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Condições Existentes para a Inclusão em um Centro de Reabilitação Especializada 

para Pessoas com Deficiência Auditiva e Motora. 

 

Ana Carolina Baía Silva de Oliveira (UFPA - Universidade Federal do Pará), Olavo de 

Farias Galvão (UFPA) 

 

Resumo 

 

A construção de bases para a inclusão escolar das crianças atendidas em um Centro de 

Reabilitação Especializada-CER, envolve questões fonoaudiológicas. O levantamento 

do repertório básico da criança atendida, para avaliar as habilidades preditoras de leitura 

e escrita, a verificação das melhores condições para a aprendizagem, que possam 

favorecer a inclusão da criança no processo escolar, entre outras. O presente painel 

objetiva expor as ações de fonoaudiologia, visando intervenções facilitadoras para o 

ensino de pré-requisitos de leitura e escrita em um Centro de Reabilitação Especializada 

para pessoas com deficiências múltiplas (física e/ou cognitiva). Trata-se de um trabalho 

de caráter descritivo das condições existentes para a Inclusão nos atendimentos de 

fonoaudiologia, em um CER, para pessoas com deficiências múltiplas. A 

fonoaudiologia atua através de estimulação terapêutica,para promover a melhora do 

quadro clínico. Pretende-se incorporar a ótica da AEC e o planejamento de atividades 

com alto índice de sucesso na iniciação ao ensino dessas crianças, considerando-se que 

a identificação do repertório inicial delineia a construção dos treinos subsequentes e 

necessários para a aquisição de novos comportamentos acadêmicos e sociais. O projeto 

detalha a associação dos paradigmas da equivalência de estímulos e de consciência 

fonológica como forma de favorecer a aprendizagem e a inclusão. 

Palavras-Chave: Inclusão; Fonoaudiologia; Análise Experimental do Comportamento. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 
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Discriminação Simples e Reversões de Discriminações em Melipona 

quadrifasciata: Testes de Controle por Seleção e Controle por Rejeição. 

 

Lívia de Ângeli Silva Penha (UFSCar), Deisy das Graças de Souza (Universidade 

Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

Estudo prévio com meliponas mostrou controle de estímulos consistente por seleção 

(mas não por rejeição) após discriminação simples. A falta de rejeição foi mais evidente 

para abelhas que aprenderam rapidamente a discriminação (reduzida exposição ao S-), o 

que ocorreu com S+ amarelo (e S- azul). Este estudo introduziu controles experimentais 

buscando identificar o controle de estímulos aprendido pelas abelhas. Quatorze 

Melipona quadrifasciata foram expostas à sequência experimental: teste de preferência 

entre azul (AZ) x amarelo (AM); discriminação simples AZ x AM usando a cor não 

preferida como S+; sondas de controle (Tipos S e R); reversão da discriminação, 

sondas.  Treze (92%) abelhas responderam por seleção após a discriminação e após a 

reversão, com 95,5% e 98,1% de respostas ao S+, respectivamente. Dez abelhas 

rejeitaram o S-, respondendo ao estímulo novo, mas apenas seis após a discriminação 

inicial e outras quatro após a reversão; todas rejeitaram o amarelo (82,1 e 60,4% de 

respostas ao estímulo novo); as demais permaneceram respondendo ao azul (S-). Os 

resultados descartam a quantidade de exposição ao S- (garantida na reversão) e apontam 

a cor do S- como variável crítica para o controle por rejeição. Novos testes serão 

conduzidos após discriminação entre formas pretas sobre fundo branco. 

Palavras-Chave: abelhas (Melipona quadrifasciata); discriminações simples; controle 

por seleção e controle por rejeição. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: CAPES 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Efeitos da Duração e Intermitência do Reforço no Responder de Pressão à Barra 

em Melipona quadrifasciata. 

 

Lívia de Ângeli Silva Penha (UFSCar), Marcelo Keller (Universidade Federal de São 

Carlos), Rafael Fernando da Silva (Universidade Federal de São Carlos), Lucas 

Codina (Universidade Federal de São Carlos), Deisy das Graças de Souza 

(Universidade Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

Estudos sobre aprendizagem operante investigaram o comportamento de abelhas sob 

diferentes esquemas de reforçamento. O reforço (xarope) costuma ficar disponível até 

que o sujeito deixe o bebedouro e volte para a colmeia.  Este estudo investigou, 

utilizando um aparato automatizado, com uma barra como operandum, o efeito da 

duração do reforço (30, 15, 10 e 6 s) sobre a taxa de respostas de pressão à barra em 6 

Meliponas quadrifasciata, sob esquema de reforçamento contínuo (CRF). Investigou, 

também, se ocorria a manutenção do responder de pressão à barra das meliponas sob um 

esquema de razão fixa (FR 2),  usando a duração do reforço que se mostrasse mais 

eficaz na primeira etapa. Observou-se, para todas as meliponas, um aumento na taxa de 

respostas de pressão à barra à medida que diminuiu a duração do reforço, mas na menor 

duração o desempenho apresentou variabilidade. Embora em situação de acesso 

ilimitado a abelha colete o xarope por aproximadamente 30 s, a duração do reforço de 

10 s manteve um responder consistente ao longo da sessão experimental, tanto sob CRF 

quanto sob o  esquema de FR 2. Os resultados foram úteis para estabelecer parâmetros 

para uso em novos estudos de comportamento operante em meliponas. 

Palavras-Chave: abelhas (Melipona quadrifasciata); duração do reforço; esquema de 

razão fixa.  

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: CAPES 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Efeitos da Probabilidade e Magnitude da Punição em Comportamentos Ilegais 

 

Thays da Cruz Silva (CRAS Maria Pinto da Soliedade), Christian Vichi (UNIVASF), 

Ariela Oliveira Holanda (IFPR), Álex Jonatas dos Santos Rosas (UNIVASF) 

 

Resumo 

 

Escândalos de corrupção tem estampado o cenário brasileiro, sendo essa, 

frequentemente  associada a consequências prejudiciais para a sociedade. Este estudo 

aborda aspectos ilegais do ato corrupto, embora não abranja outras características (e.g., 

externalidade negativa). Este estudo é uma replicação sistemática do Experimento 1 de 

Carreiro (2017), testando os efeitos de valores extremos de magnitude e probabilidade 

da punição (perda de pontos); e do histórico de aprendizagem de respostas legais e 

ilegais. Universitários (N = 96) escolheram em um jogo virtual, entre: uma alternativa 

legal, que disponibilizou reforçadores (pontos) de baixa magnitude; e uma ilegal, com 

reforçadores de alta magnitude e possibilidade de punição. Foram cinco fases, incluindo 

uma linha de base, com diferentes probabilidades e magnitudes de punição, em 

dezesseis diferentes ordens de apresentação, constituindo dezesseis grupos. Os 

resultados indicam que a punição foi eficaz na diminuição do comportamento ilegal. A 

análise da lei da igualação demonstrou alta correlação entre a razão de respostas ilegais 

e razão de reforços. Os valores e ordens da apresentação da punição implicaram em 

diferentes efeitos no comportamento ilegal, como menor proporção nas fases de alta 

magnitude e probabilidade. A perda de pontos exerceu mais controle no comportamento 

ilegal em comparação ao ganho. 

Palavras-Chave: corrupção; comportamento ilegal; punição; 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Parcialmente financiado pela CAPES. 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Leitura Emergente de Palavras de Quatro Letras  via Pareamento de Estímulos 

com Resposta de Orientação 

 

Paula Oliveira Teixeira (UFSCar - Universidade Federal de São Carlos), Giovan 

Willian Ribeiro (UFSCar), Deisy das Gracas de Souza (UFSCar) 

 

Resumo 

 

Este trabalho investigou, com uma menina de 8 anos, que não lia palavras escritas, a 

eficácia do procedimento de pareamento de estímulos usando resposta de orientação 

(SOresp). As sessões foram realizadas remotamente; a participante tinha acesso às 

tarefas experimentais por conexão com o computador da pesquisadora. Os estímulos 

foram nove palavras escritas e suas figuras correspondentes, divididas em três 

conjuntos, e seis palavras controle, não pareadas com figuras. Foi usado um 

delineamento de sondas múltiplas entre conjuntos: as 15 palavras eram sondadas antes e 

depois do ensino de cada conjunto. Cada sessão de 40 tentativas (t) incluía pré-teste 

(5t), ensino (30t) e pós-teste (5t). Cada tentativa de ensino iniciava pela apresentação de 

uma cruz de fixação em uma de quatro posições na tela; clicar na cruz produzia: a) 

palavra escrita na mesma posição da cruz, por 2s; b) um intervalo de 750ms; c) uma 

figura correspondente à palavra. Cada pareamento palavra-figura (S-S) era apresentado 

em 10 tentativas intercaladas com as dos outros pares. A participante não leu palavras 

na sonda inicial; nas sondas seguintes leu todas as palavras previamente ensinadas, mas 

nenhuma do(s) conjunto(s) ainda não ensinado(s). O SOresp pode ser uma metodologia 

útil para o ensino de leitura. 

Palavras-Chave: Pareamento de Estímulos;Resposta de Orientação; Palavras escritas, 

Figuras, Leitura 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Recursos para o INCT-ECCE: FAPESP (2014/50909-8) e 

CNPq (465686/2014-1) 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Código: 2914360 

 

Mediação semiótica e discriminação condicional: um possível diálogo 

 

Filipe Cesar da Hora Carvalho (UFSCar), Filip Cesar da Hora Carvalho (UFSCar), 

Victor Sousa Santos (Universitat de les illes balears-UIB /Espanha) 

 

Resumo 

 

O modelo de condicionamento reflexo de Pavlov criou um marco na Psicologia. 

Diversas abordagens utilizaram esse conceito como pressuposto teórico. Entre essas 

abordagens encontra-se a Análise do Comportamento e a Teoria Histórico-Cultural. O 

conceito de mediação semiótica se refere a inserção de instrumentos simbólicos entre a 

atividade do sujeito e o ambiente, de modo que esses instrumentos alteram o sentido do 

ambiente para o sujeito. Paralelamente, o conceito de discriminação condicional 

considera que um sujeito pode responder de modo diferente a um mesmo estímulo 

devido a alteração do contexto por outro estímulo. O objetivo deste trabalho é fazer um 

estudo conceitual relacionando os conceitos de mediação semiótica e discriminação 

condicional, descrevendo algumas características semelhantes e diferentes desses 

conceitos. Para isso, serão realizadas análises de livros e artigos relacionados com a 

teoria sócio-histórica e análise do comportamento. Serão realizadas buscas no banco de 

dados Scielo de artigos que utilizavam as palavras chave: “Mediação semiótica” e 

“Discriminação Condicional”. E a leitura de livros que abordem esses conceitos. Esse 

estudo pode possibilitar uma aproximação entre as áreas e corroborar com possíveis 

diálogos. Espera-se que o conceito de mediação apresente peculiaridades sociais e o 

conceito de discriminação condicional possua aspectos mais individuais. 

Palavras-Chave: Palavras-Chave: Mediação Semiótica; Discriminação Condicional; 

Análise do Comportamento. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Bolsista CAPES de doutorado 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Código: 7475462 

 

O efeito da magnitude das consequências no ensino de relações de equivalência 

 

Alceu Regaço dos Santos (UFSCar), Júlio César Coelho de Rose (UFSCar), Deisy das 

Graças de Souza (UFSCar), William F. Perez (Centro Paradigma) 

 

Resumo 

 

A magnitude das consequências pode afetar o processo de aprendizagem discriminativa. 

Este estudo teve como objetivo verificar o efeito de diferentes magnitudes de 

consequências reforçadoras e punitivas em tarefas de discriminação condicional. Para 

isso, foi utilizado um procedimento gamificado de Matching-to-Sample para o ensino 

de relações condicionais, e os participantes foram divididos em três grupos. No Grupo 

Mais-Ganho (GmG) acertos produziam quatro pontos e erros retiravam um ponto; no 

Grupo Mais-Perda (GmP) acertos produziam um ponto e erros retiravam quatro pontos; 

e no Grupo Equilibrado (GE) acertos e erros produziam ou retiravam, um ponto.  Os 

participantes aprenderam relações entre estímulos de abstratos (AB e BC) e foram 

testados para emergência de relações não treinadas (AC e CA) e para manutenção 

dessas relações após 7 dias. Os resultados demonstraram que mais participantes do 

GmG e GE conseguiram atingir o critério nos testes das relações emergentes, em 

comparação ao GmP, e entre os participantes que atingiram o critério, os do GP também 

foram os que menos mantiveram essas relações uma semana depois. Conclui-se que o 

uso de punição mais intensa prejudicou o desempenho dos participantes nesta tarefa. 

Palavras-Chave: Punição; Magnitude das Consequências; Matching-to-Sample 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: FAPESP (Processo Nº 2019/01248-2) 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Os Prismas Contemporâneos Sobre o Comportamento de Ouvinte: Uma Revisão 

da Literatura Brasileira. 

 

Michele Carnieto Tozadore (UFSCar), Giulia Gomes da Silva (UFSCar), Maria Stella 

Coutinho de Alcantara Gil (UFSCar) 

 

Resumo 

 

O “ouvinte” foi tratado secundariamente pela proposta Skinneriana, e outros autores 

discutiram este componente do comportamento verbal em estudos subsequentes. O 

objetivo deste trabalho foi identificar pontos divergentes entre a proposta Skinneriana e 

extensões teóricas de autores brasileiros sobre “ouvinte/comportamento de ouvinte”. O 

procedimento foi a análise de artigos teóricos nacionais recuperados em uma revisão da 

literatura, orientada pelo protocolo PRISMA. As palavras-chave “comportamento de 

ouvinte” e “ouvinte” foram buscadas em: Revista Brasileira de Terapia Comportamental 

e Cognitiva; Revista Perspectivas em Análise do Comportamento; Revista Brasileira de 

Análise do Comportamento e Acta Comportamentalia. Artigos que discutiram o 

conceito de “ouvinte/comportamento de ouvinte” foram selecionados de 2000 a 2021, 

excluindo-se trabalhos empíricos. Foram recuperados 23 artigos; três foram analisados 

integralmente. Houve divergência entre dois estudos em relação à obra original de 

Skinner, que trata do ouvinte em um episódio verbal, enquanto os outros tratam do 

condicionamento do comportamento de ouvir. A complexidade dos conceitos e a 

escassez de trabalhos sugerem que a área enfrente as tarefas de consolidar a 

classificação do comportamento de ouvinte como parte, ou não, do comportamento 

verbal e operacionalizar a distinção de “ouvinte” e “comportamento de ouvinte”. 

Palavras-Chave: Comportamento verbal; Comportamento de ouvinte; Revisão de 

Literatura 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: CAPES /  INCT-ECCE 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Código: 1227483 

 

Produtos agregados em uma metacontingência selecionados por uma progressão 

de esquemas de razão variável de reforçamento mútuo em pares de ratos 

 

Lucas Codina de Souza (UFSCar), Lívia de Ângeli Silva Penha (UFSCar), Kalliu de 

Carvalho Couto (Oslo Metropolitan University), Lucas Couto de Carvalho (UFSCar), 

Deisy das Graças de Souza (UFSCar), João Claúdio Todorov (UnB) 

 

Resumo 

 

Metacontingência define contingências comportamentais entrelaçadas produzindo um 

produto agregado. Apesar deste termo ter sido usado na análise experimental do 

comportamento humano, a investigação do responder cooperativo em animais pode ser 

classificada como um estudo de metacontingência. Em experimentos anteriores, foram 

observadas respostas independentes nas pausas pós reforço nas díades de ratos expostas 

à esquemas de FR.  Esse experimento buscou verificar se duplas de ratos respondendo 

em esquemas de VR apresentariam menores taxas de respostas independentes. Três 

díades de ratos foram expostas à uma progressão de valores de VR (VR 6, 9, 12, 15, 18, 

25, 35, 50, 60, 18 e 9) de reforçamento mútuo para respostas coordenadas. O responder 

coordenado foi definido como pressões simultâneas à barra por ambos os ratos (t < 0,5 

s). Os sujeitos também foram expostos à uma condição controle na qual o intervalo 

entre respostas foi aumentado de < 0,5 s para < 5 s. O responder coordenado apresentou 

uma função em forma de U invertido, uma relação comum no responder selecionado por 

esquemas de VR. Pausas pós reforçamento foram curtas e não mudaram 

sistematicamente. Em conclusão, os dados mostram que as respostas independentes no 

presente experimento são subprodutos das contingências de reforçamento mútuo. 

Palavras-Chave: Cooperação; Metacontingência; Ratos 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: CAPES. 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Código: 8156751 

 

Trabalho Penoso sob uma perspectiva analítico-comportamental 

 

Samanta Florenci Tibério (PUCSP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), 

Denize Rosana Rubano (PUCSP  - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

 

Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma interpretação analítico-comportamental 

do Trabalho Penoso. O procedimento se deu em cinco etapas: (1) leitura integral de 

Leny Sato (1991); (2) fichamento do capítulo "Representações Sociais do Trabalho 

Penoso"; (3) construção de textos sínteses sobre os aspectos centrais dos cincos tópicos 

desse capítulo (“Familiaridade”, “Poder”, “Limite Subjetivo”, “Exercício de Controle” e 

“Ruptura”); (4) levantamento de processos comportamentais e conceitos da AC 

relacionados, buscando sobre eles na literatura especializada; e (5) construção do texto 

interpretativo. O Trabalho Penoso pode ser compreendido como um conjunto de 

contextos em que o trabalhador não tem a possibilidade de dispor as contingências do 

próprio trabalho, de modo que seja obrigado a ficar exposto a eventos aversivos 

incontroláveis que ocorrem principalmente de forma crônica. O trabalho também é 

penoso quando o trabalhador não tem previsibilidade sobre os eventos aversivos 

presentes nele, não tem repertório comportamental suficiente para realizá-lo e não 

dispõe de adequadas condições para a aprendizagem desse repertório. Esse conjunto de 

contextos faz o trabalhador experienciar o seu trabalho como insuportável, excessivo e 

inconveniente, resultando em prejuízos graves para sua saúde. Tais análises auxiliam na 

compreensão desse fenômeno e na atuação da psicóloga(o) para o seu enfrentamento e 

prevenção. 

Palavras-Chave: Análise do Comportamento; Saúde do Trabalhador; Trabalho Penoso. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Sem financiamento. 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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Como o trabalho e o estudo remoto podem impactar na ansiedade? Uma 

comparação entre profissionais da área da tecnologia da informação e estudantes 

de psicologia. 

 

Kerollin Bosquetti Flor (Muksinos), Audrey Louise Fofonka Pairé (Universidade La 

Salle), Camila Bolzan de Campos (Universidade La Salle) 

 

Resumo 

 

Em um mundo dinâmico onde a tecnologia acelera e se modifica, cada vez mais 

profissionais da área da Tecnologia da Informação são requisitados pelas empresas. 

Devido a pandemia do Covid-19, o Home Office ou trabalho remoto, que já era um 

modelo conhecido por profissionais da TI, acabou conquistando ainda mais espaço. As 

universidades tiveram que se adaptar, optando pelas aulas online, gerando assim um 

certo desconforto entre os estudantes. Considerando esse cenário, o presente estudo 

objetiva investigar como o trabalho remoto e as aulas online podem impactar na 

ansiedade em profissionais da área tech e estudantes de uma universidade do RS, 

identificando a relação entre os aspectos ambientais do ambiente de trabalho e de aula 

no home office e os níveis de ansiedade. A amostra contará com estudantes da área da 

TI e da Psicologia, que responderão a um questionário online com dados sócio-

demográficos, descrição dos seus ambientes de home office e o Inventário de Ansiedade 

de Beck (BAI). A coleta ocorrerá durante o mês de setembro, sendo a mesma submetida 

ao CEP da Universidade La Salle. Os resultados esperados vão ao encontro de detectar 

tipologias de home office que promovam bem estar e mitiguem a ansiedade. 

Palavras-Chave: Ansiedade; Tecnologia da Informação; Psicologia. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não houve. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AMB - Psicologia Ambiental 
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Código: 6927394 

 

Efeito da jardinagem sobre a saúde mental durante a pandemia de COVID-19 

 

Michella Vaz de Castro (Universidade de Brasília), Júlia Feminella Duarte da Costa 

(Universidade de Brasília), Isabel Luiza de Oliveira Rangel (Universidade de Brasília), 
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Resumo 

 

Na pandemia de COVID-19, medidas de restrição social foram implementadas no 

mundo, o que aumentou sintomas ansiosos e depressivos nas pessoas. O contato das 

pessoas com plantas e áreas verdes favorece a saúde mental. O objetivo principal deste 

estudo foi investigar a relação entre jardinagem e saúde mental durante o isolamento 

social. Participaram 275 adultos (193 mulheres, M=36 anos), respondendo a um 

questionário on-line composto pela Escala de Medo da Covid-19 (EMC-19), Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), perguntas sobre jardinagem, estresse 

quanto à COVID-19 e dados sociodemográficos. Não houve diferença significativa dos 

escores HADS e EMC-19 entre pessoas que cuidam ou não de plantas. Idade 

correlacionou-se negativamente com HADS. EMC-19, estresse quanto à COVID-19 e 

HADS correlacionaram-se positivamente. A ausência de diferença significativa na 

escala HADS e EMC-19 em relação à jardinagem pode estar relacionada à idade da 

amostra, corroborando estudos que apontam a jardinagem como atividade terapêutica 

relevante mais comum entre os mais velhos, grupo que tendeu a pontuar menos na 

escala HADS. Pessoas com medo e maior estresse em relação a COVID-19 

apresentaram-se mais ansiosas, o que corrobora estudos que apontam uma relação sólida 

entre ansiedade e percepção de ameaça quanto à doença. 

Palavras-Chave: jardinagem; saúde mental; COVID-19. 
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Resumo 

 

A pandemia do COVID-19 trouxe implicações devido à sua rápida disseminação pelo 

mundo e sua alta letalidade. A reconfiguração do ambiente doméstico afetou o cotidiano 

da população que aderiu ao isolamento social. O ambiente doméstico, antes restaurador, 

passa a constituir o centro das esferas cotidianas (estudo, o trabalho, etc). Estas 

mudanças podem elevar o nível de estresse. O estudo buscou quais fatores 

potencializam o estresse neste ambiente durante o isolamento social, investigando 

mudanças de rotina, comportamento e fatores ambientais. Participaram da pesquisa 92 

pessoas, sendo a amostra majoritariamente feminina, com média de idade de 27 anos. 

Utilizou-se um questionário elaborado no Google Forms. As análises textuais foram 

realizadas pelo software Iramuteq. Os resultados apontaram níveis altos de estresse na 

amostra. A palavra "medo" destacou-se entre as mais frequentes. Os participantes 

relataram uma piora na qualidade do sono. As hipóteses do estudo foram confirmadas, 

considerando que os participantes apontaram mudanças de comportamento e de rotina 

relacionados ao isolamento. Desta maneira, a pesquisa identificou fatores ambientais 

que se correlacionaram com o aumento do estresse neste período. O estudo contribui 

para a compreensão dos impactos do isolamento social no que tange ao estresse e suas 

consequências para o bem-estar e a saúde. 
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Resumo 

 

A violência no transporte público (TP) é um problema que atinge diariamente os 

usuários desse serviço, sendo reflexo da violência urbana e preditora de transtornos 

como ansiedade e TEPT. Foi escolhido o grupo dos estudantes universitários por serem 

majoritariamente usuários do transporte público, estando sujeitos à violência. O objetivo 

do estudo foi compreender a insegurança vivenciada no TP, mensurando o quanto 

interfere na saúde e formação acadêmica. Foi aplicado um survey online de 75 

perguntas com 234 participantes, compreendendo dados sociodemográficos, escalas 

sobre TP e escalas psicológicas. No presente trabalho, trataremos sobre o impacto da 

violência no aspecto acadêmico e no processo de decisão no uso do TP. Nos resultados 

parciais, cerca de 70% da amostra já sofreu violência e 43% relatou prejudicar o 

rendimento acadêmico. Foi estatisticamente significativa a relação do  grupo  que  

sofreu violência com  uma menor satisfação com segurança (t = -3,743 , p<.05).  Devido 

à insegurança, 56% preferem utilizar o transporte privado. Esses dados indicam a 

necessidade de investigar a violência e seus impactos no uso do TP  pelo público 

universitário, visto que, ao  modificar a tomada de decisão na escolha de locomoção, 

comprometendo o acesso ao ensino superior e sua saúde. 

Palavras-Chave: Transporte Público; Violência; Estudantes Universitários. 
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Resumo 

 

A pandemia modificou a relação com os espaços públicos e a importância da 

privacidade devido à insegurança causada pelo risco biológico. Na discussão da volta às 

aulas presenciais nas universidades, autoridades adotaram o retorno gradual das 

atividades focando nas medidas sanitárias nos locais onde elas são desenvolvidas, 

desconsiderando as formas de locomoção e seu papel na transmissão da Covid-19. O 

presente trabalho visa analisar a percepção de segurança dos universitários usuários do 

transporte público (TP) diante do risco de contaminação pela Covid-19 e o impacto da 

pandemia no tipo de transporte utilizado. Foi realizada uma survey com 234 

universitários levantando informações sociodemográficas, informações relativas ao TP e 

escalas psicológicas. Os resultados mostraram que 97,4% dos participantes 

consideraram o ônibus inseguro quanto à Covid-19, 95,3% não consideram os terminais 

de integração seguros e 38% dos participantes utilizam o transporte privado para evitar 

contaminação. Ademais, antes da pandemia apenas 6,09% não utilizavam o TP, já 

durante a pandemia aumentou para 63,91% .Os universitários sinalizam uma 

preocupação que corrobora com dados da literatura mostrando o potencial de 

contaminação  pela Covid-19 no TP. Sendo assim, é necessário compreender os 

impactos sanitários do TP no retorno às aulas sem o fim  da pandemia de Covid-19. 
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Resumo 

 

A violência no Transporte Público (TP) pode interferir na experiência e decisão do meio 

de locomoção, por provocar medo e insegurança aos usuários do serviço. A presente 

investigação visa compreender a influência da percepção de insegurança no aspecto 

econômico dos usuários quanto ao meio de transporte, considerando sua avaliação de 

acordo com a exposição ao uso. Participaram 234 universitários de uma survey online 

com itens relativos aos custos econômicos e psicológicos da violência, perfil 

sociodemográfico e a qualidade do TP. Apresenta-se os dados sobre como a violência 

experienciada interfere na perda material e na escolha pelo uso do TP. Os resultados 

indicam que 70,43% da amostra já sofreram algum tipo de violência no TP e 45,22% já 

sofreram perda material decorrente desta violência. 82,62% se mostraram dispostos a 

pagar a mais por um transporte privado, sendo que 97,39% já utilizaram alguma 

estratégia para se se proteger da violência no TP. Entendendo o TP como um meio de 

acesso a atividades essenciais como, por exemplo, cursar a universidade, observa-se que 

esta insegurança pode reduzir a confiabilidade dos usuários, limitando a acessibilidade 

da população e comprometendo o funcionamento das cidades, trazendo impactos sociais 

e econômicos. 

Palavras-Chave: Acessibilidade; Psicologia Ambiental; Economia Comportamental. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: PIBIC / COPES 

ODS #11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Área: AMB - Psicologia Ambiental 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 3996611 

 

O que dizem as crianças sobre a educação domiciliar na pandemia do COVID-19? 

 

Ingrid Luiza Neto (Centro Universitário do Distrito Federal), Camila Bolzan de 

Campos (Universidade La Salle), Maria Eduarda Comassetto (Universidade La Salle), 

Lara Soares da Silva (Centro Universitário do Distrito Federal) 

 

Resumo 

 

Em 2020, as aulas na maioria das escolas brasileiras foram suspensas, para evitar a 

disseminação do Coronavírus. Apesar desta medida ser eficiente para minimizar a 

contaminação, pode trazer consequências para o desenvolvimento das crianças. Este 

estudo investigou como 10 crianças de 8 a 10 anos lidaram com a educação domiciliar 

durante a pandemia. As entrevistas foram conduzidas on-line, utilizando a técnica do 

desenho-estória, pedindo às crianças que desenhassem o ambiente doméstico utilizado 

para estudar e relatassem as emoções associadas. As crianças desenharam objetos 

tecnológicos como notebooks e computadores em diferentes cômodos da residência 

(sala, cozinha ou quarto). Foram expressas emoções positivas, relacionadas a estar a 

salvo da doença; manter-se próximo da família; manter contato com professores e 

amigos. Emoções negativas referiram-se à preocupação com desemprego e problemas 

financeiros; medo do vírus; desconforto com o "fenômeno das câmeras fechadas"; 

dificuldade de manter a atenção nas aulas online; falta de brincar com os amigos e das 

aulas de educação física. Discute-se sobre a adequação dos ambientes domiciliares 

relatados pelas crianças para o processo de aprendizagem e os impactos do isolamento 

social na relação das crianças com o ambiente, trazendo reações emocionais que 

necessitarão de acompanhamento após a pandemia. 
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Resumo 

 

Estudos têm demonstrado a importância da relação pessoa-ambiente na saúde dos 

indivíduos, fato que se evidenciou durante a pandemia da COVID-19. Grupos 

minoritários, como a população prisional, podem enfrentar altos índices de 

contaminação, consequência de sua maior vulnerabilidade devido às condições 

ambientais específicas. O presente estudo objetivou investigar a contaminação da 

COVID-19 nos estabelecimentos prisionais de Sergipe, sob a ótica da Psicologia 

Ambiental. Compreende-se que a privacidade – como um direito de regulação do acesso 

à si – seria intrínseca aos cuidados quanto aos protocolos de segurança e proteção contra 

a COVID-19.  Em Sergipe, todas as oito prisões que compõem o sistema estão 

superlotadas, nestas, o número de contaminados obteve o maior aumento entre os meses 

de setembro de 2020 e março de 2021 de 284, 25%. Diante disso, a literatura propõe 

múltiplas intervenções para o problema, como as recomendações indicadas pelo IDD e 

adesão dos Estados à Recomendação nº 62 de 17/03/2020 do CNJ que propõem uma 

gestão da superlotação necessária para a gestão da privacidade. Assim sendo,  discute-se 

acerca dos impactos da pandemia na população carcerária e sua capacidade de gestão da 

privacidade, já atravessada por um regime de submissão e restrição do ir e vir. 
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Resumo 

 

Escalas de autorrelato podem auxiliar na triagem de indivíduos com extrema dificuldade 

(prosopagnosia) ou proficiência (super-reconhecedores) no reconhecimento de faces, 

antecedendo e complementando a avaliação por testes cognitivos não-verbais. A Stirling 

Face Recognition Scale (SFRS) foi uma das poucas escalas desenvolvidas para abranger 

todo o espectro de proficiência em reconhecimento facial, demanda que persiste em 

diversos contextos, inclusive no Brasil. Este estudo objetivou adaptar e validar a SFRS 

para o contexto brasileiro. A primeira etapa consistiu na tradução (inglês-português) da 

escala, avaliação de seu conteúdo por 3 juízes especialistas e 10 juízes leigos e 

retrotradução da versão modificada para a discussão com os autores originais. Na 

segunda, participaram 281 brasileiros (54,45% do gênero feminino, idade média = 

31,32, DP = 9,38), que responderam, de forma online, a SFRS. A estrutura interna da 

escala foi avaliada via análise fatorial exploratória. Esta sugeriu a interpretabilidade da 

matriz dos dados (&#967;²(190) = 2809,60, p < 0,001 e KMO = 0,91) e a estrutura 

unifatorial como a mais adequada. A consistência interna da escala demonstrou-se 

excelente (&#969; = 0,92). Concluiu-se que a versão em português da escala, a SFRS-

PT, pode ser utilizada para mensurar o autorrelato de habilidades de reconhecimento 

facial no contexto brasileiro. 
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Resumo 

 

A Inteligência Emocional (IE) é definida como a habilidade de perceber, utilizar, 

compreender e gerenciar as emoções, e tem sido estudada desde 1990. Na literatura 

científica, há hipótese acerca de uma influência de dupla-via entre a IE e os traços 

patológicos de personalidade e os transtornos de personalidade (TP). No entanto são 

necessários estudos para melhor investigação dessa relação, principalmente no Brasil 

onde a pesquisa dessa temática é escassa. Logo, o objetivo deste trabalho foi verificar a 

relação entre a inteligência emocional e os traços patológicos de personalidade, que são 

importantes indicativos para um diagnóstico de TP. Para isso, 101 adultos não-clínicos, 

de ambos os sexos (Feminino = 60,40%) e com idade média de 26,07 anos (DP = 7,46)     

participaram da pesquisa e responderam de forma online a dois testes psicológicos de IE 

e ao Inventário Dimensional Clínico da Personalidade – 2 (IDCP-2) que mapeia os 

traços patológicos de personalidade. Os resultados apontaram correlações negativas 

significativas e fracas com o IDCP-2, com maior número de correlações com os traços 

Conscienciosidade e Evitação a Críticas. Esses dados corroboram com a literatura e 

endossam a hipótese de uma dupla-via de influência entre os construtos, porém são 

necessários mais estudos, especificamente com grupos clínicos. 
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Resumo 

 

A realização da cirurgia bariátrica como tratamento para obesidade mórbida exige 

acompanhamento pré-operatório multidisciplinar, incluindo processo de avaliação 

psicológica, conduzida com grande diversidade de procedimentos, muitas vezes pouco 

embasados. Objetivou-se apresentar contribuições da avaliação psicológica 

multimétodos no pré-operatório da cirurgia bariátrica a partir de estudo de caso de 

paciente de 29 anos, solteira, 13 anos de escolaridade, IMC de 40,1 kg/m², 

acompanhada em serviço especializado de hospital universitário. Foi individualmente 

avaliada por bateria de instrumentos psicológicos de autorrelato e método projetivo, 

examinando-se saúde mental (SRQ-20, PHQ-9, BAI), funcionamento executivo (Teste 

de Trilhas), regulação emocional (DERS, BES) e personalidade (Método de Rorschach). 

Os resultados apontaram níveis graves de compulsão alimentar, adequada regulação 

emocional e funcionamento atencional, ausência de sintomas psiquiátricos, porém com 

raciocínio empobrecido, distorções na autopercepção e nas relações interpessoais. A 

compreensão psicodinâmica do caso derivou da abordagem multimétodos utilizada na 

avaliação psicológica, fortemente recomendada, possibilitando adequado projeto 

terapêutico multiprofissional. 
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Resumo 

 

A redução da maioridade penal é um debate em alta no Brasil. Por isso, é importante 

investigar os fatores extralegais que influenciam a opinião popular, como as atitudes – 

avaliações de pessoas ou objetos, de base afetiva, comportamental ou cognitiva – e os 

estereótipos – cognições generalizadas sobre características de um grupo. A Juvenile 

Offender Stereotype Scale (JOSS) é uma escala composta por 5 subescalas que visa 

investigar os estereótipos direcionados aos adolescentes em conflito com a lei. Assim, o 

objetivo desse trabalho é adaptar e validar a JOSS para o Brasil. Participaram desse 

estudo 493 pessoas, 67,34% do gênero feminino e com idades entre 18 e 74 anos 

(M=26; DP=11,08). Para as Análises Fatoriais Exploratórias, utilizou-se o Minimum 

Rank Factor Analysis e a rotação ortogonal Weighted Varimax. Itens cuja carga fatorial 

foi inferior a |0,4| foram eliminados. Foi encontrada, para quatro subescalas, uma 

solução unidimensional com bons índices de consistência interna, medidos pelos 

coeficientes alfa e ômega. Apenas a subescala Razões para Ofender foi dividida em dois 

fatores (solução multidimensional). Sugere-se que tal divisão se relaciona com os 

estereótipos de “jovem rebelde” e “superpredador”. Ao todo 8 itens foram eliminados. 

A JOSS apresenta evidências favoráveis de validade de construto e precisão. 

Palavras-Chave: estereótipos; adolescentes em conflito com a lei; JOSS 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Bolsista Programa de Iniciação Científica - Universidade de Brasília 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 2952297 

 

Adaptação Transcultural da Mobile Application Rating Scale: User Version 

(uMARS) para o Contexto Brasileiro 

 

Letícia Müller Haas (UFRGS), Marcelo Moraes Victor (Programa de Transtornos de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade - Adulto, UFRGS), Luiz Roberto Bumbles de Abreu 

Carvalho (Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria, USP) 

 

Resumo 

 

O uso de ferramentas digitais para promoção e intervenção em saúde cresceu nos 

últimos anos. Neste cenário, aplicativos móveis têm sido amplamente disseminados, 

haja vista a ubíqua disponibilidade de smartphones entre a população. Muitos desses 

aplicativos, porém, não passaram por estudos clínicos e não tiveram sua qualidade 

avaliada. Para suprir a falta de instrumentos no campo da saúde digital no Brasil e 

padronizar a avaliação de aplicativos móveis, o presente estudo objetivou adaptar a 

Mobile Application Rating Scale: User Version para o português. Este instrumento de 

autorrelato compreende cinco subescalas: Engajamento, Funcionalidade, Estética, 

Informação e Qualidade subjetiva. Ademais, a subescala opcional Impacto Percebido 

pode ser modificada de acordo com as necessidades do aplicativo em avaliação. Para 

assegurar a equivalência entre a versão original e adaptada foram empregados os 

seguintes passos: tradução da escala por dois tradutores independentes, síntese das 

traduções, avaliação da síntese por comitê de experts, tradução reversa, e avaliação da 

tradução reversa pela autora original do instrumento. Modificações foram feitas a partir 

das sugestões do comitê de experts e a versão final foi aprovada pela autora original. A 

escala está disponível para uso em pesquisas de saúde digital e para avaliação de 

aplicativos disponíveis no mercado. 

Palavras-Chave: tradução; adaptação; saúde digital 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 6435629 

 

Aprendizagem de avaliação psicológica na pandemia: Potencialidades e desafios na 

visão de estudantes 

 

Ingrid Luiza Neto (Centro Universitário do Distrito Federal), Maria Eduarda 

Fernandes (Centro Universitário do Distrito Federal) 

 

Resumo 

 

Devido às restrições impostas pelo surgimento da pandemia do coronavírus, o ensino da 

psicologia precisou adaptar-se à realidade remota. Com a restrição do ensino de testes 

psicológicos na modalidade online, imposta pelo Conselho Federal de Psicologia, foi 

necessário adaptar o conteúdo ministrado nas disciplinas de avaliação psicológica, 

inserindo novas técnicas passíveis de serem ensinadas no ambiente on-line. Diante 

desse cenário, este trabalho objetivou investigar a experiência de alunos do curso de 

psicologia de uma instituição de ensino privada, vivenciada em duas disciplinas e um 

estágio de avaliação psicológica, descrevendo as potencialidades e as dificuldades 

encontradas ao cursar as disciplinas na modalidade online. As potencialidades 

apontadas foram: uso de tecnologias de apoio, como tablets e lousas interativas para 

coletar dados, comodidade de atender em sua própria casa e possibilidade de buscar 

escalas de uso acadêmico adequadas à demanda do(a) avaliando(a). As dificuldades 

apontadas foram: distrações e falta de privacidade durante o atendimento, baixa 

qualidade da internet e dificuldade para registrar os comportamentos não verbais do(a) 

avaliando(a) durante a avaliação online. Discute-se a necessidade de desenvolver 

ferramentas mais eficientes de avaliação psicológica online, com vistas a reduzir os 

desafios e potencializar as qualidades, sempre respeitando-se o Código de Ética da 

profissão. 

Palavras-Chave: Avaliação psicológica; Ensino de psicologia; Educação online. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: sem apoio financeiro 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 4179382 

 

Avaliação do bem-estar de adultos brasileiros na pandemia 

 

Prisla Ücker Calvetti (UFCSPA), Prisla Ücker Calvetti (UFCSPA), Caroline Tozzi 

Reppold (UFRGS) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de pesquisa nacional de pós-doutorado do Laboratório de 

Pesquisa em Avaliação Psicológica/UFCSPA pelo Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Saúde financiada por meio do Programa Estratégico Emergencial de 

Prevenção e Combate à Pandemias pelo Edital de Telemedicina/CAPES. O ODS 3, 

saúde e bem-estar está alinhado a proposta do estudo no campo da saúde mental.  O 

objetivo foi investigar fatores associados ao bem-estar de brasileiros na pandemia de 

COVID-19. O cálculo amostral, considerando margem de erro de 3% foi de 1068 

participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de survey online no período de 

Julho e Agosto de 2021. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFCSPA. Foram realizadas 

análises descritivas e inferenciais. Os principais resultados preliminares relacionados as 

características da amostra sobre dados biopsicossociais apresentam que a maioria da 

população teve alterações no ciclo sono-vigília, nos cuidados alimentares, bem como 

em exercícios físicos e no lazer. Entre os impactos na saúde física está a dor no corpo. 

Do total de adultos, 17% positivaram para o vírus na pandemia. Tais resultados 

preliminares demandam cuidados no estilo de vida como estratégias de prevenção da 

saúde mental e promoção do bem-estar de brasileiros no pós-pandemia. 

Palavras-Chave: Avaliação psicológica; bem-estar; pandemia 

Nível: Pós-Doutorado - PD 

Apoio Financeiro: CAPES 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 1228250 

 

Características da personalidade e apoio emocional durante a pandemia 

 

Andriéle Dutra Lopes (UFSM), Silvio José Lemos Vasconcellos (Universidade Federal 

de Santa Maria), Rafaella Valli Santanna (Universidade Federal de Santa Maria) 

 

Resumo 

 

Embora o apoio emocional possa ter um sentido específico no âmbito das diferentes 

abordagens terapêuticas, sabe-se que ações de apoio podem ser realizadas de forma não 

especializada e ter influência de fatores da convivência. Sendo o apoio emocional 

definido pela sensação de pertença, aceitação e espaço para expressar os sofrimentos. 

Nesse contexto, o presente estudo buscou correlacionar às dimensões básicas da 

personalidade com o número de vezes que cada participante lembrava ter prestado esse 

tipo de apoio durante a pandemia de forma presencial ou não presencial. Para tanto, 

além do questionário no qual constava essa pergunta utilizou-se os Marcadores 

Reduzidos de Personalidade em uma amostra de 1112 participantes constituída por 672 

estudantes e 440 profissionais de uma universidade pública. A aplicação desses 

instrumentos ocorreu a partir de uma plataforma on-line. Houve correlação positiva 

fraca e estatisticamente significativa com o fator extroversão e com o fator socialização. 

O trabalho sugere que características da personalidade podem influenciar como fatores 

protetivos das consequências do isolamento social. Entende-se que a extroversão está 

relacionada com maior nível de interação social, portanto, maior tendência de buscar e 

proporcionar apoio emocional. O trabalho contribui para um maior entendimento sobre 

apoio emocional na pandemia e características da personalidade. 

Palavras-Chave: Avaliação Psicológica; Psicologia Positiva; Personalidade 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 1732870 

 

Construção e Validação do Inventário Brasileiro de Empatia (IBE) para população 

adolescente 

 

Otávio Vendramin dos Santos (), José Augusto Evangelho Hernandez (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul), Angela Josefina Donato Oliva (Universidade de São 

Paulo) 

 

Resumo 

 

Empatia é um conceito amplo e se refere às reações cognitivas e emocionais 

congruentes às experiências observadas de outra pessoa. Ter empatia aumenta a 

probabilidade de mostrar compaixão e ajudar os demais. Na adolescência, esta 

capacidade psicológica é, também, muito importante. Entretanto, existem poucos 

instrumentos no Brasil para avaliar empatia nesta população.  Os instrumentos mais 

utilizados apresentam algumas lacunas como termos vagos, itens com mais de uma 

variável e possíveis equívocos conceituais. Por conta disso foi desenvolvido o 

Inventário Brasileiro de Empatia, para adolescentes de 13 a 17 anos, com vistas a 

solução dessas lacunas. Após pesquisa literária, foram construídos 111 itens os quais 

foram submetidos às análises semânticas de cinco juízes e de integrantes do público 

alvo. Os itens remanescentes foram, Online, submetidos à avaliação de 610 

adolescentes, de ambos os sexos e diversas regiões brasileiras entre maio e junho de 

2021. Os escores foram analisados por meio de Análise Fatorial Exploratória e 

resultados revelaram uma solução fatorial de dois fatores, Empatia Afetiva e Empatia 

Cognitiva, com 34 itens, todos com cargas fatoriais acima de 0,50. Os índices de 

consistência interna obtidos variaram de 0,88 a 0,95. Conclui-se que o instrumento 

criado apresentou adequadas evidências de validade e fidedignidade. 

Palavras-Chave: Empatia ; Avaliação Psicológica; Adolescente. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 9921826 

 

Depressão, ansiedade e estresse em indivíduos com Diabetes Mellitus 

 

Heloísa Maria de Freitas Medeiros (Espaço Integrar / UFMG), Priscilla Moreira Ohno 

(Universidade Federal de Minas Gerais), Maycoln Leôni Martins Teodoro 

(Universidade Federal de Minas Gerais), Robert Messias dos Santos (Universidade 

Federal de Minas Gerais) 

 

Resumo 

 

Estudos indicam que indivíduos com diabetes mellitus (DM) possuem maior risco de 

desenvolver transtornos mentais (TM). Sabe-se que a saúde mental exerce forte 

influência na adesão ao tratamento e curso da doença. Este estudo investigou a presença 

de transtornos mentais em pessoas com diabetes mellitus em comparação àqueles que 

não possuem a doença. A amostra foi composta por dois grupos. O Grupo I, teve 61 

indivíduos portadoras de diabetes, com idade entre 20 e 48 anos, sendo 53 mulheres 

(86,9%). O Grupo II, de pessoas sem a doença, teve 115 participantes, com idade entre 

20 e 50 anos (Média=34,82; DP=8,57), sendo 101 mulheres (87,8%). Os grupos foram 

pareados por sexo e idade. Todos os participantes responderam aos instrumentos de 

avaliação online. São eles: Questionário de Dados e Depression Anxiety Stress Scale-21 

(DASS-21). Os resultados indicaram diferenças estatisticamente significativas na 

intensidade do estresse, ansiedade e depressão. Sendo que o Grupo I apresentou maiores 

escores de todos os sintomas [(estresse: t=2,45; p<0,05) (ansiedade: t=4,34; p<0,001) 

(depressão: t=2,85; p<0,01) e (total: t=3,53; p<0,01)]. Esses dados ressaltam a 

importância de se investir em estratégias para o cuidado da saúde mental em pessoas 

com DM, principalmente devido aos impactos dos TM no controle da doença. 

Palavras-Chave: Diabetes; Transtornos Mentais; Incidência 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: CNPQ e CAPES 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 7696973 

 

Diagnóstico Psicodinâmico Operacionalizado (OPD-2): follow up de pacientes com 

comportamento suicida prévio 

 

Taís Cristina Favaretto (Fundação de atendimento socioeducativa), Cleonice Zatti 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luciane Maria Both (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul), Lucia Helena Machado Freitas (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul) 

 

Resumo 

 

Tentativas de suicídio são frequentes em pacientes com transtornos mentais, 

demonstrando o intenso sofrimento subjetivo.  Objetivou-se avaliar o funcionamento 

psicodinâmico de pacientes pós-tentativa de suicídio através, do OPD-2, visando 

entendimento amplo e profundo de seus funcionamentos psíquicos e verificar a 

aplicabilidade do OPD-2. Realizou-se estudo de caso segmentado, método misto (quali-

quantitativa), com dois pacientes avaliados em follow up 3 anos após a 1ª entrevista 

durante a crise suicida. Utilizaram-se Questionário sociodemográfico, Diagnóstico 

Psicodinâmico Operacional (OPD-2), Biópsia Psicológica (BP) e Defensive Style 

Questionnaire (DSQ-40). Obteve-se: participante 1, homem, 46 anos, tentou suicídio em 

fevereiro de 2016 por enforcamento; participante 2, homem, 25 anos, tentou suicídio em 

março de 2016 por queda de altura (5 metros). Na BP, identificou-se histórico de 

negligências e violência sexual na infância.  Em 2019, estavam sem risco suicida e com 

planos futuros. No OPD-2, verificou-se sofrimento subjetivo moderado, nas relações 

são dependentes, impulsivos e exigentes, com sensação de abandono. Os conflitos 

psíquicos foram o de ‘autoestima’ e ‘necessidade de ser cuidado’ x ‘autossuficiência’. 

Nível estrutural moderado a baixo. No DSQ-40, uso de defesas maduras e neuróticas. O 

OPD-2 demonstrou-se um instrumento apropriado na compreensão de pessoas com 

tentativas de suicídio e suas buscas de organização psíquica. 

Palavras-Chave: Tentativa de suicídio; funcionamento psicodinâmico; OPD-2. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Este estudo foi financiado em parte pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – código de 

financiamento 001, e pelo Fundo de Incentivo à Pesquisa do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 9225455 

 

Diferença Entre Emoções Autoconscientes 

 

Isabelle Aprigio (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

Resumo 

 

Culpa e vergonha são duas emoções autoconscientes marcadas por uma autoavaliação 

negativa, e que, frequentemente, coexistem. A semelhança entre elas é um desafio 

metodológico para mensuração, e não há consenso quanto ao melhor critério de 

distinção entre elas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar as principais 

diferenças entre culpa e vergonha na população brasileira. Foram elaboradas questões 

abertas sobre as duas emoções, nas quais os sujeitos deveriam relatar situações e 

experiências de vergonha e culpa. As análises de respostas foram feitas a partir da 

análise de frequência relativa, a qual compara frequências de palavras entre 

documentos. 265 sujeitos responderam ao formulário (72.9% mulheres). A média de 

idade em anos foi de M = 31.35 (DP = 12.47).  A análise de frequência relativa indicou 

que as principais palavras que caracterizam culpa - em oposição a vergonha - são 

arrependimento, responsabilidade, erro, peso, diferente, deixar, errado, responsável e 

consciência (X² = 1.14-8.42, p < 0.001). Já as palavras características de vergonha 

foram medo, sumir, julgar, desconforto, esconder, olhar, constrangimento, social, alheio 

(X² = 7.83-68.24, p < 0.001). Assim, nota-se que vergonha é marcada pela experiência 

de julgamento de terceiros, enquanto a culpa é identificada por senso de 

responsabilidade. 

