UI-SF foi de 1,38±0,2 e pelo questionário ICIQ-OAB foi de
2,39±0,2, o que caracteriza ausência de sintomas urinários. Apesar da ausência de
sintomas urinários, verificou-se alta prevalência de mulheres que relataram não
apresentar conhecimento e/ou percepção dos músculos do assoalho pélvico. Uma vez
que a ausência de conhecimento e percepção dos MAP pode estar relacionada com o
desenvolvimento de disfunções uroginecológicas, faz-se necessário futuros estudos
que implementem condutas educativas e reabilitativas (caso seja necessário) para a
população feminina.
Palavras-chave: assoalho pélvico; contração muscular; incontinência urinária;
questionários.
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Matheus da Silva Lima; Erica Ferraz
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RESUMO
A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) é a maior emergência de saúde
pública que a comunidade nacional e internacional enfrenta em décadas. Devido às
preocupações quanto à transmissibilidade do vírus e igualmente à saúde física, houve
a instituição do distanciamento social, o que trouxe igualmente um sofrimento
psicológico experienciado pela população, ocasionando com que sintomas de
depressão, ansiedade, estresse, que já foram identificados na população com maior
frequência. O objetivo foi verificar o nível de qualidade de vida (QV) de idosos
frente o distanciamento social durante a pandemia pela COVID-19. Foi realizado um
estudo do tipo “série de casos”, desenvolvido através da aplicação de questionários à
respeito de características sociodemográficas e escalas específicas de QV:
WHOQOL-Brief e SF-36, em cinco idosos residentes na cidade de Ouro Fino/MG.
As observações mostraram que cinco idosos com idade entre 73 e 86 anos (três
mulheres e dois homens) responderam questionários sob a forma de entrevista. A
autopercepção dos idosos em relação a QV foi haver estabilidade com a pandemia,
não observando mudanças significativas em relação ao período prévio. Porém, no
SF-36 é evidente o declínio da capacidade funcional, seguido por um baixo estado de
saúde em geral; já os aspectos sociais e saúde mental se mantiveram estáveis e com
ótimo escore (acima de 80%). Já no WHOQOL-bref observou-se uma similaridade
entre parte psicológica e o ambiente, e declínio em relação ao domínio físico.
Concluiu-se que os níveis de saúde mental e física no período pré pandêmico e
durante a pandemia sofreram alterações, sendo o componente físico o mais lesado. O
componente mental daqueles que mantinham relacionamento ativo, ou que possuíam
companhias em casa permaneceu-se estável, mostrando a importância do
relacionamento com outras pessoas nessa fase da vida e em momentos como esse de
reclusão.
Palavras-chave: pandemia; distanciamento social; saúde mental
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 identificado em
dezembro de 2019 na China. De março de 2020 a 12 de outubro de 2021,
acumulavam-se no Brasil, 601.398 óbitos causados por essa doença. Há casos que
variam entre infecção assintomática até quadros graves caracterizados por síndrome
do desconforto respiratório agudo, choque séptico, acidose metabólica e disfunção
de sangramento e coagulação resultando em limitações motoras e/ou respiratórias e
incapacidade funcional. Diante do cenário de uma doença atual e pouco conhecida,
grande infectividade e aumento de letalidade a ponto de causar colapso em sistemas
de saúde, considerou-se necessário o entendimento da Síndrome Pós-Covid- 19.
Realizou-se um levantamento sobre a e avaliação da sintomatologia e do estado
funcional de pacientes encaminhados à Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal/SP, UNIPINHAL. Estudo
aconteceu de maio a outubro de 2021 na cidade de Espirito Santo do Pinhal/SP, é
transversal com uma amostra circunstancial para investigar a sintomatologia através
de um formulário com questões sobre sinais e sintomas da COVID-19 na fase
aguda e crônica, e a repercussão funcional desses pacientes através da Escala do
Estado Funcional Pós-Covid. Avaliaram-se 25 voluntários, 15 (60%) mulheres com
idade = 56,3 ± 14,0 anos, IMC = 31,0 ± 6,5 Kg/m2) e necessidade de internação 16
(64%) voluntários. Quanto à comorbidades 21 (84%) apresentaram, e as principais
foram: hipertensão 14 (56%) e obesidade 12 (48%), a sintomatologia mais
prevalente na fase aguda foram tosse 19 (76%) e cansaço 18 (72%). Na Escala do
Estado Funcional Pós-COVID-19 antes da infecção 24 (96%) não apresentavam
nenhuma limitação. O presente estudo evidenciou como principais sintomatologias
na Síndrome pós-covid-19 foram cansaço 19 (76%) e tosse 10 (40%) e a presença
de algum tipo de limitação funcional 84%, sendo 40% limitação grave e dependente
de cuidado.
Palavras-chave: SARS-CoV-2; sintomatologia; funcionalidade; sequelas
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RESUMO
A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, denominado SARSCoV-2. Os sinais e sintomas são semelhantes aos de uma gripe, como febre, dor de
cabeça e malestar geral, além de haver tosse intensa e dificuldade para respirar,
podendo também causar infecção do trato respiratório inferior. A Covid-19 também
tem deixado algumas sequelas como cansaço excessivo, fraqueza, dor muscular,
tosse ou perda do olfato e paladar, e em alguns casos a perda de memória,
diminuição da capacidade pulmonar, formação de trombos e dificuldade de atenção.
É importante destacar que a maioria das pessoas com Covid-19 se recuperam
rapidamente, porém devido à possibilidade do desenvolvimento de sequelas da
infecção, torna-se imprescindível seguir as medidas de prevenção, como o
distanciamento social, uso de máscaras, uso de álcool em gel e lavagem das mãos
para reduzir a transmissão do vírus. O objetivo é descrever a elaboração de um folder
explicativo sobre os sinais/sintomas do Covid-19 e as sequelas, apresentando
medidas preventivas e os cuidados necessários com o intuito de informar e
conscientizar a população. Foram incluídos no trabalho, artigos científicos
pesquisados pelo Google Acadêmico e Scielo, que continham informações sobre
sinais, sintomas e/ou sequelas do Covid-19, dando preferência a artigos mais recentes
com uma maior fonte de informações. Foram excluídos do trabalho, artigos que não
informavam sobre os sinais, sintomas e/ou sequelas relacionados ao Covid-19. Foi
confeccionado um folder informativo e compartilhado em redes sociais (Facebook e
Instagram) da página do curso de biomedicina no mês de maio de 2021 e foram
avaliados as visualizações, compartilhamentos, curtidas, comentários e o alcance da
publicação. O alcance no Instagram foi de 107 e no Facebook, 278 pessoas
alcançadas, concluindo-se que o Instagram teve uma maior visualização, comentários
e curtidas e o Facebook teve um maior alcance em relação ao Instagram.
Palavras-chave: covid-19; pós-covid-19; sintomas; sequelas; prevenção
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