Palavras-Chave: Emoções autoconscientes; culpa; vergonha 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: - 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 4931297 

 

Ensino remoto emergencial da Avaliação Psicológica 

 

Sandra Cristina Batista Martins (UFPR - Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

A pandemia da Covid-19 afastou estudantes e professores do ensino presencial, também 

impôs novos modos de agir em Avaliação Psicológica (AP) tendo a possibilidade da 

realização on-line em casos pontuais em que caberia essa prática. No caso do ensino da 

AP coube o uso de ferramentas tecnológicas estratégicas para segurança das 

informações sobre a testagem psicológica, bem como um esforço para o sucesso do 

ensino aprendizagem. Diante do exposto, este trabalho objetiva trazer informações sobre 

o ensino remoto de emergência numa das três disciplinas de AP na PUC-PR. Nesta 

instituição o(a)s estudantes iniciam o aprendizado na disciplina de Processo de AP, 

depois de terem a base seguem para Estratégias de AP e terminam no 5º. Período com a 

disciplina de Modalidades de AP, onde experienciam um processo completo de AP até a 

elaboração do laudo. Desse modo, esse trabalho trará um relato de experiência sobre o 

ensino da segunda disciplina, a mais delicada inclusive, por tratar do uso de estratégias 

psicológicas restritas, que se apresentou como um desafio para a autora. Para tanto 

utilizou-se do aporte teórico da epistemologia genética como os conceitos de 

assimilação, acomodação, equilibração para que o desenvolvimento e o aprendizado dos 

alunos fosse significativo e notório. 

Palavras-Chave: epistemologia genética; TICs; COVID-19 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Não há. 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 4899458 

 

Estresse Relacionado A Covid-19 Como Preditor Da Ansiedade No Contexto 

Pandêmico 

 

Mateus Egilson da Silva Alves (Universidade Federal do Delta do Parnaíba – 

UFDPar), Rislay Carolinne Silva Brito (Universidade Federal do Piauí - UFPI), Paulo 

Gregório Nascimento da Silva (Universidade Federal da Paraíba – UFPB), Tamires 

Almeida da Costa Lima (Universidade Federal da Paraíba - UFPB), Evair Mendes da 

Silva Sousa (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar), Maria Gabriela 

do Nascimento Araújo (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar), 

Maurício Castro Leite Dourado Guerra (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

UFDPar) 

 

Resumo 

 

As pandemias estão associadas a diferentes estressores, que incluem ameaças à saúde 

para si mesmo e entes queridos, além de graves interrupções de rotinas (e.g., 

distanciamento ou isolamento). Assim, durante a pandemia, tem-se verificado um 

aumento exponencial de problemas psicológicos relacionados a COVID-19, gerando a 

síndrome de estresse relacionado a COVID-19. Assim, a presente pesquisa visa verificar 

o poder preditivo da síndrome do estresse na ansiedade relacionada a COVID-19. 

Participaram 165 pessoas de diferentes estados brasileiros (Midade = 29,53), a maioria 

do sexo masculino (41,2%). Foram aplicadas a Escala de Estresse de COVID-19, a 

Escala de Ansiedade de COVID-19 e questões sociodemográficas. Os resultados, por 

meio de regressões múltiplas hierárquicas, demonstraram que o a síndrome de estresse 

traumático explicou 58% da ansiedade de COVID-19, tendo como preditores 

significativos da síndrome de estresse traumático as consequências socioeconômicas 

(&#946; = 0,18; p > 0,05) e o estresse pós-traumático (&#946; = 0,76; p < 0,01). Em 

suma, os resultados podem reforçar o desenvolvimento de intervenções focadas em 

fatores específicos do estresse de COVID-19 para reduzir o sofrimento na pandemia. 

Especificamente, nas consequências econômicas e no trauma da pandemia. Isto, 

possivelmente, irá reduzir os sintomas de ansiedade de COVID-19. 

Palavras-Chave: COVID-19; estresse; ansiedade. 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: não houve 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Código: 7417950 

 

Estresse Traumático Relacionado A Covid-19 Como Preditor Dos Impactos 
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Costa Lima (Universidade Federal da Paraíba), Millena Vaz da Costa Valadares 

(Universidade Federal do Ceará), Evair Mendes da Silva Sousa (Universidade Federal 

do Delta do Parnaíba), Maria Gabriela do Nascimento Araújo (Universidade Federal 

do Delta do Parnaíba) 

 

Resumo 

 

A pandemia da COVID-19 é um estressor traumático coletivo e global que pode afetar 

as pessoas de forma direta ou indireta, por meio de perdas financeiras, de empregos, 

aumento do isolamento social e incertezas sobre o futuro, causando decréscimos na 

saúde mental, com prevalência da ansiedade relacionada a COVID-19. Assim, a 

presente pesquisa visa verificar o poder preditivo da do estresse traumático no impacto 

da qualidade de vida relacionada a COVID-19. Participaram 464 pessoas de diferentes 

estados brasileiros (Midade = 29,83), em maioria do sexo masculino (71,1%). Foram 

aplicadas a Escala de Impacto da COVID-19 na Qualidade de Vida, Estresse traumático 

de COVID-19 e questões sociodemográficas. Os resultados, por meio de regressões 

múltiplas hierárquicas, demonstraram que o estresse traumático explicou 48% dos 

impactos negativos na qualidade de vida relacionados a COVID-19, tendo como 

preditores significativos os seguintes fatores do estresse traumático: medo de infecção 

da COVID-19 (&#946; = 0,44; p > 0,001) e impacto econômico (&#946; = 0,34; p < 

0,001). Em suma, os resultados corroboram que o trauma pandêmico pode desencadear 

sofrimento psicológico, principalmente a ansiedade relacionada a COVID-19, 

reforçando-se a necessidade em desenvolver de intervenções que reduzam o sofrimento 

mental e melhorem o bem-estar. 

Palavras-Chave: COVID-19; estresse traumático, qualidade de vida. 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: não houve 
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Luana Elayne Cunha de Souza (Universidade de Fortaleza), Tatiana Ferreira de 

Araújo Litvin (Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

A Intolerância à Incerteza é a tendência de um indivíduo considerar a possibilidade de 

um evento negativo ocorrer como inaceitável e ameaçador, independentemente da 

probabilidade real de sua ocorrência. Pessoas intolerantes à incerteza tendem, 

frequentemente, a interpretar as informações ambíguas como ameaçadoras, ocasionando 

reações negativas, a exemplo do estresse, dificuldade de resolução de problemas e 

evitação de situações ambíguas. Para fins de mensuração desse construto no contexto 

brasileiro, essa pesquisa objetivou adaptar e obter evidências psicométricas de validade 

e precisão da Escala de Intolerância à Incerteza, composta por 12 itens. Participaram 

356 indivíduos com idade média de 28,1 anos (DP=11,6), sendo a maioria do gênero 

feminino (72.7%). A análise fatorial confirmatória, conduzida no Lavaan com estimador 

Diagonally Weighted Least Squares, revelou um bom ajuste aos dados de uma estrutura 

com dois fatores (Ansiedade prospectiva, com 7 itens, &#945; de Cronbach = 0,75; e 

Ansiedade inibitória, com 5 itens, &#945; de Cronbach = 0,84), com os seguintes 

índices de ajuste: CFI = 0,974, TLI = 0,968, RMSEA [IC 90%] = 0,100 [0,087; 0,114], 

SMRM = 0,075. Os resultados indicam que a escala apresenta, em geral, evidências 

favoráveis de validade de construto e consistência interna. 

Palavras-Chave: Intolerância à incerteza, Validade de construto, Precisão 
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(Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

A ambiguidade de uma situação representa a falta de informações necessárias para a 

entender completamente, tornando difícil prever o seu desfecho. A tolerância à 

ambiguidade é uma característica individual que influencia como pessoas lidam com 

situações complexas, desconhecidas ou contraditórias e que tem sido correlacionada a 

ideologia política, tomada de decisão ética e ajuste a ambientes organizacionais 

culturalmente diversos. Este trabalho objetivou testar as propriedades psicométricas da 

Escala de Tolerância à Ambiguidade, composta por 12 itens. Participaram 356 

indivíduos adultos com idade média de 29,31 anos (DP=12,12), sendo a maioria do 

gênero feminino (72.7%). A análise fatorial confirmatória, conduzida no Lavaan com 

estimador Diagonally Weighted Least Squares, revelou o ajuste aos dados de uma 

estrutura com quatro fatores de primeira ordem e um fator geral de segunda ordem, CFI 

= 0,952, TLI = 0,92, RMSEA [IC 90%]= 0,055 [0,037; 0,074]. Os fatores foram 

denominados de Valorização da diversidade (3 itens), Abertura a mudanças (4 itens), 

Perspectivas desafiadoras (3 itens) e Familiaridade (2 itens). O alfa de Cronbach foi de 

0,61 para o fator geral. Os resultados indicam que a escala é adequada para fins de 

pesquisa. 

Palavras-Chave: Tolerância à ambiguidade; Validade de Construto; Precisão 
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(Universidade Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

Devido à escassez de instrumentos para avaliação do desenvolvimento de crianças com 

baixa visão no país, optou-se pela adaptação do Inventário Portage Operacionalizado 

(IPO) para essa população. O objetivo deste trabalho foi descrever a etapa de avaliação 

do conteúdo dos itens do IPO adaptados para crianças com baixa visão (IPO-BV) por 

juízas experts. O IPO adaptado para o Brasil avalia o desenvolvimento de crianças de 0 

a 6 anos e é composto por 580 itens, organizados em seis áreas: Estimulação Infantil; 

Socialização; Cognição; Linguagem; Autocuidados e Desenvolvimento Motor. A 

adaptação para crianças com baixa visão considerou os componentes: material, 

condição, resposta e critérios. Quatro experts avaliaram o conteúdo dos 248 itens 

adaptados fazendo 290 sugestões. As juízas eram experts em: Aplicação do IPO; Baixa 

Visão; Desenvolvimento Infantil e Construção de Instrumentos. Os ajustes propostos 

indicaram modificações em material e condições de aplicação, como o uso de objetos 

com alto contraste e cores vivas, brinquedos que produzam som, livros com figuras 

adaptadas, aprimoramento na descrição das condições do ambiente da aplicação e 

observação do comportamento visual. Concluiu-se que esta etapa de avaliação permitiu 

encontrar evidências de validade do conteúdo dos itens, indicando melhorias a serem 

incorporadas na adaptação do IPO-BV. 

Palavras-Chave: Validade de conteúdo. Inventário Portage Operacionalizado. Baixa 

Visão 
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Costa Fabiano (USP), Luciana Maria Caetano (USP), Betânia Alves Veiga Dell’Agli 

(USP) 

 

Resumo 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno da Linguagem, são transtornos 

do neurodesenvolvimento que apesar de suas complexidades e heterogeneidades, 

apresentam características semelhantes, destacando-se os prejuízos relacionados à 

linguagem, interação social e baixo rendimento escolar, sendo necessário auxílio do 

diagnóstico diferencial em alguns casos. Aqui realizamos uma avaliação 

neuropsicológica para diagnóstico diferencial entre TEA e transtorno da linguagem, em 

um menino de 6 anos e 5 meses, cursando a 2ª etapa do ensino infantil, em escola 

pública do interior do estado de São Paulo, com queixas escolares relacionadas à 

linguagem, comportamento e aprendizado. Foram utilizados entrevista de anamnese, 

relatório escolar, escalas comportamentais, testes psicológicos e neuropsicológicos e 

situações ecológicas. Os resultados indicaram desempenho deficitário nas funções 

cognitivas avaliadas, desempenho insatisfatório nas habilidades acadêmicas, nas 

habilidades adaptativas e na linguagem receptiva e expressiva, todos estes aspectos 

podem coincidir em ambos os diagnósticos. No entanto, a avaliação ecológica foi 

fundamental para o diagnóstico diferencial. Ressaltamos a importância de se incluir este 

tipo de tarefa quando os critérios nosológicos não são claros necessitando lançar mão de 

estratégias não padronizadas e que dão sentido aos instrumentos de avaliação. Tarefas 

ecológicas precisam ser valorizadas nestes contextos de avaliação clínica e no 

diagnóstico diferencial. 

Palavras-Chave: avaliação ecológica; diagnóstico diferencial; transtornos do 

neurodesenvolvimento 

Nível: Pesquisador - P 
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(USP - Universidade de São Paulo) 

 

Resumo 

 

Objetivou-se obter evidências de validade para o Multifaceted Empathy Test (MET). 

Uma tarefa computadorizada que avalia os aspectos cognitivo e afetivo da empatia, por 

meio da análise de 40 fotografias de pessoas em situações emocionais, e constitui-se 

como um instrumento de maior validade ecológica, quando comparado às escalas de 

autorrelato. Para tal, diferentes variáveis sociodemográficas e clínicas foram utilizadas. 

Uma amostra de 426 sujeitos foi avaliada, por meio de coleta on-line (72,3% feminino, 

idade média 31,55 anos). Estatística paramétrica foi utilizada para análise dos dados. Os 

resultados apontam que mulheres e participantes com filhos apresentaram maior 

empatia afetiva, enquanto participantes com maior escolaridade e problemas de saúde, 

maior empatia cognitiva Participantes em psicoterapia, evidenciaram maiores escores 

para ambos os domínios e aqueles com indicadores de ansiedade e depressão não 

diferiram dos demais. Por fim, o  uso de substancias psicoativas aumentou o 

reconhecimento de emoções positivas. Este estudo investigou possíveis evidências de 

validade para o MET. De modo geral, parte dos achados encontraram respaldo na 

literatura da área, enquanto novas evidências foram identificadas. Os resultados 

sugerem que o construto da empatia pode ser considerado como multidimensional, 

sendo influenciado por variáveis de diferentes níveis relacionadas à aspectos biológicos, 

sociais e culturais. 
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Ciências da Educação, Universidade de Coimbra) 

 

Resumo 

 

Identidade vocacional refere-se ao grau de nitidez com que uma pessoa reconhece seus 

objetivos profissionais, suas habilidades de trabalho e com o quê gosta de trabalhar. A 

Vocational Identity Measure – VIM (Medida de Identidade Vocacional - MIV) é um 

instrumento internacional recente, e unidimensional, que avalia este construto. O objtivo 

deste estudo foi adaptar e obter evidências de validade da MIV para o contexto 

brasileiro, assim como estimar sua fidedignidade. Participaram da pesquisa um total de 

378 estudantes brasileiros sendo que 63,5% da amostra foi composta por universitários 

e 36,5% por estudantes pré-universitários, que responderam à VIM (previamente 

traduzida e adaptada) e outros instrumentos através de uma plataforma online. Uma 

análise fatorial exploratória dos itens, assim como indicadores estatísticos de 

unidimensionalidade, sugeriram tratar-se de um instrumento unidimensional, como na 

versão original, com todos os itens apresentando carga fatorial igual ou superior a 0,67. 

A fidedignidade obtida foi de 0,96 (alpha). As correlações observadas com construtos 

relacionados foram de acordo com as expectativas. Conclui-se que  a versão brasileira 

da MIV apresenta boas evidências de validade e boa fidedignidade. Pesquisas futuras 

podem investigar a redução da escala para menos de 20 itens devido à redundância de 

conteúdos presentes no instrumento. 

Palavras-Chave: identidade vocacional; escolha profissional; escala 
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Psicologia da UFSCar), Elizabeth Joan Barham (Professora associada da 

Universidade Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

Com a pandemia por COVID-19, a aplicação de questionários online se tornou um dos 

procedimentos predominantes em pesquisas na psicologia. Entretanto, precisamos de 

estudos sobre como as pessoas se comportam neste contexto. Nesta pesquisa, foi 

investigado o número de perguntas que as pessoas respondem em questionários 

psicológicos de autorrelato, usando o celular, e se este número está relacionado a idade, 

gênero, nível de pressa e identificação do participante com o conteúdo das perguntas. 

Os 150 adultos que participaram receberam um link para responder o questionário no 

celular, devendo clicar em "desistir" (botão apresentado em todas as telas) quando 

ficassem cansados. O questionário continha 60 perguntas, sendo 12 demográficas e 48 

de instrumentos psicológicos.  A maior parte (59%) das pessoas responderam todas as 

perguntas e 97% responderam mais de 10 (M = 48; DP = 18,1). Picos de desistência 

ocorreram no início, entre as perguntas 10 e 25 (18%), e ao final, entre as perguntas 50 e 

60 (13%). Foi observada uma correlação significativa apenas entre o número de 

perguntas respondidas e identificação com seu conteúdo (r = 0,38, p < 0,001). 

Considerando o efeito teto, sugere-se que o comportamento de responder seja avaliado 

futuramente, usando um número maior de perguntas. 

Palavras-Chave: Avaliação psicológica; online; aceitabilidade. 
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Ana Beatriz da Silva (), Thaís Isabely Catellan (USP), Sonia Regina Pasian (USP), 

Nichollas Martins Areco (USP) 

 

Resumo 

 

A associação entre nível socioeconômico da família e desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional de crianças exige investigação de variáveis prioritárias envolvidas neste 

processo para adequado planejamento de intervenções. Este trabalho objetivou 

exemplificar, por estudo de caso, influência do nível sociocultural familiar sobre 

desenvolvimento socioemocional infantil. Foram individualmente avaliados dois 

meninos de 10 anos, do interior do Estado de São Paulo, sendo um de escola pública 

(C1=caso 1) e outro da escola particular (C2=caso 2), voluntários devidamente 

autorizados, examinados pelas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, Escala 

Wechsler abreviada (WASI), Teste de Pfister e questionário sobre saúde mental (SDQ) 

respondido pelas mães. Cognitivamente, C2 apresentou resultados abaixo do esperado 

para sua faixa etária, contrapondo-se aos dados dentro ou acima do esperado de C1. A 

dinâmica afetiva de ambos mostrou-se preservada, com maior controle socioemocional 

e criatividade em C1. Apesar da acentuada diferença nos resultados intelectuais, no 

Pfister as crianças mostraram adequada sensibilidade e organização lógica. No entanto, 

na visão das responsáveis, ambos sinalizaram dificuldades emocionais, além de 

problemas com colegas em C2, resultando em sua classificação clínica pelo SDQ. Os 

achados foram explorados em 

associação com padrão sociocultural familiar, origem escolar (pública ou particular) e 

sua possível influência no desenvolvimento socioemocional infantil. 

Palavras-Chave: Avaliação psicológica; Nível socioeconômico; Crianças. 
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Letícia Altheman Loureiro (FFCLRP-USP), Maíra Stivaleti Colombarolli (FFCLRP-

USP), Sonia Regina Pasian (FFCLRP-USP) 

 

Resumo 

 

Casos graves de obesidade podem ter indicação para tratamento cirúrgico, oferecendo 

melhoria no quadro geral de saúde, porém trazendo novos riscos ao equilíbrio vital, 

sobretudo em termos psicológicos, o que pode comprometer resultados da cirurgia 

bariátrica. Cerca de 20% a 35% dos pacientes reganham peso entre 18-60 meses após 

cirurgia, exigindo investigação das variáveis disparadoras destas dificuldades, ainda 

pouco elucidadas. Esta revisão sistemática da literatura científica, seguindo protocolo 

PRISMA, objetivou identificar variáveis e instrumentos de avaliação psicológica 

presentes em estudos empíricos desenvolvidos entre 2010-2020, com adultos em pós-

operatório bariátrico. Os achados apontaram duas grandes necessidades técnicas nesta 

área: a) cuidado psicológico, psiquiátrico e/ou psicossocial no pós-operatório para 

favorecer desfecho positivo da cirurgia; b) desenvolvimento de protocolo específico de 

avaliação psicológica para o contexto da cirurgia bariátrica, focalizando sinais de 

eventual vulnerabilidade psicológica ou psiquiátrica. A reduzida consistência entre 

evidências empíricas disponíveis na literatura dificulta planejamento de intervenções 

eficazes nestes casos. 

Palavras-Chave: Cirurgia bariátrica; cuidados pós-operatórios; avaliação psicológica. 
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Resumo 

 

A pandemia COVID-19 impactou a saúde física e psicossocial, ocasionando 

decréscimos na qualidade do sono durante a pandemia. A presente pesquisa visa 

averiguar o poder preditivo do medo e ansiedade da COVID-19, na qualidade do sono. 

Contou-se com uma amostra não-probabilística (por conveniência) de 464 pessoas 

(Midade = 29,83) de diferentes estados brasileiros, sendo em sua maioria mulheres 

(71,1%). Foi aplicada a Escala de Percepção de Risco da COVID-19 e a Escala de 

impacto da covid-19 na qualidade de vida além de questões sociodemográficas. Os 

resultados, por meio de correlações de Pearson e regressões múltiplas, demonstram que 

o medo da COVID-19 (&#946; = -0,18, p < 0,001) e a ansiedade da COVID-19 

(&#946; = -0,18, p < 0,001) contribuem de maneira significativa para a explicação dos 

impactos negativos na qualidade do sono, com o modelo geral contribuindo cerca de 

17% da sua variância [R = 0,41, R²Ajustado = 0,17; F (2, 461) = 46,60, p < 0,001]. Os 

resultados sugerem que os impactos negativos associados a pandemia podem ocasionar 

uma má qualidade do sono. Assim, deve-se pensar em intervenções e políticas públicas, 

principalmente para pessoas mais expostas aos riscos de contrair COVID-19 visando a 

promoção da saúde mental. 

Palavras-Chave: COVID-19; Ansiedade; Qualidade do Sono. 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: não houve 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: AVAL - Avaliação Psicológica 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 3977455 

 

Transtorno de Personalidade Dependente: a importância da avaliação na Terapia 

Cognitiva Comportamental 

 

Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI) 

 

Resumo 

 

Introdução: A avaliação psicológica é formada por uma série de estratégias utilizadas 

para atingir um determinado objetivo, sendo um procedimento que envolve princípios 

teóricos, métodos e técnicas de investigação. Objetivo: Descrever o processo de 

avaliação e diagnóstico da Rogéria. Método: a avaliação desenvolveu-se em uma clínica 

particular, constituída de diferentes momentos e instrumentos para obter informações 

sobre a paciente Rogéria (nome fictício), 50 anos, no qual procurou para iniciar um 

processo terapêutico, encaminhada pelo seu psiquiatra, para tratamento do Transtorno 

Obsessivo Compulsivo. Foi realizado uma anamnese, conceituação cognitiva, Escala de 

Sintomas Obsessivo Compulsivo de Yale-Brown (Y-Bocs), Y-Bocks Checklist e Lista 

de comportamentos evitativos.   Resultados:  Escala de Sintomas Obsessivo 

Compulsivo de Yale-Brown (Y-Bocs) atingiu 19 pontos; Y-Bocks Checklist apresentou 

vários sintomas de obsessão e compulsões; Lista de comportamentos evitativos, 6 

comportamentos foram identificados. Durante o processo avaliativo, observou que 

Rogéria apresentava algumas crenças como se perceber carente, fraca, indefesa e 

incompetente e que precisava de outras pessoas para sobreviver. Via o pai ou a 

psicóloga como “cuidador”, protetor e apoiador. Conclusões: além do TOC, Rogéria 

apresentava o Transtorno de Personalidade Dependente. Foi indicado psicoterapia 

individual. Também se observou a importância de realizar uma avaliação cuidadosa 

para o entendimento global do paciente. 

Palavras-Chave: Transtorno de Personalidade Dependente; Avaliação Psicológica e 

TOC. 

Nível: Outro 
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Resumo 

 

Estudos evidenciam que mulheres tendem a ser mais empáticas e mostrarem-se mais 

disponíveis para a prestação de apoio emocional não especializado em comparação aos 

homens. O apoio emocional pode ser definido como assistência oferecida por um 

indivíduo ou grupo, que tem por resultado efeitos emocionais. Diante dessas 

considerações, o presente trabalho objetivou comparar homens e mulheres quanto ao 

apoio emocional prestado durante a pandemia de Covid-19. Para tanto, quantificou o 

número de vezes que os participantes lembravam de ter prestado apoio, de forma 

presencial ou não, para outro indivíduo em dificuldades. Utilizou-se questionário no 

qual constava essa pergunta, bem como um instrumento  para avaliar Marcadores 

Reduzidos de Personalidade - MR25. Tais instrumentos foram aplicados de forma on-

line, em uma amostra de 1120 participantes constituída por estudantes e profissionais de 

uma universidade, sendo 422 homens e 698 mulheres. Mulheres mencionaram, em 

média, 3,89 vezes (DP = 2,75) terem prestado apoio emocional e homens 3,27 vezes 

(DP = 2,71). Houve diferenças estatisticamente significativas nos dois grupos (t = 3,63; 

GL = 1118; p < 0,01). De modo geral, o presente trabalho sugere que mulheres 

oferecem maior apoio emocional não especializado, em comparação aos homens, fato 

que corrobora os achados da literatura. 

Palavras-Chave: Psicologia Positiva; Homens; Mulheres 
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Validade de Conteúdo dos Instrumentos de Mensuração do Transtorno do Jogo 

Pela Internet - uma Revisão Sistemática 

 

Isabelle Aprigio (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

Resumo 

 

O Transtorno do Jogo Pela Internet (IGD) caracteriza-se pelo uso persistente de jogos, 

com prejuízo clínico. Foram desenvolvidos diferentes instrumentos para mensurá-lo, 

que variam quanto a sintomas abordados nos itens. Assim, o objetivo desta revisão foi 

analisar a validade de conteúdo das escalas de IGD. Conduziu-se uma revisão 

sistemática de instrumentos da condição com o PRISMA. A busca foi feita em 2019, 

nas bases de dados Web of Science, Scopus, PsycINFO, Scielo e BVS. Foram utilizados 

termos de busca como games, addiction e scale. Foram encontrados 941 artigos, e 

selecionados para a revisão 25 sobre 22 escalas e 19 sintomas. Verifica-se marcante 

superrepresentação de sintomas: 14 dos 19 identificados não diferenciam entre pessoas 

com adicção daquelas sem a condição. Nenhum dos instrumentos aborda os cinco 

sintomas relevantes para diagnóstico da IGD - controle deficiente, perda de interesse, 

continuação apesar das consequências negativas, fissura e perda de 

relacionamentos/oportunidades ocupacionais. Dentre os domínios relevantes, fissura é o 

menos frequente nos instrumentos. A Gaming Disorder Test (GDT) explora quatro 

desses sintomas, e não inclui domínios irrelevantes para identificação da IGD. Logo, 

recomenda-se o desenvolvimento de instrumentos que abordem os cinco sintomas 

relevantes para a condição, além da adaptação da GDT para o Brasil. 

Palavras-Chave: Transtorno do Jogo Pela Internet; Adicção Comportamental; 

Psicometria 
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Resumo 

 

O envelhecimento acarreta mudanças nas funções executivas, entre elas a flexibilidade 

Cognitiva (FC) e a teoria da mente (TM), duas funções que permitem a adequação às 

demandas do ambiente físico e social. O objetivo deste estudo foi investigar eventuais 

mudanças em medidas de FC e TM entre adultos de 2 estratos etários, além de avaliar 

correlações entre duas medidas de FC e uma medida de TM. Participaram 22 adultos, 

distribuídos em dois estratos de 10 anos (45-54 e 55-64 anos). A FC foi medida pelo 

Five Digit Test (FDT) e por uma tarefa de Reversão de Discriminações Simples (RDS). 

A TM foi avaliada pelo ToM Task Battery (TOM). A análise dos dados, por meio do 

teste Mann-Whitney, não indicou diferença significativa para o FDT (p < 0,064), a RDS 

(p < 0,972) e a TOM (p < 0,5). O teste Tau de Kendall não indicou associação 

significativa para as medidas FDT/RDS (p < 0,055), o FDT/TOM (p < 0,327) e 

RDS/TOM (p < 0,071). A análise indicou não haver influência da idade sobre a FC e a 

TM, ou associações entre os constructos e medidas. É necessária a inclusão de grupos 

mais velhos na amostra. 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Flexibilidade Cognitiva; Teoria da Mente 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: CAPES - PROEX 
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Efeitos Da Estimulação Transcraniana Por Corrente Contínua Na Memória De 

Idosos Com Declínio Cognitivo: Uma Revisão Sistemática 

 

Italo Ramon Rodrigues Menezes (Univasf), Eliclebysson Rodrigo da Silva (Univasf), 

Ivani Brys (Univasf) 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial terapêutico da Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) para a memória de idosos com declínio 

cognitivo leve (DCL) ou doença de Alzheimer (DA), através da realização de uma 

revisão sistemática da literatura dos últimos dez anos sobre o tema. A busca dos artigos 

foi realizada em quatro bases de dados entre julho e agosto de 2020. A seleção dos 

artigos foi realizada por dois avaliadores blindados na plataforma Rayyan, com índice 

de concordância 0,737. A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada através da 

ferramenta risk-of-bias (Rob-2),  e para a extração de dados foi utilizada a Cochrane 

Collecting data - form for RCTs and non-RCTs. Dos 869 estudos encontrados, 15 foram 

selecionados após a aplicação dos critérios de exclusão. Foi observada grande 

variabilidade nos protocolos de aplicação da ETCC, que demonstrou ter efeito superior 

ao placebo em cinco estudos. Limitações metodológicas foram observadas, como 

ausência de cálculo amostral, na maioria dos estudos. Nesse sentido, foi possível 

concluir que embora a ETCC tenha reconhecido potencial terapêutico para a prevenção 

de prejuízos cognitivos, mais estudos são necessários para avaliar a sua eficácia sobre a 

memória da população idosa com DCL ou DA. 

Palavras-Chave: Estimulação transcraniana por corrente contínua;  

Memória; 

Idoso; 

Nível: Mestrado - M 
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Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua e treinamento de memórias 
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Reginaldo Ravel Freire Cardoso (Departamento de psicologia/ UFPB - João Pessoa-
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Gisele Menezes da Silva (Departamento de psicologia/ UFPB - João Pessoa-PB), 

Warley Lamartine Correia (Programa de pós graduação em Neurociência Cognitiva e 

Comportamento - PPGNEC/ UFPB - João Pessoa-PB), Melyssa Kellyane Cavalcanti 

Galdino (Departamento de Psicologia e da Pós graduação em neurociência cognitiva e 

Comportamento – PPGNeC/ Universidade Federal da Paraíba), Antônio Egidio Nardi 

(Faculdade de Medicina - Instituto de Psiquiatria/ UFPRJ - RJ) 

 

Resumo 

 

O presente estudo investigou se o treinamento de especificidade e flexibilidade de 

memórias autobiográficas combinado a neuromodulação potencializa a eficácia 

antidepressiva da estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS). Uma amostra 

de 13 voluntários foi selecionada com base nos escores pré-estabelecidos do Inventário 

de Depressão de Beck e da Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-

5. A amostra foi dividida aleatoriamente em três grupos: o grupo 1 recebeu cinco 

sessões de 20 minutos de 2mA de tDCS associado ao treinamento de especificidade e 

flexibilidade de memórias autobiográficas, o grupo 2 placebo tDCS associado ao 

treinamento de memórias autobiográficas e o grupo 3 a aplicação do tDCS associado ao 

placebo do treinamento de memórias autobiográficas. O BDI-II e a escala Hamilton 

foram administradas antes e depois do tratamento e a avaliação de efeitos adversos do 

tDCS foi realizada ao final de todas as sessões. Observou-se redução dos sintomas 

depressivos aferidos pelo BDI (p<0,05, &#951;2p = 0,832) e pela escala Hamilton 

(p<0,05, &#951;2p = 0,632) nos três grupos. As intervenções demonstraram eficácia de 

forma isolada e combinadas, não sendo observado superioridade da combinação do 

tDCS ao treinamento de especificidade e flexibilidade de memórias autobiográficas, 

tendo como limitação o reduzido tamanho amostral. 

Palavras-Chave: Ensaio Clínico Controlado Aleatório; Estimulação Transcraniana por 

Corrente Contínua; Memória Episódica.  
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Instituto Universitário de Lisboa (IUL), CIS-IUL, Lisboa, Portugal), Celeste Simões 

(Aventura Social e Departamento de Educação, Ciências Sociais e Humanidades, 

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal; 

Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB), Faculdade de Medicina, Universidade de 

Lisboa, Lisboa, Portugal) 

 

Resumo 

 

Este estudo analisou o impacto da utilização de duas estratégias de reavaliação cognitiva 

combinada (RCC: aceitação e tomada de perspetiva) em oposição à supressão (SUP). 

Cem participantes foram expostos a uma tarefa de indução de stress social (Trier Social 

Stress Test, TSST) e atribuídos aleatoriamente a uma das condições (RCC ou SUP). 

Utilizou-se uma metodologia de avaliação tridimensional (i.e., fisiológica, subjetiva e 

comportamental). O grupo RCC manteve valores de variabilidade cardíaca (VC) 

normais mesmo durante o TSST, níveis de stress sem alterações significativas, foi 

percebido como mais adequado, expressou elevada satisfação com o processo de 

regulação emocional e mostrou mais comportamentos de envolvimento (sorriso e gestos 

para enfatizar o discurso), mesmo após o controlo por género, idade e traço de 

ansiedade social. Contrariamente, no grupo SUP observaram-se valores de stress 

elevados, valores reduzidos de VC durante a tarefa e mais comportamentos de 

desconforto. Apesar de um aumento de ansiedade estado e da vergonha desde o início, 

não se verificaram diferenças entre grupos no autorrelato. No geral, os dados sugere que 

a RCC é mais adequada para a gestão de situações de stress social, sugerindo-se a sua 

inclusão em modelos de terapia emocional e cognitiva e programas de prevenção. 

Palavras-Chave: Regulação emocional; psicofisiologia; Trier Social Stress Test 
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Lima Osório (Universidade de São Paulo) 

 

Resumo 

 

O objetivo desta revisão sistemática é avaliar as possíveis associações entre julgamento 

moral e hormônios. Foram utilizadas as bases de dados PsycINFO, PubMed, Scielo, 

Web of Science, Scopus e LILACS. Vinte estudos, com diferentes delineamentos 

metodológicos, foram revisados. Avaliaram-se os hormônios estudados (cortisol, 

ocitocina e testosterona) através de polimorfismos em genes receptores, níveis 

endógenos e administração exógena. Observaram-se tendências de associação entre os 

hormônios estudados e o julgamento moral, mas com especificidades envolvendo 

aspectos biológicos, ambientais e individuais. O cortisol teve seus níveis associados a 

decisões altruístas e utilitaristas somente em dilemas com alta carga emocional. Tanto a 

administração aguda de ocitocina quanto polimorfismos no gene receptor(rs2268498, 

rs237889 e rs2254298) foram associados a variações no julgamento moral, sendo sexo 

uma variável moderadora importante. Houve uma tendência de associação positiva entre 

testosterona e utilitarismo, principalmente em mulheres e em sujeitos com baixa 

exposição pré-natal a andrógenos. Entender as associações entre os hormônios e os 

julgamentos morais ajuda a aumentar o conhecimento acerca dos aspectos biológicos de 

comportamentos humanos complexos. Entretanto, devido à novidade deste campo de 

estudo, não é possível delimitar conclusões com nível de evidência elevado. 

Futuramente, as pesquisas no campo se beneficiarão de melhoramentos metodológicos 

para ampliar os achados. 

Palavras-Chave: hormone; judgment; moral 
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Luca Branco Buchmann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)), 

Eduardo Schmidt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)), Lisiane 

Bizarro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

Resumo 

 

Pessoas com sobrepeso/obesidade (SO) apresentam problemas na aprendizagem por 

esquiva em paradigmas de aprendizagem  por reforçamento. O objetivo do presente 

trabalho é avaliar se este prejuízo é dependente da memória de trabalho (MT). 35 

participantes (n = 23 F, 12 M) com SO (M=30,68 kg/m², DP=3,90) e 42 (n = 34 F, 8 M) 

com peso normal (M=21,32 kg/m², DP=1,88) realizaram a tarefa computadorizada  

RLWM (Reinforcement Learning and Working Memory).Nesta tarefa, na condição de 

baixa carga cognitiva (BC) a MT facilita a aprendizagem da relação estímulo-resposta-

consequência devido ao baixo número de estímulos (3); na condição de alta carga 

cognitiva (AC) a MT é sobrecarregada com a duplicação dos estímulos (6). Os 

participantes foram instruídos a descobrir qual de três botões deveriam apertar para cada 

estímulo, com base em feedbacks de acertos e erros. No grupo com SO, as participantes 

do sexo feminino tiveram um desempenho pior em relação aos do masculino pois 

persistiam em respostas previamente punidas na condição AC (p=0,002). Pessoas do 

sexo feminino com SO podem ter dificuldade em mudar seu comportamento diante de 

erros em condições nas quais a MT está sobrecarregada. 

Palavras-Chave: Esquiva de Erros, Memória de Trabalho, Obesidade/Sobrepeso, 

Mulheres. 
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Resumo 

 

Introdução: A COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, provoca mudanças 

na saúde geral e no comportamento do sono, devido ao confinamento e ao isolamento 

social. Objetivo: o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do isolamento social sobre a 

qualidade de sono e padrões comportamentais do sono de acordo com a tipologia 

circadiana. Método: Participam desse estudo 199 voluntários, sendo 68,8% do sexo 

feminino (M = 27,9; DP = 9,9) e 31,2% do sexo masculino (M = 29,4; DP = 8,7). Os 

participantes responderam o Índice de qualidade do sono de Pittsburgh; Questionário de 

Horne & Osterg e Questionário sobre isolamento social. Resultados: os resultados 

mostram alterações na qualidade subjetiva do sono [F (2; 9,96) = 17,48; p = 0,0001], 

latência do sono [F (2; 10,14) = 14,08; p = 0,0001] e eficiência do sono [F (2; 1,68) = 

3,01; p = 0,047]. Sujeitos moderadamente matutinos tiveram melhor qualidade de sono 

em relação aos sujeitos moderadamente vespertinos (t = 0,80; p = 0,0001) e 

intermediários (t = 0,60; p = 0,005). Discussão: a pandemia da COVID-19 e o 

isolamento social causam impactado significativo no comportamento do sono conforme 

a tipologia circadiana. 
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Resumo 

 

Winnicott discorria sobre um sofrimento assintomático em que o indivíduo vivenciaria 

uma dissociação patológica tendo o seu verdadeiro self encoberto por um falso self. 

Pensando que a clínica com pacientes falso self exige a presença de um analista vivo e 

real, esse estudo objetiva investigar as (im)possibilidades da clínica psicanalítica on-line 

com pacientes falso self. Assim, uma mulher adulta tipo falso self tem sido 

acompanhada, num enquadre de psicoterapia psicanalítica on-line, desde março de 

2021. Foram realizados, até o momento, 16 encontros. Após cada atendimento, o relato 

da sessão é discutido em grupo, à luz do método interpretativo psicanalítico. 

Inicialmente, o enquadre on-line mostrou-se desafiador, com a paciente não ligando a 

câmera ou fazendo outras atividades durante o encontro, culminando em sessões 

igualmente “dissociadas”. Mas a presença ativa da pesquisadora, que mantinha a sua 

câmera ligada, esforçava-se em demonstrar suas reações emocionais diante da tela e 

inclusive dava pequenas mostras de sua própria pessoalidade, viabilizaram tanto que a 

paciente se vinculasse intimamente a ela, como, também, que fizesse uso disso para 

constituir seu próprio self. Observa-se que a clínica on-line não impossibilita o cuidado 

ao paciente falso self, embora exija maior criatividade e maiores expressões do 

verdadeiro self do analista. 
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Resumo 

 

Os pais exercem função fundamental no desenvolvimento dos filhos e 

consequentemente participam do processo psicoterapêutico infantil. Os encontros, em 

sua maioria, intercorrem de maneira pontual, associados às orientações. No entanto, 

atribuir espaço de escuta para mães e pais permite uma compreensão que transcende 

suas funções parentais. Técnicas projetivas auxiliam o acesso ao mundo subjetivo dos 

pais, o qual pode contribuir para reflexões de seus papéis e condutas educacionais. 

Tema de importante impacto para o campo do atendimento infantil. O objetivo do 

presente trabalho é apresentar estudo que utilizou a fotografia como técnica projetiva 

em grupo online de mães e pais. O formato online foi utilizado em decorrência da 

pandemia causada pelo COVID-19. A presente pesquisa realizou dois encontros em 

grupo com nove participantes. A análise ocorreu por meio dos conceitos dos pontos 

focais de Furth e o método dos quadrantes, sob a perspectiva da Psicologia Analítica. A 

fotografia se mostrou ferramenta enriquecedora e viável nos encontros virtuais. 

Promoveu facilitação na vinculação dos participantes, aprofundamento dos debates e 

acessos aos conteúdos inconscientes. O uso da fotografia pode auxiliar o trabalho 

clínico com grupos de pais a fim de compreender com maior profundidade o contexto 

familiar e os processos educacionais. 
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Resumo 

 

Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é definido pelo DSM-5 como o medo ou 

ansiedade excessiva em situações sociais que envolvam observação, interação e 

desempenho, e em contextos que apresentam possibilidade de julgamento e avaliações 

negativas. Os sintomas e limitações vivenciados pelos ansiosos sociais causam grande 

impacto na qualidade de vida. A Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo (TCCG) 

é um tratamento requisitado e eficaz para ansiosos sociais. Neste contexto, objetiva-se 

avaliar os efeitos de uma intervenção terapêutica com ansiosos sociais utilizando 

técnicas de TCCG e a possível melhora na qualidade de vida dos pacientes. É um estudo 

qualitativo, composto por uma triagem inicial, psicoterapia em grupo e uma entrevista 

individual semiestruturada após a intervenção. A amostra da pesquisa é composta por 

adultos entre 18 e 60 anos que se julgam tímidos. As respostas obtidas na entrevista 

foram analisadas e categorizadas através dos conceitos de Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016). As evidências confirmaram que a intervenção em grupo foi eficaz na 

diminuição de sintomas dos ansiosos sociais, que a percepção individual de cada 

participante sobre qualidade de vida reforça a subjetividade desse conceito e seu 

desconhecimento, e sugere a melhoria na qualidade de vida e performance social após a 

TCCG. 
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Resumo 

 

Embora a religiosidade/espiritualidade (R/E) componha o conceito multidimensional de 

saúde, pouco aparece nos currículos dos cursos de Psicologia. Na atuação clínica, há a 

resistência dos profissionais diante do tema, aspecto geralmente justificado por embates 

éticos e de despreparo. A partir de uma investigação com psicoterapeutas, este estudo 

qualitativo teve como objetivo identificar quais são as boas práticas profissionais para a 

inclusão da R/E na psicoterapia. Foram entrevistados 24 psicoterapeutas atuantes em 

duas cidades de médio porte dos estados de São Paulo e Minas Gerais. As boas práticas 

para incluir a R/E nos atendimentos psicoterápicos foram assim sumarizadas em função 

de suas frequências nas entrevistas: (1) Respeito, (2) Saber separar o que é do 

psicoterapeuta e do paciente/cliente, (3) Reconhecer a R/E como uma dimensão 

integrativa do ser humano, (4) Saber escutar, (5) Questionar o papel da R/E na vida dos 

pacientes/clientes, (6) Conhecimentos sobre a R/E e (7) Não impor conhecimentos, 

práticas ou doutrinar. Tais recomendações podem compor repertórios de habilidades, 

competências e conhecimentos necessários para lidar com a temática, orientando a 

formação de novos profissionais e atualizando psicoterapeutas em exercício. Reforça-se 

que o compromisso com uma atuação ética e laica não equivale a desconsiderar a R/E 

de seus pacientes/clientes. 
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Resumo 

 

Criada pela socióloga Judy Singer, a palavra neurodiversidade é empregada na defesa 

de que os portadores do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não 

possuem uma doença erradicável e sim que essa categoria designa uma identidade 

singular. Objetivamos, a partir da investigação psicanalítica das massas sociais, 

questionar tal cenário político e as suas vicissitudes clínicas. A relevância do tema está 

em sua atualidade, sendo esta demonstrável pelo crescimento exponencial de 

diagnósticos de TEA nos relatórios do Centers for Disease Control and Prevention. 

Nossa pesquisa, teórico-conceitual, utiliza-se do conceito de identidade social, cunhado 

por Colette Soler. O conflito entre as atribuições sociais e o que a elas escapa ilustra o 

descentramento, descoberto por Freud, da consciência psicológica. A concepção 

neurodiversa do autismo, ao associar a personalidade a condições biológicas, esquece, 

em nome do ideal da massa, o descentramento constitutivo da subjetividade humana. 

Por outro lado, a psicanálise é uma aliada no que tange à afirmação da singularidade e 

dos laços sociais. Conclui-se que, o ponto de desencontro da contribuição psicanalítica é 

justamente a sua originalidade epistêmica: evocar uma identidade que sempre escapa 

aos índices sociais e insiste pelo desejo próprio a cada sujeito humano. 
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Resumo 

 

A desvalorização temporal de recompensas atrasadas é a característica mais evidente 

das escolhas intertemporais e está associada a resultados individuais em diferentes áreas 

da vida, incluindo saúde, educação e finanças. Este estudo piloto analisou a relação 

entre os resultados de uma tarefa de desvalorização temporal e fatores de personalidade 

e sofrimento mental. Para isso foi realizada uma pesquisa on-line com 30 jovens adultos 

(56,7% do sexo feminino; Média = 26,60; DP = 3,44) de várias cidades brasileiras. 

Foram aplicados os seguintes instrumentos: Monetary Choice Questionnaire (MCQ); 

Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (IGFP-5); Escala de Depressão, 

Ansiedade e Estresse (DASS-21). Para analisar a associação entre as variáveis foi 

utilizada a correlação de Pearson (r) com bootstrapping (1000 re-amostragens; 95% IC 

BCa). Os resultados obtidos indicam não haver correlação significativa entre taxas de 

desvalorização temporal e fatores de personalidade. Entretanto, foi observada uma 

associação significativa e positiva entre essas taxas e sintomas de ansiedade [r = 0,51, p 

< 0,01, IC 95% Bca [-0,16, 0,80)]. Estes achados preliminares revelam que o aumento 

na desvalorização de recompensas futuras esteve associado ao aumento nos níveis de 

ansiedade, indicando que indivíduos mais ansiosos tendem a ser mais impulsivos em 

suas escolhas intertemporais. 
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Resumo 

 

Na infidelidade financeira um parceiro omite do outro questões relacionadas às 

finanças, podendo suscitar conflitos e desgastes emocional e financeiro no 

relacionamento. Este estudo objetivou conhecer a relação entre a propensão à 

infidelidade financeira e os traços de personalidade. Participaram 311 pessoas casadas 

(33,8%), em união estável (31,2%) e em coabitação (35%), de diferentes estados 

brasileiros, do sexo feminino (83, 9%), com idade média de 32,49 (DP = 7,10) e tempo 

de relacionamento (M = 7,64; DP = 6,69). Responderam a Escala de Infidelidade 

Financeira e o Inventários dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade. No SPSS 21, 

realizaram-se análises de estatísticas descritivas para caracterização da amostra e 

correlação de Pearson. Observou-se uma relação negativa e significativa entre a 

infidelidade financeira e os traços de personalidade conscienciosidade (r = -0,16; p < 

0,01) e amabilidade (r = -0,26; p < 0,01), indicando que quanto mais as pessoas 

apresentam traços de conscienciosidade (organização, planejamento, controle, 

responsabilidade e disciplina) e amabilidade (agradabilidade, confiança e 

prossociabilidade), menor a propensão de cometerem infidelidade financeira. Tais 

resultados colaboram para o avanço científico da temática e para o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção na melhoria das relações amorosas e familiares com foco no 

contexto financeiro dos relacionamentos. 
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Resumo 

 

O surgimento dos Grupos de Espera (GE) nos Serviços-escola de Psicologia em São 

Paulo, se deu na década de 80 como alternativa para o enfrentamento das filas de 

espera. Fenômeno que explicitava a inadequação das práticas existentes considerando às 

características da população a ser atendida. A espera por atendimento levava a muitas 

desistências e à descrença na eficácia dos atendimentos psicológicos, mostrando que o 

atendimento psicológico gratuito em instituições exigia conceitos e modelos próprios. 

Basicamente, o objetivo dos Grupos de Espera era atender os pais das crianças para 

iniciar um processo de conscientização e sensibilização. Com o tempo e a diminuição 

das listas de espera os objetivos do GE, se acoplaram ao início dos psicodiagnósticos 

grupais e foram se ajustando às mudanças sociais, culturais e tecnológicas até chegar ao 

momento atual com as limitações exigidas pela pandemia de COVID-19 que limitaram 

as possibilidades para o atendimento institucional de crianças. O objetivo do trabalho é 

apresentar a retomada dos GE, agora, no formato on-line. Conclui-se que este 

dispositivo é  uma alternativa para a oferta de cuidados psicológicos e um espaço de 

saúde mental no enfrentamento das vivências impostas pelo isolamento social, 

favorecendo a construção de redes. 
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Resumo 

 

Diferentes intervenções têm sido aplicadas para desenvolver autoestima no repertório 

dos indivíduos, compreendendo esse processo como expressão de saúde mental. Este 

estudo objetivou caracterizar intervenções realizadas para desenvolver autoestima, com 

vistas a clarificar quais comportamentos a constituem. Foi realizada uma revisão 

integrativa da literatura e 14 artigos foram avaliados. Destes, seis são de Psicologia. 

Oito estudos tiveram como objetivo desenvolver autoestima diretamente, enquanto em 

seis a autoestima foi avaliada como decorrência de outro comportamento. Em sete 

estudos foi utilizada a noção de autoestima desenvolvida a partir da interação com o 

ambiente. O processo de avaliação envolveu pré e pós teste, com nove estudos com 

grupo controle. Das 243 expressões usadas para descrever o que foi ensinado para 

desenvolvimento da autoestima, 46 apresentaram formato adequado, 171 se referiram ao 

público-alvo e 39 foram suficientemente claras. Ao classificar os objetivos, 49 

constituíram “avaliação de si”, 38 "responsabilidade sobre a vida” e 35 

“autoconhecimento”. As intervenções utilizam expressões genéricas para se referir à 

autoestima e apresentam ênfase em atividades e testes aplicados, em detrimento dos 

processos que constituem autoestima. Poucas intervenções apresentam como objetivo a 

problematização dos contextos sociais. Ter clareza sobre o que constitui a autoestima 

auxilia a desenvolver intervenções mais relevantes. 
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Resumo 

 

Este trabalho objetivou discutir o conceito de cultura presente na obra de Freud a partir 

das contribuições da Antropologia Contemporânea. Trata-se de uma análise conceitual 

realizada a partir de textos psicanalíticos freudianos. Para tal, identificou-se os sete 

textos sociais principais da obra, a partir dos quais foram elaboradas fichas de leitura. 

Os pesquisadores autores deste trabalho construíram um percurso cronológico sobre o 

desenvolvimento do conceito,  bem como produziram reflexões críticas a partir de 

leituras antropológicas contemporâneas. Identificou-se que o conceito de cultura 

freudiano abarca desde os registros culturais até as instituições sociais, elementos 

considerados responsáveis por afastar o homem contemporâneo de seus antepassados. 

Essas premissas estavam fundamentadas na teoria evolucionista darwiniana aplicada aos 

fenômenos sociais, a qual pressupõe uma lógica hierarquizante de civilizações. Além 

disso, Freud considerava a civilização europeia como estágio final da evolução cultural, 

descrevendo enquanto primitivos os povos com distintos modos de existência. Contudo, 

o debate sobre a temática avançou, sobretudo na área Antropologia Contemporânea, a 

qual propõe a horizontalização das culturas e povos, sem a adoção de parâmetros 

comparativos entre si. Portanto, aponta-se a necessidade de questionar o conceito 

freudiano de cultura, especialmente por seu potencial discriminatório nas leituras dos 

fenômenos sociais e clínicos. 
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Bezerra (UFC - Universidade Federal do Ceará) 

 

Resumo 

 

A função do psicanalista, enquanto operadora do tratamento, põe em questão a 

subjetividade daquele que escuta. Pois, este, por estar advertido de seu desejo enquanto 

sujeito, pode estabelecer uma distância para que os elementos de sua história não se 

confundam com suas intervenções no tratamento. Intencionamos demonstrar como, no 

tratamento com crianças, a função do desejo do analista –– e não da subjetividade 

daquele que realiza este trabalho –– opera articulada à nomeação do desejo. Aqui a 

nomeação adquire o valor de ato analítico, que, através da palavra, promove efeitos 

relativos à constituição do sujeito. Contribuímos para a discussão, especialmente, de 

casos mais difíceis: como os de autismo e psicoses infantis. Nossa metodologia recorre 

ao estudo clínico fornecido por Rosine Lefort, no livro “O nascimento do Outro”. Lefort 

utiliza a nomeação como recurso separador do estado de fascinação autística que Nadia, 

uma das crianças institucionalizadas, se encontrava. Nomear pôde deslocar Nadia do 

lugar de objeto e a fez esboçar demandas. Portanto, é indispensável que o psicanalista 

esteja advertido de seu desejo, pagando com sua pessoa, para que possa permitir que a 

função do nome instaure o sujeito em sua relação com o desejo do Outro, faltoso. 
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Resumo 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, que exige tratamento médico 

continuado. Estudos têm indicado a presença de danos cognitivos, depressão e 

ansiedade, tendo estes dois últimos uma relação 2 a 3 vezes mais forte do que na 

população em geral. Foi desenvolvido um estudo clínico, quasi-experimental de 

medidas repetidas, utilizando o delineamento pré e pós-teste, para avaliar os impactos 

da psicoeducação em pessoas com DM. A amostra foi de 11 pacientes, sendo 9 

mulheres (81,8%) e 2 homens, com idade entre 26 e 65 anos (M=42,81; DP=12,24). Os 

instrumentos utilizados foram: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), 

Mini International Neuropsychiatry Interview (MINI), Depression Anxiety Stress Scale-

21 (DASS-21) e um questionário de dados. A intervenção consistiu em 8 encontros 

semanais, em grupo, abordando temas sobre ansiedade, depressão, medicação, 

autocuidado apoiado e estratégias de enfrentamento. Os resultados pós-teste indicaram 

redução significativa nos escores de ansiedade(Z=-2,38; p<0,05), estresse(Z=-2,00; 

p<0,05) e depressão(Z=-2,20; p<0,05, com magnitude do efeito da intervenção 

considerada forte. Também houve melhora clinicamente percebida do autocuidado e da 

qualidade de vida dos pacientes. Conclui-se que estratégias de manejo dos aspectos 

psíquicos, auxiliam na melhora dos sintomas emocionais e do cuidado com o DM. 
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Resumo 

 

Crenças de autoeficácia podem ser definidas como percepções do indivíduo em relação 

à suas capacidades para agir em determinadas situações. Autocompaixão diz respeito à 

sentimentos de cuidado, compreensão e gentileza para com o eu. Nas últimas décadas, a 

literatura tem mostrado alguns resultados sobre a associação entre estes constructos, 

entretanto, dada a natureza insipiente e diversificada destas publicações, faz-se relevante 

uma revisão bibliográfica sobre o assunto. O objetivo deste estudo é realizar uma 

pesquisa baseada no método Revisão Integrativa da Literatura, para investigar como a 

literatura aborda a relação entre autoeficácia e autocompaixão. A busca foi realizada em 

7 bases de dados, resultando na seleção 26 artigos científicos. Os principais resultados 

confirmam a escassez de literatura nacional e o caráter contemporâneo do tema. A 

maioria dos artigos encontrou relação entre as duas variáveis, de natureza direta, 

variando entre o tipo de relação encontrada: correlação, predição, mediação etc. É 

possível observar a predominância de estudos do tipo descritivo, feitos com população 

amostral universitária. Concluindo, a literatura mostra que existem diferentes relações 

entre os construtos, porém, pesquisas sobre o tema ainda tem caráter incipiente. Assim, 

há necessidade de diversificar os estudos na área a fim de possibilitar conclusões e 

generalizações mais precisas. 
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Resumo 

 

Esse artigo apresenta uma revisão da literatura dos últimos cinco anos sobre o uso do 

perdão em programas de intervenção e terapias. O objetivo central foi analisar as 

definições operacionais, as metodologias adotadas e os resultados obtidos por diversos 

estudos. A questão foi: como o perdão está sendo definido e assimilado pelos processos 

terapêuticos? Almejava-se verificar os interesses da psicologia clínica quanto aos 

avanços científicos do uso do perdão, sobre sua promoção em relação à saúde mental e 

ao bem estar das vítimas ao promover a superação das mágoas sofridas. Para tanto, 

efetuou-se uma busca com a palavra-chave: Forgiveness Therapy, nos periódicos 

CAPES. Os resultados indicaram 16 artigos com foco em questões específicas nas quais 

o uso do perdão em terapia foi recomendado (ex., filhos/as de alcoolistas). Os resultados 

indicam a influência das definições de perdão por Enright, Freedman e Rique (1998) e 

Worthington, Jr. (2006), junto com os devidos processos de perdão interpessoal para 

diminuição de sintomas depressivos, sentimentos negativos (i.e., raiva, vingança), 

comportamentos negativos (i.e., evitação do outro) e melhora de sentimentos positivos 

(i.e., empatia, autoaceitação). 
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Resumo 

 

A insônia é uma queixa frequentemente associada a prejuízos na saúde física e 

psicológica. Apesar da Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insônia (TCC-I) ser o 

tratamento de escolha, está possui limitações. A Terapia de Aceitação e Compromisso 

(ACT) pode ser uma terapia promissora, devido sua proposta baseada em processos que 

foca melhoras globais além da redução de sintomas. Essa revisão sistemática da 

literatura avaliou as características das intervenções usando ACT para insônia. Seguindo 

a recomendação PRISMA, os bancos de dados PubMed, PsyInfo e Scopus foram 

pesquisados. Foram incluídas intervenções baseadas em ACT para insônia como 

desfecho primário. Foram identificados 105 artigos e 11 foram incluídos na revisão. 

Dos artigos incluídos, 7 combinaram ACT com componentes comportamentais e/ou 

cognitivos e 4 usaram apenas ACT. Os resultados mostraram que a ACT para insônia 

reduz a severidade da insônia e está associada a melhora nos padrões de sono. Além 

disso, foram encontradas melhoras nos níveis de ansiedade, depressão, dor crônica, 

regulação emocional e qualidade de vida. Desse modo, tratamentos baseados em ACT 

podem servir como alternativas de tratamento para insônia e contribuir para a 

construção de uma abordagem baseada em processos, por promover melhoras além da 

redução de sintomas. 
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Resumo 

 

Enquanto o caso Victor de Aveyron, considerado autista na nosografia atual, foi uma 

experiência educativa descrita por Jean Itard em 1806; o caso Dick, relatado em 1929 

por Melanie Klein, é tido como um primeiro relato clínico com o autismo. Apesar de 

não existir tal categoria nosográfica na época, demarcarmos evidentes aspectos do que 

hoje conhecemos como Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é promover um retorno original ao caso Dick. A tradução, para o português, 

das anotações de Klein sobre o caso é um episódio inédito na psicanálise e na clínica do 

autismo, o que denota a importância de nosso trabalho. Revisamos documentos oficiais 

do caso disponíveis no site Wellcome Library aproximando-o da tese lacaniana do nome 

próprio.  Dick, na verdade, é um nome dado por Klein ao menino chamado Alan. A 

analista costumava ler o próprio caso para ele, quando ainda criança. Mais tarde, tornou-

se um grande leitor de Charles Dickens. O efeito do trabalho de Klein demonstra que o 

nome próprio não é indiferente à constituição psíquica e, portanto, pode ser 

determinante na modificação da relação dos sujeitos com o mundo da linguagem. 
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Lidiane Brock (UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari), Liciane Diehl 

(Universidade do Vale do Taquari - Univates), Michelle Engers Taube (Universidade 

do Vale do Taquari - Univates) 

 

Resumo 

 

Os Transtornos Mentais Comuns são um grupo de sintomas conhecidos por sua 

multidimensionalidade e dificuldade no diagnóstico. Este estudo de delineamento 

observacional, transversal e descritivo, pretendeu avaliar as dimensões dos TMC. A 

amostra, não probabilística, constitui-se de 390 estudantes universitários. A coleta de 

dados ocorreu através de um questionário sociodemográfico e o Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20). O instrumento é composto por duas dimensões (sintomas 

físicos – quatro itens e distúrbios psicoemocionais – dezesseis itens). A análise dos 

dados foi realizada a partir do programa SPSS versão 25 (PASW, Inc., Chicago, IL) 

para Windows. A prevalência de TMC na amostra pesquisada foi de 68,2%. Os 

resultados obtidos apontam maiores percentuais nas questões a seguir: no grupo I, dos 

sintomas humor depressivo e ansioso, sentir-se nervoso, tenso ou preocupado (87,44%, 

n=341); grupo II, dos sintomas somáticos, ter dores de cabeça frequentes (59,49%, 

n=232); grupo III, dos sintomas do decréscimo de energia vital, se cansar com 

facilidade (66,41%, n=259); e grupo IV, pensamentos depressivos, sentir-se uma pessoa 

inútil e sem valor (26,15%, n=102). Assim, intervenções na saúde desses estudantes são 

sugeridas, visto os riscos psicossociais encontrados no meio universitário. 

Palavras-Chave: Transtorno Mental Comum; estudantes universitários; adoecimento 
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A memória de trabalho visuoespacial e o desempenho na leitura e escrita de 

números em crianças disléxicas 

 

Vinícius Spencer Escobar, Augusto Buchweitz (PUCRS) 

 

Resumo 

 

A memória de trabalho visuoespacial (MTVE) está associada a processos cognitivos 

que envolvem representações e ordenações espaciais de objetos visuais e numéricos. A 

dislexia, por sua vez, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pela 

dificuldade de aprender a ler fluentemente. Pergunta-se, neste trabalho, se há uma 

relação entre esse construto de memória e medidas de leitura e escrita numéricas em 

crianças disléxicas. Participaram do estudo 65 crianças, 39 disléxicos e 26 controles 

(leitores típicos), do 4° e 5° ano de escolas públicas. Foi realizada uma tarefa de leitura 

e escrita numérica, e a tarefa dos Blocos de Corsi, avaliando o construto visuoespacial 

da memória de trabalho. Computaram-se os acertos e a velocidade na leitura e escrita 

numérica, e o número total de recordações de sequências de blocos espacialmente 

distribuídos. Houve correlação positiva entre a MTVE e a acurácia na leitura (r = 0,35, 

p = 0,004) e escrita (r = 0,34, p = 0,006) numérica. Participantes controles foram 

significativamente melhores (p < 0,05) que disléxicos em todas as medidas. Assim, a 

associação entre MTVE e dificuldades de leitura, bem como em avaliações numéricas, 

precisa ser dissociada de uma possível comorbidade com discalculia para, 

posteriormente, entender-se sua relação com a leitura. 
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A prática de yoga melhora o desempenho atencional? Uma revisão integrativa. 

 

Gabriela Campelo Cavalcante, Goiara Mendonça de Castilho (Universidade de 

Brasília) 

 

Resumo 

 

A prática de yoga geralmente consiste na execução de posturas corporais, exercícios de 

respiração e meditação, promovendo o engajamento físico e cognitivo do praticante. A 

melhora do desempenho atencional é um possível benefício dessa prática, que tem 

ganhado mais espaço na produção científica principalmente nas últimas duas décadas. 

Assim, esta revisão discute os efeitos da yoga no desempenho da atenção em adultos 

saudáveis. As bases de dados PubMed e PsycINFO retornaram 611 resultados sem 

duplicações, utilizando a busca: “yoga” AND (“attention” OR “attentional”). Desses, 14 

artigos atenderam aos critérios de inclusão, sendo eles: estudos originais (sem revisões 

ou meta-análises) com populações não-clínicas de 18 a 55 anos; presença de posturas 

corporais na prática de yoga (i. e. estudos apenas com exercícios de respiração e/ou 

meditação foram excluídos, para garantir maior homogeneidade); utilização de alguma 

medida comportamental, neural ou fisiológica de atenção; e publicação nos últimos 

vinte anos. Grande parte dos trabalhos aponta para a melhora do desempenho 

atencional, especialmente em praticantes mais experientes. Há evidências para a 

modificação tanto de processos atencionais top-down quanto bottom-up devido à 

prática. Por fim, apesar de já contar com modelos teóricos bem amparados por 

evidências, a área ainda se beneficiaria de maior rigor metodológico. 

Palavras-Chave: yoga; atenção; revisão 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: COG - Psicologia Cognitiva 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 5879590 

 

Arquitetura de memória e subsistema cognitivo numérico: estudo da fidelidade na 

retenção da informação de preços em passageiros do transporte aéreo brasileiro. 

 

Maria Clara Ramos de Oliveira, Alessandro Vinicius Marques de Oliveira (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica) 

 

Resumo 

 

Este trabalho visa identificar alguns dos fatores condicionantes dos processos cognitivos 

envolvidos na codificação, armazenamento e recuperação da informação numérica por 

indivíduos. Interesse especial é conferido aos limites da capacidade da memória de 

trabalho na recuperação de curto e longo prazos. Utilizou-se uma amostra com 24.429 

questionários coletados junto a passageiros do transporte aéreo em aeroportos nacionais, 

contendo características de voos e viajantes. Foi coletada a informação dos preços 

declarados das passagens, sendo cruzada com os preços efetivamente cobrados pelas 

companhias aéreas, obtendo-se uma proxy para o erro de recuperação de memória. 

Buscou-se, assim, investigar o nível de complexidade com que os consumidores podem 

lidar e em que situações as falhas de fidelidade na retenção são mais prováveis. Foram 

obtidas evidências de que os erros médios de recuperação passavam de R$ 49 para até 

R$ 69 (41% a mais) de acordo com a antecedência da compra em relação à viagem, 

confirmando a correlação positiva entre o declínio e a duração do intervalo de retenção. 

Os erros observados foram até 37% maiores para indivíduos com maior faixa etária, e 

até 10% menores para indivíduos com maior renda. Por fim, a frequência de viagens 

mostrou-se um fator indutor da retenção da memória. 

Palavras-Chave: Psicologia Cognitiva; Cognição Numérica; Economia 
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Ausência de efeito teste quando comparando a prática de evocação ao 

processamento profundo 

 

João Pedro Parreira Rodrigues (UFMG), Thuan Henrique Pedrosa Gomes Martins 

(UFMG), Antônio Jaeger (UFMG) 

 

Resumo 

 

O efeito de teste é o ganho no desempenho quando comparamos a prática de evocação 

(PE) a outras estratégias de aprendizagem, como o reestudo. Todavia, os processos 

cognitivos subjacentes a este efeito ainda não foram elucidados. Aqui comparamos a 

influência da PE e do reestudo com os processamento superficial (PS) e processamento 

profundo (PP) na performance em tarefas de reconhecimento e memória associativa. 

Inicialmente, os sujeitos viram pares de palavras e julgaram se havia relação entre as 

palavras. Posteriormente, passaram de forma contrabalanceada pelas condições de PE, 

um teste de recordar com pistas; PS, julgamento de qual das palavras possui mais 

consoantes; e PP, com imagens mentais envolvendo o par. No dia seguinte, os sujeitos 

passaram por uma tarefa de reconhecimento e um julgamento de associação. Não houve 

efeito teste entre PE e PP, mas houve entre as condições PE e PS. Além disso, as 

imagens mentais permitiram que os sujeitos lembrassem uma maior quantidade de 

associação dos pares. Em conjunto, nossos resultados estabelecem o poder do PP como 

estratégia de aprendizagem de potencial equiparável à PE. Assim, favorecemos o 

desenvolvimento de futuros trabalhos que explorem quais processos cognitivos, 

possivelmente compartilhados, tornam essas estratégias bem-sucedidas. 

Palavras-Chave: Efeito teste; prática de evocação; níveis de processamento. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 
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Teixeira (Laboratório de Fenomenologia Experimental e Cognição, UFRGS, Porto 

Alegre, RS), Thiago Gomes de Castro (Laboratório de Fenomenologia Experimental e 

Cognição, UFRGS, Porto Alegre, RS) 

 

Resumo 

 

A teoria hegemônica de mensuração da autoconsciência prevê a medição de níveis 

estáveis ou disposicionais e transitórios ou situacionais de autoconsciência. O objetivo 

da presente pesquisa foi investigar como padrões de autodescrição experiencial de 

autoconsciência situacional se relacionam a escores de escalas de autorrelato de 

autoconsciência disposicional. Para o estudo piloto, quatro participantes responderam a 

um questionário sociodemográfico e a três escalas de autoconsciência, bem como a um 

protocolo de amostragem de experiência coletado ao longo de sete dias. O protocolo 

consistiu na solicitação diária de até quatro descrições de experiência, em horários 

aleatórios, a serem fornecidas no formato de gravações de áudio através de smartphones 

de uso pessoal. Os dados transcritos na íntegra passaram por uma análise temática 

dedutiva, na qual os subfatores das escalas de autoconsciência disposicional serviram 

como contexto prévio para a síntese dos dados qualitativos. A observação da 

prevalência, relevância e consistência das categorias temáticas permitiu uma análise 

qualitativa global de cada caso, dos quais se concluiu que padrões de autodescrição 

experiencial encontram correspondência com níveis médios dos subfatores estáveis de 

autoconsciência pública e awareness situacional. Em conjunto, as evidências sugerem 

comparabilidade seletiva entre os fragmentos de autoconsciência situacional e os índices 

de autoconsciência disposicional. 
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Resumo 

 

A investigação da autoconsciência é tema estruturante na história da literatura científica 

em Psicologia, seja por sua recusa enquanto entidade conceitual, seja por sua 

centralidade em sistemas teórico-metodológicos. O presente estudo teórico aborda 

inicialmente o aporte à autoconsciência a partir da formulação conceitual de William 

James, que propõe a consciência do self enquanto função psicológica de conhecer a si 

mesmo, dividindo o construto em constituintes, dentre os quais o ego puro. São 

discutidas as repercussões deste modelo para as investigações empíricas da 

autoconsciência no século XX. Em seguida, examinam-se os estudos empíricos sobre a 

autoconsciência nas décadas de 1970 e 1980, com foco na construção de uma gama 

considerável de escalas de autorrelato para medir diferentes variáveis disposicionais e 

situacionais oriundas do tema. Na terceira seção, os progressos observados nos últimos 

20 anos em diferentes ramos de investigação em autoconsciência são apresentados em 

direta relação ao desenvolvimento tecnológico observado na ciência, com ênfase à 

pesquisa com correlatos neurais, protocolos verbais ecológicos e situacionais, e medidas 

de tempo de reação. Ao final, discute-se a necessidade da integração de múltiplos níveis 

de evidência e diferentes áreas do conhecimento para produzir uma efetiva compreensão 

integral e sistemática dos fenômenos da autoconsciência. 
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Resumo 

 

Os contextos organizacional e educacional são os principais focos de estudo sobre 

desenvolvimento de habilidades e competências, como as habilidades sociais (HS) e a 

criatividade. Este estudo objetivou compreender como estas podem auxiliar os 

professores em suas práticas na sala de aula, principalmente em tempos de pandemia. 

Seguiu-se uma revisão narrativa de literatura, a partir de estudos localizados nas bases 

SciELO, PePSIC, MEDLINE, Google Scholar, sem restrição de ano de publicação, com 

descritores: habilidades sociais, criatividade ou estratégias criativas, professores ou 

docentes. A partir dos achados, as HS mais presentes em professores foram conversação 

e desenvoltura social, autoexposição a desconhecidos e situações novas e expressão de 

afeto positivo, possibilitando aos seus alunos o desenvolvimento de tais habilidades. Da 

mesma forma, a criatividade permite aos professores pensar, planejar diferentes 

estratégias de ensino, o modo que o conteúdo será trabalhado e debatido em aula, 

possibilitando promover o senso crítico dos alunos, as trocas e o trabalho em grupo. 

Essas habilidades podem auxiliar o professor a lidar com problemas, adversidades que 

podem surgir no contexto da pandemia, adaptar suas aulas, práticas e atividades a serem 

realizadas pelos estudantes, visto que a maioria das instituições de ensino migraram 

para aulas remotas durante a pandemia. 
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Resumo 

 

Insatisfação corporal e viés atencional para corpos têm sido investigados por diferentes 

paradigmas experimentais. Porém não há consistência nos resultados, possivelmente por 

falta de melhor padronização metodológica. Foi avaliada a relação entre insatisfação 

corporal e desengajamento atencional para imagens de corpos reais padronizados em 

amostra de mulheres brasileiras. 41 mulheres (M=28,29 anos, DP=7,07) preencheram, 

de forma online, um questionário sobre insatisfação corporal e outro sociodemográfico e 

realizaram uma tarefa experimental, que consistia em identificar a localização de um 

estímulo-alvo (letras “p” ou “q”) após a apresentação de uma pista (corpos femininos 

reais magros/obesos ou objetos neutros) congruente ou incongruente espacialmente ao 

estímulo-alvo. Os estímulos corporais foram selecionados pela internet e controlados 

em tamanho, cor e postura. O paradigma conteve blocos de tempos diferentes entre pista 

e alvo (760 e 1160 ms). Mulheres insatisfeitas corporalmente apresentaram um padrão 

de desengajamento atencional rápido para corpos magros em estágio inicial de 

processamento da informação. Participantes com IMC fora da normalidade 

desengajaram mais rapidamente para corpos obesos em estágio tardio de processamento 

da informação. Também houve efeito de validade dos diferentes intervalos entre pista e 

alvo. O paradigma de pista espacial modificada parece promissor para a padronização 

da pesquisa de viés atencional para corpos. 
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Resumo 

 

Introdução: O processo de tomada de decisão se refere a escolha do indivíduo diante de 

duas ou mais opções. Quando aplicado ao processo de compra, torna-se um processo de 

tomada de decisão do consumidor. Objetivo: este estudo apresenta uma revisão 

sistemática sobre a aplicação de modelos clássicos e hipotéticos voltados para o 

contexto de tomada de decisão do consumidor. Método: os artigos foram selecionados a 

partir das bases de dados PsycInfo e EBSCO e filtrados a partir de critérios de 

elegibilidade. Foram observados os seguintes elementos: modelo teórico de tomada de 

decisão de compra do consumidor, abordagem teórica, método e comportamento de 

compra física e online. Resultados: inicialmente foram encontrados um total de 1011 

artigos, deste foram selecionados 34 e lidos na íntegra. De modo geral, os estudos 

buscam utilizar os principais modelos clássicos encontrados na literatura, contudo suas 

aplicações são adaptadas aos objetivos de compra e as especificidades contextuais 

teóricas associadas aos mecanismos motivacionais, cognitivos, sociais e 

comportamentais. Discussão: o presente estudo aponta, de forma generalizada, um 

baixo nível de emprego dos modelos clássicos de modo direto, isso indica tanto uma 

limitação quanto a sua dificuldade de sua aplicação, principalmente relacionado as 

pesquisas de compra do consumidor online. 

Palavras-Chave: Psicologia Cognitiva; Tomada de Decisão; Comportamento do 

Consumidor. 
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Resumo 

 

O pensamento contrafacutal ‘E se...’ frequentemente ocorre após experiências negativas 

e tem várias funções, entre elas a preparatória e de regulação emocional. Contudo, há 

pouco estudo sobre o papel que pensamentos contrafactuais poderiam ter no 

enfrentamento de conflitos. Nesta pesquisa foi investigado se conflitos interpessoais 

eliciam pensamentos contrafactuais, se esses contrafatos poderiam afetar a resolução de 

problemas, e se a idade modula a relação entre contrafatos e resolução. Doze 

participantes acima dos 18 e doze acima dos 60 anos realizaram duas tarefas. Na 

primeira, apresentou-se uma vinheta descrevendo um conflito interpessoal. Cada 

participante registrou seus pensamentos livremente, e então foram estimulados a 

elaborar contrafatos. A segunda atividade foi similar, substituindo a vinheta por um 

relato do participante de um conflito pessoal. Os resultados mostraram que conflitos 

interpessoais parecem eliciar poucos pensamentos contrafactuais; uma dica contextual é 

suficiente, contudo, para aumentar essa proporção. Foram observados dois padrões 

contrafactuais. O primeiro sugere ativação da função preparatória, especialmente 

quando o conflito era alheio. O segundo emergiu nas reflexões sobre experiências 

pessoais, e sugere ativação simultânea da regulação emocional. Uma leitura qualitativa 

sugere que este segundo padrão permite identificar estratégias de resolução de conflito e 

proporcione uma narrativa de aprendizado e superação de dificuldades. 

Palavras-Chave: Pensamento Contrafactual; Resolução de Problemas; Psicologia 
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Resumo 

 

As habilidades terapêuticas são essenciais para o desenvolvimento do vínculo com o 

paciente e para a mudança. Buscou-se compreender a percepção dos terapeutas do 

esquema sobre quais características são essenciais para ser um terapeuta de esquema. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Participaram do estudo 20 

terapeutas do esquema, as idades variaram entre 22 anos a 46 (M= 34,2; DP= 5,5). Os  

psicólogos tinham CRP ativo e utilizavam a TE como referencial teórico para seus 

atendimentos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas online, que foram gravadas 

e transcritas para análise. Na análise temática foram encontrados dois temas: 

Características pessoais e Habilidades técnicas do terapeuta. No tema “Características 

pessoais do terapeuta” as respostas mais frequentes foram: empatia, compaixão, 

flexibilidade e ser afetuoso. Ser afetuoso é imprescindível para o desenvolvimento e 

manutenção da relação terapêutica, impactando nos resultados do processo terapêutico. 

No tema “Habilidades técnicas” é importante saber realizar a conceitualização do caso, 

usar técnicas de reparentalização, de confrontação empática e de relação interpessoal 

são importantes para o desenvolvimento da terapia. O terapeuta do esquema 

considerado ideal é aquele afetuoso e hábil em transpor a teoria para a prática.   
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Resumo 

 

Dado que intervenções focadas na reparação da especificidade de memórias 

autobiográficas têm demonstrado a redução sintomatológica do transtorno depressivo 

em grupos clínicos e subclínicos, o presente estudo objetivou investigar o efeito de 

ouvir a própria memória em uma amostra de 20 participantes subdivididos em grupo 

clínico e controle. Na primeira etapa, utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck 

(BDI) e o Teste de Memória Autobiográfica (TMA) a partir do qual gravou-se três 

memórias autobiográficas de maior especificidade de cada participante. Três a oito dias 

depois, na segunda etapa, os participantes ouviram suas gravações e evocaram outras 

memórias que também foram gravadas para análise. Observou-se efeito significativo na 

interação de ocorrências (F (1, 18) = 4,66, p<0,05) e formas (F(1, 18)= 4,62, p< 0,05) 

das duas etapas de coletas entre grupos, com aumento significativo destas no grupo 

clínico, da primeira para a segunda coleta. Os dados qualitativos processados no 

IRAMUTEQ acusaram que o número de memórias autobiográficas específicas evocadas 

foi relevante apenas para o grupo clínico. Observou-se a presença de verbos descritivos 

de ação e de vocábulos localizadores temporais. Conclui-se que a utilização da própria 

memória autobiográfica como estímulo evocativo é efetiva na produção de memórias 

autobiográficas específicas em indivíduos depressivos. 
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Resumo 

 

Reconhecer emoções em faces é uma habilidade importante para o desenvolvimento de 

relações interpessoais saudáveis. Prejuízos nesta habilidade são associados a problemas 

em âmbitos sociais, cognitivos e emocionais. Considerando-se os impactos da COVID-

19 na oferta de intervenções em saúde, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão 

integrativa para compreender o estado da arte de intervenções focadas na habilidade de 

reconhecimento emocional facial mediadas por tecnologias. Em agosto de 2021 foi 

realizada uma busca nas bases Scopus e Web of Science, utilizando três blocos de 

descritores. Realizou-se uma triagem e posterior análise de elegibilidade dos 68 

resultados encontrados, sendo a amostra final composta por 11 artigos. As 11 

intervenções encontradas contemplavam o uso de smartphones, tablets, Google Glass e, 

mais comumente, computadores (63%). Localizaram-se estudos para amostras não 

clínicas, esquizofrenia, transtornos psicóticos, doença de Huntington e, mais 

frequentemente, espectro autista. Nove artigos relataram dados de eficácia favoráveis ao 

uso das intervenções no que diz respeito ao reconhecimento de emoções ou aspectos 

que o englobam (como cognição social), e somente idosos não parecem ter se 

beneficiado. Assim, os achados desta revisão apresentam uma dimensão atualizada do 

potencial de tecnologias no campo do reconhecimento emocional. 
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Resumo 

 

O uso demasiado de mídias sociais pode trazer prejuízos cognitivos, emocionais e 

comportamentais. Visto que o uso tem aumentado entre a população universitária 

brasileira, este estudo teve como objetivo a avaliação de resultados prévios da 

efetividade de um protocolo de Intervenção Cognitivo-Comportamental para estudantes 

universitários que fazem uso de mídias sociais. Para cumprir com tal objetivo, foi 

realizado um recorte descritivo de um ensaio clínico randomizado com universitários 

que foram divididos em dois grupos, Grupo Experimental - GE (n=7) e Grupo Controle 

- GC (n=7). Nos resultados iniciais, tanto o grupo experimental quanto o grupo controle 

relataram mudanças significativas entre o primeiro encontro e o último encontro no que 

se refere a qualidade de sono, qualidade da alimentação e na frequência com que realiza 

atividades prazerosas sem o uso de mídias sociais. Os participantes relataram também 

que depois do primeiro encontro, passaram a ficar mais atentos aos motivos e períodos 

de uso das mídias sociais, diminuindo o uso de forma intencional. Dessa forma, conclui-

se que as intervenções trouxeram benefícios em áreas da vida dos participantes, e que 

estes relataram melhoras comportamentais no que diz respeito às áreas analisadas. 
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Resumo 

 

Uma pequena parcela da população pode ser extremamente proficiente no 

reconhecimento de faces: os “super-reconhecedores” (SRs). Atualmente, o critério-

padrão para detectar SRs é o escore superior (2 DPs acima da média amostral) no 

Cambridge Face Memory Test Extended (CFMT+). Ainda não há, contudo, dados 

amostrais brasileiros para esse teste, impossibilitando a avaliação de sua adequação para 

aplicação no Brasil e, caso viável, a detecção de SRs locais. Este estudo objetivou 

descrever os primeiros dados normativos do CFMT+ para uma amostra brasileira e 

avaliar sua adequação para detectar possíveis SRs localmente. Participaram, de forma 

online, 281 brasileiros (54,45% do gênero feminino, 40,93% não-brancos, idade entre 

18-66 anos), que responderam uma versão em português do CFMT+ (M = 70,42/102, 

DP = 10,53). A consistência interna do CFMT+ foi boa (&#945; = 0,86), e os escores 

distribuíram-se normalmente nos grupos divididos por gênero. Corroborando outros 

resultados, apenas 6 participantes (2,14%) alcançaram escores superiores (91-95), sendo 

a maioria do gênero feminino e branca. Concluiu-se que, apesar do possível Efeito de 

Outra Raça resultante dos estímulos utilizados, o CFMT+ pode ser adequado para 

avaliar habilidades de reconhecimento facial e detectar SRs entre adultos brasileiros. 

Também foram observadas as primeiras evidências de possíveis SRs no Brasil. 
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Resumo 

 

A doença de Alzheimer é caracterizada pelo declínio das funções cognitivas abrangendo 

a memória autobiográfica e, consequentemente, o senso de identidade. Até o presente 

momento nenhum estudo revisou a literatura científica com a finalidade de avaliar a 

eficácia do treinamento de memória autobiográfica de idosos com doença de Alzheimer, 

por isso a presente revisão sistemática objetivou fazê-lo. O número de registro do 

protocolo desta revisão no PROSPERO foi CRD42021244008, nela foram levantadas 

todas as publicações sobre a temática nas bases de dados PubMed, The Cochrane 

Library, Scopus, PsycInfo e Google  Scholar até abril de 2021. A busca gerou 521  

artigos, dentre os quais 34 foram selecionados e 5 foram incluídos. No geral, os 

resultados dos estudos apontam efeitos benéficos e estatisticamente significativos sobre 

a recordação autobiográfica, exceto em um estudo cuja diferença entre o grupo de 

tratamento e o grupo controle não foi significativa, apesar de o percentual de memórias 

reportadas ter sido maior no grupo de tratamento. Os achados apontam o treinamento de 

memória autobiográfica como uma intervenção promissora no que tange a preservação 

das memórias pessoais e, consequentemente, a manutenção do senso de identidade em 

indivíduos com Alzheimer pelo maior tempo que for possível. 
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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo descrever os Projetos de Vida (PV) de estudantes do 9º 

ano de escolas do Serviço Social da Industria (SESI) que participaram do concurso de 

redações EPTV na Escola 2018, cujo tema foi “Minha vocação e o propósito de minha 

vida”. Realizou-se um estudo documental com 25 redações, analisadas por meio da 

Análise Temática. Esse método qualitativo possibilita identificar, analisar, interpretar e 

relatar padrões de dados. Os resultados geraram quatro temas: compreensões sobre PV, 

representações do PV, dificuldades relacionadas ao PV e fatores que influenciam a 

construção do PV. O primeiro tema englobou aspectos relacionados à profissão e à 

vocação. O segundo tema englobou felicidade como PV e contribuições com o mundo 

além do eu. O terceiro tema englobou dúvidas sobre o futuro, responsabilização pelo 

próprio sucesso e dificuldade em definir seu PV. O quarto tema englobou fuga dos 

padrões sociais, engajamento em atividades consideradas significativas, retomada e 

abandono de desejos da infância, influência dos familiares e da sociedade e pressão para 

a definição do PV. Esses resultados sugerem que os adolescentes vivenciam o dilema de 

construir seu PV a partir de seus valores individuais e cumprir com as expectativas da 

sociedade. 
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Resumo 

 

Ensinar autistas e deficientes intelectuais requer o emprego de métodos e ferramentas 

diferenciadas, dadas as dificuldades cognitivas, sociais e de linguagem desses 

indivíduos. Devem ser consideradas habilidades consideradas pré-requisitos, tais como: 

contato visual, seguimento de instrução e imitação. O objetivo deste trabalho foi 

consolidar habilidades de pré-requisitos para a leitura, escrita e matemática, por meio do 

procedimento de ensino matching to sample (MTS). Para tanto, foi estabelecida, como 

fase de linha de base, a verificação das habilidades qualificadas como preditoras para a 

alfabetização em reserva ou déficits, no repertório da criança. Após isso, a organização 

para o ensino ocorreu individual e hierarquicamente, por meio de planejamento de 

contingências reforçadoras e da técnica de aprendizagem sem erro. O plano de ensino 

partiu de ambiente naturalístico, com delineamento das estratégias, de acordo com o 

MTS e o constructed response matching to sample (CRMTS). Após, um ambiente mais 

estruturado pode ser considerado, intercalando figuras e apostila com atividades 

diversificadas. Participaram quatro crianças, três meninos e uma menina, na faixa etária 

entre 5 a 6 anos, todas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Depois de oito meses de intervenção, nova verificação foi conduzida e três participantes 

apresentaram repertório de alfabetização com compreensão. 
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Resumo 

 

O abuso digital é um modo de violência que consiste em comportamentos de controle, 

humilhações e invasão da privacidade, através de meios eletrônicos, podendo ocasionar 

ideação suicida, sintomas depressivos e ansiosos. O presente trabalho tem por objetivo 

caracterizar a incidência do abuso digital entre jovens brasileiros, correlacionando-o às 

variáveis de saúde e bem-estar subjetivo (BES), composto pelas variáveis de satisfação 

de vida (SV), afeto positivo (AP) e afeto negativo (AN). Participaram da pesquisa 680 

jovens (66,1%% sexo feminino), entre 18 e 29 anos, que responderam um questionário 

online com itens sociodemográficos, Escala de Violência Virtual no Namoro, 

Questionário de Saúde Geral, Escala de Satisfação de Vida e Escala de Afetos Positivos 

e Negativos, analisados através do SPSS. Verificou-se que 85,9% dos participantes 

apresentaram algum comportamento relacionado ao abuso digital, dentre estes 82,6% 

relacionado à perpetração, enquanto que 73,8% referente à vitimização. Perpetração e 

vitimização se correlacionam positivamente aos AN. A SV, por sua vez, apresentou 

correlação negativa também com ambas variáveis: perpetração e vitimização, todas as 

correlações foram consideradas fracas. Não houve correlação significativa entre o abuso 

e a saúde geral ou com os AP. Conclui-se que os resultados trazem novas contribuições, 

indicando direções para mais investigações sobre o fenômeno. 
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Resumo 

 

Ao brincar, parceiros são capazes de se engajar na execução de movimentos 

coordenados, o que torna possível argumentar que a brincadeira pode atuar como 

facilitadora de afiliações sociais. Para checar essa hipótese, investigamos as ações 

coordenadas exibidas nos grupos interétnicos construídos durante a brincadeira livre 

entre 33 crianças (5 Mbyá-Guarani e 28 crianças não indígenas) presentes em encontro 

lúdico na Casa de Cultura Indígena no IPUSP. Vídeo-gravamos as interações sociais das 

crianças. Para análise, nós: 1) selecionamos os primeiros e últimos 10min do Encontro. 

2) Em cada clipe de 10min, realizamos manualmente varreduras a cada 30s registrando 

crianças que estavam brincando juntas, e geramos matrizes de associações para 

brincadeira. Selecionamos e comparamos os clusters interétnicos de brincadeira do clipe 

inicial e final, e realizamos uma transcrição focal contínua para cada criança de cada 

cluster, usando unidades comportamentais de direcionamento da atenção, e contato 

físico com o parceiro ou objeto. Comparamos se houve diferença. Encontramos no clipe 

final do evento um aumento na duração do tempo de direcionamento da atenção de 

parceiro com objeto, assim como, o aumento do contato físico objetos manipulados com 

parceiros. 
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Resumo 

 

No Brasil, as crianças em acolhimento institucional estão entre os segmentos mais 

vulneráveis da população. Este trabalho teve por objetivo identificar os serviços de 

acolhimentos existentes em quatro capitais da Região Norte do país, discutindo sua 

adequação à legislação vigente. Foram entrevistados quatro gestores das cidades de 

Palmas, Belém, Macapá e Manaus e 120 educadores. Os dados foram coletados através 

de questionário. Os principais resultados indicaram: 1- Manaus como a capital com 

maior número de instituições, na modalidade abrigo e localizados em áreas distantes do 

centro; 2- Nas capitais Belém, Palmas e Macapá os serviços são localizados em áreas 

urbanas próximas a escolas, postos de saúde e praças públicas. 3- Nas capitais de 

Belém, Macapá e Palmas os serviços já eram de responsabilidade do Município, em 

Manaus o funcionamento era do Estado em parceria com grupos religiosos e 

Organizações Não Governamentais. 
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Resumo 

 

O comportamento lúdico de meninos e meninas é, frequentemente, associado ao gênero. 

Assim, a presente revisão sistemática buscou investigar as preferências por brinquedos 

de meninos e meninas de até 12 anos de idade em estudos observacionais. As buscas 

foram realizadas nas bases de dados PubMed Central, PsycINFO, Idex PSI Brasil e 

Medline (Bireme). As etapas das pesquisas, realizadas por dois revisores (Kappa=0,7), 

foram: Triagem, utilizando o Mendeley e Ryann; Extração de Dados, com a Cochrane 

Collecting Data – Form for RCTs and Non-RCTs; e Avaliação de Qualidade 

Metodológica, com a Newcastle-Ottawa Scale (NOS). Foram incluídos 24 estudos, em 

inglês e português, que envolveram crianças com desenvolvimento típico em situação 

de escolha com brinquedos reais. Observou-se diferenças significativas na preferência 

por brinquedos de meninos e meninas e que os mesmos preferem brinquedos 

socialmente tipificados pelo gênero. Verificou-se também uma pluralidade 

metodológica nos estudos, agrupadas como Brincadeira Livre, Preferência Visual, 

Escolha Forçada e Observação Naturalística. Isso é reconhecido como um aspecto 

positivo devido a multifatoriedade do comportamento lúdico. Porém, existem reflexões 

necessárias sobre a dimensão metodológica, apontadas pela NOS. Acredita-se que a 

consistência das diferenças de gênero encontradas traz implicações para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e educacionais das crianças.  
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Resumo 

 

Compreender como as emoções se manifestam, em todas as fases do nosso 

desenvolvimento, é uma tarefa complexa e contínua. A infância, processo do ciclo vital 

onde o processo de constituição físico e psicológico dependem do apoio emocional das 

figuras parentais e das relações sociais próximas com seus pares, com a pandemia da 

COVID-19, o impacto emocional nesta faixa etária foi evidente. O objetivo principal 

deste projeto integrador foi, a partir da demanda de escolas municipais da cidade de 

Canoas (RS), desenvolver uma ação que auxiliasse no manejo e na expressão das 

emoções primárias. Foram realizadas entrevistas coletivas com a equipe gestora e 

professores, tratando de compreender como as emoções poderiam estar impactando nas 

atividades cotidianas durante a pandemia e no retorno à sala de aula presencial. A partir 

do material coletado, desenvolveu-se um material informativo em formato de “e-book” 

dirigido a educadores, crianças e pais e responsáveis, contendo ainda acesso a vídeos no 

youtube produzidos para este projeto, demonstrando de forma prática o conteúdo do 

livro digital. O projeto demonstrou que esta produção de conteúdo pode contribuir de 

forma ampla e democrática para os que desejarem trabalhar as emoções de forma lúdica 

e interativa. 
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Resumo 

 

Historicamente, as tarefas que envolvem os cuidados dos filhos tendem a ser 

desempenhadas pela mãe, especialmente quando o filho demanda atenção especial. 

Apenas recentemente, o papel do pai como cuidador tem sido reconhecido e valorizado, 

refletindo na organização familiar. O presente trabalho visa conhecer a organização das 

famílias acerca dos cuidados dos filhos com desenvolvimento atípico. Trata-se de um 

estudo qualitativo pautado na Teoria Fundamentada dos Dados, em que foram 

entrevistadas 12 mães de filhos com Transtorno do Espectro Autista. Foi possível 

perceber que as mães imediatamente assumiram os compromissos relativos aos 

cuidados com o filho autista, entendidos como relacionados ao papel feminino, 

enquanto os pais mantiveram a atividade laboral, atrelada ao papel masculino. Ainda, as 

participantes relataram dificuldades em se dedicar a outras atividades e aos outros 

filhos, referindo uma ‘dedicação exclusiva’ ao filho com autismo, evidenciado com o 

fato de que nenhuma continuou trabalhando após o diagnóstico, mesmo aquelas que 

contavam com a presença de pais implicados nos cuidados do filho. Apesar das recentes 

reconfigurações do papel do pai nas famílias, a naturalização da mãe como principal 

cuidadora parece ainda muito presente em famílias com filhos atípicos, dificultando o 

compartilhamento dos cuidados parentais, acarretando em uma sobrecarga materna. 
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Resumo 

 

O contexto de pandemia mundial da COVID-19 revelou a vulnerabilidade de idosos em 

relação às consequências psicológicas. Este trabalho sob análise da perspectiva Life 

Span, analisa a relação entre a trajetória desenvolvimental e as influências genético-

biológicas e socioculturais na velhice. O estudo objetivou investigar a associação entre 

os fatores sócio demográficos e os sintomas de desconforto psicológico em idosos 

brasileiros durante o contexto de pandemia da COVID-19. A pesquisa possui caráter 

exploratório, com uma amostra de 289 idosos de idade superior a 60 anos, recrutados a 

partir da técnica da bola de neve, por meio virtual. Os resultados indicaram o sexo 

feminino como majoritário, com escolaridade variando entre 13 a 18 anos, religião 

cristão-católica, coabitação com membros adultos, renda familiar maior que 1.200 reais 

e ocupação do tipo aposentadoria. Os sintomas de desconforto psicológico mais 

frequentes foram inquietação, insônia, tensão muscular e vontade de chorar por parte do 

gênero masculino, renda familiar entre 900 e 1.200 reais e moradia menor que 50 m². 

Conclui-se que houve associação significativa entre fatores sócio demográficos e 

psicológicos, sendo sintomas de ansiedade os mais proeminentes, sugerindo uma 

percepção de perda de controle sobre o futuro e vulnerabilidade física face a um 

contexto estressor. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa investigou quais as condutas na interação adulto/criança, favoráveis ao 

desenvolvimento da autonomia infantil, são apresentadas por pais ou responsáveis de 

crianças de 3 a 6 anos com desenvolvimento atípico e em quais planos da autonomia - 

reflexivo, de ação, relacional e identitário - são apresentadas mais condutas favoráveis e 

desfavoráveis. Foi realizada uma coleta de dados on-line utilizando um questionário 

estruturado. Participaram 22 mães (90,90%) e pais (9,10%) de crianças com 

diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (72,73%), Atraso Global do 

Desenvolvimento (18,18%) e deficiência física (9,09%). Observou-se que ajudar ou 

encorajar a criança a pensar foram as mais escolhidas entre as condutas favoráveis 

(48,48%), enquanto explicar regras e ordens (30,68%) e oferecer responsabilidades 

(19,70%) foram as menos escolhidas. Entre as condutas desfavoráveis, houve maior 

escolha por imposições (36,36%). Em relação aos planos da autonomia, o reflexivo 

apresentou o maior número de condutas desfavoráveis (33,33%), enquanto o de ação, o 

maior número de condutas favoráveis ao desenvolvimento (87,88%). Verifica-se que 

esses pais incentivam a independência da criança, entretanto, fazem pouco uso do 

diálogo e da oferta de responsabilidades nas suas práticas com os filhos. 
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Resumo 

 

A coparentalidade é a relação entre os pais para lidar com demandas da criação do(a) 

filho(a) e, está fortemente associada a desfechos importantes do sistema familiar. 

Portanto, objetivo do estudo foi investigar em que medida o ajustamento diádico de 

casais em transição para a parentalidade poderia influenciar a qualidade da 

coparentalidade pré-natal. Como instrumentos, foram utilizados a Escala da Relação 

Coparental e a Escala do Ajustamento Diádico. Os participantes (N=110) foram casais 

esperando o(a) primeiro(a) filho(a), com média de 31,27 anos (DP=5,28) de idade e 

23,21 semanas de gestação (DP=8,08). Utilizou-se uma regressão linear simples e, os 

resultados mostraram que o ajustamento diádico explicou 15,1% da variância nos 

escores da coparentalidade pré-natal [F(1, 108)=20,393, p < 0,001; R2ajustado=0,151; 

B (B=0,399, 95% IC=0,204 – 0,523)]. Em seguida, verificou-se, por meio de uma 

regressão múltipla (método forward), quais das subescalas mais explicariam a 

coparentalidade pré-natal. Apenas o Consenso [B (B=0, 277; t=0,279, p=0,006)] e a 

Coesão [B (B = 0,206 t=0,208, p=0,039)] foram significativas e compuseram o modelo 

de regressão [F(2, 107)=11,053, p < 0,001; R2ajustado=0,156]. O estudo traz 

contribuições teóricas pioneiras sobre a emergência da coparentalidade pré-natal e a 

utilização de análises mais sofisticadas que a correlação, com poder preditivo e 

explicativo. 
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Resumo 

 

A religiosidade/espiritualidade é uma dimensão cada vez mais abordada na área da 

saúde, podendo funcionar como um recurso no enfrentamento de doenças graves como 

o câncer infantojuvenil. O objetivo deste estudo qualitativo foi compreender as 

percepções de adolescentes com câncer sobre a religiosidade/espiritualidade. Após 

consentimento dos familiares, foram entrevistados oito adolescentes em tratamento 

oncológico. As entrevistas foram submetidas à análise temático-reflexiva e o protocolo 

COREQ orientou a verificação de qualidade do estudo. Os resultados encontrados 

demonstraram que os adolescentes tinham dificuldades em falar sobre os aspectos 

religiosos e espirituais, mas vivenciavam essa dimensão em seus contextos de vida, 

reconhecendo sua importância como um recurso que os auxiliava dando conforto, na 

manutenção da esperança e na aceitação de procedimentos do tratamento. Esses jovens 

recorreram à dimensão religiosa/espiritual antes da realização de algum procedimento, 

utilizaram objetos e rituais para lidar com situações difíceis e receberam 

cuidados/atenção religiosos/espirituais de pessoas de diferentes crenças. Os resultados 

encontrados demonstram que a religiosidade/espiritualidade pode ser um recurso 

complementar no enfrentamento do câncer nessa população, sendo importante que os 

profissionais de saúde estejam atentos às diferentes manifestações dessa dimensão ao 

longo do tratamento, sobretudo na escuta de adolescentes que parecem evocar uma 

vivência eminentemente prática desses elementos. 
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Resumo 

 
O Programa ACT – Para educar crianças em ambientes seguros tem como objetivo fortalecer as 

práticas parentais positivas. Durante a intervenção, as mães completam tarefas de casa para 

reforçar o aprendizado. O presente estudo analisou os relatos maternos dos comportamentos 
desafiadores dos filhos e como os disciplinaram. A amostra incluiu 16 mães de crianças entre 2-

6 anos (44% meninos, 56% meninas) que finalizaram a intervenção na versão on-line e 

realizaram a tarefa da 6ª sessão, que trata sobre a distinção disciplina e punição. Os dados foram 

quantificados em frequência e prevalência. As prevalências dos comportamentos desafiadores 
relatados foram: Fazer birra/choro (n = 9; 56%), Desobedecer regra/instrução (n = 9; 56%), 

Brigar com os pais (n = 6; 37%) e Fazer bagunça (n = 6; 37%). Quanto à disciplina positiva 

materna, as mais relatadas foram: Conversar com a criança (n = 14; 87%), Estabelecer limites (n 
= 10; 62%), Estabelecer consequências (n = 9; 56%) e Dar um tempo (n = 8; 50%). De forma 

esperada, poucas relataram o uso da punição, sendo o Gritar a mais relatada (n = 4; 25%). 

Verifica-se que as mães relataram mais uso da disciplina positiva e evitaram a punição, que são 
objetivos da referida sessão. 

Palavras-Chave: práticas parentais; intervenção on-line; disciplina 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - FAPESP 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 

Área: DES - Psicologia do Desenvolvimento  
 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 7495439 

 

Compreensão da Velhice LGBT entre Pessoas Vivendo Com HIV:  Uma Análise 

Prototípica da Representações Sociais 

 

Evair Mendes da Silva Sousa (UFDPar), Mateus Egilson da Silva Alves (Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar), Ludgleydson Fernandes de Araújo 

(Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar) 

 

Resumo 

 

Nas últimas décadas, tornaram-se numerosos os estudos acerca da velhice LGBT, 

especialmente nos países de língua inglesa. Todavia, ainda são incipientes os estudos 

brasileiros que versem acerca do envelhecimento de grupos minoritários como idosos 

LGBT e Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV). Assim, este estudo objetivou apreender 

as Representações Sociais (RS) da velhice LGBT entre PVHIV, com base teoria na 

Abordagem Estrutural das RS de Abric. Participaram 111 PVHIV de 21 estados 

brasileiros, com idade média de 42 anos, majoritariamente homens (85%), 

homossexuais (75%), solteiros (85%), com renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos 

(35%). A coleta de dados se deu com um questionário sociodemográfico, analisado a 

partir do software SPSS, e o Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) analisado 

no software IRaMuTeQ. Compreende-se similaridades entre as representações 

partilhadas acerca do HIV e da velhice LGBT, em ambos os casos, predominam dentre 

os elementos centrais as palavras “medo” e “solidão”, outrossim, as representações 

acerca das próprias vivencias reverberam nas concepções acerca do envelhecimento em 

geral. Ademais, compreende-se o papel da família nos processos de exclusão e tristeza 

entre essas populações e, ao mesmo tempo, a importância do apoio familiar nessa fase 

do ciclo vital para maior bem-estar e segurança. 
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Resumo 

 

Embora a concepção de família cisheteronormativa seja vista como hegemônica, há 

incontáveis configurações familiares, dentre estas, as famílias constituídas por casais do 

mesmo gênero. Este trabalho buscou conhecer a concepção de família para seis casais 

gays cisgênero (24 a 54 anos; 3 a 21 anos de relacionamento) e como estes vivenciavam 

as implicações das concepções tradicionais de família na sua realidade. Realizou-se uma 

pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas com a díade. Os dados 

foram analisados com base na análise de conteúdo. Constatou-se que os avanços que a 

comunidade LGBTQ+ alcançou em termos legais (equiparação do casamento e união 

estável/2011 e regulamentação do casamento civil/2013) influenciou positivamente, 

pois se sentiram mais representados e protegidos pelo Estado. Porém, constatou-se que 

os casais ainda mencionam constrangimentos em relação à vivência da sua orientação 

sexual. O preconceito foi expresso nas famílias de origem e no trabalho e reverberou na 

homofobia internalizada, expressa no receio em demonstrar “trejeitos” femininos e se 

portarem como casal em público. Ressalta-se a necessidade de problematização do 

padrão cisheteronormativo, para que sejam aceitas outras configurações de ser e de se 

fazer família, assim como a importância de visibilizar famílias LGBTQ+, suas formas 

de existência e resistências. 
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Resumo 

 

Com a pandemia da Covid-19 houve aumento de estímulos estressores, tempo 

disponível para o consumo de mídias interativas (MI) e sintomas de ansiedade nas 

famílias. Este estudo teve o objetivo de caracterizar o consumo de mídias interativas e 

os níveis de ansiedade de pré-escolares, antes e durante a pandemia da Covid-19, na 

perspectiva dos pais. Um questionário on-line foi respondido nos meses de abril e maio 

de 2021, por 30 adultos que conviviam com crianças entre 4 e 5 anos de idade. A 

análise descritiva simples das respostas considerou o tempo de exposição das crianças 

às mídias interativas e indicadores de ansiedade identificados pelos pais, antes e depois 

da pandemia da Covid-19.  O cálculo da moda e das médias gerais, indicou o aumento 

do tempo e frequência do consumo de mídias sociais e o aumento dos níveis de 

ansiedade das crianças durante a pandemia, quando comparados com período anterior. 

Os adultos estimaram que as crianças estiveram mais tempo expostas às mídias sociais e 

ficaram mais ansiosas em virtude do isolamento/distanciamento social. Os achados 

confirmaram a hipótese inicial de aumento de condições adversas para crianças pré-

escolares durante a pandemia da Covid-19. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar quais as condutas, na interação 

adulto/criança, favoráveis ao desenvolvimento da autonomia infantil são apresentadas 

por pais ou responsáveis de crianças de 3 a 6 anos. Também foi pesquisado em quais 

planos da autonomia - reflexivo, de ação, relacional e identitário - os pais apresentam 

mais condutas favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento. Para tanto, foi realizada 

uma coleta de dados on-line com 209 participantes, por meio de um questionário 

estruturado, contendo doze situações cotidianas sobre as quais os participantes 

indicaram a resposta mais semelhante à conduta que teriam com seus filhos. Os 

resultados evidenciaram que, dentre as condutas não favoráveis ao desenvolvimento da 

autonomia, houve uma maior escolha por condutas impositivas (27,91%). Já em relação 

às condutas favoráveis, houve predominância por ajudar ou encorajar a criança a pensar 

(55,98%) e menor escolha por oferecer responsabilidades à criança (25,20%). O plano 

reflexivo apresentou o maior número de respostas desfavoráveis (26,16%) e o plano de 

ação o maior número de escolhas favoráveis ao desenvolvimento da autonomia 

(89,14%). Os resultados sugerem que, ainda que os pais incentivem a independência, há 

menos incentivo à reflexão e responsabilidade. 
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Resumo 

 

A pandemia de COVID-19 tem trazido impactos na vida das famílias. O presente estudo 

comparou o distanciamento social, os eventos estressores e a saúde mental na pandemia 

entre pessoas pertencentes às famílias em contextos de vulnerabilidade (baixa renda/não 

baixa renda, minorias sexuais /não minorias, presenciou violência/não presenciou 

violência, deficiência/não deficiência). A partir de uma survey online, participaram 

3389 pessoas (18 a 67 anos), nos meses de outubro e novembro de 2020. Foram 

utilizadas medidas de Distanciamento Social (DS), Eventos estressores na pandemia 

(EEP), e Saúde Mental (SM), além de características sociodemográficas. Estatísticas 

descritivas e bivariadas foram calculadas e descobriu-se que pessoas de baixa renda (n = 

211) e minorias sexuais (n = 684), tiveram médias mais altas de EEP, quando 

comparadas com os grupos não baixa renda e não minorias sexuais. Além disso, o grupo 

de minorias sexuais, quando comparado com as pessoas não minoritárias fez mais 

distanciamento social. Por fim, tanto as minorias sexuais, como as pessoas que 

presenciaram violência familiar na pandemia (n=127) apresentaram médias mais baixas 

de saúde mental. Diferenças nos grupos em relação às características sociodemográficas 

também foram encontradas. Os resultados evidenciam que a pandemia do COVID-19 

pode agravar as vulnerabilidades de diferentes contextos familiares. 
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Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP) 

 

Resumo 

 

O objetivo do estudo foi examinar a efetividade de um programa de intervenção 

preventiva universal de violência contra crianças, no formato on-line, para o 

fortalecimento de práticas parentais positivas e do senso de competência maternos. 

Participaram 20 mães, recrutadas em redes sociais, com filhos de 2-6 anos. A coleta de 

dados envolveu três fases: avaliações pré- e pós-intervenção e intervenção ACT. O 

programa ACT - Para educar crianças em ambientes seguros aconteceu semanalmente 

no formato on-line (9 sessões em grupo). Nas fases de pré- e pós-intervenção, foram 

aplicados os questionários com as mães para avaliar as práticas parentais (ACT e 

PAFAS) e o senso de competência parental (PSOC). Os dados foram analisados por 

meio de comparação intragrupo (pré- vs. pós-intervenção; teste de Wilcoxon; p 

&#8804; 0,05). A amostra foi composta por mães de 36 anos em média, provenientes do 

nível socioeconômico médio e elevado de escolaridade. Os resultados mostraram que, 

em comparação à fase pré-intervenção, houve aumento na regulação 

emocional/comportamental materna e diminuição do uso de práticas coercitivas. 

Adicionalmente, houve melhora no senso de competência parental no momento de pós-

intervenção. A intervenção ACT on-line demonstrou efetividade em fortalecer e 

melhorar as práticas parentais e o senso de competência materno. 
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Resumo 

 

A velhice é um tema pouco debatido na psicologia quando comparada a outras fases do 

desenvolvimento. E a esperança vem ganhando robustez como construto relacionado à 

saúde nessa faixa etária. Esta temática torna-se mais urgente com a inclusão da velhice 

na Classificação Internacional de Doenças (CID), patologizando uma fase do 

desenvolvimento humano. A presente revisão integrativa da literatura objetivou 

verificar a recorrência de estudos sobre o tema esperança e envelhecimento e procurou 

pelas relações sólidas na literatura que embasassem a esperança como um construto 

relacionado à saúde na velhice. Estabeleceu-se uma busca por artigos combinando os 

descritores: esperança, velhice, envelhecimento, idoso, idosos, terceira idade e velho nas 

seguintes bases de dados: Scielo, PePSIC, LILACS e Index Psi. Os critérios de inclusão 

para artigos foram: a) tema; b) publicados entre 2015-2020; c) idiomas inglês e 

português. Os critérios de exclusão dos artigos: a) relacionado à esperança de vida; b) 

duplicados; c) fora do período 2015-2020; d) em idiomas que não inglês e português. A 

busca resultou em 24 artigos e concluiu-se que a esperança está relacionada ao bem-

estar, saúde e melhor qualidade de vida, sendo também a desesperança um possível 

sinal de alerta para adoecimentos nesta faixa etária. 

Palavras-Chave: velhice; esperança; saúde 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Bolsa de Mestrado Cnpq da primeira autora (Carolina Mourão 

Franco de Sá Barros). 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: DES - Psicologia do Desenvolvimento 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 8698392 

 

Estratégia metodológica de coletas assíncronas para estudo da interação mãe-bebê: 

um estudo preliminar de adaptação 

 

Nathália Pozzobon Brum (PUCRS), Anelise Meurer Renner (PUCRS), Adriane Xavier 

Arteche (PUCRS) 

 

Resumo 

 

A interação mãe-bebê tem papel importante no desenvolvimento infantil. A pandemia 

da Covid-19 através das medidas de distanciamento social impactou diretamente o 

apoio social recebido e as rotinas das mães e seus bebês. Além disso, o método adotado 

em estudos conduzidos com essa amostra tiveram que ser ajustados. O presente estudo 

teve como objetivo realizar uma análise preliminar de uma estratégia metodológica 

assíncrona de avaliação da interação mãe-bebê, na qual as próprias participantes 

gravaram suas interações com seus bebês através de telefone celular. Os vídeos tinham 

5 minutos de interação mãe-bebê livre entre as semanas 1 e 9 de vida. Para tal, foram 

enviadas orientações escritas e imagens, além dos questionários iniciais em que foram 

recolhidas informações sociodemográficas e referente a sintomatologia materna de 

ansiedade e depressão. Analisando apenas a terceira semana, dentre os 16 participantes 

com vídeos enviados, cerca de 68,75% (11 famílias) tiveram-os incluídos na amostra. 

Não houve relatos de dificuldades de compreensão da atividade, contudo houve casos 

nos quais as instruções não foram seguidas. Dentre os analisados, grande parcela dos 

comportamentos desejados foram possíveis de serem observados. Concluiu-se que, 

apesar das limitações, a coleta à distância é uma ferramenta importante. 
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Resumo 

 

As expectativas de futuro são fatos constantemente presentes na vida dos indivíduos de 

modo geral de uma sociedade, essa busca e crença de um futuro idealizado, se dá devido 

a imprevisibilidade do curso da vida, quando refere-se às mães em contexto de cárcere 

evidenciam-se sentimentos de ansiedade e medo devido a sua situação. Este estudo 

buscou identificar e compreender as expectativas de futuro, de mulheres gestantes e 

puérperas que se encontram em situação de privação de liberdade no sistema 

penitenciário paraense. Participaram desta pesquisa oito internas (seis gestantes e duas 

lactantes) que estavam na Unidade Materna Infantil (UMI), do Centro de Reeducação 

Feminino (CRF-PA) Para chegar a esse objetivo foi pedido às participantes que 

produzissem cartas onde elas expressassem seus desejos para o ano de 2021, a atividade 

teve duração de 120 minutos e ao final as cartas foram entregue as pesquisadoras. As 

cartas apresentaram como elemento comum a palavra “Deus”, por vezes ligado a ajuda 

que pode fornecer para as internas saírem do cárcere e nunca retornarem e/ou ao amparo 

que pode fornecer aos familiares, é válido ressaltar a inexistência de referências ao 

contexto pandêmico mundial que vivemos, peripécia decorrente do difícil acesso a 

informações dentro do cárcere. 
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Resumo 

 

A presente pesquisa analisou as falas de cuidadoras dirigidas aos bebês em acolhimento 

institucional. Especificamente, investigou-se: quem dirigia falas aos bebês; quais os 

conteúdos dessas falas; e características da responsividade. Para tanto, utilizou-se 

vídeogravações semanais, acompanhando as interações verbais de dois bebês ao longo 

de três meses, sendo os nomes fictícios: Lucas (acompanhado dos 4 aos 7 meses); e 

Luis Guilherme (10-13 meses). Para a transcrição das falas e mapeamento das 

categorias utilizou-se o software ELAN. Os resultados mostraram que foram as 

cuidadoras que mais dirigiram falas a Lucas, enquanto as voluntárias as que mais 

dirigiram falas a Luis Guilherme. Entretanto foram baixas as frequências e durações das 

falas dirigidas aos bebês. Os conteúdos variaram conforme a idade, desenvolvimento e 

local onde permaneciam: com Lucas (mais novo) destacou-se o manhês, as repetições e 

frases exclamativas; com Luis Guilherme (mais velho, mais habilidades 

motoras/deslocamentos) destacou-se chamamentos/vocativos e imperativos. Já a 

responsividade das cuidadoras foi observada mais nas situações envolvendo o choro de 

Lucas, e comportamentos exploratórios de Luis Guilherme. Frente aos resultados, 

discute-se o papel mediador do adulto na promoção do desenvolvimento comunicativo 

dos bebês; e a importância da formação contínua dos cuidadores voltadas para a 

promoção destas habilidades.  
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Resumo 

 

A presente pesquisa investigou as interações verbais entre criança acolhida e seus 

cuidadores em acolhimento familiar. Especificamente, buscou-se analisar conteúdos 

destas falas e seus aspectos socioafetivos. Foi realizado estudo de caso observacional, 

com cinco vídeo-gravações quinzenais, acompanhando por dois meses o acolhimento de 

uma criança (nome fictício: Julia, 3 anos) em família acolhedora composta por mãe, pai 

e duas filhas. Neste período, a família também acolhia outros dois bebês. Para análise e 

categorização das falas utilizou-se o software ELAN. Os resultados mostraram que a 

mãe foi quem mais dirigiu falas a Julia. A maior parte do conteúdo de suas falas 

consistiu em ordens/comandos e imperativos. Falas afetuosas, elogios e explicações 

ocorreram com menor frequência. O manhês mostrou-se importante regulador do 

comportamento infantil, mesmo quando não era dirigido a Julia e sim aos bebês. Muitas 

das falas dirigidas à criança buscavam evitar ou interromper seu contato com os bebês. 

Observou-se redução progressiva de falas responsivas dirigidas a Julia (isto é, mais 

contingentes, disponíveis, afetuosas e ajustadas), com maior ocorrência na primeira 

semana de gravação e menor ocorrência na última semana. Discutiu-se a relevância da 

formação continuada para a qualidade das práticas de cuidado e interações socioafetivas 

estabelecidas em acolhimento familiar. 
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Resumo 

 

Em meio à pandemia da COVID-19, muitas famílias têm enfrentado dificuldades na 

educação das crianças. Em vista disto, grupos de orientação parental podem ser um 

espaço importante de compartilhamento de experiências e aprendizagem de novas 

competências parentais. Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de extensão 

universitária do Núcleo de Estudo em Contextos de Desenvolvimento Humano: Família 

e Escola (NEDEFE) da Universidade Federal de Santa Maria. O projeto de extensão 

objetiva orientar pais, mães e outros cuidadores em relação à educação parental, por 

meio de pequenos grupos. O primeiro grupo foi desenvolvido no segundo semestre de 

2020, de maneira on-line, por meio de seis encontros temáticos com frequência semanal 

e duração de 1 hora e meia. Participaram do grupo cinco mães de crianças de 6 a 11 

anos, de uma escola privada de Santa Maria - RS. Os encontros permitiram o 

compartilhamento de estratégias educativas parentais entre as mães participantes, bem 

como a aprendizagem de práticas educativas positivas. Ao final dos encontros, foi 

entregue às mães um folder informativo em forma de cartilha, com as questões 

abordadas no grupo. O grupo contribuiu no manejo dos comportamentos infantis, e 

consequentemente, na melhora da relação entre as mães e seus(as) filhos(as). 
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Maria Colino Magalhães (Universidade Federal do Pará) 

 

Resumo 

 

O nascimento de bebê de baixo peso que necessita permanecer hospitalizado refere-se a 

um período de incertezas e insegurança da mãe em exercer sua função materna, visto a 

condição especial de saúde do bebê. O método canguru apresenta se com grande 

efetividade nas ações direcionadas ao bebê e sua respectiva família, na promoção de 

estratégias para vínculo mãe-bebê e a segurança materna. Considerando estes aspectos, 

foi elaborado um guia sobre os cuidados preconizados pelo método canguru para a 

promoção do cuidado ao bebê; a utilização deste faz parte de uma pesquisa transversal, 

descritiva e exploratória sobre vínculo, cuidado e desenvolvimento, e oferece, a partir 

de uma linguagem de fácil acesso, informações sobre troca de fraldas, banho, 

posicionamento, sono, alimentação e manuseio do bebê. As ações acontecem 

diariamente, pela manhã em um hospital no norte do Brasil e duram em média trinta 

minutos. A utilização do guia na pesquisa iniciou em março e até agosto de 2021 já 

foram assistidas aproximadamente 140 mães. O guia é de domínio público, as mães 

recebem tanto a versão impressa como a digitalizada. A aplicação deste tem fortalecido 

maior adesão do cuidado canguru, colaborando com maior envolvimento e 

disponibilidade da família às necessidades do bebê. 
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Resumo 

 

Os efeitos do uso do smartphone por crianças na relação com seus cuidadores foi pouco 

explorada no nosso país. Acrescenta-se que o distanciamento social, decorrente da 

pandemia da Covid-19, produziu modificações acentuadas na rotina das famílias e 

propiciou o aumento do tempo de exposição das crianças aos celulares. Este trabalho 

teve o objetivo de verificar o impacto potencial da duração, frequência e finalidade do 

uso de smartphones por crianças pré-escolares na relação com seus cuidadores, do ponto 

de vista destes. Um questionário misto, apresentado on-line, na plataforma Google 

Forms, no período de março/maio/2021 foi respondido por 28 adultos, cuidadores 

principais de crianças que utilizavam smartphones, com idade entre 3 e 6 anos. De 

acordo com seus cuidadores, as crianças utilizaram o celular por sete dias na semana, 

com duração de até 1h por dia. As principais finalidades foram o lazer e a distração 

(assistir vídeos, filmes ou desenhos animados). A respeito da relação com os 

cuidadores, os achados indicaram que as crianças manifestaram comportamentos 

favoráveis à boa interação com seus cuidadores. As crianças utilizaram o celular de 

acordo com recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e a relação com seus 

cuidadores não pareceu afetada pela frequência e duração do uso.  
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Resumo 

 

A violência entre parceiros íntimos (VPI) é um problema social grave que, em sua 

maioria, ocorre em ambientes domésticos, muitas vezes sucedendo ao envolvimento 

direto ou indireto de crianças no conflito. O presente estudo teve como objetivo realizar 

uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos da exposição à violência no 

desenvolvimento infantil. Foi feita uma análise sistemática da literatura nacional e 

internacional dos últimos 11 anos (2010-2021) indexadas em diferentes bases de dados, 

a qual selecionou-se estudos cujo foco principal seja a investigação das repercussões da 

exposição à violência entre parceiros íntimos nas crianças e adolescentes. A avaliação 

dos artigos selecionados trouxe importantes considerações a respeito das diversas 

consequências emocionais, sociais e físicas de tal fenômeno na vida das crianças, e 

apontou para a necessidade de maiores investimentos e investigações a respeito do 

tema.  
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Resumo 

 

Para que bebês tenham um desenvolvimento saudável é importante que suas mães 

estimulem seus sentidos desde os primeiros meses de vida. O estudo teve por objetivo 

apresentar um material instrucional, intitulado: A massagem Shantala para bebês em 

espaço de acolhimento institucional: Manual para educadores e cuidadores, para as 

mães avaliarem as possibilidades de benefícios da massagem para suas crianças. 

Participaram do estudo mães em contexto de cárcere, na Unidade Materno Infantil, 

localizada no Centro de Reeducação Feminino em Belém do Pará, onde fizeram parte 

oito mulheres (cinco grávidas e três puérperas), multíparas de idade entre dezoito e 

dezenove anos.  O material instrucional foi apresentado pelas pesquisadoras as mães 

que, depois de lerem, responderam a um questionário semiestruturado que objetivava 

uma avaliação do material a partir da impressão das usuárias. Os principais resultados 

foram: No tocante a compreensão do material escrito todas indicaram compreender as 

informações e que é uma leitura fácil; 63 % concordam com a atratividade da capa; 

62,5% concordaram totalmente que as informações são importantes e 75% 

recomendariam a leitura para outras mães. Os resultados demonstraram boa 

compreensão das mães acerca dos benefícios da massagem Shantala para seus bebês. 
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Resumo 

 

A toxoplasmose se caracteriza como uma infecção que pode causar graves 

complicações para gestantes, trazendo risco de infecção por toxoplasmose congênita 

para seus bebês, que podem apresentar sequelas orgânicas oriundas da doença e que 

necessitam de atenção extra. O presente trabalho é recorte de uma pesquisa que buscou 

compreender os efeitos da presença da toxoplasmose congênita para a maternidade, e 

nesse trabalho, aborda-se de forma mais específica, os efeitos no autocuidado materno. 

Para isso, foram realizadas 5 entrevistas semidirigidas com mães de bebês 

diagnosticados com toxoplasmose congênita. Os dados foram analisados pela técnica de 

análise de conteúdo. Foi possível perceber que o olhar das mães esteve inteiramente 

direcionado aos cuidados dos bebês de forma mais intensa do que o esperado no período 

puerperal. Assim, o autocuidado das mães ficou em segundo plano, levando a um estado 

de autonegligência. Percebeu-se a ocupação do papel materno de forma exclusiva, a 

partir de uma abdicação da vida profissional e dos interesses pessoais. Contudo, 

identificou-se que as participantes que contaram com mais suporte familiar e 

comunitário apresentaram maior bem-estar psicológico e emocional. Assim, destaca-se 

a importância do apoio social e familiar direcionado às mães de bebês diagnosticados 

com doenças congênitas como a toxoplasmose. 
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Resumo 

 

Na presente pesquisa, compreende-se o luto infantil na perda de um ente significativo 

do núcleo familiar e as reverberações do luto dos familiares responsáveis para a criança. 

A investigação com enlutados possui relevância social, pois o luto pode afetar diversos 

âmbitos da vida do sujeito e na infância pode acarretar um risco ao desenvolvimento 

psíquico. Assim, realiza-se uma pesquisa clínico-qualitativa de caráter descritivo e 

exploratório, desenvolvida com estudos de casos múltiplos. Utiliza-se a entrevista 

semiestruturada com os familiares e a entrevista lúdica com o infante. Como resultados 

preliminares, entende-se o luto infantil, muitas vezes, como uma dor silenciosa e 

solitária, que demanda um encaminhamento psíquico à quebra do vínculo da criança 

com o ente falecido, de si mesma diante de tal e das mudanças do ambiente familiar. Na 

família a expressão do luto, por vezes, se concentra em um integrante e os esforços 

deparam-se em sustentar a angústia da criança, reconfigurar as dinâmicas familiares, 

bem como reconstruir um espaço simbólico ao familiar perdido e aos investimentos na 

vida. Conclui-se que o luto infantil solicita uma elaboração associada a discursiva e 

suporte do meio familiar, precisando ser sustentado no reconhecimento da dor singular 

da criança e dos demais integrantes. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o conteúdo de cartilhas destinadas aos 

cuidadores de crianças durante a pandemia, considerando as orientações, o cuidado com 

a saúde mental infantil, e marcadores sociais presentes nos materiais. Para tal, foram 

realizadas buscas na ferramenta de pesquisa do Google a partir de dois conjuntos de 

palavras-chave: “criança”, “COVID” e “cartilha”; e “pais”, “COVID” e “cartilha”. 

Foram acessadas as cinco primeiras páginas dos resultados de cada um dos conjuntos de 

palavras-chave, totalizando o acesso a 100 sites distintos. Todas as 64 cartilhas 

identificadas foram lidas. Dessas, 33 foram excluídas, pois não eram dirigidas aos 

cuidadores das crianças, totalizando 31 cartilhas para análise. Para cada cartilha, foi 

criada uma ficha de leitura, que foi analisada de acordo com o objetivo do trabalho. A 

análise dos materiais evidenciou uma predominância de recomendações a respeito dos 

cuidados sanitários para prevenção da COVID. Alguns materiais destacaram a 

importância de considerar as emoções das crianças durante esse período, com atenção às 

formas de comunicação com as crianças no período, bem como da valorização do 

brincar. Discute-se sobre os materiais alguns marcadores, como raça, vulnerabilidade 

social, e de pessoa com deficiência.  
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Resumo 

 

Este estudo objetiva discutir a percepção dos pais sobre a influência do divórcio no 

comportamento de seus filhos com idade até 10 anos. A vivência de uma situação de 

separação conjugal e divórcio pode ser impactante a todos os envolvidos, 

principalmente quando há filhos menores. Participaram desta investigação 17 

indivíduos que responderam a um questionário eletrônico, com idade entre 23 e 46 anos, 

predomínio de mães (94%,n=16) com ensino superior completo (59%,n=10), com 

processo de divórcio consensual (82%,n=14), predomínio de filhas (59%,n=10) com 

idade entre 6 e 8 anos (36%,n= 6). Após análise das respostas, em síntese, os dados 

mais incidentes indicaram o que segue: Quatro participantes revelaram que não houve 

reação dos filhos, outros relataram as seguintes alterações comportamentais: 

agressividade (n=3), dificuldade nos estudos (n=3), ansiedade (n=2), depressão e 

tristeza (n=2), choro frequente (n=2) e outras sete categorias com incidência única. Na 

maior parte das vezes, mães e pai conversaram com os filhos sobre o comportamento, 

além de atitudes de maior atenção às crianças e solicitação e permissão da presença 

mais frequente do pai. Indicaram que sete crianças se submeteram à psicoterapia que 

auxiliou no processo. Em função da relevância do tema, outros estudos são necessários. 
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Resumo 

 

Este estudo qualitativo teve por objetivo compreender as percepções da criança em 

acolhimento institucional sobre casa, abrigo e escola, assim como a maneira que essas 

crianças vivenciam essa medida. Utilizando o desenho infantil, o método de Inserção 

Ecológica e a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento, buscou-se acessar a 

perspectiva dos participantes sobre seus níveis ambientais mais imediatos, e se estes 

poderiam ser considerados promotores de desenvolvimento. Os principais resultados 

apontam para a importância da utilização do desenho e das entrevistas nas pesquisas 

com crianças, por serem linguagens comuns a elas. Além disso, percebeu-se a 

singularidade da vivência de cada indivíduo, visto que cada infante apontou diferentes 

redes de apoio e vínculos, mesmo vivendo no mesmo espaço. Ademais, notou-se através 

do discurso das crianças como a pandemia de COVID-19 vem afetando o cotidiano do 

acolhimento, assim como a relevância de se construir estratégias para minimizar o 

impacto do isolamento social. Por fim, observa-se a necessidade da constante formação 

dos profissionais que atuam neste espaço e realização de novas pesquisas, com o 

objetivo de melhor atender as crianças acolhidas, respeitando suas individualidades e 

necessidades, possibilitando microssistemas cada vez mais positivos e promotores de 

desenvolvimento. 
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Resumo 

 

O presente estudo, parte de uma iniciação científica da primeira autora, objetivou 

comparar os repertórios de habilidades sociais educativas de professores e os 

comportamentos de crianças, através da observação direta das interações professor-

aluno e a descrição das contingências envolvidas nessas interações. A participante foi 

uma aluna do Ensino Fundamental I, de sete anos, cujos escores dos instrumentos Child 

Behavior Checklist e Teacher's Report Form foram clínicos para problemas de 

comportamento. O objeto de estudo foi uma filmagem de 30 minutos de um contexto 

natural de sala de aula, e por meio da observação desta foram coletados, contabilizados 

e categorizados todos os comportamentos emitidos pela aluna e pela professora, minuto 

a minuto, utilizando o protocolo de análise de vídeos de Medeiros (2020). 

Posteriormente descreveu-se as contingências envolvidas em cada classe de 

comportamentos, identificando estímulos antecedentes e consequentes, e a frequência 

em que ocorriam. Essas descrições permitiram a elaboração de hipóteses funcionais para 

os comportamentos da aluna, e assim, verificou-se que os problemas de comportamento 

eram mais frequentes que as habilidades sociais, e que a professora emitia habilidades 

sociais educativas contingentes às habilidades sociais da aluna, bem como utilizava 

práticas negativas diante dos problemas de comportamento. 
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Resumo 

 

Práticas Educativas Parentais (PEP) são estratégias utilizadas por pais, mães e outros 

cuidadores parentais como forma de educar as(os) filhos. As PEP são influenciadas por 

fatores individuais, relacionais, culturais e sociais. Com a pandemia da Covid-19, as 

relações parentais e sociais modificaram-se, suscitando alterações no convívio familiar, 

que podem impactar de maneira negativa no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. A partir disso, este estudo objetiva apresentar as análises produzidas por 

meio de uma revisão narrativa da literatura, acerca das práticas educativas parentais 

utilizadas na educação de filhos em contexto de pandemia da COVID-19. De maneira 

geral, estudos indicam que as relações de pais e filhos(as) se mostram fragilizadas 

devido à hiperconvivência familiar, ao estresse parental causado pelo distanciamento 

social, à conciliação entre demandas domésticas e de trabalho, dentre outros aspectos. 

Essas mudanças têm contribuído para o aumento de PEP punitivas na educação de 

crianças e adolescentes. Essas PEP são, há muitos anos, referenciadas na literatura 

nacional e internacional como um fator de risco ao desenvolvimento. Tais resultados 

indicam a necessidade de criação de espaços de acolhimento e orientação parental 

possibilitando a promoção de conhecimento, reflexão e de PEP com menor risco ao 

desenvolvimento. 
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Paulo, Ribeirão Preto, SP) 

 

Resumo 

 

O estudo teve por objetivo examinar associações entre práticas educativas maternas e os 
indicadores maternos de depressão, experiências adversas na infância e senso de competência, 

respectivamente a amostra foi com 20 mães com filhos de 2-6 anos, que participaram de um 

programa de parentalidade e prevenção de violência, o programa ACT - Para educar crianças 

em ambientes seguros que ocorreu de forma on-line. Na avaliação após a intervenção aplicou-se 
os questionários sobre práticas parentais (ACT e PAFAS), senso de competência parental 

(PSOC), indicadores de depressão (PHQ-9) e a história de experiências adversas na infância 

(ACE). Foram analisadas associações entre as práticas parentais após a intervenção e os 
indicadores de depressão, senso de competência de experiências adversas na infância, 

respectivamente (teste de correlação de Sperman; p &#8804; 0,05). Os resultados 

estatisticamente significativos mostraram que quanto mais regulação 
emocional/comportamental materna, maior senso de competência parental. Este senso por sua 

vez associou-se com mais encorajamento positivo, melhor relacionamento entre pais-filhos e 

menos práticas coercitivas, respectivamente. Destaca-se a relevância de analisar o efeito dessas 

variáveis maternas nas práticas parentais em contexto de intervenções sobre parentalidade. 
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Resumo 

 

O contexto familiar pode ser fator de risco ou proteção para um desenvolvimento 

infantil adequado. O presente trabalho descreve dois programas de orientação familiar, 

desenvolvidos na clínica escola de uma universidade pública, que tem como objetivo 

ampliar as práticas parentais e as habilidades educativas dos familiares, bem como 

prevenir problemas de comportamento. As intervenções contaram com 15 encontros 

semanais e a participação de 14 famílias, sendo sete em cada grupo: população não 

clínica [M=36,43; DP=9,41) e população clínica [M=43,14; DP=11,14). Foram 

aplicados instrumentos de pré e pós-intervenção e processuais. Os programas 

apresentaram a seguinte estrutura: revisão da tarefa de casa; dinâmica ou vivência; 

exposição didática; treino de habilidades; vídeo educativo/texto reflexivo; e tarefa de 

casa. A análise da intervenção pelo método JT indica a ocorrência de efeitos 

equivalentes nos dois grupos, com frequência de mudança positiva confiável semelhante 

tanto para o escore geral quanto para fatores da escala. As análises de conteúdo 

revelaram que os participantes do grupo clínico utilizavam inicialmente punições físicas 

com maior frequência do que os participantes do outro grupo. Concluiu-se que a 

investigação inicial proposta neste estudo comparativo sobre o impacto de intervenções 

parentais em contextos distintos, indica efetividade em ambas as condições de 

intervenção. 
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intervenção em contexto hospitalar 
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Rodrigo Limonge Reis Carvalho (UERJ, Rio de Janeiro, RJ), Patricia Lorena Quiterio 

(Departamento de Cognição e Desenvolvimento, PPGPS/UERJ, Rio de Janeiro, RJ) 

 

Resumo 

 

Crianças e adolescentes com deficiência podem ter menos oportunidades para 

desenvolver e ampliar o repertório de habilidades sociais o que pode ocasionar déficits 

em tais habilidades, prejudicando suas relações sociais e qualidade de vida. Desta 

forma, a intervenção em habilidades sociais surge como importante ferramenta para o 

desenvolvimento dessas habilidades. O presente trabalho tem como objetivo descrever 

uma intervenção no campo das habilidades sociais com crianças e adolescentes com 

deficiência atendidos em um Hospital Universitário. A intervenção foi desenvolvida 20 

encontros semanais e 20 participantes [GE=10; GC=10] com idade entre 4 e 15 anos 

[M=9; DP=3,01]. Os encontros foram estruturados da seguinte maneira: exposição 

didática sobre cada classe de habilidades sociais, dinâmica ou vivência, atividades 

desenvolvidas utilizando comunicação alternativa e tarefa de casa. A partir da análise do 

Inventário de Habilidades Sociais para Alunos Sem Fala Articulada (IHS-ASFA), 

aplicado pré- e pós-intervenção, foram obtidos resultados que indicaram aumento no 

repertório de habilidades sociais nas subclasses: empatia, civilidade, assertividade, 

solução de problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas. Concluiu-se que a 

intervenção demonstrou benefícios e contribuiu na generalização dos efeitos da 

intervenção para outros contextos, assim como no uso da comunicação alternativa para 

ampliar as habilidades sociais. 

Palavras-Chave: habilidades sociais; comunicação alternativa; intervenção. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 

FAPERJ; Departamento de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

DEPEXT/SR-3. 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: DES - Psicologia do Desenvolvimento 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 8562440 

 

Relação do estresse de minorias em adolescentes de minorias sexuais com a saúde e 

bem-estar subjetivo 

 

Wériclis Antonio Duarte Barbosa de Lacerda (), Normanda Araujo de Morais 

(Universidade de Fortaleza - UNIFOR) 

 

Resumo 

 

Adolescentes LGBTs vivenciam o estresse de minorias, que são estressores específicos 

relacionados à sua condição de minoria sexual e de gênero (homofobia internalizada, 

percepção do estigma e ocultação da orientação sexual). Tais estressores os expõem a 

piores indicadores de saúde e bem-estar. Buscou-se caracterizar o estresse de minorias 

em 194 adolescentes (66,5% sexo feminino; 83% cisgêneros), relacionando-o aos 

indicadores de saúde e ao bem-estar subjetivo (composto pelas variáveis de satisfação 

de vida, afeto positivo e afeto negativo). Os participantes responderam a uma pesquisa 

online, com questões de caracterização sociodemográficas e medidas padronizadas das 

variáveis estudadas. Estatísticas descritivas e inferenciais calculadas no SPSS revelaram 

níveis elevados de homofobia internalizada; baixas médias de percepção do estigma; e 

que a revelação da orientação sexual tendeu a acontecer mais no grupo de amigos 

LGBT/amigos em geral, do que na família. A homofobia internalizada correlacionou-se 

positivamente à satisfação de vida e aos afetos positivos; a experiência de estigma 

correlacionou-se positivamente aos afetos negativos e negativamente aos afetos 

positivos; e a revelação da orientação sexual é maior entre os participantes de maior 

afeto positivo. Os resultados são inovadores no campo de estudos de adolescentes e 

minorias sexuais e possuem implicações importantes no campo teórico e prático. 

Palavras-Chave: adolescência; minorias sexuais; estresse de minorias. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: FUNCAP, FEQ/UNIFOR e CNPQ. 
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(UFRGS), Adriane Xavier Arteche (PUCRS) 

 

Resumo 

 

A literatura que busca compreender as influências do estilo e prática parental no 

desenvolvimento socioemocional em pré-escolares é ainda escassa. O presente estudo 

teve como objetivo preencher essa lacuna investigando a relação entre os estilos e 

práticas parentais e as variáveis de desenvolvimento socioemocional na segunda 

infância (reconhecimento de expressões emocionais, teoria da mente, empatia e 

tolerância à frustração). Para a realização do estudo, foi coletada uma amostra composta 

por 100 cuidadores de crianças de 4 a 5 anos. Os instrumentos aplicados por meio 

online foram: Questionário de Dados Sociodemográficos (elaborado para o estudo), 

Questionário de Estilos e Dimensões Parentais (QEDP), Escala de Lembranças sobre 

Práticas Parentais (EMBU-P), Questionário de Empatia (EmQue), Medida de Percepção 

da Teoria da Mente das Crianças (PCToMM-E) e questionários de tolerância à 

frustração e reconhecimento de emoções elaborados para esta pesquisa. Os principais 

achados demonstraram que, a partir das análises de regressão, a parentalidade pode ser 

um preditor dos desfechos de reconhecimento de emoções, teoria da mente e empatia, 

mesmo quando consideradas as variáveis sociodemográficas. Esse resultado reforça a 

importância da avaliação da relação do responsável com a criança e a necessidade de 

intervenções que potencializem habilidades parentais adaptativas. 

Palavras-Chave: estilos parentais; práticas parentais; desenvolvimento socioemocional. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: BPA PUCRS 
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Transição para a Parentalidade 

 

Lívia Lira de Lima Guerra (UFSCar - Universidade Federal de São Carlos), Elizabeth 

Joan Barham (UFSCar) 

 

Resumo 

 

A coparentalidade, relação entre os pais para lidar com as demandas da criação do(a) 

filho(a), assume, gradativamente, um papel central no sistema familiar, afetando outros 

relacionamentos. Portanto, buscou-se investigar em que medida a coparentalidade, ainda 

no período pré-natal, explica o ajustamento diádico dos casais. Foi realizada uma 

análise de regressão linear múltipla (método forward), e utilizou-se as Escalas da 

Relação Coparental (Pré-natal) e do Ajustamento Diádico. Os participantes (N=110) 

foram casais esperando o(a) primeiro(a) filho(a), com média de idade de 31,3 

(DP=5,28) anos, de tempo de relacionamento de 6,33 anos (DP=4,54) e 23,2 semanas 

de gestação (DP=8,08). Observamos que a coparentalidade pré-natal explica 41,4% da 

variância no ajustamento diádico [F(3, 106)=26,685, p < 0,001; R(ao 

quadrado)ajustado=0,414]. Três componentes da relação coparental pré-natal, avaliados 

no modelo de regressão, foram importantes: (a) suporte coparental (&#945;=0,861): 

B=0,285, t=3,369, p=0,001); (b) sabotagem coparental (&#945;=0,731): B= -0,300, t= -

3,283, p=0,001; e (c) expectativa de exposição da criança ao conflito (&#945;=0,841): 

B= -0,243, t= -2,885, p=0,005. Os resultados trazem contribuições pioneiras sobre a 

emergência da coparentalidade pré-natal e ressaltam a relevância da oferta de 

intervenções para prevenir os fatores de risco inerentes a esse período. 

Palavras-Chave: Transição para a parentalidade; relação conjugal; funcionamento 

familiar 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 
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Técnicas e instrumentos de avaliação de habilidades sociais de crianças com 

desenvolvimento típico e atípico: revisão integrativa 

 

Isabella Goulart Bittencourt (Universidade Federal de Santa Catarina), Marina 

Menezes (Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Resumo 

 

Objetivou-se identificar as técnicas e os instrumentos utilizados para avaliar as 

habilidades sociais (HS) em treinamentos de habilidades sociais (THS) em grupo com 

crianças de seis a 12 anos, com desenvolvimento típico e atípico. Buscaram-se artigos 

empíricos publicados entre 2009 e 2019, em cinco bases de dados (SciELO, BVS, 

PsycInfo, SCOPUS e Web of Science). Foram encontrados 325 manuscritos. Após 

excluir os duplicados e aplicar os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 

29 estudos (18 internacionais e 11 brasileiros) dos quais foram analisadas informações 

sobre as características dos participantes dos THS e as medidas de avaliação das HS. 

Referente às características, foram encontrados 15 estudos com crianças com 

desenvolvimento típico e 14, com atípico. Apenas um estudo brasileiro investigou o 

THS com crianças com desenvolvimento atípico. Quanto às medidas, 25 estudos 

utilizaram somente escalas, inventários ou questionários. Dois estudos brasileiros 

utilizaram entrevistas qualitativas e duas pesquisas internacionais empregaram métodos 

qualitativos e quantitativos. Esse resultado corrobora que os métodos quantitativos são 

mais frequentemente adotados em pesquisas relacionadas a intervenções. Porém, 

técnicas qualitativas também podem ser utilizadas para compreender a complexidade 

dos THS e dos contextos em que ocorrem. Sugere-se a utilização de métodos mistos de 

investigação no campo das HS. 

Palavras-Chave: avaliação psicológica; desenvolvimento infantil; treinamento de 

habilidades sociais. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 
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Tradução, adaptação e evidência de validade da Escala Violência Virtual no 

Namoro (EVVN) 

 

Patrícia Oliveira Lima (UNIFOR - Universidade de Fortaleza), Normanda Araujo de 

Morais (UNIFOR), Clarissa Pinto Pizarro (PUC-Rio), Joyce da Conceição Alves de 

Jesus (PUC-Rio) 

 

Resumo 

 

O estudo avaliou as evidências de validade da Escala de Violência Virtual no Namoro 

(EVVN) para o contexto brasileiro. O instrumento investiga agressões realizadas e 

sofridas pelo respondente no contexto virtual em ocasiões de namoro, através de duas 

escalas, uma para perpetradores (EVVN-P) e outra para vítimas (EVVN-V). As escalas 

tem dois fatores de primeira ordem oblíquos, com a dimensão violência psicológica (6 

itens) e a dimensão violência relacional (5 itens), totalizando 22 itens a serem 

respondidos através de uma escala Likert de cinco pontos. Participaram 680 indivíduos 

com média de idade de 22,65 (DP = 3,20), sendo 75,5% mulheres. A EVVN foi 

traduzida do idioma de origem para o português brasileiro, foi realizada a síntese das 

traduções, análise da versão sintetizada por juízes e estudo piloto. As análises da 

estrutura fatorial do instrumento confirmam a estrutura de dois fatores oblíquos de 

primeira ordem de cada escala. Os índices de confiabilidade foram adequados para a 

EVVN-P (dimensão psicológica, &#945; = 0,83; dimensão relacional, &#945; = 0,88) e 

para a EVVN-V (dimensão psicológica, &#945; = 0,98; dimensão relacional, &#945; = 

0,99). As evidências de validade e fidedignidade sugerem que o instrumento é adequado 

para uso com o público alvo deste estudo. 

Palavras-Chave: abuso digital; violência entre parceiros íntimos; jovens. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: FUNCAP 
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Triagem de desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 3 a a 6 anos em 

educação infantil. 

 

Juliana Augusta Bechelli Valadão Tonelo (Prefeitura Municipal de Tarumã), Ailton 

Luís Pereira Takayama (Universidade Ibirapuera), Isabel Cristina Barros Pinto- 

Universidade Ibirapuera (Universidade Ibirapuera), Márcia Regina Fumagalli 

Marteleto (Universidade Ibirapuera) 

 

Resumo 

 

A educação infantil é um ambiente de grande importância para promoção de 

desenvolvimento saudável de crianças pequenas, sendo um local para exercer a 

vigilância de atrasos neuropsicomotores. Sendo assim, este estudo avaliou o 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre três e seis anos de idade, atendidas 

em Escola de Educação Infantil da zona sul da cidade de São Paulo, por meio do Teste 

de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (TTDD-R). Foram avaliadas 261 

crianças, com média de idade de 4 anos e nove meses (DP=0,67); sendo 138 meninas 

(52,87%). Do total de crianças avaliadas 148 (56,7%) apresentaram desenvolvimento 

normal e 113 (43,3%) mostraram risco. Considerando os campos específicos, 6,2% das 

crianças apresentaram atraso na área motora grossa, 13,8% na área motora fina e 24,3% 

na área da linguagem. Embora a maioria das crianças (56,7%) tenha apresentado 

desenvolvimento normal pelo teste, ressalta-se que, as demais (43,3%) sugerem prejuízo 

no desenvolvimento neuropsicomotor, com ênfase no atraso de linguagem, onde o 

ambiente exerce uma grande influência. Enfatiza-se a importância da vigilância do 

desenvolvimento em instituições de ensino, visando detectar precocemente áreas com 

deficiência para estabelecer programas de prevenção primária. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento; Denver II; Educação Infantil. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Não há 
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Uso de telas por crianças pequenas durante a pandemia da Covid-19 na opinião 

dos adultos: um fator de risco? 

 

Letícia Rinolfi Pereira (Universidade Federal de São Carlos  - UFSCar), Maria Stella 

Coutinho de Alcantara Gil (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar) 

 

Resumo 

 

Supõe-se que houve um aumento da exposição das crianças às telas durante a pandemia 

da Covid-19. Entretanto, pouco se conhece sobre o uso de telas por crianças brasileiras. 

Este estudo teve o objetivo de caracterizar, do ponto de vista dos adultos, o uso de 

televisão (TV), computador pessoal (PC) e celular, por crianças de 6 a 59 meses, 

durante a pandemia da Covid-19. Um questionário online foi preenchido por 219 

adultos que conviviam com crianças. O tempo de tela da criança; a covisualização das 

telas com o adulto e a avaliação sobre o efeito de cada dispositivo nas habilidades das 

crianças foram examinados. Análises estatísticas descritivas das estimativas dos adultos 

indicaram que na pandemia: o tempo de tela aumentou para crianças de todas as idades; 

a covisualização variou entre os dispositivos, havendo a possibilidade de crianças 

ficarem expostas a telas sem supervisão de adulto; a avaliação do efeito do uso dos 

dispositivos aproximou-se, predominantemente, de “muito negativo” em uma escala 

Likert. Esses resultados confirmam a suposição inicial e sugerem que as crianças podem 

estar mais vulneráveis a fatores de risco para o desenvolvimento delas, uma vez que os 

adultos precisaram conciliar múltiplas responsabilidades. 

Palavras-Chave: Covid-19; Crianças Pequenas; Tempo de Tela 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq/UFSCar e INCT-ECCE 
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Velhice LGBT e pessoas vivendo com HIV: Concepções e intersecções. 

 

Evair Mendes da Silva Sousa (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar), 

Mateus Egilson da Silva Alves (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

UFDPar), Ludgleydson Fernandes de Araújo (Universidade Federal do Delta do 

Parnaíba - UFDPar) 

 

Resumo 

 

Considerando o crescimento da população idosa e a invisibilidade de grupos 

minoritários nos estudos gerontológicos, este trabalho buscou apreender a concepção 

acerca da velhice LGBT entre pessoas vivendo com HIV (PVHIV) tendo como base a 

teoria das representações sociais de Moscovici. Participaram 111 PVHIV de 21 estados 

brasileiros, majoritariamente homem (85%), homossexual (75%), sem religião (34%) e 

solteiro (85%). Utilizou-se um formulário virtual composto por um questionário 

sociodemográfico e uma entrevista estruturada analisados respectivamente através dos 

softwares SPSS e  IRaMuTeQ. As representações apreendidas voltam-se a 

compreensões especificas acerca da realidade de cada grupo aqui estudado: aos idosos 

LGBT, relacionadas a solidão e discriminação e às PVHIV idosas relacionadas a dupla 

face do uso continuo de medicamentos, tanto sobre os seus benefícios quanto sobre os 

riscos e inseguranças. Ademais, as representações apontam pontos em comum e 

interseccionalidades entre os grupos abordados, pautando-se na experiência de estigmas 

e exclusão social.  Deste modo, este estudo pode proporcionar subsidio teórico para o 

desenvolvimento de políticas públicas que visem a efetivação de direitos dos grupos 

aqui abordados, considerando os espaços sociais, bem como, a interseccionalidade, 

quando um sujeito ocupa diferentes papéis sociais minoritários e, assim, somam-se as 

vulnerabilidades. 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Velhice; Interseccionalidade 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - UFDPar 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: DES - Psicologia do Desenvolvimento 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 4439198 

 

Velhice LGBT e Profissionais do sexo: Um Estudo das Representações Sociais 

 

Evair Mendes da Silva Sousa (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar), 

Mateus Egilson da Silva Alves2 (Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

UFDPar), Gutemberg de Sousa Lima Filho (Universidade Federal do Delta do 

Parnaíba - UFDPar), Ludgleydson Fernandes de Araújo (Universidade Federal do 

Delta do Parnaíba - UFDPar) 

 

Resumo 

 

O número de idosos no mundo vem crescendo expressivamente, urgindo, assim, a 

necessidade de garantir a vivência plena dessa população, ainda mais devido o atual 

cenário da pandemia de COVID-19. Desse modo, o presente estudo buscou apreender as 

representações sociais da velhice LGBT para homens e mulheres profissionais do sexo 

mediante a pandemia. Participaram 10 homens e 10 mulheres, com idades entre 18 e 48 

anos. Foram utilizados questionários sociodemográficos e entrevistas semiestruturadas, 

realizados de forma online pelo Google Formulário e posteriormente analisados pelo 

método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), no software IRAMUTEQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). As análises resultaram em três classes: (1) Compreensão social sobre o 

tema Velhice LGBT; (2) Estigmas sobre gêneros e orientações sexuais; e (3) As 

mudanças físicas e os obstáculos que as acompanham. Discute-se que as representações 

estão associadas às dificuldades que os idosos têm de envelhecer em sociedade, bem 

como de se debater sobre velhice LGBT. Verificam-se também obstáculos ainda 

maiores quanto ao envelhecimento de mulheres profissionais do sexo. Assim, o estudo 

anseia contribuir para a ampliação do conhecimento dos aspectos psicossociais da 

velhice LGBT, em especial dos profissionais do sexo. 

Palavras-Chave: Velhice LGBT; Profissionais do sexo; Envelhecimento. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não aplicável 
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(Universidade Federal de Santa Maria), Luiza Foggiatto Marinho (Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria) 

 

Resumo 

 

A gestação é um momento marcado por intensas transformações, caracterizando-se 

como período em que se inicia o processo de vinculação emocional mãe-bebê. Contudo, 

diante de uma intercorrência orgânica como a toxoplasmose gestacional, este pode ser 

fortemente afetado, uma vez que a expectativa pelo bebê até então idealizado pela mãe, 

precisa ser substituída pela preocupação com o bebê real, que pode desenvolver 

toxoplasmose congênita. Assim, este trabalho teve como objetivo investigar o processo 

de vinculação mãe-bebê em casos de toxoplasmose congênita e pós-natal. Trata-se de 

pesquisa descritiva e exploratória pautada no método clínico-qualitativo. Realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas e observação de Indicadores de Risco para o 

Desenvolvimento Infantil com 5 díades compostas por mães e seus bebês 

diagnosticados com toxoplasmose congênita ou pós-natal. Os resultados demonstraram 

que, ainda que possa ter sido desafiadora, a vinculação mãe-bebê no contexto da doença 

congênita aconteceu de forma satisfatória, devido principalmente à dinamicidade do 

desenvolvimento infantil, que tornou possível a modificação da qualidade desse vínculo 

ao longo do tempo. Ainda, destaca-se a capacidade adaptativa das mães a partir do 

suporte recebido por suas redes de apoio, constituídas por familiares, profissionais da 

saúde e membros da comunidade em que se encontravam inseridas. 

Palavras-Chave: Maternidade; Relações Mãe-Filho; Toxoplasmose. 
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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi conhecer as vivências religiosas/espirituais de crianças e 

adolescentes com câncer. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura por meio de 

buscas sistemáticas nas bases/bibliotecas CINAHL, PsycINFO, Pubmed e SciELO. 

Após a aplicação de critérios de inclusão/exclusão por dois juízes independentes foram 

recuperados 38 artigos publicados entre 2010 e 2020. Para a organização/análise do 

corpus foram utilizados o software Rayyan e o protocolo PRISMA. A análise do corpus 

resultou em cinco categorias temáticas sobre os principais sentidos das vivências 

religiosas/espirituais desse público: 1) como recurso de enfrentamento do câncer; 2) 

como possibilidade de cura; 3) como mantenedora da esperança; 4) como apoio social; 

5) aspectos negativos da religiosidade/espiritualidade. Pela sua complexidade, o câncer 

infantojuvenil afeta diversos aspectos das experiências dessas crianças e adolescentes. A 

religiosidade/espiritualidade é referida na literatura como recurso complementar no 

enfrentamento do adoecimento, oferecendo suporte nos momentos difíceis. Por outro 

lado, pode ser um elemento negativo no itinerário terapêutico quando interfere nos 

aspectos psicológicos, promovendo angústias, ansiedades, estresse e sentimento de 

abandono. Conclui-se que essa dimensão precisa ser reconhecida e considerada durante 

os atendimentos psicológicos prestados a crianças e adolescentes com câncer, pois pode 

interferir nas condições de saúde mental dos mesmos. 

Palavras-Chave: Neoplasias; Criança; Espiritualidade. 
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Vocalização materna no contexto da prematuridade e UTI Neonatal: uma revisão 
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Resumo 

 

O objetivo desse estudo foi examinar evidências empíricas envolvendo a vocalização 

materna e bebês prematuros no contexto da UTI Neonatal, publicados entre 2015 e 

2020. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, onde foi realizada a busca no 

PsycINFO, PubMed, LILACS, MEDLINE e CINAHL. Dezessete estudos foram 

incluídos e analisados de acordo com as seguintes categorias: objetivos, participantes, 

delineamento, procedimentos e intervenções, instrumentos e principais resultados. 

Observou-se que a grande maioria dos estudos teve como foco o impacto diferenciado 

da voz materna para o bebê e utilizou um desenho experimental ou quase-experimental. 

De modo geral os estudos trazem resultados positivos, embora heterogêneos, sobre o 

impacto da voz materna nesse contexto. 

Palavras-Chave: prematuridade; UTI Neonatal; voz materna 
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Resumo 

 

“Escolhas de Vida e Carreira” consiste numa Atividade Formativa na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) seguindo uma abordagem humanística-existencial, com 

temas de identidade, relacionamentos e escolhas de vida pessoal e profissional. Ofertada 

no ensino remoto a estudantes, docentes, servidores técnicos e comunidade; possui 60h, 

20h de atividades síncronas e 40h assíncronas. Este estudo objetivou avaliar a 

experiência dos participantes na metade do processo e identificar sugestões a partir de 

um questionário enviado por e-mail. Foram obtidos 38 retornos, Os respondentes, 23 

mulheres e 15 homens, de 21 a 40 anos, são estudantes (23), técnicos (5), docente (1) e 

comunidade externa (9). A maioria participa da atividade síncrona e assíncrona, não 

possuem dificuldades com o acesso a plataforma UFPRVirtual, Zoom e utilização do 

Fórum. Quanto à expectativa, interesse e desenvolvimento do curso, 31 atribuíram nota 

acima de 8, impacto positivo em direção ao autoconhecimento com interesse nas 

temáticas e ferramentas.  Sugeriram mudança no horário, grupos menores e 

aprofundamento de alguns temas. A avaliação mostrou a necessidade de alinhar 

expectativas e possibilidades de temas de escolhas de vida e carreira, e apontou ser um 

espaço de acolhimento e trocas significativas de escolha de vida pessoal e profissional 

para os participantes. 
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Orientação Profissional - Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo), Izaura 

da Fonseca Magno (Núcleo de  Orientação Profissional - Instituto de Psicologia – 

Universidade de São Paulo) 

 

Resumo 

 

O Núcleo de Orientação Profissional (NOP) dedica-se ao estudo, pesquisa e 

atendimento de alunos da Universidade de São Paulo com demandas relacionadas à 

escolha de curso, planejamento de carreira e transição universidade mundo do trabalho. 

Este estudo objetivou identificar o perfil do estudante  atendido e o motivo da procura 

no primeiro ano da pandemia a partir dos dados do formulário on-line, com informações 

autodeclaradas. Em 2020, o NOP atendeu 12 estudantes na modalidade remota on-line. 

Foram 10 mulheres e dois homens, de 19 a 39 anos, sendo de graduação (9), pós (2) e 

licenciatura (1).  A procura foi por não sentir interesse pelo curso, questionar a escolha 

ao se aproximar do momento de estagiar, definir a área dentro da carreira, conflitos 

emocionais, intenção de mudar de curso e falta de perfil para área. O levantamento não 

apresentou diferença significativa entre os anteriores realizados, mas demostrou que a 

suspensão das atividades oportunizou para alguns um tempo para pensar sobre as 

frustrações vividas no curso e as dúvidas de carreira. Importante destacar a necessidade 

de atenção dos cursos e docentes para poder entender e acolher as demandas da 

pandemia para o contexto do universitário durante a formação superior. 
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Nacional de Educação em Direitos Humanos 

 

Emile Santos de Almeida, Ana Beatriz Garcia Costa Rodrigues (Universidade Federal 

de Sergipe) 

 

Resumo 

 

É comum, nos dias de hoje, observarem-se novas configurações  e direcionamentos em 

relação aos cuidados e à educação da criança. Diante das novas demandas e contextos 

sociais, as famílias vêm, cada vez mais, delegando os cuidados com seus filhos a 

terceiros, o que caracteriza um processo crescente de terceirização da infância (Martins 

Filho, 2008). Tal terceirização implica uma série de consequências para as crianças que 

se manifestam nos diversos contextos promovendo inúmeros conflitos relacionados aos 

papéis da escola e da família no process educacional. Diante do exposto, objetivo do 

presente trabalho é investigar o significado do termo educação e os papeis da família e 

da escola na legislação brasileira.  A educação é um dos direitos garantidos por lei no 

Brasil. Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(Lei Federal nº 9394/1996), a educação não deve estar restrita à sala de aula, mas deve 

abranger todo o contexto social e cultural da criança, envolvendo, inclusive, os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e nos ambientes sociais Isso 

demonstra que, do ponto de vista legal, tanto a família quanto a escola devem viabilizar 

o processo educacional e formativo da criança. 
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A função da família e da escola sob a ótica de professores de crianças matriculadas 

no ensino fundamental anos iniciais 

 

Emile Santos de Almeida, Ana Beatriz Garcia Costa Rodrigues (Universidade Federal 

de Sergipe) 

 

Resumo 

 

A escola é um ambiente destinado para transmissão do conhecimento sistematizado, 

mas, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),  

não desempenha somente esta função. Diante dessa constatação, questionamos: Como 

os professores  concebem a educação? Nesse sentido, a presente pesquisa tem a 

finalidade de investigar a função da família e da escola sob a ótica de professores de 

crianças matriculadas no ensino fundamental anos iniciais. Para atingir tal objetivo, foi 

aplicado,  via Google Forms, para 18 participantes, do estado da Bahia e Sergipe, um 

Questionário de Investigação Docente do Contexto Escolar (QIDCE), seguido de um 

Questionário Sociodemográfico Profissional (QSF). Os resultados apontaram que 78% 

dos professores defendem que a escola deve ser compreendida como um ambiente para 

além da transmissão dos conteúdos teóricos, pois, também, deve ser um local que 

fomente a formação de cidadãos críticos e transformadores socialmente. Enquanto 

professores, 61% sinalizaram que a família é responsável por transmitir os valores e 

padrões culturais do meio social para à criança,  a escola deve ser uma parceira nesse 

processo, mas não deve haver sobreposições de papéis. Constata-se, então, que uma 

parcela significativa dos professores caminha em consonância com a legislação. 
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Resumo 

 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano marcada por diversas 

transformações e constantes dúvidas, tais como referentes à identidade, sexualidade, 

grupos sociais, religião, entre outras. Dessa forma, o processo de orientação profissional 

faz-se de extrema importância para facilitar que esta escolha seja realizada de forma 

consciente e madura e ainda evitar evasões, arrependimentos e frustrações profissionais. 

Sendo assim, este trabalho teve o objetivo de promover o autoconhecimento e suscitar a 

reflexão dos aspectos vinculados ao universo profissional, a fim de facilitar o processo 

de escolha profissional. Participaram da intervenção 40 estudantes concluintes dos 

cursos técnicos integrados, divididos aleatoriamente em dois grupos de 20 alunos. O 

processo foi realizado durante dez encontros semanais e dividido em três etapas: 

autoconhecimento, conhecimento sobre as profissões e a união do conhecimento pessoal 

com o profissional. Para facilitar a vivência das etapas com êxito foram utilizados como 

métodos e técnicas: contrato sobre a construção de regras com o grupo, entrevistas, 

dinâmicas grupais, palestras, pesquisas e entrevistas, análise de filme e o “jogo das 

profissões”. Os resultados mostraram que as intervenções foram capazes de estimular a 

busca do autoconhecimento e forneceram subsídios e maturidade para a escolha 

profissional adequada. 
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Resumo 

 

A Síndrome de Burnout consiste em um estado de esgotamento profissional, 

relacionado a um alto nível de estresse persistente causado por demandas de trabalho.  

Pode afetar qualquer categoria profissional. Tal estado gera desconforto e um 

sofrimento psíquico que pode levar a transtornos mentais. Este estudo teve como 

objetivo verificar a prevalência de Burnout em professores e investigar os possíveis 

impactos relacionados com as aulas remotas no contexto de pandemia. Participaram da 

pesquisa 180 professores das redes pública (n=76), privada (n=44), militar (n=52) e 

outros professores que atuam em ambas (n=8).  O instrumento utilizado foi um 

questionário com 37 itens formato likert de cinco pontos, versando sobre a intensidade 

de sintomas de Burnout entre os professores. Maiores escores foram encontrados nos 

fatores esgotamento EAD (M=4,09; DP= 0,90), sintomas físicos (M=3,29; DP=0,32), 

psicológicos (M=2,52; DP=0,83) e despersonalização (M=2,52; DP=0,83). Foi 

encontrado um baixo índice de realização (M=1,60; DP=0,78). Os professores 

demonstram indicadores para a Síndrome de Burnout, isso eleva a necessidade de 

atenção ao cuidado da saúde mental desses profissionais, especialmente durante o 

ensino remoto. 
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Resumo 

 

A presente pesquisa exploratória teve como objetivo mapear e analisar as políticas de 

ingresso, acolhimento e permanência de estudantes refugiados e migrantes humanitários 

nas universidades brasileiras. Primeiramente, foram mapeadas as ações desenvolvidas 

pelas instituições de ensino signatárias da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) que 

faz parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Em 

seguida, foi realizada uma revisão de literatura nas bases SciELO, PePSIC, BVS 

Psicologia Brasil, BVS, CAPES e LILACS sobre o ingresso, o acolhimento e a 

permanência de estudantes refugiados e migrantes humanitários em universidades 

brasileiras. Observou-se que apesar do convênio da Cátedra com vinte e três 

universidades brasileiras, apenas onze delas possuem políticas institucionais para 

realização de processo seletivo especial para ingresso de estudantes migrantes e 

refugiados em programas de graduação e pós-graduação. Além disso, apenas algumas 

universidades oferecem políticas de acolhimento e permanência, gerando muitas vezes a 

evasão desses estudantes. Por fim, os resultados parciais da pesquisa apontam a 

importância de um plano político nacional efetivo referente às práticas de acolhimento e 

permanência de estudantes migrantes e refugiados nas universidades brasileiras 

articulado a uma política pública de assistência estudantil, bem como a escassez de 

pesquisas na área.  
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Edirlei Machado dos Santos (AEMS - Faculdades Integradas de Três Lagoas), Kléia 

Naiara Peixoto (Faculdades Integradas de Três Lagoas) 

 

Resumo 

 

O papel do(a) Psicológo(a) escolar passou por significativas mudanças ao longo do 

tempo. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo identificar as intervenções 

desenvolvidas pelo(a) Psicólogo(a) Escolar em relação a aprendizagem de alunos com 

necessidades especiais de educação. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa 

realizada a partir das bases de dados LILACS, INDEX-PSI periódicos, PePSIC e 

SciELO e  da busca manual, visando a ampliação da amostra final. Os dados formam 

coletados em julho de 2021, exclusivamente no formato de artigos científicos, 

publicados no período de 2010 à 2020, tendo como amostra final 17 artigos. Os resumos 

foram processados pelo software IRaMuTeQ versão 0,7 alpha 2. A Classificação 

Hierárquica Descendente resultou em cinco classes, possibilitando a construção de dois 

blocos temáticos:  Atuação do(a) Psicólogo(a) Escolar junto aos Professores (Classes 1, 

4 e 5) e; Aproximações do(a) Psicólogo(a) Escolar com políticas públicas e práticas 

inclusivas (Classes 2 e 3). Os dados apontam avanços na atuação do(a) psicólogo(a) 

escolar a partir do desenvolvimento de ações psicossociais e psicoeducativas com 

alunos com necessidades, porém, alguns desafios no trabalho do(a)psicólogo(a) escolar 

relacionados à aprendizagem de alunos com necessidades especiais de educação 

permanecem, indicando a necessidade de novos estudos, com destaque à pesquisa-

intervenção. 
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Apoio Financeiro: Não houve. 
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Burnout parental e suas associações com a escolaridade dos filhos 

 

Ana Paula Pereira Bento (Universidade de São Paulo), Luciana Carla dos Santos Elias 

(FFCLRP - Universidade de São Paulo) 

 

Resumo 

 

A Síndrome de Burnout Parental é caracterizada por exaustão e distanciamento 

emocional no papel parental, com prejuízos relacionais que incluem a falta de apoio aos 

filhos, tanto no âmbito pessoal quanto acadêmico. O presente estudo teve como 

objetivos verificar sinais de Burnout Parental em pais de alunos do Ensino Fundamental 

II; e caracterizar habilidades sociais, problemas de comportamento, desempenho e 

frequência escolar de seus filhos. Tratou-se de um estudo quantitativo, descritivo e 

correlacional. A amostra foi de conveniência, participaram 20 pais (M=42,15 anos). Os 

instrumentos utilizados foram Inventário de Avaliação do Burnout Parental (PBA), 

questionário Critério Brasil, Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS-BR- 

versão pais) e boletim escolar dos filhos com notas e frequências. Os dados foram 

coletados presencialmente em escolas ou de forma virtual, considerando os momentos 

antes e durante a pandemia. Observou-se baixos sinais de Burnout Parental; correlações 

positivas entre Burnout Parental, faltas escolares dos filhos e comportamentos 

problemáticos dos filhos; e correlações negativas entre Burnout Parental, habilidades 

sociais dos filhos e notas escolares dos filhos. Faz-se necessário compreender o impacto 

do Burnout Parental na saúde mental dos pais e no desenvolvimento dos filhos, 

considerando os ganhos na escolaridade dos filhos quando os pais não estão esgotados. 

Palavras-Chave: Burnout Parental; Habilidades Sociais; Desempenho Escolar 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: FAPESP 
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É possível um diálogo entre as Propostas Educacionais de B. F. Skinner e John 

Dewey? 

 

Gianndre Roberto Coelho de Souza Ferreira (USP) 

 

Resumo 

 

O objetivo dessa pesquisa é apresentar a proximidade das propostas educacionais de 

B.F. Skinner com as propostas educacionais desenvolvidas por John Dewey. Para 

nortear a discussão, os conceitos de controle, criatividade, liberdade e planejamento 

educacional nas obras de Skinner foram estudados e comparados com as propostas 

educacionais de Dewey. Foram analisadas as seguintes obras de Skinner: “Tecnologia 

do Ensino”, “Para além da liberdade e da dignidade” e “Ciência e Comportamento 

Humano”. A aproximação das propostas educacionais foi feita com as seguintes obras 

de John Dewey: “Experiência e Educação” e “Arte como Experiência”. Buscou-se 

desmistificar a noção de que o controle e o planejamento educacional são teses 

contrárias a uma defesa da criatividade e liberdade, o que é costumeiramente encontrado 

na literatura educacional. Foi feita uma comparação sobre como tais temas podem 

apresentar soluções para uma pedagogia que integre o ao seu ambiente e processo de 

aprendizagem, o que é apresentado nesse artigo como tentativas pedagógicas tanto de 

Dewey quanto de Skinner. As semelhanças analisadas nas obras dos autores indicam 

que somente com a compreensão sobre as variáveis de controle do ambiente educativo e 

planejamento é que haverá espaço para a criatividade e liberdade na aprendizagem, em 

todos os seus níveis. 

Palavras-Chave: Skinner; John Dewey; Filosofia da Educação 

Nível: Outro 
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Escola presencial: do que sentem falta os alunos? 

 

Rosina Forteski Glidden (UFPR), Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (Universidade 

Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

A escola é um ambiente que proporciona recursos, humanos e materiais, essenciais para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento social dos jovens. A Pandemia, por meio das 

medidas de distanciamento social, modificou a dinâmica interativa entre estudante e 

escola, fragilizando o potencial deste relacionamento. Foi objetivo deste trabalho 

investigar quais os aspectos da escola presencial os(as) estudantes do ensino médio 

sentem falta. Na coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado. Os(as) 

estudantes participaram da pesquisa remotamente, acessando o questionário via on-line. 

Fizeram parte da amostra 85 estudantes do ensino médio de escolas públicas de SC e do 

PR. Nas análises foram geradas medidas descritivas e feita uma categorização por 

semelhança semântica das respostas qualitativas. A maioria dos(as) participantes era de 

SC (n=67) e do sexo feminino (n=56). A média de idade foi de 16,8 anos (dp=0,9). Os 

resultados mostraram que os alunos sentiam mais falta da explicação dos professores 

(n=46), do convívio com e da ajuda dos pares (n=30) e da interação com os professores 

(n=22). Conclui-se que os alunos reconhecem a centralidade do trabalho presencial 

docente e também da importância da relação presencial entre aluno e professor, 

equilibrando demandas didáticas e afetivas.  

Palavras-Chave: Ensino médio; Ensino remoto; Escola 
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Escolas Inclusivas e as interações sociais para a promoção da diversidade 

 

Kamilla Moureira da Silva (Universidade de Brasília), Juliana Eugênia Caixeta 

(Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar as interações entre crianças com 

desenvolvimento típico e crianças com desenvolvimento atípico. Tratando-se de uma 

Revisão de Literatura, realizada entre os meses de Dezembro de 2020 e Junho de 2021. 

Artigos publicados em Português e Espanhol que investigaram a interação social entre 

crianças do Ensino Fundamental I de escolas Inclusivas, foram incluídos nesta pesquisa, 

enquanto os artigos publicados anteriormente aos últimos dez anos foram excluídos. 5 

trabalhos foram selecionados, nestes, os autores destacaram a importância da 

convivência entre crianças com deficiência e sem deficiência para o desenvolvimento 

do respeito às diferenças, tolerância, amizade, solidariedade e valorização da 

diversidade. Dois trabalhos que utilizaram um questionário sociométrico demonstraram 

que as crianças com deficiência são excluídas das atividades em grupo. Um artigo 

demonstrou que as crianças com desenvolvimento típico demonstram mais atitudes de 

respeito e solidariedade quando participam de escolas inclusivas desde a educação 

Infantil, houve atitudes de respeito e valorização da diversidade, bem como atitudes de 

preconceito e discriminação. Destaca-se a escola como essencial para a promoção de 

tais interações. Para que a educação inclusiva possa favorecer a valorização da 

diversidade, é indispensável  mudanças nas concepções, estrutura e dinâmica da escola.  

Palavras-Chave: Interação entre pares, Diversidade, Inclusão escolar, Infância, Ensino 

Fundamental I 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Estudos e intervenções em Educação Positiva: uma revisão sistemática desde o 

início do movimento 

 

Valeschka Martins Guerra (Universidade Federal do Espírito Santo), Clarisse 

Lourenço Cintra (Universidade Federal do Espírito Santo), Luciana Noia Ferreira de 

Melo (Universidade de Vila Velha), Gustavo Manenti Lima (Universidade Federal do 

Espírito Santo) 

 

Resumo 

 

A Educação Positiva, movimento que emprega teorias e intervenções da Psicologia 

Positiva no ambiente escolar / educacional, objetiva promover o florescimento dos 

agentes educativos de modo a melhorar seu bem-estar e produzir melhor aprendizagem 

e desempenho acadêmico. Esta pesquisa visa a realizar uma revisão integrativa acerca 

do movimento desde seu início em 2009 até 2020. O levantamento da literatura foi 

realizado nas bases de dados Scielo, ERIC, PsycINFO e Redalyc. Após aplicação dos 

critérios de inclusão, foi encontrado um total de 66 artigos. Dentre os resultados, 

observou-se um aumento considerável nas publicações que mencionam o movimento: 

de 2009 a 2015 = 15 artigos; em 2016 = 17 artigos (ano que abarca 26% do total 

pesquisado); de 2018 a 2020 = 34 publicações. Deste total, 41% são relatos de 

intervenção, 27% relatos de pesquisa, 23% ensaios teóricos e 8% revisão de literatura, 

demonstrando a importância da prática interventiva após o embasamento teórico inicial. 

Após 12 anos de seu início, ainda há uma baixa incidência de artigos utilizando o termo 

Educação Positiva independentemente da Psicologia Positiva. Sugere-se a utilização 

deste termo nas publicações relativas a práticas interventivas da Psicologia Positiva nos 

ambientes escolares / educacionais para consolidação e construção do conhecimento 

específico. 

Palavras-Chave: Educação Positiva; Psicologia Positiva; Revisão da literatura 
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Família e Escola: dificuldades na inclusão de bebês com deficiência 

 

Indianara Sehaparini (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Laura 

Forini Weber (FSG – Cento Universitário – Caxias do Sul/RS), Tatiele Jacques Bossi 

(FACEFI - Faculdade do CEFI - Porto Alegre/RS) 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades de colaboração entre família e escola 

em casos de inclusão de bebês com deficiência em creche, na percepção das educadoras. 

Participaram do estudo sete educadoras de Escolas Municipais de Educação Infantil da 

cidade de Caxias do Sul/RS, com idades entre 26 e 50 anos. Elas responderam a duas 

entrevistas semiestruturadas que tiveram duração média de 45 minutos. Os dados foram 

transcritos e submetidos à análise de conteúdo qualitativa. Em comum, as participantes 

destacaram que algumas famílias não colaboram com processos iniciados na escola, 

como o desfralde, o que é explicado pela percepção de que as famílias, de certo modo, 

não se encontram preparadas para lidar com a deficiência do bebê. Outro ponto 

destacado pelas educadoras foi a falta de participação da família na escola, assim como 

a dificuldade de contatar os pais nos momentos em que os bebês estão doentes. No 

entanto, também não salientaram iniciativas feitas pelas escolas a fim de aproximar 

mais as famílias. Portanto, é possível compreender o quanto é necessário um melhor 

vínculo entre a família e a escola que são os principais agentes do processo inclusivo, 

cuja porta de entrada é a Educação Infantil. 

Palavras-Chave: Inclusão; Família; Escola 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Impactos do ensino remoto de 2020 nas expectativas de futuro de estudantes do 

ensino médio 

 

Rosina Forteski Glidden (Universidade Federal do Paraná - UFPR), Lidia Natalia 

Dobrianskyj Weber (Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

O ensino médio é a etapa de encerramento da educação básica e um período de projeção 

do futuro para os jovens. A Pandemia trouxe a necessidade de aulas remotas, impondo 

uma reorganização abrupta da comunidade escolar. Foi objetivo deste estudo identificar 

possíveis impactos do ensino remoto nas expectativas de futuro de estudantes do ensino 

médio. Foi utilizado um questionário semiestruturado, disposto em uma plataforma on-

line. Participaram 85 estudantes do ensino médio de escolas públicas de SC e do PR. Na 

análise foram utilizadas medidas descritivas e feita uma categorização por semelhança 

semântica. Os resultados apontaram que 78,8% (n=67) consideravam que o ensino 

remoto afetaria seu futuro, principalmente porque houve dificuldades e defasagens na 

aprendizagem (n=33) e pelos impactos na realização de provas futuras (n=17). A 

maioria (n=18; 21,2%) dos que consideraram que o ensino remoto não impactaria seu 

futuro entendia que a escola não era útil para a vida (n=4). Conclui-se que os estudantes 

tendem a se ver prejudicados pelo ensino remoto em relação ao seu futuro, aqueles que 

não apresentaram esta preocupação podem ter um entendimento fragilizado sobre a sua 

relevância. Considera-se importante resgatar a valoração da escola e pensar medidas de 

atenuação dos impactos negativos do ensino remoto. 
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Apoio Financeiro: Capes 

ODS #04 - Educação de Qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: ESC - Psicologia Escolar e da Educação 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 4825977 

 

Inclusão de estudantes com autismo no ensino superior: uma revisão de literatura 

 

Poliana Fernandes Mesquita Sanches (Universidade Estadual de Londrina - UEL), 

Maria Clara de Freitas (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo 

 

As pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são consideradas, para efeitos 

legais, pessoas com deficiência, tendo direito de acesso à educação em todos os seus 

níveis, inclusive o ensino superior (ES). A cada ano o número de matrículas de alunos 

autistas no ES têm aumentado e tal aumento expressa a importância de discutir e 

analisar o processo de inclusão dessa população no contexto acadêmico. Dessa forma, 

foi realizada uma revisão sistemática de literatura, com o objetivo de identificar e 

analisar a produção científica brasileira sobre a inclusão de pessoas com TEA no ES.  

Após procedimentos metodológicos de busca e seleção, foram encontrados e analisados 

oito artigos relacionados à temática. Esses estudos descreveram aspectos positivos de 

inclusão e adaptação, mas também dificuldades relacionadas ao processo de inclusão, 

como barreiras atitudinais, informacionais e linguísticas, dificuldades com metodologias 

de ensino e avaliação, fatores socioemocionais, entre outras. Conclui-se que há falta de 

conhecimento, informações e pesquisa sobre a situação dos estudantes do TEA no ES 

brasileiro, destacando a urgente necessidade de produção científica na área, sejam 

investigações sobre a situação desses alunos, sejam avaliações de intervenções 

realizadas para promover sua efetiva inclusão. 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista; Ensino Superior; Revisão sistemática 

de Literatura. 
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Iniquidade de gênero na pandemia da COVID-19 e produtividade acadêmica de 

discentes de uma instituição pública de ensino superior 

 

Barbara Rodrigues Cazé (Universidade Federal do Vale do São Francisco  - 

UNIVASF), Aline Braga de Carvalho Guedes (UNIVASF), Ivani Brys (UNIVASF), 

Samara Oliveira Rocha (USP), Sâmella dos Santos Vieira de Menezes (UNIVASF), 

Júnnia Maria Moreira (UNIVASF), Monica Aparecida Tomé Pereira (UNIVASF) 

 

Resumo 

 

Considerando a crise sanitária da pandemia de COVID-19 e suas repercussões sociais, o 

objetivo do estudo foi verificar os impactos da pandemia na produtividade acadêmica de 

estudantes de uma instituição pública de ensino superior. Em um levantamento online, 

participaram 107 estudantes, (69 mulheres e 38 homens). 75,3%  das mulheres e 44,7% 

dos homens  autodeclararam-se pessoas pardas ou pretas. Quanto à produtividade, 

79,7% das mulheres e 73% dos homens referiram impactos negativos da pandemia. 

Esses desfechos negativos nas atividades remotas referem-se ao não cumprimento de 

prazos para 43% de mulheres e 31% de homens; no desempenho de trabalho para 

obtenção de renda para 15% dos homens e 11,3% das mulheres; e na atribuição de 

afazeres domésticos para 21,5% das mulheres e 17% dos homens. O tempo despendido 

para essas atividades por semana foi 4 a 10h para 52,6% dos homens e 49% das 

mulheres. Ademais, no tocante à saúde mental, 19% dos(as) participantes referiram não 

se sentir bem psicologicamente. Observa-se, portanto, questões relativas às diferenças 

entre os gêneros na produtividade acadêmica. Indica-se o aprofundamento nos recortes 

interseccionais entre gênero, classe e raça/etnia para a garantia de políticas educacionais 

condizentes com as demandas discentes. 

Palavras-Chave: Gênero; Produtividade acadêmica de discentes universitários; Covid-

19 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 
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Internet, Mídias Sociais e os impactos comportamentais no rendimento acadêmico 

– RELATOS PRELIMINARES 

 

Wagner José Tedesco (UniSantos - Universidade Católica de Santos), Daisy Inocência 

Margarida de Lemos (UniSantos - Universidade Católica de Santos) 

 

Resumo 

 

O uso e aplicação das tecnologias digitais para o ensino e aprendizado na Educação 

Superior vêm sendo objeto de estudo da área de Psicologia na última década. 

Compreender a relação entre essas tecnologias, seu uso no panorama atual no ensino e a 

ampliação do uso de mídias sociais entre alunos, implica em explorar, conhecer e 

debater acerca das tendências e impactos sobre o comportamento dessa população. 

O estudo buscou entender a relação do uso da internet e mídias sociais e o impacto no 

rendimento dos alunos ingressantes no nível superior e aspectos comportamentais 

advindos do uso da tecnologia.  

O método utilizado foi uma pesquisa quantitativa (Fase 1), com alunos das áreas de: 

exatas, humanas e saúde, sendo analisados 100 (cem) examinandos.  

Com base nos resultados da Fase 1, serão selecionados alunos para a Pesquisa 

Qualitativa (Fase 2), através de Grupo Focal e divididos em discussões em grupos 

específicos. 

Palavras-Chave: "Internet"; "Mídias Sociais"; "Rendimento Acadêmico" 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Bolsista do Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, 
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Intervenções preventivas com foco universal embasadas pela abordagem cognitivo-

comportamental no contexto escolar: revisão sistemática 

 

Iara da Silva Freitas (USP - Universidade de São Paulo), Márcia Helena da Silva Melo 

(Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo (IP-USP) 

 

Resumo 

 

Programas de prevenção do tipo universal têm sido apontados como estratégias de alta 

relevância a serem implementadas em escolas. Intervenções baseadas na perspectiva 

cognitivo-comportamental nesses contextos constituem um campo em desenvolvimento. 

O presente estudo teve por objetivo descrever intervenções preventivas com foco 

universal, embasadas na abordagem cognitivo-comportamental, direcionadas a crianças 

e adolescentes no contexto escolar, facilitadas pelo professor. Foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura, com levantamento de estudos controlados randomizados, 

publicados de 1990 a 2021, disponíveis nas bases de dados ERIC, LILACS, PsycINFO, 

SciELO e Scopus, a partir da combinação dos descritores e palavras-chave "cognitive 

therapy", "cognitive behavioral therapy", "prevention", "universal", "school", 

"intervention", "school based intervention", "program" e "trial", utilizando-se 

operadores booleanos e de truncagem. Vinte e nove artigos atenderam aos critérios de 

inclusão. Foram identificadas intervenções realizadas, predominantemente, em países 

desenvolvidos, desde 2001, com estudantes de etapas equivalentes ao ensino 

fundamental, voltadas a prevenir ansiedade, depressão e problemas de comportamento, 

tendo resolução de problemas entre as principais estratégias utilizadas. Vinte e um 

programas apresentaram efeitos significativos. Sugere-se a ampliação de intervenções 

para diferentes públicos e enfoque a mais variados riscos à saúde mental a serem 

prevenidos em escolas, bem como se destaca uma lacuna referente a estudos brasileiros. 

Palavras-Chave: Prevenção; abordagem cognitivo-comportamental; escolas 

Nível: Doutorado - D 
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Jogos eletrônicos violentos e bullying entre adolescentes de uma escola pública de 

Juiz de Fora 

 

Clara Effgen Ladeira, Thiago Virgílio da Silva Stroppa (Departamento de Pós-

Graduação em Psicologia, UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais), Gabriele Santos de 

Amorim (Departamento de Psicologia, UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais), Gabriel 

Henrique Velozo Gonçalves (Departamento de Psicologia, UFJF, Juiz de Fora, Minas 

Gerais), Daniel Alexandre Gouvêa Gomes (Departamento de Pós-Graduação em 

Psicologia, UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais), Lelio Moura Lourenço (Departamento 

de Psicologia, UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais) 

 

Resumo 

 

O bullying, ato repetitivo de violência física e/ou psicológica que ocorre entre pares 

com relação desigual de poder, podendo causar problemas no desenvolvimento; é um 

fenômeno estudado em correlação com o uso de videogames violentos e que apresenta 

resultados de pesquisa controversos. A pesquisa investigou a relação entre bullying e as 

principais características sobre o uso de videogames violentos em 33 alunos (Idade 

média = 12.42 anos) em uma escola pública de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aplicou-se 

três questionários: sociodemográfico, questionário de utilização de videogames e 

Questionário de Bullying de Olweus; sendo utilizada estatística descritiva de tabelas de 

referências cruzadas. Como resultados principais sobre a presença de bullying: 18.18% 

são vítimas, 12.12% são agressores e 3.00% vítimas-agressores. Dentre as vítimas 

apenas 16.67% não joga jogos violentos, as demais apontaram para o uso de um 

(16.67%), dois (50.00%) ou mais (16.67%) jogos violentos. Dentre os agressores, 

75.00% jogam mais de quatro jogos violentos, 25.00% joga apenas um jogo. Os 

achados foram ao encontro da literatura da área, todavia são necessárias maiores 

investigações para inferência de correlação e análise qualitativa das formas de expressão 

do bullying. 

Palavras-Chave: Bullying; Jogos eletrônicos violentos; Videogames violentos 

Nível: Doutorado - D 
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O fenômeno do luto no contexto escolar: Uma revisão integrativa 

 

Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Paulo de Tarso Xavier Sousa Junior (UFSM), Davi 

Trevizan (UFSM) 

 

Resumo 

 

O presente estudo propõe analisar as percepções de educadores sobre o enfrentamento 

do luto nas escolas, através de uma revisão integrativa da literatura. Tal temática 

destaca-se em sua relevância social por debater os desafios às instituições escolares de 

um fenômeno atravessado na realidade do aluno, que implica no seu desenvolvimento 

psicossocial. Assim, realizou-se uma revisão integrativa, com busca nas bases de dados 

do BVS Brasil e Pubmed, incluindo pesquisas do período de 2016 à 2021, com os 

descritores Escola, Professores Escolares e Luto. Os estudos, em sua maioria na língua 

inglesa, destacam baixas do desempenho escolar, abandono dos estudos, isolamento, 

angústia e quadros de ansiedade dos alunos na vivência de uma perda significativa. Ao 

lado disso, os professores compreendem o papel de apoio das escolas ao luto, porém 

sentem-se despreparados devido a frágil formação para abordar o mesmo. Além disso, 

há a ausência de diretrizes para a abertura de espaços aos questionamentos e 

sentimentos da perda que correspondam as necessidades de cada fase do 

desenvolvimento dos alunos. Conclui-se a importância do enlace da família com a 

escola para a construção de recursos e ações que facilitam o luto através do lúdico, 

oficinas, discussão de filmes e dinâmicas de grupo. 

Palavras-Chave: Escola. Luto. Professores Escolares 

Nível: Pesquisador - P 
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O Histórico de Educação Sexual de Estudantes Universitários Brasileiros 

 

Marília Vidal de Vasconcelos Barros (UFSCar - Universidade Federal de São Carlos), 

Isabella Páfaro Silva (UFSCar- Universidade Federal de São Carlos), Sabrina Mazo 

D'Affonseca (UFSCar- Universidade Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

Apesar de a sexualidade constituir parte integral da personalidade humana, que vai além 

das atividades sexuais e do prazer relacionado ao funcionamento do aparelho genital, o 

diálogo acerca do tema nas famílias e a sistematização de uma Educação Sexual nas 

escolas ainda são tratados como tabu no Brasil. Com forte influência dos princípios 

morais difundidos especialmente pela Igreja Católica, desde a Colonização, até a falta 

de preparo de pais e educadores para abordar o assunto, a ideia de educação sexual no 

Brasil continua abstrata, mesmo após sua implementação nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, uma vez que não há diretrizes claras a respeito de como abordá-la. Ao 

considerar os impasses citados, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

caráter exploratório com enfoque misto, e visou analisar o histórico de educação sexual 

de estudantes universitários brasileiros, por meio de um questionário online. Os dados 

referentes a discussões a respeito de educação sexual nas famílias foram condizentes 

com a literatura, que expõe um contexto marcado pela ausência de diálogo familiar 

sobre sexualidade. Em contexto escolar, verificou-se que a Educação Sexual não foi 

totalmente abordada pela maior parte das instituições de ensino caracterizadas pelos 

participantes. 

Palavras-Chave: Educação Sexual; Histórico; Estudantes Universitários; 
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O papel da família e da escola sob a perspectiva dos pais de crianças matriculadas 

no ensino fundamental anos iniciais 

 

Emile Santos de Almeida, Ana Beatriz Garcia Costa Rodrigues (Universidade Federal 

de Sergipe) 

 

Resumo 

 

A partir do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente percebe-se que, no que se 

refere ao direito à educação, a legislação é muito ampla e atribui à família, à 

comunidade, à sociedade em geral e ao poder público o dever de assegurar inúmeros 

direitos. Contudo, talvez por não explicitar o que cabe a cada um, observa-se um 

desencontro nos papéis desempenhados pela família e escola. Nesse sentido, 

questionamos: Como a família enxerga o processo educacional? Assim, o objetivo da 

presente pesquisa é investigar o papel da família e da escola sob a perspectiva dos pais 

de crianças matriculadas no ensino fundamental anos iniciais. Para alcançar tal 

finalidade, foi aplicado, via Google Forms, para 31 participantes, do estado da Bahia e 

Sergipe, um Questionário de Investigação Familiar do Contexto Escolar, seguido de um 

Questionário Sociodemográfico Familiar. Os resultados apontaram que 48% dos pais 

acreditam que é dever da escola compartilhar com a família a educação formal, social e 

individual das crianças. Enquanto pais, 61% concordam que a família deve ser a maior 

responsável pela educação. Conclui-se, então, que uma parcela significativa dos pais 

concebe a família como instituição primária e a escola como parceira. 

Palavras-Chave: família; escola; educação. 
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O psicanalista nas instituições de educação: possibilidades de uma práxis 

 

Georgius Cardoso Esswein (UFRGS), Simone Bicca Charczuk (UFRGS), Lígia Hecker 

Ferreira (UNISINOS) 

 

Resumo 

 

Psicanalistas têm sido cada vez mais convocados a atuar em diferentes instituições, para 

além do setting clínico tradicional. Considerando a psicanálise enquanto uma práxis, ou 

seja, um agir ético em experiência, torna-se relevante conhecer especificidades desse 

trabalho quando em contextos institucionais. O objetivo deste trabalho é discutir 

possibilidades da práxis psicanalítica em instituições educacionais. Para tal, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com três profissionais psicólogos e psicanalistas, 

que atuam ou já atuaram em instituições educacionais, sobre o que consideram os 

fundamentos e características de sua prática nas instituições. As entrevistas foram 

analisadas a partir de três eixos: 1) Fundamentos da práxis psicanalítica; 2) Operando a 

práxis psicanalítica; e 3) Vicissitudes da Relação Práxis-instituição. No presente 

trabalho, será discutido o segundo eixo da análise. As entrevistas indicam que o trabalho 

do psicanalista nas instituições de educação baseia-se em oportunizar espaços de fala e 

circulação da palavra. É consenso a possibilidade de realizar intervenções com crianças, 

adolescentes, educadores, famílias e comunidade escolar. Discute-se que não se trata de 

uma adaptação da técnica, mas de sustentar a ética psicanalítica, o elemento 

fundamental da Psicanálise. 
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Os professores como aliados dos psicólogos na identificação e manejo do 

comportamento autolesivo 

 

Luan Flávia Barufi Fernandes (Universidade Paulista), Letícia Larcher Longo 

(Universidade Paulista), Yanka De Maio Joaquim (Universidade Paulista), Fabiana 

Alves Bahia (Universidade Paulista), Rafaella Cavenaghi (Universidade Paulista), Ana 

Paula Gonçalves Dias dos Santos (Universidade Paulista), Barbara Apolinário de 

Oliveira (Universidade Paulista) 

 

Resumo 

 

A automutilação consiste na ação de danificar o próprio corpo, gerando lesões de leve a 

moderada, sem intenção consciente de suicídio. A presente pesquisa teve como objetivo 

investigar como professores identificam e lidam com alunos que apresentam 

comportamento autolesivo nas escolas públicas e como podem ser aliados do psicólogo 

escolar nesta questão. Participaram deste estudo 21 professores do 6 º ao 9º ano de 

escolas públicas da cidade de São Paulo/SP. O estudo se configurou como qualitativo, 

com delineamento de pesquisa de campo. Os professores foram convidados a responder 

um questionário online semiestruturado com perguntas de múltipla escolha e espaços 

para descrever e complementar dados que o participante julgasse relevante. A partir dos 

resultados obtidos, verificou-se os modos pelos quais os professores participantes 

relataram lidar com os comportamentos de automutilação identificados em seus alunos. 

De modo geral, suas atitudes demonstraram uma postura comprometida e o 

entendimento de que o psicólogo escolar, apesar de ainda pouco presente, ser 

considerado um importante aliado na prevenção, identificação e manejo do 

comportamento autolesivo. Todavia, ressalta-se a importância da realização de mais 

estudos acerca do tema, bem como uma melhor delimitação sobre a atuação do 

psicólogo escolar em contraste com o psicólogo clínico. 
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PESQUISAS SOBRE A MEMÓRIA: estudo bibliográfico 

 

Mônica de Rosa da Silva (PUC-Campinas), Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da 

Rocha (Programa de Pós-Graduação em Educação PUC-Campinas) 

 

Resumo 

 

Trata-se de pesquisa bibliográfica buscando identificar como estudos sobre a memória, 

fundamentados na teoria Histórico-cultural, vem sendo desenvolvidos. Com o descritor 

“Funções Psíquicas Superiores”, foram levantados 110 trabalhos na BDTD, CAPES e 

SciElo. Lendo títulos e resumos, eliminamos pesquisas que (i) não eram da Psicologia 

e/ou Educação, (ii) referiam-se a questões de deficiência e (iii) escritas em língua 

estrangeira. Restaram 42 trabalhos. Nesses, identificamos: funções psíquicas destacadas, 

método, segmento educacional focalizado. Nos resultados a memória é função mais 

estudada (30 trabalhos) e, em geral, em concomitância com outras funções (apenas 6 

pesquisas analisam funções isoladas). Nos estudos sobre a memória, temos 14 pesquisas 

de campo; os procedimentos mais frequentes foram observação (11) e entrevista (8). 

Essas pesquisas concentram-se na Educação Infantil (9), seguindo-se Ensino 

Fundamental (4); apenas um trabalho desenvolvido em contexto clínico. Das 9 

pesquisas na EI, 5 incluem intervenções no cotidiano, propondo atividades: jogos de 

regras (3), brincadeiras de papeis (1), reconto de histórias (1). Destacamos que (i) esse 

desenho metodológico adere ao proposto por Vigotski, privilegiando estudo de 

processos; (ii) apenas um trabalho coloca a memória em foco principal, o que abre 

perspectivas de debates sobre o modo como vem sendo investigada essa função. 

Palavras-Chave: memória; pesquisa bibliográfica; teoria Histórico-cultural. 
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Programas de leitura compartilhada de histórias e o uso de flashcard de repetição 

espaçada para a expansão do vocabulário de pré-escolares: dados preliminares 

 

Gianndre Roberto Coelho de Souza Ferreira (USP), Andréia Schmidt (FFCLRP/USP) 

 

Resumo 

 

Programas de leitura de história costumam ser eficazes para auxiliar na expansão de 

vocabulário de pré-escolares, mas costumam apresentar variações no modo que as 

histórias são lidas, além de diminuição dos efeitos da aprendizagem a longo prazo. 

Utilizando um delineamento de sujeito único do tipo tratamento alternado adaptado com 

quatro crianças (3 a 4 anos), o objetivo da pesquisa foi comparar um programa de leitura 

dialógica (LD) com um de leitura convencional (LC), apresentados pelo computador, 

verificando a sua efetividade na aprendizagem de vocabulário expressivo e receptivo e 

na compreensão de histórias. Em um segundo estudo, um e-flashcard (Anki) foi 

associado às intervenções, comparando LC+Anki e LD+Anki, para verificar se haveria 

incrementos na aprendizagem de vocabulário no curto e médio prazo com a utilização 

do Anki, nas mesmas crianças. Medidas pré-intervenção, de acompanhamento e 

posteriores às intervenções foram utilizadas para verificar se o desempenho das crianças 

diferiu com a implementação das intervenções. Todas as intervenções foram efetivas na 

aprendizagem de palavras novas, inclusive um mês após a intervenção. Os resultados 

sugerem que a LD é mais efetiva que a LC para a aprendizagem de vocabulário 

receptivo e que as duas condições associadas com o e-flashcard são equiparáveis. 
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Relação e interação professor-aluno em tempos de ensino remoto 

 

Rosina Forteski Glidden (UFPR), Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (Universidade 

Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

O relacionamento professor-aluno é tem potencial de influenciar a forma como o(a) 

aluno(a) avalia a sua relação com a escola. A Pandemia e as aulas remotas trouxeram 

alterações significativas nesta dinâmica relacional. Foi objetivo desse trabalho 

investigar a percepção de alunos(as) do ensino médio sobre a relação e a interação com 

o professor no ensino remoto. Na coleta de dados foi utilizado um questionário 

semiestruturado, respondido on-line. Participaram 85 alunos(as) do ensino médio de 

escolas públicas de SC e do PR. Foram geradas medidas descritivas e feita uma 

categorização por semelhança semântica. Os resultados mostraram que a maioria 

considerou suas interações com os professores negativas ou insuficientes (n=47). A 

classificação positiva e suficiente apareceu em segundo lugar (n=16), seguida da neutra 

(n=13) e da ambivalente (n=9). Porém, a maioria também avaliou o suporte dado pelos 

seus professores durante as aulas remotas como ótimo ou bom (n=43), em seguida 

emergiu a avaliação regular (n=22) e entre péssima e ruim (n=20). A nota dada 

pelos(as) alunos(as) sobre o quanto gostavam de seus professores obteve média 8,1 

(dp=1,8). Conclui-se que pelo predomínio de uma percepção discente positiva sobre a 

qualidade da relação, mas negativa em relação à quantidade de interações professor-

aluno. 
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Saúde mental de estudantes de ensino superior durante a pandemia de Covid-19: 

Uma revisão da literatura nacional 

 

Stéfane Laísa de Santana Olivera, Amanda Alves Gomes (Centro universitário São 

Francisco de Barreiras (UNIFASB)), Guilherme Rodrigues da Rocha (Centro 

universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB)), Jeovana de Souza Araújo 

(Centro universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB)), Carla Silva Fiaes 

(Centro Universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB) 

 

Resumo 

 

Com as suspensões das aulas devido ao Covid-19, muitas instituições de ensino superior 

passaram a utilizar as plataformas digitais para fins de mediação da aprendizagem. 

Estudos internacionais apontam possíveis efeitos negativos no estado emocional de 

estudantes universitários. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão 

sistemática da literatura de estudos conduzidos entre 2020 e 2021 sobre a saúde mental 

de universitários no Brasil. Os artigos foram selecionados de 4 bases de dados: Scielo, 

Pubmed, Capsi, Lilacs, utilizando as palavras-chave: estudante, universitário, ensino 

remoto, ensino superior, pandemia, saúde mental e Covid-19. Foram encontradas 728 

publicações. Após seleção, considerando critérios de inclusão, exclusão e duplicidade, 

foram identificadas cinco referências. Três dos trabalhos referem-se a relatos de 

programas implantados em universidades públicas com o objetivo de melhorar a saúde 

mental dos alunos. Os outros artigos consistem em uma pesquisa de campo e uma 

revisão de literatura apontando níveis elevados de angústia, depressão, ansiedade e 

TEPT entre os estudantes. Observa-se um predomínio de estudos com discentes da área 

da saúde, principalmente de Medicina. Ressalta-se a necessidade de mais pesquisas 

acerca da saúde mental dos estudantes universitários brasileiros, já que incertezas 

quanto ao futuro e empregabilidade estão presentes em todos os cursos. 
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Sentidos e significados do fazer manual para estudantes e servidores de uma 

instituição federal de ensino 

 

Juliana Peterle Ronchi (IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo), Jenifer Azevedo da Cunha (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo Campus Venda Nova do Imigrante), Maria Clara 

Callegari Cóta (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 
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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer significados e sentidos do artesanato para 

estudantes e servidores de uma Instituição Federal de Ensino que desenvolvem 

trabalhos manuais. De caráter qualitativa, foi desenvolvida a partir de uma amostra de 

conveniência formada por estudantes e servidores que faziam atividades artesanais. 

Obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e foi realizada a partir 

entrevistas semiestruturadas, em formato virtual. Os dados coletados foram analisados a 

partir da técnica da análise de conteúdo e a categorização dos dados foi realizada com 

base nos eixos das perguntas do roteiro das entrevistas semiestruturadas. Dessa forma, 

participaram cinco estudantes e cinco servidores da Instituição que relataram fazer com 

frequência artesanatos como crochê, tricô, decoupage, ponto cruz, vagonite, uso de filtro 

de café para decoração, marcenaria e outros.  Os participantes relacionaram o 

desenvolvimento do artesanato a sentimentos positivos, momentos de tranquilidade, de 

dedicação a si mesmo, de prazer, de relaxamento e autocuidado. Assim, esse trabalho 

colabora com a reflexão sobre a potencialidade dos fazeres manuais, podendo 

evidenciar caminhos na construção de intervenções mais próximas ao cotidiano da 

comunidade escolar, no que diz respeito a construção de estratégias em promoção à 

saúde, a partir da prática do artesanato. 
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Resumo 

 

A relação trabalho e saúde dos professores tem sido amplamente investigada, uma vez 

que na atividade profissional docente estão presentes diversos estressores psicossociais. 

Com a pandemia da COVID-19, o trabalho remoto compulsório provocou a 

intensificação desses estressores. Este estudo, parte de uma pesquisa de dissertação em 

andamento, objetiva apresentar uma análise teórica acerca dos aspectos da profissão 

docente, na educação básica, que expõem os professores a riscos psicossociais. A partir 

de uma revisão narrativa da literatura nacional, são apresentados aspectos históricos da 

profissão docente, bem como os recentes agravantes decorrentes da pandemia da 

COVID-19. De modo geral, os riscos psicossociais são relacionados à natureza da 

função, ao contexto institucional e social. Destacam-se como principais marcadores 

históricos, o advento da industrialização e a expansão dos meios de comunicação, 

responsáveis pela mudança no papel do professor, que acumulou diversas funções. No 

contexto brasileiro, falhas nas políticas públicas educacionais e a desvalorização da 

carreira profissional, enfrentadas pelos docentes há vários anos. A pandemia da 

COVID-19 adicionou a essas questões a readaptação das atividades, funções e do 

contexto de trabalho docente, sem suporte e preparo prévio, agravando os riscos 

psicossociais. Salienta-se a necessidade de atenção aos impactos do trabalho na saúde 

mental dos professores. 
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Resumo 

 

Os comportamentos de risco tendem a ser analisados como mal adaptativos, entretanto, 

quando analisados de forma funcional, em alguns contextos podem oferecer benefícios. 

A Teoria da História de Vida prevê que as pistas ambientais orientam estratégias lentas 

e rápidas dos indivíduos. A percepção de pouca previsibilidade de recursos pode induzir 

os adolescentes a se engajarem em comportamentos impulsivos e agressivos. O objetivo 

deste estudo foi investigar a relação da influência da imprevisibilidade ambiental sobre 

a estratégia de história de vida em adolescentes em uma revisão bibliográfica, a qual 

analisou a diversidade das amostras e das definições conceituais utilizadas. Em quatro 

dos estudos analisados, o conceito de imprevisibilidade foi empregado relacionado as 

mudanças de residência ao longo da vida, de status socioeconômico e na configuração 

familiar, dois deles a partir da avaliação das crenças de imprevisibilidade, em relação ao 

apoio familiar e um deles em relação ao planejamento para o futuro. A 

imprevisibilidade ambiental que ocorre principalmente antes dos cinco primeiros anos 

de vida está relacionada diretamente aos níveis de agressividade e comportamento 

impulsivo na vida adulta, caracterizados como estratégias rápidas. Observamos restrita 

variabilidade cultural e de idade. Destaca-se a necessidade dos estudos incluírem 

designs longitudinais com amostras sociodemograficamente diversificadas. 
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Resumo 

 

Apesar dos comportamentos agressivos serem indesejados, em alguns contextos podem 

oferecer mais benefícios do que custos, possuindo função adaptativa. Segundo a Teoria 

da História de Vida (THV), condições de imprevisibilidade ambiental podem afetar a 

motivação para a agressividade. O objetivo desse trabalho foi investigar a relação entre 

imprevisibilidade ambiental e comportamentos agressivos por meio da diversidade 

cultural, populacional e dos instrumentos utilizados em estudos anteriores. Alisamos 

quatro estudos norte-americanos, dentre os quais dois foram realizados exclusivamente 

com adolescentes e dois contaram com a participação de adultos jovens. Observamos 

dois instrumentos avaliando a imprevisibilidade e sete para comportamentos agressivos. 

Em um estudo, a imprevisibilidade afetou a saúde, mas não a sociossexualidade ou 

desvio social, contrariando a THV. Nos demais, a imprevisibilidade, especialmente na 

infância previu medidas psicológicas e comportamentais, como conflitos de amizade, 

estratégias de história de vida (EHV), ofensas violentas e não violentas, agressão, 

violência física, e atividades criminosas. Observamos restrita variabilidade cultural e 

etária. Faz-se necessária a inclusão de diferentes fases da vida e maior diversidade 

cultural dos estudos em THV, essenciais na perspectiva evolucionista. Destaca-se maior 

efeito da imprevisibilidade na infância em relação a momentos posteriores, 

provavelmente pela maior sensibilidade das fases iniciais em impactar as EHV. 

Palavras-Chave: Imprevisibilidade ambiental; comportamentos agressivos; 
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Resumo 

 

De acordo com a Teoria da História de Vida (THV), os comportamentos delinquentes, 

apesar de indesejados socialmente, não podem ser considerados disfuncionais, pois, em 

contextos ambientais mais severos (e.g. alta mortalidade, níveis socioeconômicos 

baixos) podem apresentar maiores benefícios do que custos. O presente estudo 

investigou a relação entre a severidade ambiental e a ocorrência de comportamentos 

delinquentes em adolescentes, por meio da   análise da diversidade cultural, 

populacional e de instrumentos dos estudos previamente realizados. Dos sete estudos 

analisados, cinco foram realizados nos EUA e apenas dois no Brasil, nos quais foram 

amostradas crianças, adolescentes e jovens adultos.  Onze instrumentos diferentes 

avaliaram a severidade ambiental, 10 mediram os comportamentos delinquentes e oito 

mediram traços psicológicos, como comportamento de risco. Os estudos apontam 

efeitos da severidade sobre comportamentos delinquentes, estratégias de história de vida 

(EHV) rápidas, comportamentos de risco e vitimização violenta. Tais achados 

demonstram a importância da severidade ambiental sobre delinquência juvenil, pois 

intervenções podem redirecionar os benefícios alcançados por meio de comportamentos 

delinquentes para metas socialmente positivas e construtivas para os jovens. 

Ressaltamos que novos estudos devem ser realizados utilizando culturas mais diversas 

com adolescentes já inseridos no sistema socioeducativo e estudos longitudinais para 

acompanhar as mudanças globais no desenvolvimento. 
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Resumo 

 

A coerção sexual pode ser definida como a utilização de subterfúgios (físicos ou 

psicológicos) para conseguir sexo com um indivíduo que não o consente, e pode ser 

prevista por meio do estilo de apego adulto inseguro do indivíduo que o pratica. Assim, 

este trabalho analisou a generalidade da relação entre coerção sexual e estilos de apego 

adulto avaliando a diversidade populacional, cultural e de instrumentos utilizados para a 

coerção em estudos publicados entre 2015 e 2019. Foram encontrados nove estudos, dos 

quais 40% foram realizados apenas com estudantes universitários e predominantemente 

com populações euroamericanas. Quanto aos instrumentos, houve grande variabilidade, 

especialmente entre as escalas que mediram coerção sexual. Os estilos de apego 

inseguro ansioso (EA) e evitativo (EE) previram maiores níveis de diversas medidas 

associadas à coerção e violência contra o parceiro íntimo, especialmente em homens. Os 

estilos inseguros estiveram associados também com outras medidas como a 

masculinidade tóxica, hostilidade em relação às mulheres, aceitação do estupro. A 

sobreposição entre vítima/perpetrador emergiu como um dado interessante em vários 

estudos. Apesar da relativa generalidade dos resultados, observa-se a limitação das 

populações amostradas em termos culturais e dados socioeconômicos, sugerindo 

necessidade da inclusão de populações mais diversas para confirmar esses achados. 

Palavras-Chave: coerção sexual; estilos de apego; Psicologia Evolucionista 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: EVOL - Psicologia Evolucionista 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 7976623 

 

Desempenho no ENEM a partir da Perspectiva Evolucionista 

 

Pedro Ricardo Cristo de Freitas (UFPA), Rachel Coêlho Ripardo Teixeira 

(NTPC/UFPA), Aline Beckmann de Castro Menezes (IFCH/UFPA) 

 

Resumo 

 

A valorização de recompensas futuras prediz um melhor desempenho acadêmico e em 

uma perspectiva evolucionista de desconto de futuro, isso pode ser mensurado pela 

preferência por um valor monetário maior e atrasado. A tendência em desvalorizar o 

futuro é visto pela Psicologia como disfuncional, contudo pode ser adaptativo em alguns 

contextos, de acordo com as teorias evolucionistas de desconto do futuro e de história 

de vida. O objetivo nesta pesquisa foi verificar se altas taxas de desconto do futuro e 

estratégias rápidas de história de vida apresentavam relação com baixo desempenho no 

ENEM. Participaram por meio online 66 estudantes que realizaram o ENEM 2019, 

entre 18 e 20 anos, de instituições públicas e privadas, da região metropolitana de 

Belém/PA. A análise foi composta por testes de hipótese e MLGs através do software 

R. Os resultados não apontaram as relações esperadas entre o desconto do futuro, 

história de vida e desempenho no ENEM. Contudo, a percepção de futuro e estudar para 

o ENEM em uma instituição privada apresentou relação significativa positiva com o 

desempenho no ENEM. Isso mostra que o desempenho acadêmico é resultado de muitos 

fatores, que nem sempre serão individuais, mas que envolvem o contexto de 

desenvolvimento. 
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Resumo 

 

Universais humanos psicológicos são traços compartilhados por todos ou quase todos 

humanos adultos neurotípicos. Para a Psicologia Evolucionista, esses traços têm sua 

expressão afetada pela cultura e por estratégias evoluídas contingentes ao seu ambiente 

de desenvolvimento. E para melhor compreensão dos universais, Norenzayan e Heine 

(2005) construíram um modelo hierárquico de classificação de universalidade: a) 

Universal de acessibilidade: nenhuma ou pouca variação através das culturas, b) 

Universal instrumental: cognitivamente disponível e de mesmo uso às pessoas em todas 

culturas, porém varia em acessibilidade, c) Universal existencial: cognitivamente 

disponível, contudo entre culturas varia fortemente na forma e frequência que os 

processos são utilizados no cotidiano, d) Não universal: invenção cultural. Alicerçado 

nessa classificação, este estudo analisou diferenças sexuais na idade do parceiro e 

preferências por boa prospecção financeira, atratividade física, gentileza, inteligência e 

saúde em 45 países coletados por Walter et al. (2020) que também verifica a influência 

da prevalência de patógenos e da igualdade de gênero. Esses traços em diferenças 

sexuais são classificados como universal de acessibilidade: idade do parceiro e 

universais instrumentais: boa prospecção financeira, gentileza, inteligência, atratividade 

e saúde. Por fim, os traços demonstram universalidade em distintos níveis sobre 

diferenças sexuais, mesmo incluindo patógenos e igualdade de gênero. 
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Resumo 

 

Segundo a Psicologia Evolucionista, indivíduos podem adotar estratégias de história de 

vida (EHV) rápidas ou lentas, a partir da disponibilidade de recursos em seu meio. Isso 

interfere na maneira como alocam seus recursos e investem em sua(s) prole(s). Por 

exemplo, indivíduos em ambientes com poucos recursos adotam estratégia mais rápida, 

visando ao aumento da taxa reprodutiva. Isso implica em adotar estratégias reprodutivas 

de curto prazo e iniciar a vida sexual mais precocemente. Neste estudo, buscou-se 

verificar as relações entre a EHV, a sociossexualidade (um indicador da estratégia 

reprodutiva) e a idade da primeira relação sexual. Participaram 315 brasileiros, média de 

idade de 27,5 anos (DP = 8,23), sendo 70,8% mulheres. Encontraram-se correlações 

negativas entre a EHV e os fatores da sociossexualidade, mas não houve correlação 

entre EHV e idade da primeira relação sexual. Os resultados demonstram que quanto 

mais irrestrita sexualmente, mais rápida a EHV. Ainda, verificou-se que a idade da 

primeira relação sexual se correlacionou negativamente com a restrição sociossexual. 

Os resultados estão de acordo com o esperado teoricamente, contudo, apontam para um 

possível papel mediador da sociossexualidade na relação entre EHV e iniciação sexual. 
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Resumo 

 

As experiências anômalas, como as extrassensoriais ou místicas, são comuns na 

população em geral e são, frequentemente, confundidas com sintomas psicóticos. Nesta 

pesquisa, perguntamos a uma amostra de 303 voluntários (m = 42 anos) que acreditam 

vivenciar experiências extrassensoriais ou místicas, se isso lhes trazia algum tipo de 

sofrimento e se conseguiam equilibrar tais fenômenos com uma vida ativa no trabalho e 

na família. Procuramos entender se os participantes se sentiam socialmente aceitos e se 

passaram por treinamento para lidar com tais fenômenos. Os resultados apontam que 

parte dessa população se sente acolhida por seu grupo social (54,3%), e uma parcela 

significativa (19,9%) não comenta com outras pessoas. O sofrimento, para uma parte da 

amostra, se restringiu às primeiras manifestações (26,1%) e mais da metade não relatou 

sofrimento em momento algum (58,95%). Os indivíduos declararam conviver bem com 

os fenômenos e consideram manter uma vida social, profissional e familiar equilibrada 

(96,4%). Ao invés do sofrimento, retiram dessas experiências sentidos para suas vidas 

(67%). Esse distanciamento da conotação delirante do fenômeno em direção a um 

estado de criatividade ilusória útil nesses sujeitos nos sugere um sentido evolucionário 

para a manutenção filogenética desses tipos de comportamentos. 
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Resumo 

 

Sabe-se que nem todos os pais      desenvolvem comportamentos protetivos contra o 

abuso sexual infantil, algo que pode estar relacionado às crenças que compõem o seu 

estilo parental (EP). Assim, o presente estudo objetivou averiguar a relação entre os 

estilos parentais e os mitos do abuso sexual infantil. Para isso, 204 pais e mães 

residentes na Paraíba responderam ao Parenting Styles and Dimensions Questionnaire e 

a Child Sexual Abuse Myth Scale. Com o SPSS 21, realizou-se correlações de Pearson. 

Os resultados indicaram relação negativa e significativa entre o EP autoritativo e os três 

fatores dos mitos do abuso sexual: difusão de culpa (r= -0,21; p<0,05), negação do 

abuso (r= -0,17; p<0,05) e estereótipos restritivos (r= -0,29; p<0,01). Além de relação 

positiva e significativa entre o EP autoritário, difusão de culpa (r= 0,23; p<0,01), 

negação do abuso (r= 0,32; p<0,01) e estereótipos restritivos (r= 0,35; p<0,01). 

Indicando que quanto mais autoritativos menos os pais atribuem a culpa pela violência 

sexual aos filhos, negam a gravidade do abuso e/ou minimizam o impacto negativo no 

desenvolvimento infantil. Contudo, pais mais autoritários tendem apresentar mais mitos 

do abuso sexual. Estima-se que tais achados possam colaborar para o desenvolvimento 

de estratégias frente ao abuso sexual infantil. 
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Resumo 

 

Ao tornar-se pai e mãe, o casal necessita ajustar-se às novas demandas que surgirão com 

a entrada de um novo membro no sistema. Assim, dá-se início ao subsistema parental e 

coparental, os quais juntamente com o conjugal podem ser influenciados com a chegada 

de um filho. Diante disso, objetivou-se descrever temáticas e resultados de estudos que 

investigaram a relação entre os subsistemas conjugal, coparental e parental em famílias 

com crianças. Uma revisão sistemática da literatura foi conduzida nas bases Pubmed, 

Web of Science, Ebsco, Scielo, Lilac e PsycInfo considerando os últimos 5 anos. 

Realizou-se uma análise descritiva para apresentar os objetivos, delineamento, 

participantes e os resultados dos estudos. A partir de uma análise temática, caracterizou-

se os artigos em cinco categorias: Qualidade conjugal refletindo na coparentalidade e 

parentalidade; Qualidade conjugal, parentalidade e coparentalidade refletindo nos 

sintomas das crianças; Coparentalidade e parentalidade refletindo na qualidade 

conjugal; Sintomas das crianças refletindo na qualidade conjugal, parentalidade e 

coparentalidade, e Influências recíprocas entre sintomas das crianças e coparentalidade, 

parentalidade e qualidade conjugal. Destaca-se a importância de intervenções para 

compreender e orientar o sistema familiar, assim como as variáveis individuais que 

permeiam a relação entre os subsistemas. 
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Resumo 

 

O contexto atual decorrente da pandemia do COVID-19 trouxe desafios para as 

famílias. Diante disso, faz-se necessário avaliar variáveis associadas à pandemia que 

podem impactar no exercício da parentalidade e, consequentemente, acarretar prejuízos 

à prole. Esse estudo objetivou investigar os desafios da parentalidade no período da 

pandemia. 83 pais ou responsáveis por crianças de 4 a 12 anos responderam a um 

questionário online sobre o exercício da parentalidade na pandemia. Através da análise 

temática das questões abertas, as respostas foram classificadas em seis temas que 

correspondem aos desafios identificados pelos participantes: aulas online, uso de telas, 

tempo e trabalho, lazer sem contato social, emoção e práticas parentais. Foi identificado 

maiores desafios no manejo de aulas remotas, conciliação entre tempo para família e 

trabalho dos pais, diminuição de atividades de lazer e do contato social. A dificuldade 

de controlar o uso de telas, acolher emoções e compreensão das dificuldades em impor 

limites também foram referidas. Diante das respostas foi possível perceber diferentes 

realidades vivenciadas pelas famílias e, ao mesmo tempo, compartilhamento de 

sentimentos em comum. Assim, salienta-se a importância de orientação para as famílias 

a fim de proteger a relação entre pais e filhos e o desenvolvimento saudável das 

crianças. 
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Resumo 

 

A família desempenha duas tarefas essenciais e complementares ao longo da 

ontogênese: ao mesmo tempo que cria o sentimento de pertencimento trabalha a 

diferenciação entre os membros, promovendo a autonomia e a individualidade no 

contexto relacional. O processo de diferenciação do self é descrito como a capacidade 

para adquirir equilíbrio entre funcionamento emocional, intelectual e autonomia, 

favorecendo o bem-estar biopsicossocial. O presente trabalho tem como objetivo 

relacionar as diferentes dinâmicas de famílias às distintas tipologias do self, com foco 

em famílias LGBTQIA+ e famílias de pessoas com deficiência (PCD) na adultez 

emergente. A metodologia adotada consiste em uma revisão de literatura narrativa, com 

intuito de compreender o fenômeno da diferenciação do self em diferentes contextos 

familiares. A partir dos resultados encontrados, foi possível identificar que famílias de 

pessoas LGBTQIA+ tendem a apresentar uma tipologia de self conflituosa e famílias de 

PCD podem apresentar um self emaranhado, bastante associado a questões de cuidado. 

É possível concluir que a diferenciação do self influencia positivamente a construção 

identitária e a aquisição da autonomia. Espera-se que o presente estudo contribua para o 

melhor entendimento da diferenciação do self em diferentes contextos familiares, 

principalmente as que escapam de um padrão normativo de família. 
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Resumo 

 

A transição para a parentalidade representa um desafio para a família que reverbera em 

sua dinâmica. Objetivou-se identificar se existem diferenças entre indivíduos em 

relacionamentos com e sem filhos no que se refere ao ajustamento conjugal e manejo do 

dinheiro. A partir de uma pesquisa online quantitativa, transversal de grupos 

comparativos com 280 indivíduos (143 com filhos e 137 sem filhos), utilizou-se o Teste 

t de amostras independentes e ANOVA. Os resultados mostraram que os indivíduos 

com filhos apresentaram menor Coesão (t=2,86; p<0,005) e maior Partilha de Bens (t=-

4,29; p<0,001). A ANOVA demonstrou efeito da presença de filhos para a Partilha de 

Bens (f=16,28; p<0,001) e da interação entre sexo e presença de filhos para a Coesão 

(f=7,73; p<0,005): as mulheres com filhos apresentaram menor percepção de coesão 

(f=16,34; p<0,001). A presença de filhos representa um desafio para a conjugalidade 

que demanda reorganização do casal, inclusive na vida financeira. Apesar da menor 

percepção de coesão afetiva por parte das mulheres com a chegada de filhos, o que pode 

gerar afastamento, em relação ao dinheiro houve uma aproximação, traduzida na 

necessidade de partilhar os bens em prol da unidade familiar. Esses resultados agregam 

novas perspectivas à literatura da área. 
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Resumo 

 

Com a pandemia de COVID-19, a situação de crianças com síndrome congênita 

associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ) e suas famílias tende a se tornar ainda mais 

delicada, pelas mudanças na rotina e desarticulação da rede de apoio. Tais aspectos 

podem trazer repercussões à forma como os cuidadores se envolvem com as crianças. O 

presente estudo de caso múltiplo, qualitativo e transversal investigou o envolvimento 

parental (interação, responsabilidade e disponibilidade) em famílias de crianças com 

SCZ durante a pandemia. Realizou-se entrevistas individuais online com mães e pais 

(n=10) de cinco famílias nucleares do Nordeste e Sudeste do Brasil. A análise temática 

dedutiva revelou que, tal como antes da pandemia, a interação, sobretudo por meio de 

cuidados, foi realizada especialmente pelas mães, que relataram se sentir 

sobrecarregadas. Predominantemente, a tomada de decisões sobre tópicos relativos à 

criança seguiu sendo responsabilidade materna e o sustento financeiro responsabilidade 

paterna. Contudo, a disponibilidade física e emocional do pai se mostrou mais 

qualificada em alguns casos, potencialmente pelo maior tempo em casa, em função da 

interrupção do trabalho presencial, o que aumentou o senso de proximidade entre a 

família. Discutem-se implicações para a pesquisa e a prática profissional durante e após 

a pandemia. 
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Resumo 

 

Pesquisa exploratória sobre o impacto emocional da pandemia Covid-19 no bem-estar 

das famílias dos imigrantes, e suas estratégias de enfrentamento. A relevância refere-se 

ao impacto emocional desconhecido nos familiares fisicamente distantes. Dados de 

entrevistas individuais remotas e questionário online referem-se a participantes em 13 

estados. Entrevistados (n= 22), 17 mulheres e 5 homens (idade entre 27-71 anos) 

preocupam-se com a saúde mental dos familiares distantes e de apoio logístico-social. 

Menor consumo de notícias distraindo-se nas mídias sociais e com artesanato mais 

psicoterapia foram estratégias de enfrentamento emocional. Respondentes do 

questionário (n= 40) são mulheres (47%), maiores de 55 anos (16%). A pandemia 

afetou muito suas emoções (23.5%). Preocupam-se com o bem-estar emocional dos 

familiares (36%), sentiram medo deles adoecerem e não ajudá-los (16%). Não 

precisaram de ajuda psicológica (38%) lidam com emoções desconfortáveis, 

amparando-se nas preces/orações (8%), ouvindo música (8%) e contatando os familiares 

(8%), e tendem a comer mais (8%). Ter familiares de grupo de risco não vacinado 

(12%) e a necessidade de ficar em isolamento (11%) são preocupações locais. A 

impossibilidade de viajar para encontrar os familiares gera ansiedade, estresse e medo. 

Ambas amostras informaram usar a fé, orações e preces como estratégias usuais para 

confortá-los.  
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Resumo 

 

A parentalização se define por um processo de inversão geracional desenvolvido no 

interior da família, por meio do qual uma criança passa a se encarregar de funções 

parentais em relação aos próprios pais. O objetivo deste estudo é investigar o processo 

de parentalização, em famílias atendidas em psicoterapia, com foco no desenvolvimento 

emocional dos filhos. Analisamos os relatórios de 5 famílias atendidas na Clínica Social 

da PUC-Rio. Utilizou-se metodologia clínico-qualitativa. A partir da análise clínica e da 

análise de conteúdo, foram estabelecidas as seguintes categorias: dinâmica familiar, e 

papéis e funções dos filhos. Com relação à dinâmica familiar, destaca-se a presença de 

subsistemas pouco delimitados e dinâmicas familiares caracterizadas por uma falta de 

hierarquização. Quanto às funções dos filhos, observou-se a predominância do papel de 

cuidador, especificamente em relação aos cuidados dos irmãos, da casa e da mãe. 

Assim, pudemos perceber que o amadurecimento dos filhos acontece de forma 

apressada, atribuindo-se a eles competências parentais e impedindo que vivenciem 

importantes experiências infantis, como o brincar espontâneo.  A maturação precoce, 

consequente é da parentalização, acaba por provocar sintomas como ansiedade e 

depressão, além de dificuldades relacionais e de comunicação. 
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Resumo 

 

Tendo em vista a participação cada vez mais expressiva dos arranjos monoparentais 

femininos nas configurações familiares brasileiras; a importância do suporte social para 

a manutenção da saúde e da qualidade de vida, particularmente no contexto das mães 

solo; e o advento da internet e das redes sociais online; o presente estudo teve como 

objetivo verificar o impacto da participação em grupos virtuais voltados para mães solo 

nas percepções sobre suporte social. Participaram 29 mães com idades variando entre 18 

e 46 anos (M= 31,37 ; DP=8,22), sendo que 11 faziam parte de algum grupo virtual. 

Todas responderam um formulário online com questões sociodemográficas, sobre 

impactos da pandemia de COVID-19, grupos virtuais e a Escala de Satisfação com o 

Suporte Social – ESSS. Os dados indicaram que a pandemia interferiu no contato com a 

rede de apoio e aumento da sobrecarga emocional e financeira. Não foi possível 

constatar diferença significativa entre as mulheres nas respostas à ESSS, com exceção 

dos valores referentes à satisfação com a intimidade (Mparticipa=8,3; DP=2,6; 

Mnãoparticipa=10,8; DP=3,6). Discute-se a respeito dos alcances e limites de relações 

exclusivamente virtuais no tocante à construção de redes de apoio mútuo adequadas às 

demandas de mães solo. 
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Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo investigar o papel da família no processo de adoecimento 

e tratamento do esquizofrênico. Conceitos importantes para o estudo de famílias 

psicóticas, desenvolvidos a partir da Teoria Sistêmica e da Psicanálise, serão 

explicitados para pensar o modo como o sujeito psicótico se encontra implicado no 

grupo familiar. Para o desenvolvimento do tema, serão examinadas noções das 

abordagens sistêmica e psicanalítica, que englobam os padrões interacionais das 

famílias patológicas, na tentativa de compreender o papel da família no tratamento 

desse indivíduo. Estudos datados das décadas de 1960 e 1980 serão discutidos 

inicialmente, em seguida, a investigação teórica será aprofundada à luz de pesquisas 

mais atuais. No que diz respeito à presença da família no tratamento do esquizofrênico, 

pretende-se, neste trabalho, realizar um breve histórico, partindo do modelo manicomial 

até o modelo psicossocial utilizado atualmente nos serviços de saúde pública, que sofreu 

influências da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Além disso, os 

atendimentos familiares na clínica serão pensados focando nas entrevistas preliminares 

e na criação de uma demanda compartilhada. 
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Resumo 

 

Quando os filhos saem da casa dos pais, momento conhecido como “peri&#769;odo do 

ninho vazio”, o casal e&#769; comumente atingido pelas mudanc&#807;as que 

ocorrem. Por isso, o presente trabalho tem por objetivo investigar quais 

mudanc&#807;as, derivadas de tal peri&#769;odo, ocorrem na relac&#807;a&#771;o 

conjugal. Para tanto, foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas online com 

casais que passaram pelo período do ninho vazio. Cada entrevista levava em média 40 

minutos e era realizada com o marido e a esposa ao mesmo tempo. Dez pessoas 

participaram da pesquisa, com média de idade de 57 anos (DP= 4,8). Para participar da 

amostra, era necessário que o casal estivesse no primeiro casamento e que nenhum filho 

morasse mais com eles. A ana&#769;lise destas entrevistas foi feita com embasamento 

na abordagem siste&#770;mica. Como resultado, foi possi&#769;vel perceber que os 

sentimentos e emoc&#807;o&#771;es envolvidos neste período costumam ser diversos, 

um misto de alegrias e angu&#769;stias. Mesmo com esta diversidade, os sentimentos 

de saudade e vazio foram recorrentes. A estrate&#769;gia mais utilizada pelos casais 

para diminuir tais sentimentos e&#769; a mediac&#807;a&#771;o da tecnologia. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, foi verificado que tal peri&#769;odo pouco 

interferiu negativamente nas relac&#807;o&#771;es conjugais: os casais sentem-se 

mais livres para viver suas vidas conjugais. 
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(Departamento de Psicologia da PUC-Rio, LEFaC – Laboratório de Estudos em 
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PUC-Rio, Rio de Janeiro – RJ) 

 

Resumo 

 

As ações voltadas para a valorização da filiação por adoção ampliaram a habilitação de 

novas famílias, principalmente, com perfis mais flexíveis da criança. A criação de novas 

leis também tem contribuído muito para um número maior de adoções, bem como para 

o encurtamento dos prazos dos processos. Contudo, os desafios ainda são grandes como 

o longo tempo de espera que exige dos candidatos à adoção paciência e esperança. 

Temos como objetivo discutir vivências e impactos da pandemia no projeto de 

parentalidade adotiva. Foi utilizada uma metodologia qualitativa, centrada em entrevista 

on-line, com roteiro semiestruturado. Analisamos os dados obtidos por meio do método 

de análise de conteúdo de Bardin. Dos 26 entrevistados, alguns se encontravam no 

início do processo de habilitação e outros já estavam habilitados para adotar. Durante a 

pandemia, os primeiros sentiram como proveitoso realizar as reuniões dos grupos de 

apoio na modalidade on-line, pois vivenciaram os encontros como um espaço de 

continência da ansiedade em relação ao projeto da parentalidade e aos impactos da 

pandemia em suas vidas. Os participantes que já estavam habilitados há muito tempo, a 

pandemia aumentou a ansiedade e a sensação de espera, gerando insegurança em 

relação ao futuro do projeto de parentalidade. 
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Mariana Farias Puccinelli (PPG Psicologia UFRGS), Pedro Henrique Conte Gil 
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Alegre – RS), Georgius Cardoso Esswein (PPG Psicologia UFRGS), Caroline Krüger 

Winter (Graduação Psicologia UFRGS) 

 

Resumo 

 

Esse trabalho tem como objetivo discutir sobre como a literatura científica evidencia o 

racismo estrutural a partir de dados sobre mortalidade infantil no contexto de saúde 

brasileiro. Realizou-se revisão narrativa da literatura de artigos científicos publicados 

em revistas nacionais e internacionais, priorizando-se aqueles estudos que incluíam em 

suas variáveis marcadores de raça/cor. Foram selecionados 10 artigos, publicados no 

período de 2015 a 2020. Os materiais foram lidos individualmente e posteriormente 

foram criadas fichas de leitura com os aspectos relevantes de cada estudo. Os achados 

foram discutidos entre os autores e os materiais revisados. A literatura indica que os 

grupos étnico-raciais com maiores taxas de mortalidade infantil foram os indígenas, 

podendo chegar a duas vezes mais se comparados à média, e negros, podendo alcançar a 

diferença três vezes maior se comparados aos brancos. Além disso, os estudos revisados 

relacionam as iniquidades raciais, sobretudo com condições socioeconômicas, não 

discutindo possíveis impactos da raça/cor das crianças ou profissionais de saúde que as 

atendem. Tais constatações nos apontam para a necessidade de atentar para o racismo 

estrutural não somente nos serviços de saúde, mas também no contexto acadêmico e de 

pesquisa frente à omissão de análises envolvendo marcadores raciais. 
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Adaptação de Atividades de Estágio Básico em Psicologia: Aplicando 

Remotamente um Programa Informatizado para Ensino de Leitura e Escrita 

 

Ramon Marin (Universidade Federal de São Carlos  - UFSCar), Letícia Regina Fava 

(Universidade Federal de São Carlos), Giovan Willian Ribeiro (Universidade Federal 

de São Carlos), Deisy das Graças de Souza (Universidade Federal de São Carlos) 

 

Resumo 

 

A pandemia de COVID-19 exigiu adaptação das atividades de ensino. Este trabalho 

relata as adaptações para realização remota de um estágio básico de psicologia em que 

os alunos aplicam, monitoram e avaliam atividades computadorizadas de reforço para 

alfabetização de crianças com dificuldades na aprendizagem. Seis universitários 

(monitores) acompanharam remotamente duas crianças já expostas presencialmente ao 

mesmo programa de ensino, no entanto. Os monitores foram ensinados a usar os 

programas Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos (ALEPP) e Team Viewer 

(TV) (utilizado para aplicação remota do ensino). A adaptação consistiu no acesso 

remoto do computador da criança, autorizado pelos responsáveis, para realização das 

tarefas, acompanhadas por vídeo e áudio. Este procedimento havia sido testado durante 

seis meses antes do início do estágio, para avaliar a viabilidade da aplicação. Foram 

realizadas 235 sessões entre agosto/2020 a julho/2021. As crianças progrediram nas 

tarefas; no entanto, foram necessárias estratégias adicionais para manter a motivação na 

tarefa realizadas; os estagiários avaliaram a eficácia de itens com valor reforçador para 

os alunos. As adaptações foram suficientes para a continuidade das atividades com um 

número reduzido de crianças, mas exigiu a elaboração de estratégias adicionais para 

manejo comportamental durante a sessão. 
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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi identificar a contribuição dos artigos publicados, em 

âmbito nacional acerca dos aspectos éticos relacionados à atuação profissional do 

psicólogo. Foi realizada revisão integrativa da literatura nacional por meio das seguintes 

bases eletrônicas: Scielo, PsycINFO, LILACS, Pepsic e Medline, a partir dos 

descritores: ética, atuação do psicólogo e psicologia. A busca foi delimitada até 

dezembro de 2020. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados 19 artigos. Os resultados apresentaram que os desafios enfrentados pelos 

psicólogos podem variar de acordo com a área de atuação e a abordagem psicológica 

utilizada como base. Portanto, enfatiza-se a necessidade de uma formação que capacite 

científica e tecnicamente o psicólogo, mas que, para além disso, possibilite ao 

profissional uma reflexão ética sobre as demandas do contexto a fim de garantir uma 

prática pautada nos direitos humanos dos usuários. 
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Perfil da formação de professores de psicologia no oeste baiano (resultados 

preliminares) 

 

Paula Loise Menezes dos Santos Ramos (UNIFASB), Carla Silva Fiaes (UNIFASB) 

 

Resumo 

 

Boa parte dos profissionais de psicologia ocupa mais de uma função em suas carreiras, 

sendo uma delas, a prática da docência em instituições de ensino superior públicas e 

privadas (ies). o objetivo desse estudo foi investigar de que maneira psicólogos/as do 

oeste da Bahia, região que não possui cursos de formação stricto sensu, se preparam 

para a atuação como professores. para isso, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 7 professores de psicologia das 3 instituições (todas privadas) que 

oferecem o curso na região. foram analisados o tipo e nível de formação, tempo de 

atuação na docência e percurso profissional. os professores entrevistados possuíam, em 

média, 5 anos de atuação como docentes do ensino superior. quatro dos 7 professores 

possuíam especialização, porém o interesse na formação stricto sensu estava presente na 

maioria deles. todos os professores afirmaram realizar psicologia clínica, social ou 

escolar antes da atuação como docentes. atualmente, 5 deles desenvolvem outras 

atividades distintas do ensino, tais como psicologia clínica, social, gestão e assistência 

universitária. mais estudos devem ser conduzidos com grupos que residem longe dos 

centros urbanos, onde estão concentrados os cursos de pós-graduação. os resultados 

sugerem a necessidade de ampliação de oferta de cursos stricto sensu nos interiores. 
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Protocolos de treinamentos onlines relacionados a avaliação e intervenção em 

responsividade, autorrevelação e intimidade 

 

Yasmin Moreira Silva de Souza (Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto 

Alegre), Yasmin Moreira Silva de Souza (Universidade Federal de Ciência da Saúde de 

Porto Alegre), Gibson Weydmann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 

Gabriela Damasceno Ferreira Campos (Universidade Federal de Ciência da Saúde de 

Porto Alegre), Janaína Thaís Barbosa Pacheco (Universidade Federal de Ciência da 

Saúde de Porto Alegre) 

 

Resumo 

 

Desenvolver habilidades terapêuticas visando capacitar psicólogas (os) a serem 

responsivas (os) e praticarem autorrevelações diante de relatos vulneráveis pode 

potencializar a intimidade terapêutica. O objetivo deste estudo é apresentar um modelo 

de treinamento em responsividade e autorrevelação voltado para o desenvolvimento 

reforçamento natural para respostas de intimidade. Bem como capacitar estes 

profissionais a avaliarem classes de comportamentos relacionados a responsividade, 

autorrevelação e intimidade. Estes treinamentos foram parte de uma dissertação de 

mestrado no qual profissionais buscaram desenvolver intimidade com participantes 

voluntários, através de um experimento que avaliou a conexão social dos participantes 

com estes profissionais treinados. Os treinamentos foram teóricos-práticos, pautados em 

premissas e estudos anteriores relacionados a Psicoterapia Analítica Funcional, e nos 

níveis de validação delineados pela Terapia Comportamental Dialética. Todos os 

encontros ocorreram de modo online, envolveram a participação de 14 psicólogas (os) 

clínicas (os), ao longo de 6 encontros, e reuniões semanais de acompanhamento. Dentre 

os principais resultados, aponta-se que o desenvolvimento de um protocolo de 

treinamento que demonstrou ser satisfatório para o desenvolvimento de repertórios de 

responsividade e autorrevelação. Deste modo, é possível afirmar que utilizar um 

protocolo de treinamento para profissionais exercitarem reforçamento natural de 

respostas vulneráveis pode ser efetivo para incrementar estas habilidades terapêuticas 
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Terapeutas do Esquema Autodidatas 
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Cristina Garcia Dias (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Daniely Fernandes 

Kamazaki (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gabriel Pasolius 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 

Resumo 

 

A TE é uma abordagem clínica complexa que necessita de aprimoramento contínuo em 

relação à teoria, técnica e ética. Porém, no Brasil não é obrigatório a formação para a 

prática. O objetivo deste trabalho foi compreender quais as dificuldades dos terapeutas 

do esquema autodidata. Trata-se de um estudo de casos múltiplos. Foram realizadas 

entrevistas com duas terapeutas que utilizam a TE em sua prática clínica. As 

participantes se graduaram em Psicologia em 2014 e 2016 e atuam desde os estágios. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas online, que foram gravadas e transcritas 

para fins de análise. Os resultados iniciais apontam a preocupação das participantes, 

especialmente, com técnicas vivenciais, pelo receio de ativar emoções dolorosas no 

paciente e o medo de não conseguir lidar com o que virá a partir disso. As entrevistadas 

também falaram da dificuldade de encontrar materiais em português sobre a TE, fato 

que se torna um obstáculo para obtenção de conhecimento da área.  Para lidar com as 

dificuldades, participam de supervisões com profissionais mais experientes e fazem 

terapia pessoal com terapeutas do esquema. Conclui-se que a formação em TE poderia 

instrumentalizar os terapeutas para lidar com as dificuldades técnicas e teóricas, 

promovendo segurança e autonomia na prática clínica. 
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Psicologia e Ruralidades na América Latina: a criação da Rede Latino-Americana 

de Psicologia Rural enquanto acontecimento 

 

Maria Laís dos Santos Leite (Universidade Federal do Cariri) 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo cartografar a formalização da Rede Latino-Americana 

de Psicologia Rural - RedPsiRural e a criação de seu Grupo Impulsor no 3º Congresso 

Latino-Americano de Psicologia Rural, em 11 de setembro de 2019, na UniAgraria em 

Bogotá, Colômbia enquanto acontecimento e seus desdobramentos. Para tanto, além da 

pesquisa bibliográfica nos embasamos na pesquisa cartográfica (Romagnoli, 2009, 

Gimbo, 2021) utilizando documentos, fotografias e registros pessoais da autora - que 

integra o Grupo Impulsor desde o surgimento e atuou de 2019 a 2020 enquanto 

coordenadora adjunta da RedPsiRural–. À guisa de conclusão destacamos: 1. desde 

2013 temos experenciado/construído um esforço de difusão da atuação da Psicologia em 

contextos rurais, neste contexto o ato de criação da RedPsiRural irrompe como 

relevante marco na história da Psicologia Rural, servindo como motivador e aglutinador 

para interessadas(os) neste campo-tema; 2. a mobilização se dá especialmente pela 

percepção da necessidade de (re)configuração de conceitos, métodos e técnicas da 

Psicologia diante da pesquisa/intervenção em contextos rurais e da relevância de 

difundir estudos e atuação nestes contextos;  3. consideramos esta uma experiência 

exitosa: o Grupo Impulsor conta atualmente com 22 membros de 11 países e em junho 

de 2021 a RedPsiRural contava com 231 membros. 
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Almeida Dias Mendes (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF), Lelio Moura 

Lourenço (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho propõe identificar e analisar a percepção de mulheres praticantes de 

Krav Maga em relação à violência contra a mulher, entendendo quais fatores 

psicossociais levaram estas a praticarem e quais mudanças são geradas pela vivência. 

Participaram deste estudo 21 (vinte e uma) mulheres que responderam a uma entrevista 

semi-estruturada, com o cunho qualitativo e exploratório, sendo os dados transcritos e 

analisados pela análise de conteúdo proposta por Bardin. Os resultados manifestados 

indicam uma maior presença da violência física e psicológica, assim como intenso medo 

de sofrer a violência física ou sexual. As entrevistadas relataram já terem sofrido a 

violência psicológica e física, tendo sequelas no âmbito psicológico. A partir da prática 

estas alegaram aumento de autoestima e autoeficácia, desenvolvimento do 

condicionamento físico. Ainda geraram uma maior independência e segurança frente a 

situações que precisavam se defender, principalmente fisicamente, sendo a prática 

considerada uma possibilidade para enfrentar as estruturas sociais e culturais que 

limitam e diminuem as mulheres. Assim, foi possível concluir que a prática do Krav 

Maga gerou empoderamento por parte das mulheres praticantes, além de citada e 

recomendada como adequada às demais mulheres como forma individual e de 

prevenção a uma possível situação de violência. 
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Construção de tarefas baseado em Psicologia Positiva para um aplicativo para o 

bem-estar de profissionais de saúde 

 

Juliana Vieira Almeida Silva (Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI), Pricilla 

Sacavem (Universidade do Vale do Itajaí) 

 

Resumo 

 

É comum que os profissionais da área da saúde apresentem variados problemas em 

relação ao seu bem-estar em decorrência das características de seu trabalho. Logo, 

objetiva-se realizar uma revisão integrativa a fim de descrever informações sobre esta 

população à luz da Psicologia Positiva e adaptar para tarefas para a construção de um 

aplicativo voltado para o bem-estar destes. Trata-se de uma revisão integrativa 

exploratório-descritivo da literatura na plataforma PubMed, Scielo e Lilacs, com os 

descritores “Welfare”, "Health Professionals”, “Profissionais de Saúde” e “Bem-Estar”. 

Foram incluídos estudos publicados entre 2010 a 2020, que apresentaram em seu 

resumo os descritores, e como critérios de exclusão, artigos que não se enquadraram nos 

mesmos. Foram encontrados 1.110 artigos, porém, após a triagem, restaram apenas 12 

artigos. Os relacionamentos com a equipe e pacientes, bem como fatores de resiliência 

foram associados à satisfação no trabalho. Já à insatisfação, estavam a probabilidade de 

transtornos mentais, problemas de gestão, falta de condições e salário insuficiente. A 

partir disso, foram desenvolvidos um roteiro de perguntas e a adaptação para tarefas. É 

de suma importância identificar fatores que influenciam no bem-estar ocupacional, a 

fim de prevenir, diminuir ou eliminar fatores negativos e implementar mudanças 

necessárias no ambiente ocupacional. 
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O lugar da psicologia no renascimento psicodélico: a capacitação em terapia 

assistida 

 

Paulo Rogério Morais (Universidade Federal de Rondônia) 

 

Resumo 

 

A recente publicação de resultados promissores em ensaios clínicos de Fase II e Fase 

III, que avaliaram os efeitos psilocibina em protocolo de tratamento para depressão 

refratária e da MDMA para transtorno do estresse pós-traumático, somada à a 

reconhecida importância do suporte psicológico nas diferentes etapas das terapias 

mediadas por substâncias psicodélicas e sua eminente regulamentação, são fatores que 

apontam a necessidade da capacitação de profissionais. O presente estudo buscou 

descrever conteúdos, estruturas temática e métodos de ensino dos cursos de capacitação 

profissional para terapias assistidas com drogas psicodélicas. As informações foram 

obtidas nos sítios eletrônicos das instituições que oferecem capacitação para terapias 

assistidas por psicodélicos por meio do levantamento sistemático na rede mundial de 

computadores. Depois de aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 05 programas de capacitação, oferecidos em modalidade semipresencial, 

com o conteúdo estruturado em tópicos apresentados com diferentes níveis de 

detalhamento e com duração que varia   entre 100 horas e 3 anos. Todas as capacitações 

em terapia assistida por psicodélicos selecionadas neste estudo são oferecidas por 

instituições sediadas fora do país. São discutidas as implicações da falta deste tipo de 

capacitação em instituições brasileiras. 
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Resumo 

 

O comportamento antissocial é um conceito polissêmico presente no corpus teórico de 

áreas como Direito, Psicologia, Psiquiatria e Sociologia. Não há consenso sobre sua 

natureza e dimensionalidade, fazendo com que despontem vários modelos explicativos 

do fenômeno. O presente estudo tem por objetivo analisar a organização epistemológica 

das teorias explicativas do comportamento antissocial. Apresenta-se delineado como 

uma revisão integrativa de literatura. Para tanto, foram utilizadas as bases de dados 

APA-PsycArticles, Lilacs e Redalyc. Adotou-se os seguintes filtros: descritor 

“Antisocial Behavior”; produções do tipo artigo de periódico; idiomas Português, Inglês 

e Espanhol; intervalo temporal de 2006 a 2016; e áreas das Ciências Humanas, Sociais e 

da Saúde. Selecionou-se 95 artigos, sendo a maioria da base Redalyc (51.5%), em 

Espanhol (40%), delineados como pesquisas empíricas (80%) e com amostras de 

crianças/adolescentes (48,6%). Após selecionados, os artigos foram analisados e 

organizados em função de sua fundamentação teórica. Como resultado, obteve-se quatro 

categorias epistemológicas: clínico-psiquiátrica, comportamental, jurídico-legal e 

sociológica. Concluiu-se que não existe um modelo epistemológico único que trate de 

explicar, satisfatoriamente, toda a complexidade do fenômeno. As diferenças entre as 

abordagens constituem o principal impedimento à obtenção de uma definição 

consensual com relação à metodologia para seu estudo e avaliação. 
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Resumo 

 

O sistema prisional brasileiro tem a função de ressocialização e a diminuição da 

criminalidade, infelizmente, não ocorrendo na prática. A pesquisa objetivou descrever a 

realidade biopsicossocial do cárcere brasileiro e avaliar quais são os protocolos/métodos 

de avaliação psicológica utilizados na realização de pesquisas empíricas referentes. Fez-

se uma revisão sistemática da literatura, em cinco bases de dados nacionais e 

internacionais: Scielo, Pepsic, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde e Periódicos CAPES. 

Os descritores utilizados foram “avaliação psicológica” e “prisão” ou “cárcere”. 

Encontrou-se 640 artigos, sendo 69 artigos incluídos de acordo com os critérios: terem 

sido publicados entre 2008 e 2019, escritos em português, serem pesquisas empíricas 

com coletas de dados pertinente a temática. Excluíram-se artigos duplicados, sem uma 

boa estrutura metodológica e que não se enquadravam nos objetivos. Os resultados 

configuraram-se em quatro categorias temáticas, sendo elas: mulheres no sistema 

prisional, saúde da população carcerária, homens no sistema prisional e vivências dos 

agentes penitenciários. Encontraram-se diversos instrumentos, sendo que entrevistas e 

questionários sociodemográficos são os que se sobressaem, porém os testes validados 

pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) são poucos comparados 

com outros instrumentos. Verificou-se o real cenário do sistema prisional brasileiro, 

sendo sugerida intervenções nesses ambientes buscando maior humanização. 
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Resumo 

 

Autos processuais podem ser ferramentas para mostrar como o discurso de agressores 

retratam diferentes estratégias que visam a redução da gravidade de um crime. Neste 

estudo, teve-se como objetivo identificar e categorizar as falas de um agressor culpado 

pelo crime de feminicídio com base na teoria do desengajamento moral de Albert 

Bandura. Fez-se uso da análise de conteúdo para identificar possíveis padrões de fala 

utilizadas pelo agressor, sendo analisadas 957 páginas divididas em quatro volumes 

transcritas do julgamento. Foram aplicadas as três fases necessárias para a análise de 

conteúdo (a. pré-exploração; b. seleção de unidades; c. categorização), em seguida os 

trechos foram enviados a especialistas e ao final 47 frases foram selecionadas, contendo 

ao total 70 ocorrências de desengajamento moral. Os mecanismos mais utilizados nas 

falas do agressor consistiam em justificativa moral (i.e., reconstrução de significados 

para minimizar a gravidade dos atos) e atribuição de culpa (i.e., culpar outro ou 

enfatizar os próprios sofrimentos). Os resultados indicaram que o agressor e sua equipe 

de advogados objetivavam reduzir a gravidade do feminicídio e buscavam uma maneira 

para serem minimizadas as consequências legais. Conclui-se que discursos de casos 

criminais podem servir como fonte secundária para a produção de dados sobre 

violência. 
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Resumo 

 

Muitas são as dificuldades enfrentadas por famílias envolvidas em processos de 

divórcio ao adaptarem-se às novas configurações familiares. Pais e filhos carecem de 

auxílio a fim de proporcionar melhor qualidade de relacionamento familiar e maneiras 

mais equilibradas de lidarem com os conflitos. A Recomendação 050/14 do Conselho 

Nacional de Justiça orienta aos tribunais de todo o País adotarem as Oficinas de 

Parentalidade (OP) como política pública de resolução e prevenção destes conflitos 

familiares. Este estudo, de corte transversal e abordagem qualitativa, objetivou avaliar 

as repercussões das OP no cotidiano das famílias, pelo ponto de vista dos genitores, em 

uma cidade do interior de Minas Gerais. Quarenta e sete genitores foram entrevistados, 

através de um roteiro estruturado, dois meses após a participação em alguma OP. A 

análise dos dados gerou três categorias: Relacionamento entre genitores; 

Relacionamento entre pais e filhos; Relacionamento consigo mesmo. Verificou-se que o 

trabalho desenvolvido nas OP colaborou para a melhoria dos conflitos presentes no dia-

a-dia, demonstrando serem benéficas para pais e filhos. Ademais, atingem seus 

objetivos ao ser um programa preventivo e psicoeducativo, com ganhos terapêuticos, 

atuando em favor da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, acolhendo esta 

demanda tão crescente na sociedade. 
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Resumo 

 

 

Intervenções parentais adequadas são potentes modificadoras das práticas negativas pela 

via da educação e, portanto, preventivas a comportamentos antissociais filiais. Nesse 

sentido, este estudo de delineamento quase-experimental de grupo único, com pré-teste 

e pós-teste, sem grupo controle e com medida de seguimento após três meses, objetivou 

averiguar a efetividade na aplicação de protocolo de intervenção em práticas educativas 

parentais adaptado para pais ou cuidadores acionados na justiça por atos de violência 

doméstica contra crianças ou adolescentes. Os dados foram coletados a partir de uma 

amostra de 4 pessoas (três mães e um pai) com o preenchimento do Questionário 

Socioeconômico e Demográfico; da Escala de Monitoramento da Satisfação dos 

Participantes com a Intervenção, desenvolvidos para o estudo; da Folha de Registro de 

Sessão, adaptada para o estudo; da Ficha de Avaliação Final; do Inventário de Estilos 

Parentais e do Child Behavior Checklist. As respostas dos dois últimos instrumentos 

foram processadas conforme padronizações específicas e as restantes pela Análise de 

Conteúdo mais procedimentos de análise estatística descritiva. Os resultados 

demonstraram efetividade na aplicação do protocolo de intervenção adaptado. Apesar 

disso, não foram verificadas expressivas alterações positivas nos problemas 

comportamentais, emocionais e competências sociais dos filhos nas comparações entre 

pré-teste, pós-teste e follow-up.  
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Resumo 

 

Por violação de direitos entende-se toda ocasião que coloque em risco ou viole direitos 

devido a ação ou omissão dos responsáveis, da sociedade ou Estado. Nesse contexto, o 

estudo teve por objetivo identificar fatores de risco para a violência doméstica parental, 

compreendida como violação de direitos de crianças e adolescentes, nestes casos, 

perpetrada por seus pais ou cuidadores. Para tanto, analisou-se os casos de violência 

doméstica em tramitação na 1ª Vara da Infância e da Juventude da cidade de Vila Velha, 

no Espírito Santo, no ano de 2018. Ao todo, analisou-se os dados de 108 processos, 

datados de 2008 a 2018, procedendo-se ao preenchimento do instrumento “Checklist de 

Fatores de Risco para Violência Doméstica Contra Filhos”, elaborado para o estudo e 

composto por lista de fatores de risco elencados pela literatura nacional e internacional 

como estando relacionados à criança ou adolescente, ao pai/mãe/cuidador e à família. 

Como resultados, verificou-se que fatores como a monoparentalidade, o diagnóstico de 

transtorno por uso de substância ou por outro transtorno psiquiátrico, comumente 

ressaltados na literatura, se fizeram presentes de forma preponderante nos processos. 

Conclui-se, então, pela necessidade e possibilidade de endereçamento mais específico 

de intervenções preventivas a casos de violência doméstica. 
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Resumo 

 

A pandemia pode ter impactado na saúde mental dos policiais penais que atuam no 

sistema prisional, ambiente difícil para se manter distanciamento social. Este estudo 

investigou a ansiedade e o medo da morte em policiais penais do Distrito Federal. Na 

etapa 1, participaram 141 policiais, com média de idade de 37,21 anos (DP=4,73), 

sendo 56,7% do sexo masculino. A aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

e da Escala de Medo da Morte de Collett-Lester indicou maiores escores no fator medo 

da morte dos outros (M=3,38; DP=0,75) e medo do processo de morrer dos outros 

(M=3,15; DP=0,84). Escores moderados foram encontrados nos fatores medo do 

processo de morrer (M=2,50; DP=0,91) e medo da própria morte (M=2,45; DP=1,05), 

revelando que estão mais preocupados com a morte de pessoas de seu convívio, do que 

da sua morte. A ansiedade apareceu em menor escala (M=2,33; DP=0,61). Na etapa 2, 

foram entrevistados 4 policias. A análise de conteúdo indicou a presença de medo do 

contágio de familiares, sentimentos de solidão, ansiedade, e desconforto frente às 

mudanças da rotina pessoal e profissional. Sugere-se o desenvolvimento de ações de 

atenção psicossocial aos policiais penais, voltadas para o manejo do medo da morte, 

sentimentos de solidão e ansiedade. 

Palavras-Chave: Penitenciária; COVID-19; Policial 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

Área: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 2275295 

 

Pais e Responsáveis Acionados por Violência Doméstica Filial: Caracterização de 

casos em tramitação na 1ª Vara da Infância e da Juventude de uma cidade do 

Espírito Santo. 

 

Amanda Martins Passos (UFES), Juliana Gomes da Cunha Baltar (UFES), Roberta 
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Resumo 

 

Violação de direitos de crianças e adolescentes é toda e qualquer situação que ameace 

ou viole direitos devido a ação ou omissão dos pais ou responsáveis, da sociedade, do 

Estado ou em face do seu próprio comportamento. Neste sentido, objetivou-se com este 

estudo caracterizar os casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes em 

trâmite na 1ª Vara da Infância e Juventude da cidade de Vila Velha, no Estado do 

Espírito Santo, no período entre 2008 e 2018 através de análise dos processos. Os dados 

de 108 processos identificados, envolvendo 140 requeridos e 179 vítimas, foram 

coletados in loco, descritos e analisados por meio do software IBM SPSS. Dentre os 

resultados, averiguou-se que a maioria dos casos envolvia pai (25%) ou mãe (39%) 

isoladamente, sendo a mãe a maior perpetuadora de violência. No que se refere aos tipos 

de violências, 43% dos casos corresponderam à negligência. Por fim, destaca-se a 

importância da padronização e preenchimento completo de dados das vítimas e 

praticantes de violência nos serviços de proteção à criança e ao adolescente. 
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Resumo 

 

O monitoramento contínuo de indicadores é um dos pilares das políticas públicas 

baseadas em evidências. Especificamente em relação às políticas de prevenção e 

enfretamento à violência, diversas informações são empregadas nesse monitoramento, 

resultando em um cenário com conceitos múltiplos, implicando em números que podem 

não refletir a realidade com precisão. Este trabalho buscou identificar as principais 

definições, fontes de dados e análises empregadas no monitoramento da violência no 

Brasil. Para tanto, foi realizada uma análise documental a partir das principais 

publicações na área, compostas principalmente por relatórios do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, do Atlas da Violência e dos comitês de prevenção a homicídio do 

Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Resultados apontam duas fontes de informação, 

saúde e segurança pública, as quais empregam diferentes métodos de contagem de 

casos. Como efeito prático, é possível observar indicadores divergentes dos demais, 

apontando redução na violência. Em relação às análises, estatísticas descritivas e taxas 

são frequentes, sendo encontradas séries temporais e geoprocessamento. De maneira 

geral, as publicações buscam formas para aumentar a qualidade das informações, 

contudo, é necessário aprimorar a forma de consumo dessas informações por parte de 

alguns segmentos da população, especialmente com baixa escolaridade. 
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Resumo 

 

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 inclui a 

população privada de liberdade na quarta fase de vacinação, enquanto grupo prioritário, 

após os profissionais de saúde, idosos, indígenas e pessoas com comorbidade. Este 

trabalho busca analisar o andamento da vacinação contra a COVID-19 no Ceará, 

utilizando-se como referência os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da 

Secretaria de Segurança da Administração Penitenciária do estado (SAP-CE). De 

acordo com a SAP-CE, em abril de 2021 a população prisional do estado era de 23.048 

pessoas. Os resultados apontam que até esse período, entretanto, o total de 217 internos 

havia recebido a primeira dose do vacina, ou seja, apenas 0,94% tiveram acesso à 

imunização parcial. Entre as explicações para a demora na vacinação figuram o atraso 

no repasse das doses, além da prioridade dos agentes sob a justificativa de contato com 

ambientes externos. A demora em divulgar as informações também é uma marca desse 

contexto, dificultando descrições precisas do cenário. Além das já sabidas condições 

físicas e da desconsideração das diretrizes da Resolução nº 62 do CNJ, alguns aspectos 

do processo de vacinação não foram seguidos, colocando em risco presos idosos e/ou 

com comorbidades, ampliando a violação de direitos. 
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todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Área: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 
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Código: 8754381 

 

A contribuição do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) no refinamento de 

dados estatísticos 

 

Lucas Villar Magalhães da Cruz (PUC-Rio), Lucas Barrozo de Andrade (PUC-Rio), 

Luis Flávio Chaves Anunciação (PUC-Rio) 

 

Resumo 

 

Frequentemente, pesquisas em Psicologia fazem uso de instrumentos de medida. Um 

dos principais aspectos considerados tanto no desenvolvimento como na adaptação de 

instrumentos psicológicos é o conteúdo dos itens ou dos estímulos que o compõem, o 

que é especialmente difícil em áreas de interface social e organizacional. Por sua vez, 

guias metodológicos sobre técnicas estatísticas que auxiliem nesta etapa são 

infrequentes na literatura, o que pode gerar dúvidas e inseguranças por parte dos 

pesquisadores. Isto posto, este estudo buscou demonstrar como a utilização do 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) pode auxiliar na criação dos itens ou 

estímulos. De forma a contextualizar o CVC, realizou-se uma pesquisa em que uma 

nova medida sobre cultura democrática nas organizações foi apresentada e aspectos 

sobre a clareza, pertinência e adaptação cultural dos itens foram avaliados por 4 

especialistas. Os resultados obtidos pelo CVC permitiram selecionar os melhores itens e 

manter apenas os com coeficiente igual ou superior a 0,8, maximizando a qualidade do 

instrumento. Em síntese, este trabalho sugere que a utilização do CVC pode 

potencializar a qualidade do conteúdo dos itens de um instrumento, seja para adaptar 

medidas já existentes, seja para desenvolver novas. 

Palavras-Chave: Coeficiente de validade de conteúdo. Psicometria. Cultura 

Democrática. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não houve. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 7994621 

 

Aplicação da Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade como método 

investigativo em situações de vulnerabilidade social: resultados preliminares 

 

Bruna Larissa Seibel (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul), Angelo Brandelli Costa (PUCRS), Raysa Schmitz Serafim (Centro Universitário 

CESUCA; PUCRS), Nathássia Santos da Silva (PUCRS), Julia Gonçalves Bitencourt 

(Centro Universitário CESUCA; PUCRS), Mariana Pires Soares (Centro Universitário 

CESUCA; PUCRS), José Antônio Caetano Araújo (PUCRS), Fabiano Boeira dos Reis 

(Centro Universitário CESUCA; PUCRS), Patrícia Dalbosco dos Santos (ULBRA; 

PUCRS), Iuri de Paula Verlindo Centro Universitário CESUCA; PUCRS), Daniele 

Osmarini (FADERGS; PUCRS) 

 

Resumo 

 

Este estudo objetiva apresentar a Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade (ou 

Community-Based Participatory Research - CBPR) como método alternativo de 

investigação no contexto da Psicologia Comunitária e do Desenvolvimento, resultando 

em políticas públicas adaptadas às demandas reais da comunidade. O método vem 

sendo aplicado em um território da região metropolitana de Porto Alegre/RS marcado 

pela vulnerabilidade social. A pesquisa, intitulada "Relações Comunitárias  e 

Desenvolvimento de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social", intenta ser 

instrumento de empoderamento comunitário, rompendo a lógica hierarquizada e linear 

de investigação. Todas as etapas metodológicas desenvolvidas até então, desde a 

escolha do território, diálogo e vínculo com os stakeholders, aproximação das 

instituições do bairro, desenvolvimento dos instrumentos e coleta de dados, serão 

descritas e sua relevância metodológica discutida. Mostra-se fundamental consolidar 

práticas de pesquisa que envolvam os sujeitos desde o início do processo, a fim de 

ampliar a validade ecológica dos dados e, principalmente, gerar engajamento para a 

mudança. Esta metodologia é especialmente indicada em contextos de vulnerabilidade 

social, considerando uma avaliação de necessidades coerente para o desenvolvimento de 

políticas públicas. 

Palavras-Chave: Participação Comunitária; Pesquisa Participativa Baseada na 

Comunidade; Vulnerabilidade Social 

Nível: Pós-Doutorado - PD 

Apoio Financeiro: CNPq 

ODS #17 - Parcerias e Meios de Implementação Fortalecer os meios de implementação 

e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 9186590 

 

Construção de banco de imagens de cunho político para aplicação no Teste de 

Associação Implícita 

 

Pedro Niederauer Moser (UFRGS), Lucca Ignacio Rubez Pimental (UFRGS), Thiago 

Gomes de Castro (UFRGS) 

 

Resumo 

 

O Teste de Associação Implícita (TAI) se apresenta como alternativa metodológica para 

avaliação de processos psicológicos envolvidos na filiação ideológica. Contudo, 

estímulos utilizados no TAI são diversos e carecem de critérios claros de seleção. O 

presente estudo teve como objetivo selecionar oito imagens de manifestantes políticos, 

representantes da esquerda e direita política brasileira atual, a partir de um banco inicial 

de 24 imagens. Participaram do estudo piloto 15 voluntários (M=27.066 anos de idade; 

DP=4.542) que responderam duas tarefas experimentais. Na primeira, os participantes 

classificaram as imagens em esquerda ou direita em um total de 120 trials com controle 

temporal de exposição visual.  Na segunda, as 24 imagens foram classificadas em uma 

escala de cinco pontos, sem controle temporal de exposição, indo de muito esquerda até 

muito direita. As imagens foram selecionadas a partir de critérios de concordância entre 

juízes e homogeneidade de variância dos tempos de reação na primeira tarefa e 

classificação na segunda tarefa. Os resultados indicaram ineficácia do critério de 

homogeneidade de variância para os tempos de reação, mas adequação dos critérios de 

concordância binária e homogeneidade de variância na classificação ordinal das 

imagens. Ao final, os oito estímulos selecionados demonstraram independência de 

julgamento entre esquerda e direita. 

Palavras-Chave: política; associação implícita; psicologia experimental 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 1527789 

 

Escala infantil de fenômeno do impostor: evidências preliminares de validade de 

conteúdo 

 

Eduardo França do Nascimento (UFMS), Ana Karla Silva Soares (Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul), Adriano Ferreira Vargas (Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul), Alessandro Teixeira Rezende (Faculdade de Integração do Sertão 

(FIS) 

 

Resumo 

 

O Fenômeno Impostor (FI) tem sido estudado no cenário internacional com diferentes 

perfis amostrais (adolescentes, jovens adultos e adultos), sendo considerado um 

construto multidimensional relacionado ao sentimento de fraude, tendência a atribuir 

sucesso ao acaso e a análise da incapacidade de admitir um bom desempenho. Contudo, 

mesmo diante da relevância e utilidade do construto, são escassas as medidas 

direcionada a sua avaliação em amostra de crianças. Diante disto, o presente estudo tem 

por objetivo avaliar evidências de adequação à validade de conteúdo da Escala infantil 

de fenômeno do impostor. Para tanto, contou-se com três pesquisadores psicólogos que 

estudaram a temática e atuaram como juízes atribuindo conceito superior a oito quanto à 

qualidade dos itens nas dimensões de adequação, relevância e clareza. Em seguida, 

procedeu-se um estudo piloto com 24 estudantes do ensino fundamental com idade 

média de 11 anos, variando de 8 a 13 anos (DP = 1,30), sendo a maioria do sexo 

feminino (54,5%) e cursando o 4º ano (18%), 5º ano (5%) e 7º ano (77%). Estes 

achados sugerem que apesar das evidências exploratórias de adequação dos itens ao 

construto e dimensões que almeja mensurar, a medida apresentou resultados 

promissores de validade de conteúdo e mensuração do tema. 

Palavras-Chave: Fenômeno impostor; validade; precisão 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 5154561 

 

Pesquisa qualitativa aplicada à psicologia — um estudo sobre direitos humanos 

das pessoas com deficiência usuárias do SUS:  antes, durante e pós- pandemia 

 

Thais Emanuele Galdino Pessoa (Universidade Federal da Paraíba - UFPB), Amanda 

Leonardo Mariano (Universidade Federal da Paraíba), Carina Dos Santos Ramos 

(Universidade Federal da Paraíba), Gisele Alves Xavier da Silva (Universidade 

Federal da Paraíba), Letícia Bandeira Hora de Vasconcelos (Universidade Federal da 

Paraíba), Magna Félix da Silva Patrício (Universidade Federal da Paraíba), Maria de 

Fatima Fernandes Martins Catão (Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

O estudo em questão, produto da atividade de pesquisa realizada numa disciplina sobre 

metodologia qualitativa aplicada à Psicologia. Objetivo: descrever e   refletir sobre a 

garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência em atendimento no SUS-

Sistema Único de Saúde. Embasamento teórico: tomou-se como referência teórica a 

perspectiva da Psicologia Sócio -Histórica e as diretrizes do SUS. Metodologia: 

Trabalhou-se com a metodologia qualitativa, sendo essa, uma pesquisa-intervenção com 

foco no estudo de caso realizado com uma usuária do SUS, de uma cidade do nordeste 

do Brasil. Realizou-se   entrevista semiestruturada, respaldada nas   orientações éticas 

da pesquisa científica. Procedeu-se análise de conteúdo temática. Resultados: Foram 

identificados dois eixos temáticos:  Exclusão/inclusão no acesso à saúde antes e durante 

a pandemia; Reflexões sobre possíveis soluções para o acesso à saúde e transformação 

social. De modo geral, o “corpus” coletado propiciou à luz da pesquisa qualitativa um 

modo de conhecer melhor a realidade vivenciada pelas pessoas com deficiência e 

usuárias do SUS, durante o isolamento social em função da pandemia. Conclusões:   

Como pesquisa-intervenção foi possível estimular à reflexão crítica sobre si e sobre o 

vivido na construção do sujeito de direitos. Importante enfatizar a relevância da 

pesquisa qualitativa como ferramenta de pesquisa-intervenção dos fenômenos 

psicológicos. 

Palavras-Chave: pesquisa qualitativa, psicologia, direitos humanos 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: UFPB 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 1925768 

 

Políticas públicas e saúde mental de idosos em tempos de pandemia: uma análise 

na perspectiva da gestalt-terapia. 

 

Elisangela Cardoso Hernandes e Oliveira (USJT - Universidade São Judas Tadeu), 

Luiz Roberto Marquezzi Ferro (USJT) 

 

Resumo 

 

Este trabalho busca trazer à discussão instrumentais de pesquisa capazes de abranger os 

impactos da pandemia nos serviços de saúde mental públicos na cidade de São Paulo. 

Dado o contexto da Pandemia do Sars-Cov-2 / Covid 19 e o aumento de transtornos 

como a Ansiedade e Depressão, buscamos entender como o questionário estruturado, 

semi-aberto, pode ser usado como instrumento norteador na pesquisa de campo, visando 

captação para um artigo que comporá produção de Iniciação Científica. Nessa pesquisa 

o principal objeto será o atendimento ao público idoso nos equipamentos acima 

referidos. Por este motivo o questionário será voltado para profissionais de saúde, com o 

intuito de perceber através deles o impacto da doença no atendimento ao público idoso e 

dar base para entrevistas complementares e análise de dados de atendimento. Como 

referência teórica usaremos os trabalhos de Minayo, 2014 e Shaughnessy; Zechmeister; 

Zechmeister, 2012. Esta apresentação servirá de base para a confecção do questionário 

de pesquisa, e contribuições da comunidade em sua apresentação poderão ser incluídas 

no processo de produção da referida IC. 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Gestalt-terapia; Políticas públicas de saúde mental. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: "sem financiamento" 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 9899693 

 

Questionário de Percepção dos Pais-reduzida (QPP-R): evidências preliminares de 

validade e precisão 

 

Eduardo França do Nascimento (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - 

UFMS), Ana Karla Silva Soares (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), 

Adriano Ferreira Vargas (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), Maria 

Gabriela Costa Ribeiro (Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

Os estilos parentais são uma temática amplamente investigada, sendo considerados 

importantes preditores do desenvolvimento infantil tendo em vista a inter-relação estilo 

parental e comportamento infantil. Tais estilos podem ser entendidos como conjuntos de 

comportamentos de pais e mães no processo de socialização dos filhos. Contudo, 

estima-se que seja importante contar com medidas adequadas e curtas para viabilizar 

sua aplicação em infantes. Este estudo objetiva reunir evidências preliminares de 

validade e precisão do Questionário de Percepção dos Pais-reduzida (QPP-R). 

Participaram 236 estudantes do ensino fundamental, com idade média de 10 anos (DP: 

1,04), a maioria do sexo feminino (50,9%) e cursando o 5º ano (31,4%). Estes 

responderam a QPP-R composto por 20 itens (10 versão pai; 10 versão mãe), 

respondidos em uma escala de cinco pontos [1(não lembra/descreve em nada) a 5 

(lembra/descreve totalmente)] e questões demográficas. Os resultados da análise fatorial 

exploratória (RDWLS; Promin) identificaram uma estrutura bifatorial, constituída pelos 

fatores exigência mãe (&#969; = 0,76; &#945; = 0,75) e pai (&#969;/&#945; = 0,77) e 

responsividade mãe (&#969; = 0,68; &#945; = 0,67) e pai (&#969; = 0,76; &#945; = 

0,75). Os achados sugerem a adequação da QPP-R, confiando-se que tal possa ser útil 

quando empregada no contexto brasileiro. 

Palavras-Chave: estilos parentais; validade; precisão 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
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Código: 2648490 

 

“Classes de comportamentos constituintes da classe geral de comportamentos 

“Coordenar elaboração do planejamento estratégico de hospitais universitários 

federais” 

 

Isabela Reginato Ceschin, Gabriel Gomes de Luca (Universidade Federal do Paraná 

(UFPR)) 

 

Resumo 

 

Os Hospitais Universitários Federais (HUFs) brasileiros são organizações públicas que 

prestam múltiplos serviços relacionados à saúde, envolvendo prestação de atendimentos 

no âmbito do SUS, formação de profissionais da área e desenvolvimento de pesquisas 

científicas. Entre os mecanismos que os membros dessas instituições podem adotar para 

garantir uma gestão eficiente, está o planejamento estratégico. O presente estudo teve 

por objetivo propor possíveis comportamentos-objetivo que constituem a classe geral de 

comportamentos “Coordenar elaboração do planejamento estratégico de hospitais 

universitários federais”. O método envolveu a identificação, decomposição e avaliação 

dos comportamentos presentes nas fontes de informação escolhidas. Foram propostas 

174 classes de comportamentos. A proposição desses comportamentos auxilia a 

identificar os papéis a serem exercidos pelos atores sociais que coordenam a elaboração 

do planejamento estratégico de um HUF. Também viabiliza desenvolver intervenções 

profissionais, por meio da construção de programas de ensino, a partir da sistematização 

dos comportamentos mais relevantes a serem apresentados por aprendizes em 

determinado contexto social. Além disso, a proposição de comportamentos-objetivo 

permite com que os membros das organizações responsáveis pela coordenação do 

planejamento estratégico aprendam a executar esse processo gerencial, aumentando a 

participação dos funcionários da organização e de modo a alcançarem os objetivos dos 

HUFs com maior eficácia. 

Palavras-Chave: Análise do Comportamento; Hospitais Universitários Federais; 

Planejamento estratégico. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

Meu trabalho não corresponde a nenhum ODS. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 9614397 

 

Adição ao trabalho e suas relações com  redesenho do trabalho, demandas de 

trabalho e autoeficácia ocupacional 

 

Joyce da Conceição Alves de Jesus (PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro), Douglas Bertoloto Lima (PUC-Rio), Clarissa Pinto Pizarro de Freitas 

(PUC-Rio) 

 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar as relações entre a adição ao trabalho, o 

redesenho do trabalho, as demandas de trabalho e a autoeficácia ocupacional no 

contexto brasileiro. A amostra foi composta por 359 profissionais de enfermagem (62% 

mulheres), com média de idade de 45 anos (DP = 15 anos). As relações entre os escores 

listados foram investigadas por meio da Análise de Redes, utilizando o método 

eLASSO. As medidas de centralidade da rede também foram investigadas. Os 

resultados apontam o redesenho da tarefa como variável central no padrão de 

associações entre os constructos. A adição ao trabalho correlacionou-se positivamente 

com as variáveis de demandas e redesenho da tarefa.  A correlação entre o nível de 

demandas e a autoeficácia foi negativa e a relação entre o redesenho do trabalho e a 

autoeficácia deu-se por mediação do nível de demandas. O redesenho da tarefa mediou 

a correlação positiva entre a adição ao trabalho e as demais variáveis do redesenho do 

trabalho. Os resultados do presente estudo corroboram pesquisas que associam a adição 

ao trabalho ao alto nível de demandas e ambas a uma baixa percepção de autoeficácia, 

assim como aqueles que a associam ao redesenho do trabalho. 

Palavras-Chave: Adição ao trabalho; redesenho do trabalho; autoeficácia 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 7191871 

 

Análise das relações entre trabalho, saúde e subjetividade para egressos do sistema 

prisional 

 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), 

Lucas Eurikes Melo Vasconcelos (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Lígia 

Lima Ferraz (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Erick Idalino Moura (UFPB - 

Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa objetivou compreender, a partir dos discursos dos egressos do sistema 

prisional do Nordeste, as questões relativas ao trabalho, saúde e subjetividade. Levando 

em consideração as suas próprias experiências e percepções pessoais de vida e de 

mundo sobre os processos de ressocialização e como estes impactam a sua saúde. Como 

metodologia, adotou-se uma abordagem qualitativa, tendo como ferramenta um roteiro 

de entrevista semiestruturada, a qual buscou investigar aspectos sobre a história de 

trabalho antes, durante e após a privação de liberdade e os impactos causados por esse 

período na vida profissional. As entrevistas foram realizadas com vinte egressos dos 

estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba e, posteriormente, submetidas à análise de 

conteúdo temática, com o apoio teórico na Psicossociologia do Trabalho. Obteve-se 

como resultado o aprofundamento em questões relativas ao trabalho enquanto atividade 

mobilizadora e transformadora da subjetividade humana, os estigmas sociais e desafios 

ligados à ressocialização do egresso e, por fim, os sentidos que são atribuídos ao 

trabalho. Dessa forma, conclui-se com esta produção, que o trabalho ocupa um lugar de 

destaque na vida do egresso, sendo este reconhecido como garantia do acesso à 

cidadania e transformação de vida. 

Palavras-Chave: Sistema prisional; Egressos; Psicossociologia do Trabalho. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Financiamento CNPq 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 6167390 

 

Análise de entrevista com um motorista de ônibus: sentido e significado do 

trabalho 

 

Carina Dos Santos Ramos (Universidade Federal da Paraíba  - UFPB), Amanda 

Leonardo Mariano (Universidade Federal da Paraíba), Thais Emanuele Galdino 

Pessoa (Universidade Federal da Paraíba), Gisele Alves Xavier da Silva (Universidade 

Federal da Paraíba), Letícia Bandeira Hora de Vasconcelos (Universidade Federal da 

Paraíba), Magna Félix da Silva Patrício (Universidade Federal da Paraíba), Manuella 

Castelo Branco Pessoa (Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa realizada com o profissional que 

atua como motorista de ônibus. Como método foi utilizado o estudo de caso para o 

processo de análise psicológica do trabalho através de uma entrevista semiestruturada 

tendo como foco analítico a discussão do sentido e o significado que o entrevistado 

atribui para o seu trabalho. Como resultados, foi possível observar que o trabalho e a 

sua centralidade mostraram-se presentes na fala do profissional, não aparecendo apenas 

como uma fonte de renda, mas como um elemento moralizante que dignifica e atua 

como um traço fundamental no modo de agir e se identificar no mundo. Além disso, no 

discurso do profissional foram destacados majoritariamente aspectos positivos e 

ausência de críticas acerca das suas condições de trabalho, contrapondo-se ao disposto 

na literatura que destaca as condições inadequadas de trabalho dos motoristas de ônibus 

devido a jornadas excessivas, pausas muito curtas para as refeições, violência urbana, 

estressores ambientais ocasionados pela ocupação, o que afeta as habilidades 

necessárias ao exercício do trabalho e as interações sociais e pessoais. Notou-se que a 

subjetivação e o sentido dado ao trabalho pelo sujeito pode influir na percepção dos 

efeitos do meio na sua atividade. 

Palavras-Chave: estudo de caso, sentido e significado, analise do trabalho 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: UFPB 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 
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Autoeficácia no trabalho e avaliações positivas da vida: dados preliminares sobre a 

interação com crenças atribucionais 

 

Erlon Vieira da Silva-Júnior (Centro Universitário IESB), Lidiane Carneiro da Silva 

(Centro Universitário IESB), Lucas Viriato Rodrigues (Centro Universitário IESB), 

Pamela Anne Oliveira Gama (Centro Universitário IESB), Maria Clara de Rezende 

Mendonça (Centro Universitário IESB), Ligia Abreu Gomes Cruz (Centro Universitário 

IESB) 

 

Resumo 

 

A autoeficácia profissional tende a associar-se com comportamentos e atitudes positivas 

no contexto do trabalho, o que garantiu notoriedade ao construto. No entanto, é menos 

comum encontrar pesquisas sobre como a confiança na capacidade de lidar com seu 

trabalho afeta positivamente aspectos gerais, como a percepção de um propósito 

existencial (bem-estar existencial) e o nível de contentamento com a vida (satisfação de 

vida). Ainda, é preciso mapear o papel de variáveis moderadoras nesta relação, como as 

crenças atribucionais sobre o sucesso profissional. Um total de 78 trabalhadores, 76,9% 

do sexo feminino, com idade média de 31,94 anos (DP = 1,17), compuseram uma 

amostra preliminar para esta análise. Os resultados indicaram que pode existir uma 

correlação negativa entre atribuições externas de sucesso e autoeficácia profissional (r = 

-0,25, p = 0,028), bem como desta forma de atribuição com visões positivas sobre a vida 

(r entre -0,28 e -0,46, p &#8804; 0,01). A autoeficácia apresentou correlação positiva 

com a satisfação de vida e bem-estar existencial (r entre 0,30 e 0,26, p &#8804; 0,025). 

Os dados sugerem que é válido a continuidade da coleta de dados, para posterior teste 

de um modelo de interação entre as variáveis. 

Área da Psicologia: Psicologia da Carreira 

Palavras-Chave: Autoeficácia profissional; crenças atribucionais; avaliações positivas 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Contribuição da capacitação continuada para os colaboradores e comunidade do 

Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina 

 

Natália Duarte Tinti (UEL - Universidade Estadual de Londrina), Letícia Assahara da 

Silva (Universidade Estadual de Londrina), Celina Rolim Gallerani (Universidade 

Estadual de Londrina), Joana Garcia Cid Deliberador (Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná), Daniella Sahori Adatihara (Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná), Renata Grossi (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo 

 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-

UEL) investiga síndromes genéticas através de exames de cariótipo e é gratuito 

oferecido à comunidade. O projeto se organiza internamente em frentes de ação. As 

capacitações continuadas são organizadas pela frente Gestão de Pessoas. As 

capacitações primam pelo desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores 

contemplando temas de interesse de todas as áreas que integram o serviço. O presente 

trabalho tem como objetivo apresentar a estrutura e o feedback dessas capacitações no 

modo remoto.  Durante o período de agosto de 2020 até junho de 2021, utilizou-se 

encontros quinzenais, com duração média de 1h30min, através da plataforma online; as 

divulgações para os  colaboradores internos e para comunidade em geral foram 

realizadas por meio de redes sociais do projeto. Ao final de dezesseis capacitações 

foram enviados formulários de feedback, coletando dados de satisfação para os 

participantes e palestrantes. Além da participação de palestrantes e ouvintes de 

diferentes lugares do Brasil, observou-se um alto grau de satisfação quanto aos temas e 

ao formato remoto. Concluímos, que é importante capacitações continuadas para o 

SAG-UEL, possibilitando maior alcance do público, integração e satisfação entre os 

colaboradores das frentes, promovendo desenvolvimento profissional e conhecimento 

de novos temas.  

Palavras-Chave: Serviço de Aconselhamento Genético; Gestão de Pessoas; 

Capacitações Continuadas. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (FAEPE-UEL). 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX-UEL).  

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Engajamento no trabalho e suas relações com  redesenho do trabalho, apoio social 

e autoeficácia ocupacional 

 

Joyce da Conceição Alves de Jesus (PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro), Douglas Bertoloto Lima (PUC-Rio), Clarissa Pinto Pizarro de Freitas 

(PUC-Rio) 

 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar as relações entre o engajamento no trabalho, 

o redesenho do trabalho, o apoio social e a autoeficácia ocupacional  no contexto 

brasileiro. Participaram do estudo 359 profissionais de enfermagem (62% mulheres), 

com média de idade de 45 anos (DP = 15 anos). As relações entre os escores listados 

foram investigadas por meio da Análise de Redes, utilizando o método eLASSO. As 

medidas de centralidade da rede também foram investigadas. Os resultados indicam que 

o engajamento no trabalho tem papel central no padrão de associações entre os 

constructos. O engajamento correlaciona-se positivamente com a autoeficácia, o apoio 

social e as dimensões cognitiva e relacional do redesenho do trabalho. A relação entre o 

engajamento e o redesenho da tarefa, no entanto, é dada por mediação do redesenho das 

relações. No presente estudo foi possível observar como as dimensões do redesenho do 

trabalho, o apoio social e a autoeficácia interagem com o engajamento. Esses achados 

corroboram estudos que apontam que um ambiente de trabalho em que os funcionários 

percebem que têm autonomia para agir, sentem-se seguros para realizar mudanças e 

encontram recursos estruturais, sociais e pessoais para isso, favorecem o engajamento 

no trabalho. 

Palavras-Chave: Engajamento; redesenho do trabalho; autoeficácia 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 9885161 

 

Escala de Equilíbrio Trabalho-Vida Pessoal: evidências de validade baseadas na 

Estrutura Interna e na Relação com Construtos Teoricamente Relacionados 

 

Fabiana dos Santos Rocha (UFSCar), Elizabeth Joan Barham (UFSCar), Ligia de 

Santis (USF - Campinas - SP) 

 

Resumo 

 

A diversidade sociodemográfica nas organizações tem levado pesquisadores e gestores a 

valorizarem áreas da vida pessoal dos trabalhadores, além da familiar. A necessidade de 

um instrumento brasileiro para avaliar o equilíbrio trabalho-vida pessoal levou-nos a 

adaptar a escala de Hayman, desenvolvendo a Escala de Equilíbrio Trabalho-Vida 

Pessoal (EETVP). Nesse trabalho, verificamos evidências de validade para a EETVP 

baseadas: (a) na estrutura interna, com 340 trabalhadores das cinco regiões brasileiras, e 

(b) na relação com construtos relacionados (satisfação no trabalho e estresse laboral, N 

= 181). Em relação à estrutura interna, confirmamos o modelo tridimensional, com boa 

precisão dos fatores (0,80 a 0,93). Sobre a relação com outros construtos, foram 

verificadas correlações significativas entre: (a) Interferência do Trabalho na Vida 

Pessoal e estresse (&#961;= 0,39); (b)  Interferência da Vida Pessoal no Trabalho 

(IVPT) e estresse (&#961;= 0,32); (c) IVPT e satisfação com a natureza do trabalho 

(&#961;= -0,39); (d) Benefícios entre Trabalho e Vida Pessoal (BTVP) e estresse 

(&#961;= -0,35) e (e) correlação positiva entre BTVP e quatro fatores de satisfação no 

trabalho (&#961;= 0,30 a 0,48). Esses resultados são consistentes com a literatura, 

evidenciando que a avaliação com a EETVP será útil para embasar práticas 

organizacionais mais inclusivas e eficazes. 

Palavras-Chave: Diversidade nas organizações; Bem-estar no trabalho; Saúde do 

trabalhador. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Bolsa de Estudo: CAPES (autora) 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 8333130 

 

Estresse, síndrome de Burnout e docência: uma revisão sistemática da produção 

acadêmico-científica brasileira 

 

Rita de Cássia da Silva Costa (UFCG - Universidade Federal de Campina Grande), 

Luciana Luiz de Souza (UFCG - Universidade Federal de Campina Grande), Aline 

Lima-Nunes (UFCG - Universidade Federal de Campina Grande) 

 

Resumo 

 

O presente estudo objetivou identificar os principais sintomas e/ou sinais de 

adoecimentos psíquicos/mental entre docentes de nível superior brasileiros, citados na 

produção acadêmico-científica dos últimos cinco anos (2013-2018) no Brasil. Realizou-

se uma busca na base de dados SciELO e LILACS. O levantamento dos trabalhos nas 

referidas bases de dados foi feito em novembro de 2018 por meio de 4 (quatro) 

descritores em pares e operadores booleanos: “burnout AND docentes”, “burnout AND 

professores”, “estresse AND docentes” e “estresse AND professores”. A presente 

revisão sistemática possibilitou identificar que a sobrecarga laboral, a precarização das 

condições de trabalho e as relações socioprofissionais são os principais fatores 

geradores de adoecimento, estresse e esgotamento profissional no ambiente acadêmico. 

Consequentemente, esses fatores afetam as diferentes esferas da vida do trabalhador, os 

vínculos afetivos e sociais, limitando o tempo para o lazer e para o cuidado à saúde. 

Apesar do sofrimento presente no contexto de trabalho do docente universitário, viu-se 

que os profissionais conseguem vivenciar experiências de prazer e satisfação pelo 

trabalho. Ademais, espera-se que este estudo possa contribuir para o direcionamento de 

implementação de ações de prevenção e promoção à saúde, e de estratégias de 

intervenção na saúde docente do ensino superior. 

Palavras-Chave: trabalho docente; estresse; síndrome de Burnout 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: SEM FINANCIAMENTO 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 2799766 

 

Identificação de estratégias de promoção de saúde utilizadas por professores da 

educação básica em seu contexto de trabalho. 

 

Débora Thais Klein (UFPR), Juliane Viecili (UNISUL) 

 

Resumo 

 

O contexto de trabalho docente contribui para grandes índices de adoecimento e 

afastamento laboral. Os professores contam com grande volume de trabalho, alta carga 

horária, estrutura precária das escolas, desvalorização da função desempenhada, 

tornando a atividade de trabalho altamente desgastante e potencialmente adoecedora. 

Visando contribuir para a redução do índice de adoecimento dos professores, buscou-se, 

à luz da análise do comportamento, identificar estratégias de promoção de saúde 

utilizadas por professores da educação básica em seu contexto de trabalho. Foram 

realizadas entrevistas com sete professores da rede básica, de duas instituições públicas 

de ensino. Como estratégias de promoção de saúde, os docentes costumam praticar 

atividades físicas regularmente e cuidar da alimentação. No trabalho procuram manter 

um bom relacionamento com os alunos e utilizar procedimentos de ensino diferentes no 

planejamento das aulas. Quando as estratégias que utilizam no trabalho não são 

suficientes para a manutenção da saúde, os professores afastam-se do ambiente de 

trabalho e buscam atendimento especializado. É possível avaliar que os docentes 

utilizam algumas estratégias que contribuem para o aumento da sua saúde, porém, essas 

estratégias ainda não são suficientes, tendo em vista que a maioria dos profissionais não 

se considera saudável. 

Palavras-Chave: Docência; Promoção de Saúde Docente; Análise do Comportamento. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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Código: 2592398 

 

Impactos psicossociais da pandemia da covid-19 para trabalhadores informais 

 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), 

Lígia Lima Ferraz (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Wesley Jordan Pereira 

da Silva (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Lucas Eurikes Melo Vasconcelos 

(UFPB - Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

O Brasil, acometido pela pandemia da covid-19, finalizou o ano de 2020 com 41% da 

população em trabalhos informais, grupo à margem da proteção social e sem direitos 

trabalhistas. Os objetivos desta pesquisa são: analisar os impactos psicossociais da 

pandemia para esses trabalhadores; entender as suas vivências de trabalho em meio ao 

período de isolamento social; identificar as condições de retorno ao trabalho e os riscos 

a que estão expostos; analisar as estratégias desenvolvidas para sua sobrevivência; 

identificar possíveis redes de cooperação entre trabalhadores informais durante o 

período de isolamento social; e investigar os impactos das políticas públicas em suas 

vidas. Foram realizadas 10 entrevistas com trabalhadores da Região Metropolitana de 

João Pessoa, Paraíba, posteriormente submetidas à análise de conteúdo temática de 

Minayo e discutidas a partir da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours, que discorre 

sobre a tríade trabalho-saúde-doença. Os resultados transpareceram uma realidade de 

um trabalho invisibilizado, sem agregação de coletivos de trabalho e sem amparo 

suficiente de políticas públicas para a proteção desses trabalhadores, seja no período de 

isolamento ou no controle dos riscos na retomada ao trabalho, o que demonstra ausência 

de construção coletiva com a população. 

Palavras-Chave: Trabalho informal; Pandemia; Psicodinâmica do Trabalho. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 2319152 

 

Impactos psicossociais e para a saúde de trabalhadores da saúde que atuam no 

enfrentamento à pandemia da covid-19 

 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), 

Erick Idalino Moura (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Maria Beatriz 

Franco de Medeiros (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Wesley Jordan 

Pereira da Silva (UFPB - Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa compreendeu uma amostra de 108 trabalhadores da saúde de diferentes 

categorias profissionais, que atuaram na linha de frente do combate à pandemia da 

covid-19. Teve como objetivo geral analisar os impactos psicossociais e para a saúde 

dos trabalhadores da saúde que atuaram no enfrentamento à pandemia na Paraíba. Foi 

construído para a sua realização um questionário on-line, composto por questões 

objetivas e dissertativas, objetivando identificar as situações de trabalho as quais os 

profissionais estavam submetidos. Para a análise dos dados objetivos foi utilizado o 

software SPSS, já os de ordem qualitativa foram submetidos à análise de conteúdo 

temática e discutidos com base na Clínica da Atividade de Yves Clot. Os achados 

compreenderam uma amostra heterogênea com diferentes vínculos empregatícios que 

atuou tanto na Região Metropolitana como no interior do estado. Os dados apontam 

para trabalhadores que vivenciaram uma série de sentimentos negativos relacionados à 

pandemia, sem qualquer apoio psicológico ou ações voltadas à política de saúde do 

trabalhador (ST), além de condições de trabalho inadequadas, com pouco 

reconhecimento social e baixa remuneração. Ademais, problemas na administração da 

pandemia pelo poder público e instituições de saúde impactaram a atividade de trabalho 

desses profissionais. 

Palavras-Chave: Trabalhadores da saúde; Pandemia; Clínica da Atividade. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Financiamento interno da UFPB 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 
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Iniquidade de gênero na pandemia da COVID-19 e produtividade: As percepções 

de docentes de uma instituição pública de ensino superior 

 

Barbara Rodrigues Cazé (Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF), Aline Braga de Carvalho Guedes (UNIVASF), Ivani Brys (UNIVASF), 

Samara Oliveira Rocha (USP), Sâmella dos Santos Vieira de Menezes (UNIVASF), 

Júnnia Maria Moreira (UNIVASF), Monica Aparecida Tomé Pereira (UNIVASF) 

 

Resumo 

 

O gênero apresenta-se como um marcador social de iniquidade de condições em 

diversos contextos, inclusive o ocupacional. Considerando que a pandemia exacerbou 

tais iniquidades, o presente trabalho objetivou levantar informações sobre 

produtividade, rotina, condições de trabalho e realização de atividades remotas entre 44 

docentes (22 mulheres e 22 homens) de uma universidade pública brasileira durante o 

período de isolamento social.  Apesar de diferenças sutis, dentre docentes que relataram 

impactos negativos da pandemia na produtividade, as mulheres foram maioria (16) 

comparadas aos homens (13) e dentre os que relataram impactos positivos, os homens 

foram maioria (6) comparados às mulheres (2). O tempo em atividades domésticas e 

cuidado com outras pessoas pode ajudar a explicar esse impacto, visto que as mulheres 

também foram maioria dentre aqueles que relataram despender mais de 15 horas 

semanais nessas atividades. Para 7 mulheres que disseram despender tal carga horária 

em atividades domésticas, houve apenas 4 homens; e, ainda, apenas mulheres (7) 

relataram despender a mesma carga horária em cuidados com outros. Apesar do 

tamanho reduzido da amostra, os dados confirmam o gênero como marcador de 

iniquidades nas condições de trabalho e apontam para medidas que reconheçam e 

amenizem os impactos dessas iniquidades. 

Palavras-Chave: Gênero; Produtividade de docentes; Covid-19 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Iniquidade de gênero na pandemia da COVID-19: As percepções sobre 

produtividade de servidores técnicos-administrativos de uma instituição de ensino 

superior 

 

Samara Oliveira Rocha (Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf), 

Aline Braga de Carvalho Guedes (Universidade Federal do Vale do São Francisco), 

Barbara Rodrigues Cazé (Universidade Federal do Vale do São Francisco), Ivani Brys 

(Universidade Federal do Vale do São Francisco), Sâmella dos Santos Vieira de 

Menezes (Universidade Federal do Vale do São Francisco), Júnnia Maria Moreira 

(Universidade Federal do Vale do São Francisco), Monica Aparecida Tomé Pereira 

(Universidade Federal do Vale do São Francisco) 

 

Resumo 

 

As iniquidades de gênero em contextos de trabalho podem ter sido intensificadas 

durante as medidas sanitárias contra a COVID-19. Para entender como as Instituições 

de Ensino Superior foram afetadas, foi realizado um levantamento online sobre a 

produtividade e condições de trabalho de 95 servidores/as (62 mulheres e 33 homens) 

técnicos-administrativos em educação de uma instituição com campi em Pernambuco, 

Bahia e Piauí. A maioria dos/as participantes tem entre 10 e 15 anos de tempo de 

exercício na instituição. Verificou-se que somente 32,9% acreditam ter sofrido impactos 

negativos em sua produtividade. Nas comparações percentuais de gênero, as distinções 

foram moderadas. As mulheres (72,5%) relataram ausência de impacto no cumprimento 

de prazos mais frequentemente do que os homens (69,6%). Em contraste, 85,8% das 

mulheres informaram que gastam mais de 4 horas com atividades domésticas em 

comparação a 54,5% dos homens. Entre os que indicaram ter filhos, 41,4% das 

mulheres e 30% dos homens acreditam que houve impacto negativo. Os resultados 

sugerem que esta categoria profissional estava preparada para a transição, 

principalmente pela informatização de suas atividades laborais. Entretanto, as 

discrepâncias entre os gêneros na vida doméstica precisam ser avaliadas nos 

planejamentos organizacionais dos setores. 

Palavras-Chave: Gênero; Produtividade; Covid-19. 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: Sem financiamento, 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 1795511 

 

O cotidiano da escola e suas repercussões para a saúde docente durante a 

pandemia de Covid-19 - Dados preliminares 

 

Gabriele Sousa Costa (Universidade Federal do Ceará (UFC)), Francisco Pablo 

Huascar Aragão Pinheiro (Professor da Universidade Federal do Ceará (UFC)), 

Francisca Valéria de Sousa (Universidade Federal do Ceará (UFC)), Elysne Camelo 

(Universidade Federal do Ceará (UFC)), Cristina Silmara Duarte Rodrigues 

(Universidade Federal do Ceará (UFC)), Lorena Aélio de Melo (Universidade Federal 

do Ceará (UFC)), Quitéria Alves Melo (Universidade Federal do Ceará (UFC)), 

Bárbara Aymee Coelho Teixeira (Universidade Federal do Ceará (UFC)), Milena 

Maria  Rocha Lopes (Universidade Federal do Ceará (UFC)) 

 

Resumo 

 

A presente pesquisa, ainda em andamento, visa analisar o contexto de trabalho remoto e 

a saúde de professores durante a pandemia de Covid-19. Entender como as mudanças 

impostas pelo isolamento social afetam a saúde de docentes é mister para a construção 

de estratégias que amenizem possíveis riscos aos quais estes estejam expostos. 

Participaram do estudo 10 professores da Educação Básica de escolas públicas de uma 

cidade do interior do Ceará. Diante o isolamento social, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas pelo Google Meet, as quais os docentes discutem, individualmente, 

imagens que retratam o cotidiano de trabalho remoto, com duração de, em média, duas 

horas cada encontro. Os vídeos foram gravados, transcritos e analisados pela equipe de 

pesquisa. Uma observação preliminar dos dados assinalou indicadores relativos à 

precarização nas condições de trabalho, a dupla jornada laboral relacionada a ampliação 

do tempo dedicado à produção de aulas, além de uma sobreposição entre as atividades 

pedagógicas e domésticas dentro do ambiente domiciliar, onde o gênero feminino foi o 

mais afetado. Considera-se que o momento de diálogo entre pesquisadores e docentes 

permitiu que estes refletissem sobre seu contexto de trabalho, seu agir frente a nova 

modalidade de ensino, bem como as repercussões na sua saúde. 

Palavras-Chave: Trabalho docente; Pandemia de Covid-19; Saúde mental 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNCAP) 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 8996725 

 

O Fenômeno do Presenteísmo no Trabalho dos Caminhoneiros 

 

Marjana Baggio (Universidade do Vale do Taquari UNIVATES), Michelle Engers 

Taube (Universidade do Vale do Taquari UNIVATES) 

 

Resumo 

 

O contexto laboral dos caminhoneiros é caracterizado por um repertório de riscos e 

estressores ocupacionais, favorecendo assim o adoecimento. O presente estudo 

objetivou verificar em uma amostra de 190 caminhoneiros, se estes compareceram ao 

trabalho, mesmo com algum sintoma de adoecimento, nos últimos 30 dias, 

caracterizando assim, o fenômeno do presenteísmo. Os instrumentos utilizados para a 

pesquisa foram: questionário sociodemográfico e a Stanford Presenteeism Scale (SPS-

6). A pesquisa demonstrou que 27 motoristas estiveram presentes no trabalho, mesmo 

apresentando algum problema de saúde. Na escala que avalia o Presenteísmo, 

caracterizada por 6 itens que analisam duas dimensões (física e psicológica), a média 

geral ficou em 0,73, o que indica uma média baixa. Os resultados demonstram que a 

maioria dos caminhoneiros sentem satisfação no trabalho, devido a paixão que possuem 

pela profissão. Em contrapartida, entende-se que a remuneração condicionada à 

rodagem e ao frete, a dificuldade em se ausentar do trabalho, e o fato de ser uma 

profissão culturalmente caracterizada pela masculinidade, podem contribuir para que o 

motorista adie o cuidado com a saúde. Assim, há uma tendência que esses profissionais 

compareçam ao trabalho adoecidos e naturalizem os agravos na saúde ocasionados pelo 

próprio trabalho, em prol de cumprir prazos e exigências.  

Palavras-Chave: Caminhoneiros, Presenteísmo, Saúde 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Não possui. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 5365821 

 

Percepção da Equipe Multiprofissional Acerca do Papel da Psicologia no CEREST 

 

Ana Caroline Alves da Costa (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG), 

Poliana Dantas da Nóbrega (Instituto Cândida Vargas), Aline Lima-Nunes 

(Universidade Federal de Campina Grande - UFCG) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho buscou 1) analisar a atuação do psicólogo na saúde do trabalhador a 

partir da percepção que os profissionais do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) têm do papel do psicólogo na equipe e 2) identificar as 

atividades que os profissionais associam à atuação do psicólogo neste serviço. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, onde participaram oito profissionais do 

CEREST em uma cidade do interior da Paraíba. Os participantes responderam um 

questionário com perguntas abertas e também questões sociodemográficas. As respostas 

às questões abertas foram analisadas a partir da análise de conteúdo. Os resultados 

apontaram que os profissionais do CEREST reconhecem a relevância do psicólogo 

nesse serviço, colaborando em atividades grupais, individuais, de capacitações e em 

aspectos subjetivos atrelados à saúde mental dos trabalhadores, como também em 

contextos de assédio no ambiente de trabalho. Portanto, essa pesquisa buscou contribuir 

para o conhecimento teórico e prático do psicólogo que venha a atuar diretamente na 

saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública, apontando quais as possibilidades 

práticas desse profissional em um serviço multidisciplinar. Além disso, contribuiu para 

um maior conhecimento das políticas públicas direcionadas à saúde dos trabalhadores. 

Palavras-Chave: Saúde do trabalhador; atuação do psicólogo; CEREST. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 6257259 

 

Resultados preliminares de um estudo bibliométrico sobre cultura do cuidado 

voltada a profissionais de saúde do trabalhador na pandemia 

 

Juliana Ribeiro de Lima (UFRRJ), Elen Mara Gomes de Leo (UFRRJ), Valéria 

Marques de Oliveira (UFRRJ) 

 

Resumo 

 

A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças à formatação do trabalho de profissionais 

de saúde, também quando atuantes em saúde do trabalhador. A literatura revisada 

aponta graves fatores de risco à saúde destes, agravados pela pandemia. Como busca de 

mapear a atenção dada ao tema cultura do cuidado delimitada aos cuidados a 

profissionais de saúde do trabalhador na pandemia, é realizada uma bibliometria 

exploratória, por metodologia quali-quantitativa usando estatística descritiva e análise 

de conteúdo. Sendo a bibliometria um método de análise que mensura contribuições 

científicas por publicações num intervalo de tempo e delimitadas áreas, esta deu-se 

considerando-se estudos de até dez anos, comparando e englobando o período 

pandêmico. Resultados preliminares da busca booleana por 33 termos variantes ao 

“cuidar de quem cuida” separados e utilizando o "and", pelas plataformas Scielo e 

Biblioteca Virtual de Saúde, apontam pouca ou nenhuma visibilidade aos cuidados 

prestados aos profissionais ou efetivamente ausência de cuidado específico a eles dentro 

e fora da pandemia, exigindo refinamento da análise. Quem cuida deve igualmente ser 

cuidado, contudo, não foram identificados dados que satisfatoriamente caracterizem 

uma cultura desse cuidado. A análise bibliométrica avançada, poderá contribuir com 

dados sistemáticos orientadores a cuidados de Gestão de Saúde ainda ao atual cenário 

pandêmico. 

Palavras-Chave: cultura do cuidado; saúde do trabalhador; pandemia. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: não possui 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 5297451 

 

Retratos do trabalho: Análise de uma entrevista, fotografias e observações com um 

motorista de ônibus 

 

Carina Dos Santos Ramos (Universidade Federal da Paraíba - UFPB), Thais 

Emanuele Galdino Pessoa (Universidade Federal da Paraíba), Amanda Leonardo 

Mariano (Universidade Federal da Paraíba), Letícia Bandeira Hora de Vasconcelos 

(Universidade Federal da Paraíba), Magna Félix da Silva Patrício (Universidade 

Federal da Paraíba), Gisele Alves Xavier da Silva (Universidade Federal da Paraíba), 

Manuella Castelo Branco Pessoa (Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho, tem por objetivo apresentar uma compreensão sobre os retratos do 

trabalho com o profissional que atua como motorista de ônibus. Como método foi 

utilizado o estudo de caso para o processo de análise psicológica do trabalho, através de 

relatos, observações e fotografias coletadas no decorrer da experiência, à luz do 

trabalho. Também foi considerando a história da profissão, a marca do modelo de 

produção capitalista, o sentido e o significado atribuído à prática do trabalhador.  Ao 

analisar o participante de forma contínua, foi possível constatar a correspondência entre 

o que é descrito pela teoria no exercício diário do trabalho, reações de sofrimento frente 

a falta de reconhecimento financeiro e entre os usuários do serviço, também a reiteração 

da responsabilidade de transportar vidas, que carrega um prazer orgulhoso da profissão, 

este menciona está representando uma família de 4 ou 5 pessoas. Além disso, estratégias 

defensivas na atividade são constantes no fazer do profissional como a intensificação 

dos momentos de prazer, o uso de um aparelho de rádio durante as viagens e a 

capacidade de improvisação diante dos imprevistos demonstra a inteligência astuciosa 

do profissional. 

Palavras-Chave: estudo de caso, psicodinamica do trabalho e análise psicológica do 

trabalho 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: UFPB 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 9494421 

 

Trabalhadores Rurais e Saúde Mental: Uma Revisão Sistemática da Produção 

Científica Brasileira 

 

Ana Caroline Alves da Costa (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG), 

Valdeilma de Freitas Alves (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG), Aline 

Lima-Nunes (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG) 

 

Resumo 

 

O presente estudo objetivou analisar as produções acadêmico-científicas que tratam da 

saúde mental dos trabalhadores rurais, considerando o recorte temporal dos últimos dez 

anos (2010-2020), a fim de obter os artigos científicos mais atuais na área. Para tanto, 

foi realizada uma revisão sistemática, empregando os descritores “saúde mental AND 

trabalhadores rurais” e “saúde mental AND agricultores”, em pares, nas bases de dados 

SciELO, LILACS e Index Psicologia – Periódicos científicos, no recorte temporal pré-

estabelecido. A revisão apontou que, mesmo em diferentes contextos, as precárias 

condições de trabalho podem alcançar uma dimensão de sofrimento para os 

trabalhadores rurais, assim como é perpassado por variáveis resultantes de fatores 

sociais e psicológicos, que, quando somadas às condições de vida dos trabalhadores 

rurais, acarretam impactos na saúde mental. Em contraponto, embora o trabalho rural se 

apresente como desgastante, também é tido como produtor de autonomia e saúde, na 

medida que provoca “distração” dos problemas cotidianos, além de atribuir os estados 

patológicos, principalmente de ordem mental, ao fato de não estar trabalhando. Este 

estudo apresenta uma realidade ainda pouco analisada e indica caminhos de atuação, a 

fim de mobilizar construções teóricas e práticas de estratégias de enfrentamento ao 

adoecimento psíquico no meio rural. 

Palavras-Chave: Trabalhadores rurais; saúde mental; trabalho. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
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Código: 7138393 

 

Uma análise de perfis de clientes que buscam orientação profissional 

 

Marco Antônio Pereira Teixeira (UFRGS), Thalita Soares Longarai de Souza 

(UFRGS), Pedro Bassanetti Schmitz (UFRGS), Nayhara Bessa de Oliveira (UFRGS) 

 

Resumo 

 

Este estudo teve por objetivo identificar possíveis perfis distintos de clientes que 

procuraram dois serviços universitários de orientação profissional em um conjunto de 

variáveis relacionadas a questões vocacionais e de ajustamento psicológico. Foram 

analisados os dados de 87 clientes avaliados antes do início do atendimento nas 

seguitens variáveis: adaptabilidade de carreira, recursos adaptativos, autoeficácia para 

decisão de carreira, identidade vocacional, autorreflexão, insight, ajustamento 

psicológico, presença e busca de sentido de vida e satisfação com a vida. Uma análise 

de clusters permitiu identificar três grupos com perfis distintos: um primeiro com 

melhor ajustamento psicológico e bem-estar e dúvidas menos intensas em relação aos 

objetivos de carreira e de vida (n=19); um segundo com nívies intermediários de 

ajustamento psicológico e bem-estar e com mais dúvidas especialmente em relação aos 

objetivos de vida (n=39); e um terceiro com ajustamento psicológico e bem-estar mais 

reduzidos e confusos quanto aos objetivos de carreira e de vida (n=20). Os resultados 

indicam que os clientes que procuram orientação profissional apresentam diferentes 

níveis prévios de ajustamento psicológico e de recursos para avançar em suas decisões 

de carreira que precisam ser levados em consideração no planejamento e condução das 

intervenções. 

Palavras-Chave: orientação profissional; orientação de carreira; avaliação psicológica 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: CNPq 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: ORG - Psicologia Organizacional e do Trabalho 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 7459220 

 

Influência da Recessão Econômica em Decorrência da Pandemia de COVID-19 na 

Cognição Racial 

 

João Guilherme Siqueira Casalecchi (ENAP), Rosana Antunes (Departamento de 

Processos Psicológicos Básicos, Universidade de Brasília), Leonardo Gomes 

Bernardino (Instituto de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia), Rui de 

Moraes Jr. (Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Universidade de 

Brasília) 

 

Resumo 

 

Em contextos de crise econômica, desigualdades raciais tendem a se intensificar. Além 

de questões estruturais (e.g., escolaridade), fatores psicológicos podem agravar esse 

quadro. Existem evidências de que crenças sobre competição de recursos e situações de 

recessão econômica controladas experimentalmente podem alterar a percepção racial de 

modo a contribuir para o aprofundamento das desigualdades. Em um cenário real de alta 

validade ecológica, este trabalho investigou a relação entre a escassez econômica 

durante a pandemia de COVID-19 e a percepção racial. Para isso, 255 participantes 

responderam a um questionário socioeconômico contendo questões sobre a situação 

econômica familiar durante a pandemia e realizaram uma tarefa online de categorização 

racial de faces. Foi encontrado um efeito significativo na interação da raça com o 

impacto sofrido na renda familiar quando se analisou o limiar de categorização. Não foi 

verificada diferença quando não foi levado em consideração o fator raça. Os resultados 

sugerem que situações de recessão econômica podem alterar a codificação perceptual da 

informação racial a depender da raça do indivíduo. Resultados como esse são relevantes 

na medida em que a percepção visual dá base a processos de mais alta ordem (e.g., 

atenção, memória, formação de atitudes, preconceito). 

Palavras-Chave: Percepção Racial; Crise econômica; COVID-19; 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPQ) 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

Área: PERC - Percepção e Psicofísica 
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Código: 4499514 

 

Influência de pistas visuais de status socioeconômico e do posicionamento político 

na percepção racial 

 

Michella Vaz de Castro (Universidade de Brasília), Rui de Moraes Júnior 

(Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

A percepção racial é influenciada por elementos contextuais, como a vestimenta, além 

do posicionamento político, frequentemente associado a crenças sobre questões sociais. 

O objetivo foi investigar a influência de pistas visuais de vestimenta de alto e baixo 

status socioeconômico e do posicionamento político na percepção racial. Participaram, 

virtualmente, 56 pessoas (28 mulheres), realizando um experimento de classificação de 

faces entre pretas e brancas (99 colarinhos de alto status e 99 de baixo status). 

Posteriormente, responderam à Escala de Racismo Revitimizador; perguntas sobre 

atitude em relação a cotas, posicionamento político e sociodemográficas. Não houve 

diferença significativa na percepção racial (PIS) de acordo com a vestimenta e nem 

entre os grupos de posicionamento político. Pessoas de direita foram significativamente 

menos favoráveis a cotas e pontuaram mais na escala de racismo do que pessoas de 

esquerda. A ausência de diferença na percepção racial de acordo com o colarinho pode 

ter se dado pelo baixo número de tentativas por participante. Apenas 19.6% da amostra 

era de direita, o que pode ser insuficiente para constatar diferença do PIS entre os 

grupos de posicionamento político. Corroborando estudos anteriores, pessoas de direita 

tenderam a apresentar crenças preconceituosas, apresentando-se menos tolerantes 

etnicamente e menos favoráveis a cotas. 

Palavras-Chave: percepção de faces; posicionamento político; racismo. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sim. Bolsa PIBIC UnB (R$ 400,00/mês, durante 12 meses). 

Meu trabalho não corresponde a nenhum ODS. 

Área: PERC - Percepção e Psicofísica 
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Código: 8133956 

 

Perda Auditiva como Risco para Depressão em Idosos 

 

Maria Ângela Guimarães Feitosa (Universidade de Brasília), Matheus Alves de 

Carvalho (Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

A perda auditiva relacionada a idade é caracterizada notadamente pela redução em 

sensibilidade auditiva e compreensão de fala em ambientes com ruído; afeta a 

comunicação e contribui para isolamento e depressão. O presente estudo objetivou 

sistematizar os fatores de risco presentes na relação entre perda auditiva e depressão em 

idosos, as características das metodologias usadas e as práticas de intervenção, com base 

em artigos de acesso aberto publicados entre 2010 e 2020 nas bases de dado SciELO, e 

entre 2015 e 2020 no Portal de Periódicos CAPES. Observou-se consenso da associação 

entre perda auditiva e depressão no idoso, foram identificados os principais fatores de 

risco e as variáveis potencialmente responsáveis pelas inconsistências nos dados. As 

intervenção mais relatadas são aparelhos auditivos e implante coclear. Intervenções 

psicológicas são pouco relatadas na literatura encontrada, sugerindo relativa ausência do 

psicólogo na atenção ao idoso com deficiência auditiva e depressão. 

Palavras-Chave: Deficiência auditiva; Depressão; Envelhecimento; 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: PERC - Percepção e Psicofísica 
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A religiosidade/espiritualidade pode predizer o bem-estar de enfermeiros 

brasileiros? 

 

Vivian Fukumasu da Cunha (Universidade de  São Paulo), Susana Coimbra 
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Resumo 

 

A religiosidade/espiritualidade (R/E) pode ser um recurso utilizado por enfermeiros(as) 

para minimizar impactos negativos do cotidiano profissional, sobretudo considerando o 

contexto dessa atuação durante a pandemia da COVID-19 e suas repercussões em 

termos de saúde mental. O objetivo deste estudo foi investigar as associações entre as 

medidas de R/E, bem-estar subjetivo (BES) e bem-estar psicológico (BEP) de 67 

enfermeiros(as) de um hospital geral de referência de uma macrorregião do estado de 

São Paulo. A maioria dos(as) participantes foram do sexo feminino (88,05%), 

casados/as (59,70%), com idade entre 27 a 67 anos (M=39,21;DP=9,04). Foram 

encontradas correlações positivas e significativas entre as medidas. A regressão linear 

considerando variáveis sociodemográficas, da profissão e de R/E foi significativa para o 

BES (R2 ajustado=,494; F=11,732; p < ,001) e BEP (R2 ajustado=,606; F=17,887; p < 

,001). O fator religioso foi a variável independente significativa do modelo, explicando 

o BES (B=,441; t=5,847; p < ,001) e o BEP (B=-,758; t=-8,632; p < ,001). Desse modo, 

a R/E se confirma como um fator que influencia positivamente o BES e o BEP. Sugere-

se que o incentivo da R/E no espaço de trabalho pode ser uma intervenção de baixo 

custo, favorecendo uma melhor saúde física e mental dos(as) enfermeiros(as). 
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Resumo 

 

Este estudo apresenta uma revisão integrativa da literatura que objetivou conhecer as 

vivências religiosas/espirituais de familiares e cuidadores de crianças/adolescentes com 

câncer. As bases/bibliotecas utilizadas na revisão foram CINAHL, PsycINFO, Pubmed, 

SciELO e Lilacs, sendo recuperados 69 artigos publicados entre 2010 e 2020, incluídos 

na amostra a partir da aplicação de critérios de inclusão/exclusão por parte de um 

comitê de juízes independentes. Para a organização/análise do corpus foram utilizados o 

software Rayyan e o protocolo PRISMA. Os resultados encontrados demonstraram que 

as vivências religiosas/espirituais auxiliaram na manutenção da esperança, na redução 

de sintomas de estresse e ansiedade, bem como no suporte psicológico e social. 

Aspectos negativos como a fé questionadora, o sentimento de punição e rompimento 

com o grupo religioso e espiritual também foram evidenciados, embora em menor 

número quando comparados aos desfechos positivos do emprego da 

religiosidade/espiritualidade. Deste modo, ficou evidente que a 

religiosidade/espiritualidade pode ser um recurso positivo no enfrentamento, mas 

também pode comprometer as condições de saúde mental das pessoas. Recomenda-se 

que os protocolos de assistência na oncologia pediátrica possam considerar essa 

dimensão de modo mais efetivo, compreendendo a sua potencialidade na promoção de 

saúde mental em familiares e cuidadores de crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico. 
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Resumo 

 

Os efeitos da religiosidade/espiritualidade (R/E) na adesão à Terapia Antirretroviral em 

pessoas vivendo com HIV/aids ainda não estão consolidados na literatura científica. 

Assim, este estudo foi norteado pela questão: a R/E pode contribuir para essa adesão? O 

objetivo deste estudo foi identificar as evidências disponíveis sobre a relação entre a 

R/E e a adesão aos medicamentos antirretrovirais em pessoas vivendo com HIV/aids. 

Um comitê de juízes independentes realizou uma revisão integrativa nas 

bases/bibliotecas CINAHL, LILACS, PePSIC, PsycINFO, PubMed, SciELO, Scopus e 

Web of Science. Para a organização do corpus foi empregado o software Rayyan. 

Foram recuperados em consenso 49 artigos publicados entre 2008 e 2020, com 

predomínio de estudos quantitativos desenvolvidos no continente africano. Observaram-

se relações positivas (n=16), negativas (n=18) e neutras (n=8) entre R/E e adesão. A 

partir do equilíbrio dessas associações, destaca-se que a influência da R/E na adesão aos 

antirretrovirais ainda não é um consenso na literatura científica. Como não há uma 

tendência nessas associações sugere-se que o tema continue sendo investigado em busca 

de mais evidências. Recomenda-se que os contextos sociais e culturais dos participantes 

possam ser melhor considerados nos estudos vindouros, permitindo uma discussão mais 

aprofundada sobre o papel da R/E. 
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Resumo 

 

A religiosidade/espiritualidade é um vértice do cuidado em saúde cada vez mais 

evocado para a promoção de um cuidado integral. Neste estudo qualitativo, 

enfermeiros(as) foram convidados(as) a se posicionarem como gestores de suas equipes 

e refletir sobre a incorporação da religiosidade/espiritualidade no trabalho. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 34 enfermeiros(as) de um 

hospital geral de referência para uma macrorregião do estado de São Paulo. Embora a 

religiosidade/espiritualidade esteja presente na instituição, como no serviço de 

capelania, é considerada ausente na atuação de alguns profissionais, não sendo 

diretamente mencionadas pelos gestores das equipes. A atitude de respeito foi salientada 

como essencial para lidar com a religiosidade/espiritualidade dos pacientes e também 

dos próprios profissionais. Para isso, treinamentos institucionais sobre a temática e o 

acolhimento da religiosidade/espiritualidade da própria equipe foram sugeridos como 

estratégias para a promoção de uma assistência integral que considere esse vértice do 

cuidado. Apesar dessa dimensão ser reconhecida como um vértice do cuidado, a sua 

operacionalização por parte dos gestores das equipes de enfermagem ainda é insipiente. 

Sugere-se a construção de fóruns profissionais nos quais a religiosidade/espiritualidade 

possa ser discutida em termos de seus benefícios no processo de pensar a gestão do 

cuidado integral. 
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Resumo 

 

A Fadiga por Compaixão (FC) é um fenômeno multidimensional que acomete 

profissionais de saúde, provocando um declínio na qualidade do cuidado oferecido, 

acompanhado de sentimentos de desamparo, medo e frustração. Objetiva-se 

compreender a FC que ocorre em profissionais de saúde de Unidades de Tratamento 

Intensivo Neonatal (UTIN), investigando a prevalência da FC e seus fatores associados, 

comparando-se enfermeiros e médicos. Trata-se de estudo exploratório-descritivo, 

quantitativo, participaram 93 profissionais de duas maternidades públicas do Rio de 

Janeiro. Foram utilizados questionários Professional Quality of Life Scale (ProQol-BR) 

e protocolo sociodemográfico, realizada estatística descritiva. Dentre os participantes 

59% eram médicos e 41% enfermeiros, quanto à qualidade de vida profissional, 60 

(64,51%) dos profissionais apresentam Satisfação por Compaixão (SC), seguido de 24 

(25,8%) FC leve e 9 (9,67%) FC grave. Quanto aos enfermeiros 26 (70%) apresentam 

SC e 16 (43,24%) FC leve ou grave, dentre os médicos 36 (65,45%) SC e 19 (34,54%) 

FC leve ou grave, significa que a maioria dos profissionais se encontra satisfeita com 

seu trabalho. Os enfermeiros em UTIN estão mais vulneráveis ao sofrimento empático 

em relação aos médicos. Resultado sugere a importância de mais estudos sobre os 

impactos negativos para profissional de saúde e estratégias de prevenção da FC. 
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Resumo 

 

A pandemia caracterizada pelo contágio do vírus SARS-COVID-19, exigiu medidas de 

isolamento social afetando a saúde mental da população. O objetivo desta pesquisa foi 

caracterizar as demandas registradas pela clientela que buscou ajuda psicolo&#769;gica 

no peri&#769;odo de marc&#807;o a outubro de 2020, na modalidade online no Projeto 

MOSAICO - Atenc&#807;a&#771;o e Pesquisa em contextos de vulnerabilidade, 

vinculado a Universidade Metodista de Sa&#771;o Paulo. Trata-se de uma pesquisa 

documental, que contou com 638 registros. Os dados foram analisados por meio de um 

algoritmo capaz de selecionar e classificar a queixa trazida discriminando as demandas 

registradas pela clientela que buscou ajuda psicolo&#769;gica na modalidade online. Os 

resultados categorizados indicaram maior afluência de sintomas e comportamentos 

como a ansiedade (fr 36%); seguidos de 26% indicativos de depressão. Também foram 

apontados como motivos para busca de ajuda, dificuldades nas relações interpessoais 

(7%) e nas relações familiares (5%), entre outras. A análise possibilitou associar o 

período de maior procurar pelos atendimentos com o período de maior restrição do 

Plano São Paulo - Governo do Estado. Conclui-se que a ansiedade e a depressão se 

mostraram predominantes, impulsionando a procurar de ajuda, a relevância do 

sofrimento desencadeado pela situação de isolamento social devido a pandemia. 
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Resumo 

 

A fibromialgia é caracterizada por dor e hipersensibilidade crônicas generalizadas. As 

crenças e atitudes diante da dor crônica são importantes fatores para a adesão ao 

tratamento e manejo dela. O objetivo do trabalho foi avaliar as crenças sobre a dor de 

pacientes com fibromialgia. Participaram 806 mulheres, de 18 a 66 anos, das cinco 

regiões do país. Foi utilizado um questionário sociodemográfico e o Inventário de 

Atitudes Diante da Dor (IAD-28). Com relação às crenças adaptativas, onde o escore 

desejável é quatro, observou-se uma média baixa para a crença de ser capaz de controlar 

a dor (1,48) e um escore satisfatório da crença de que a emoção influencia a dor (3,19). 

Com relação às crenças disfuncionais, onde o escore desejável é zero, observou-se: a 

dor como indicativo de um dano físico (1,67), maior solicitude dos outros quando está 

com dor (1,89), medicamentos como melhor tratamento para dor crônica (2,13), a dor 

pode ser curada (2,29) e que a dor gera incapacidade (2,78). Esses dados indicam a 

necessidade de intervenções psicológicas e educação em saúde que permitam mais 

crenças funcionais sobre a dor e, consequentemente, mais qualidade de vida e saúde 

mental. 
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Resumo 

 

A realização de atividades entre as sessões de atendimento por clientes com depressão 

consiste na principal intervenção da Ativação Comportamental (AC), a qual tem se 

destacado como um modelo terapêutico eficaz para o tratamento da depressão. Nesse 

sentido, a presente pesquisa categorizou as atividades realizadas por participantes com 

depressão que estavam em atendimento grupal em uma unidade de Atenção Primária à 

Saúde (APS) a partir de intervenções fundamentadas na AC. Participaram do estudo um 

homem (P., de 82 anos de idade) e duas mulheres (N., de 55 anos e E. de 65 anos de 

idade).  As atividades realizadas pelos participantes foram monitoradas ao longo de 16 

sessões e classificadas como: atividades de ativação, quando produziram consequências 

reforçadoras positivas e atividades de enfrentamento, quando produziram consequências 

reforçadoras negativas; atividades realizadas sozinho(a) e atividades com outras 

pessoas. Observou-se que a maioria das atividades realizadas pelos participantes foi de 

ativação e com outras pessoas, quando comparadas com as atividades de enfrentamento 

e atividades realizadas sozinho(a), respectivamente. Diante disso, esta pesquisa avançou 

investigações sobre o monitoramento e categorias de atividades realizadas por pessoas 

com depressão, ainda em campos pouco examinados na AC: o seu emprego em 

contexto grupal e na APS. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar possíveis contribuições em 

psicoeducação para a saúde emocional da população no período de pandemia através de 

postagens do Projeto Suporte Psicológico Covid-19 no Instagram. O Instagram do 

Projeto conta com 1.675 seguidores, localizados principalmente em Londrina (56,7%), 

com idade entre 25 a 34 anos (38,3%), em sua maioria mulheres (78,6%). As postagens 

foram realizadas semanalmente, totalizando 200 publicações, incluindo os temas: datas 

comemorativas, atividades do projeto, atualizações sobre pandemia, saúde emocional, 

dicas de prevenção de contaminação e autocuidado. O conteúdo das postagens foi 

desenvolvido a partir da adaptação de informações adquiridas em pesquisas 

bibliográficas. Foram selecionadas as três postagens de maior engajamento, sendo estas: 

1. “Sinais que podem indicar risco de suicídio”, com 77 curtidas, 125 enviados e 12 

salvos; 2. “Onde conseguir atendimento psicológico gratuitamente”, com 139 curtidas, 

208 enviados e 19 salvos; 3. “Como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia”, 

com 94 curtidas, 47 enviados e 18 salvos. Os dados coletados indicam que o maior 

interesse dos seguidores está relacionado à saúde emocional. Considerando a 

importância do distanciamento durante a pandemia, redes sociais são uma alternativa 

para que a população acesse informações sobre saúde de forma remota. 
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Resumo 

 

Na pandemia, a sobrecarga de atividades de mulheres-mães foi maximizada, 

acarretando em profundo sofrimento psíquico. Não existem, entretanto, muitos estudos 

discorrendo sobre a experiência emocional de gestantes, que naturalmente já são 

atravessadas por significativas alterações hormonais e emocionais. Com o objetivo de 

investigar a experiência emocional de gestantes na pandemia, está sendo conduzido um 

estudo de caso em que uma grávida está sendo acompanhada num enquadre de 

psicoterapia psicanalítica on-line. As sessões foram iniciadas em maio de 2021, sendo 

que, até o momento, foram realizados 12 encontros. Após cada atendimento, os relatos 

de sessão são discutidos em grupo, à luz do método interpretativo psicanalítico. 

Observa-se que a participante tem experienciado desamparo frente à ausência de rede de 

apoio, mas paradoxalmente não tem tido condições concretas de se beneficiar 

integralmente do apoio psicológico, uma vez que as tarefas domésticas e as demandas 

dos outros filhos a impedem de desfrutar de atendimentos de 50 minutos. Assim, as 

sessões foram encurtadas, com o enquadre sendo adaptado ativamente às necessidades 

da gestante. Observa-se que essa participante tem sofrido mais com a solidão imposta 

pelo isolamento social do que com os riscos de contaminação e de morte, mesmo antes 

da possibilidade da vacina para grávidas.  
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Resumo 

 

Este trabalho objetiva apresentar informações sobre a saúde mental em um grupo de 

profissionais de saúde que atuam em hospitais neste período de pandemia do COVID-

19. Observa-se grande impacto na saúde mental dos profissionais de saúde que atuam 

em hospitais em função das várias demandas impostas pela situação pandêmica. Para 

levantamento de dados organizou-se formulário eletrônico pelo Google Forms, 

divulgado em redes sociais, com questões que versavam sobre o tema. Foram obtidas 

respostas de 60 profissionais da saúde, com maior incidência entre 26-30 anos 

(35%,n=21) e maioria de sexo feminino (86,66%,n=52); profissionais de sete formações 

participaram do estudo com maioria da área de Psicologia (71,66%,n=43), com 

predomínio de tempo de formação de até 3 anos (43,33%,n=26) e experiência também 

de até 3 anos (35%,n=21). Em síntese, em relação às ações para manutenção da saúde 

mental, tem-se predomínio de psicoterapia (41,66%,n=25), realização de exercícios 

físicos (38,34%,n=23) e leitura (25%,n=15). Quanto às dificuldades no trabalho em 

hospitais, identificou-se a sobrecarga de trabalho (25%,n=15), associada a poucos 

profissionais (18,33%,n=11). Em relação aos impactos da pandemia no trabalho, 

também se observa o excesso de trabalho (41,66%,n=25), associado ao medo da 

contaminação (30%,n=18) e estresse (21,66%,n=13). Estudos são relevantes para 

melhor compreensão deste fenômeno. 

Palavras-Chave: Psicologia da Saúde; Profissionais de saúde; Saúde mental. 
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Resumo 

 

A exploração sexual pode trazer prejuízos significativos no desenvolvimento daqueles 

que vivenciam a violência em algum momento da vida. A exploração sexual diferente 

da violência sexual, na medida em que, como troca, podem ser utilizados presentes, 

comida, dinheiro, drogas, proteção ou não agressão. O objetivo foi investigar a 

prevalência de exploração sexual entre crianças e adolescentes em situação de rua e seus 

fatores associados. Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas com 

186 participantes com idades entre 10 e 17 anos dos municípios de Rio Grande e Porto 

Alegre/RS e que já tinham tido experiência sexual. O método de amostragem foi 

Respondent-rivenSampling (RDS) e as análises estatísticas foram conduzidas por meio 

da regressão de Poisson com ajuste robusto da variância. Dos participantes, 8% 

relataram ter tido experiência de exploração sexual.  Possuir idade entre 16 e 17 anos, 

ter sofrido relação sexual forçada e não ter vínculo escolar foram características 

independentemente associadas a este desfecho. A falta de vínculo escolar aumentou 16 

vezes a probabilidade de sofrer exploração sexual, sendo o principal fator de risco 

identificado. Sugere-se o fortalecimento de ações de inclusão e permanência no 

contexto escolar como forma de reduzir o risco de exploração sexual nessa população. 

Palavras-Chave: Jovens em situação de rua; exploração sexual de crianças e 

adolescentes; escola. 
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Rodrigo Sanches Peres (Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia/MG) 

 

Resumo 

 

O trabalho se consolidou como um elemento central da existência humana, mas 

eventualmente se converte em uma importante fonte de desprazer e pode contribuir para 

o desenvolvimento de transtornos mentais. O presente estudo teve por objetivo 

compreender as relações que se estabelecem entre depressão e trabalho segundo o 

imaginário coletivo de um grupo de comerciários. Trata-se de um estudo qualitativo 

pautado no método investigativo psicanalítico, do qual participaram nove comerciários 

que atuavam em duas lojas de uma rede varejista de móveis e eletrodomésticos de um 

município interiorano de pequeno porte. O instrumento utilizado foi uma entrevista 

grupal norteada pelo Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema. O corpus de 

análise foi submetido a leituras flutuantes direcionadas à formulação de interpretações 

acerca de suas significações não-conscientes por meio da captação de campos de 

sentido. Constatou-se que, conforme o imaginário coletivo dos participantes, a 

depressão afetaria gravemente a funcionalidade no contexto do trabalho, mas o meio 

laboral não representaria um possível disparador das frustrações e do sentimento de 

solidão que, para a maioria deles, desencadeariam a depressão. Logo, o presente estudo 

viabilizou a identificação de posições existenciais que, em um grupo de comerciários, 

podem, inconscientemente, ensejar silenciamentos diante do sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho. 

Palavras-Chave: depressão; imaginário coletivo; trabalho 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 
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Desafios da comunicação no hospital geral 

 

Laiane De Almeida (UFS), Lanna  Marielle de Castro Lisboa (UFS), Walter Lisboa 

(UFS) 

 

Resumo 

 

A comunicação é importante no contexto hospitalar, sobretudo no informe de 

diagnósticos, prognósticos e tratamentos. Entretanto, pacientes e familiares com 

frequência queixam-se que se sentem pouco acolhidos ou com dúvidas sobre sua 

condição, alegando dificuldades de comunicação. Esse estudo de caso teve como objeto 

as dificuldades de comunicação existentes no hospital, propondo intervenções e 

estratégias baseadas na literatura científica. Muitos dos problemas de comunicação no 

hospital decorrem da rotina atribulada, de ambientes que não proporcionam privacidade 

e acolhimento, além de ruídos de equipamentos; informações insuficientes sobre 

diagnósticos, o que leva alguns profissionais a evitarem o contato com pacientes. A 

ansiedade e o contexto repleto de emoções de pacientes e familiares nos quais as 

informações são dadas também podem contribuir para a falta de compreensão da 

situação por parte dos pacientes ou familiares. Dentre as intervenções evidenciadas na 

literatura, destacam-se treinamento dos profissionais em habilidades sociais e para 

comunicação de notícias difíceis, intervenções ambientais, manejo de ruídos e uma 

rotina de reuniões interdisciplinares com paciente e família. Tais intervenções 

favorecem uma  comunicação mais adequada e contribuem na retenção de informações, 

redução da ansiedade, favorece a adesão ao tratamento, bem como uma melhor 

participação dos profissionais e familiares envolvidos no cuidado. 

Palavras-Chave: comunicação, hospital, intervenções psicológicas. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Distress e enfrentamento de mulheres adultas e idosas submetidas à 

quimioterapia: um estudo comparativo 
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(Universidade de Brasília), Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araujo 

(Universidade de Brasília) 

 

Resumo 

 

Denomina-se distress, o sofrimento psicológico de origem multifatorial, relacionado ao 

diagnóstico e aos tratamentos oncológicos. Quanto ao enfrentamento, persiste o 

interesse clínico sobre o tema, em razão da necessidade de se estimular estratégias mais 

adaptativas. Este estudo visou descrever, avaliar e comparar distress e enfrentamento de 

mulheres adultas e idosas submetidas à quimioterapia distribuídas em: Grupo A - nove 

pacientes entre 20 e 50 anos de idade e Grupo B - 12 pacientes entre 51 e 80 anos de 

idade. Para coleta de dados, foram adotados: Termômetro do Distress, Escala Modos de 

Enfrentamento de Problemas, Questionário Sociodemográfico e Roteiro de Entrevista 

Semiestrurada. Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística descritiva 

e inferencial. Verificaram-se níveis de distress mais elevados em mulheres adultas (M = 

5,67; DP = 3,35), em comparação com as mulheres idosas (M = 4,08; DP = 2,31). 

Identificou-se predomínio de enfrentamento ‘focalizado no problema’. Devido às 

restrições impostas pela pandemia, somente 10 participantes foram entrevistadas, 

desvelando-se concepções negativas sobre o tratamento. Para melhor caracterização das 

especificidades vinculadas ao gênero e ao ciclo de desenvolvimento, recomenda-se que 

futuras pesquisas analisem grupos etários com menor intervalo de tempo. Ademais, 

estudos multicêntricos podem ampliar a compreensão sobre aspectos socioculturais. 

Palavras-Chave: distress; enfrentamento; mulheres 
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Resumo 

 

A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada pela presença frequente de dor, 

associando-se a comorbidades psicológicas como ansiedade e depressão. A presença da 

dor pode elevar o nível de estresse, promovendo um processo constante de adaptação, o 

qual demanda formas de enfrentamento à dor e ao sofrimento psicológico. Este trabalho, 

oriundo de iniciação científica, teve objetivo de fazer um panorama de estudos nos 

bancos de dados Scielo e Pepsic, relacionando aspectos psicológicos à fibromialgia no 

período de 2015 a 2019.  Foram rastreados 96 estudos, destes, 19 atendiam aos critérios 

de inclusão: foram 13 pesquisas de campo, quatro revisões bibliográficas e dois estudos 

psicométricos. Dentre os conteúdos analisados, neste trabalho, abordam-se os resultados 

referentes ao estresse e coping. Em relação ao primeiro, é observada a relação entre ele 

e o desgaste emocional devido à dor cotidiana, vulnerabilizando o organismo devido aos 

hormônios nocivos que são liberados. Sobre o segundo, as formas de lidar com a 

doença, através de processos adaptativos ou desadaptativos, podem variar em função de 

gênero, idade e gravidade da doença. Dessa forma, faz-se importante investigar e cuidar 

do estresse de pacientes com fibromialgia, visto que ele afeta os sintomas e a percepção 

destes e as estratégias de enfrentamento. 
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Sionek (UniCuritiba) 

 

Resumo 

 

O adoecimento pode trazer consigo vivências particulares, principalmente quando é 

acompanhado por um estado de terminalidade, que pode ser compreendido como aquele 

momento em que os tratamentos que visam a cura biológica ou a reversão do quadro se 

esgotam. Tendo em vista as questões relativas ao estado da terminalidade e a 

importância de reflexões a respeito, o objetivo da pesquisa foi investigar, a partir do 

método de revisão integrativa, o que a literatura diz acerca de “como se dá a experiência 

vivenciada por pacientes em estado de terminalidade?”. Encontraram-se 104 artigos na 

base de dados Scielo a partir dos descritores “Cuidados paliativos, vivência, 

terminalidade e experiência”,  utilizados na criação de strings. Após os critérios de 

seleção, 7 artigos foram incluídos, todos qualitativos, sendo 5 da área da enfermagem e 

2 da psicologia. As datas de publicação situam-se entre 2007 e 2017. Os resultados 

revelam que os sujeitos vivenciam sofrimento e angústia de modos variados, como por 

exemplo, em mudanças drásticas, ou no vivenciar a dor de forma total, compreendida 

como uma vivência complexa e multidimensional. O paliativismo, principalmente 

quando empregado de forma humanizada por profissionais capacitados, parece reduzir o 

sofrimento e contribuir para uma melhora nos dias dos pacientes.  
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Resumo 

 

A Fadiga por Compaixão (FC) é um estado de disfunção biopsicossocial resultante da 

ininterrupta compaixão pelo sofrimento dos pacientes traumatizados. Trabalhadores da 

saúde socorrem a muitos tipos de urgências e gravidades como as decorrentes do covid-

19, enfrentam situações críticas sob estresse psicológico, que podem contribuir para o 

desenvolvimento da (FC). Investigar a produção científica sobre FC em profissionais de 

saúde no atendimento a pacientes durante a pandemia. Trata-se de uma revisão 

sistemática, foram incluídos artigos originais publicados em espanhol e inglês entre 

2020 e 2021, excluindo-se estudos fora do contexto hospitalar do Covid-19. Foram 

encontradas 13 publicações, mas apenas 07 tratam da FC em profissionais de saúde no 

atendimento a paciente durante a pandemia. A revisão indica que é importante estudar 

as consequências na saúde mental resultante do novo coronavírus. Existe um consenso 

na literatura que em surtos infecciosos anteriores os profissionais de saúde apresentaram 

repercussões desadaptativas, com implicações de curto a longo prazo. Recomendam-se 

estratégias de autocuidado e treinamento gerenciamento de crise. Discutem-se os riscos 

da FC para a qualidade de vida profissional, estudos ainda são insuficientes, em 

decorrência do fenômeno do novo coronavírus ter circunstâncias recente e única, no 

entanto, apontam para riscos significativamente negativos da FC. 
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(PUCRS)), Eduardo Leal Conceição (Serviço de Psicologia do Hospital São Lucas) 

 

Resumo 

 

O diagnóstico de câncer está permeado com representações de doença e da ameaça de 

morte. Mesmo com os constantes avanços tecnológicos na sua detecção e tratamento, a 

condição orgânica desfavorável é extremamente temida, provoca estresse (e outros 

sintomas psicopatológicos) no paciente, familiares e amigos  O objetivo geral do 

presente resumo visa analisar os fenômenos que podem surgir neste período de 

internação, bem como avaliar técnicas psicológicas que apresentam potencial de 

assistência a estes usuários de saúde através da revisão narrativa da literatura sobre 

aspectos psicológicos envolvidos em pacientes hospitalares de longa duração. Assim, 

evidencia-se que técnicas como questionamento socrático e a respiração diafragmática 

são eficazes na terapia com pacientes oncológicos, pois proporcionam a identificação e 

a flexibilização de  pensamentos  disfuncionais relacionados à doença, como 

apresentado na experiência de atendimentos a essa amostra. Além de proporcionar a 

elaboração deste processo de doença, como sugere a literatura, promove-se também o 

desenvolvimento recursos pessoais e internos para enfrentamento de situações de 

estresse, como o diagnóstico e tratamento quimioterápico. 

Palavras-Chave: fenômenos psicológicos, internação, hospital, técnicas psicológicas. 
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Formação Médica em Cuidados Paliativos: percepções dos docentes acerca dos 

desafios e possibilidades. 

 

Carolina Hummel, Loiane Letícia dos Santos (Unicamp), Dario Cecilio Fernandes 

(Unicamp), Rodrigo Almeida de Bastos (Unicamp) 

 

Resumo 

 

Introdução: Com os avanços tecnológicos dos aparatos médicos, é possível observar o 

aumento da sobrevida da população. Com isso, os cuidados paliativos vêm alcançando 

espaço nas discussões acadêmicas da área de saúde. Objetivo:  apresentar as percepções 

de docentes acerca da formação médica em cuidados paliativos do ensino superior do 

Estado de São Paulo. Método: Pesquisa qualitativa, descritiva com delineamento 

transversal com 6 docentes de cuidados paliativos. As entrevistas foram realizadas de 

forma on-line com a pergunta norteadora: Qual sua percepção em fazer parte da 

formação de alunos em cuidados paliativos? Resultados: A partir das entrevistas, 

surgiram cinco categorias de sentido: Filosofia do Cuidado,  apresenta características do 

cuidado paliativo na perspectiva de cada entrevistado, sua essência; Dicotomia do 

Cuidado, aborda desafios em relação ao paradigma, os desafios da cura e as frustrações 

diante da morte; Oportunidades Perdidas, onde  se observam discussões e cenários que 

poderiam ser utilizados para o ensino em Cuidados Paliativos, mas que não o são; 

Desafios em Cuidados Paliativos,  aborda os desafios perante o tema. Conclusão: inserir 

os cuidados paliativos na formação representa investimentos no cuidado integral. 

Portanto, é necessário inseri-lo de forma efetiva e gradual ao longo da formação médica, 

desconstruindo paradigmas por meio de programas educacionais. 

Palavras-Chave: Cuidado Paliativo; Medicina Paliativa; 
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graduação em Enfermagem Psiquiátrica, Laboratório de Pesquisa em Psicologia, 

Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP), Daniela 

Braga Favarin (Programa de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica, 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto - SP), Marta Regina Gonçalves Correa-Zanini (UNIFAE - 

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino), Fabio Scorsolini-Comin 

(Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciência Humanas, Laboratório de 

Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto - SP) 

 

Resumo 

 

Este estudo objetiva apresentar os resultados de um grupo psicoeducativo em promoção 

de saúde mental junto ao público universitário. O grupo foi realizado no período de 

outubro a dezembro de 2019 na modalidade presencial, em um total de seis encontros 

com duração de uma hora e trinta minutos cada. Participaram cinco universitárias do 

curso de enfermagem de uma universidade pública e uma equipe composta por 

terapeuta, co-terapeuta e observador. Os encontros audiogravados trataram dos 

seguintes temas: 1) ingresso no ensino superior; 2) autocuidado e estratégias de 

enfrentamento; 3) relações interpessoais; 4) mercado de trabalho. Três categorias 

emergiram como resultados principais: 1) desafios no ensino superior; 2) dificuldades 

nas relações familiares/interpessoais e seus reflexos acadêmicos; 3) expectativas em 

relação ao mercado de trabalho. A partir dessa intervenção os participantes sugeriram a 

ampliação do número de encontros com o objetivo de fortalecer a vinculação entre os 

mesmos e fomentar a construção de redes de apoio, haja vista que pertencem ao mesmo 

contexto de referência, embora matriculados em períodos distintos do curso. Assim, o 

grupo foi considerado uma intervenção eficaz pelos participantes, podendo compor 

estratégias perenes de cuidado em saúde mental que valorizem a interação, o 

compartilhamento e o cuidado mútuo. 
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(Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciência Humanas, Laboratório de 

Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto - SP) 

 

Resumo 

 

Este estudo objetiva apresentar os resultados de uma intervenção em saúde mental com 

estudantes de um curso de enfermagem. Foram realizados dois grupos psicoterápicos de 

base cognitivo-comportamental na modalidade on-line. Cada grupo teve a duração de 

oito encontros realizados entre maio e julho de 2021. Os grupos foram conduzidos por 

uma terapeuta, uma co-terapeuta e um observador. Em cada grupo foram atendidos 14 

estudantes, totalizando 28 universitários na intervenção. Os encontros abordaram as 

seguintes temáticas: 1) desafios de transição e ingresso no ensino superior e 2) impactos 

da pandemia no contexto acadêmico. Quatro categorias emergiram nos grupos: 1) 

desafios no ensino superior; 2) dificuldades nas relações familiares/interpessoais e seus 

reflexos acadêmicos; 3) expectativas do mercado de trabalho, 4) adaptação ao ensino 

remoto e aprendizagem no contexto acadêmico durante a pandemia. As estudantes 

pontuaram desafios ao longo do ensino superior relacionados à cobrança acadêmica e de 

adaptação abrupta ao ensino remoto, sobrecarga de atividades e exaustão, preocupação 

sobre a qualidade da formação e receio sobre as adaptações e exigências do mercado de 

trabalho. Conclui-se que o grupo psicoterápico on-line conseguiu acolher as demandas 

das estudantes, priorizando uma escuta com foco na resolução de problemas e de 

promoção de saúde mental. 
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Resumo 

 

O presente estudo apresenta como objetivo geral analisar o impacto psicológico 

decorrente do processo de internação hospitalar por COVID-19, por meio de uma 

revisão de literatura. O trabalho possui relevância necessária para o meio acadêmico e 

social, por compreender as nuances psíquicas de um fenômeno complexo, multifatorial 

e de possível sofrimento. Trata-se, portanto, de uma revisão integrativa. As buscas 

ocorreram nas seguintes bases de dados: BVS Brasil, Lilacs, Scielo e Pepsic, 

abrangendo estudos dos anos de 2020 e 2021. Para isto, foram utilizados os seguintes 

descritores, tanto em língua portuguesa e inglesa, COVID-19, internação hospitalar, 

impacto psicológico e saúde mental, perfazendo um total de quinze estudos 

selecionados. Os resultados apontaram para uma ampla gama de trabalhos estrangeiros, 

e pouca frequência em relação a trabalhos em português. As referências, em sua grande 

maioria pesquisas de campo, entrevistaram sujeitos internados no setor de COVID-19 

dos hospitais, encontrando grande equivalência de ansiedade, depressão, medo diante do 

morrer, angústia por conta do isolamento e ideação/pensamentos suicidas. Conclui-se a 

necessidade de pensar em estratégias de cuidado e atenção ao psicológico de indivíduos 

hospitalizados, considerando a suma importância e implicação deste aspecto em seu 

tratamento e recuperação.   
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Impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental e na qualidade das relações 

interpessoais: resultados preliminares. 
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PUCRS), Daniele Osmarini (FADERGS; PUCRS) 

 

Resumo 

 

Sabe-se que um dos principais efeitos da pandemia de COVID-19 na população, além 

dos agravos físicos, é o impacto na saúde mental. Quadros de ansiedade, depressão e 

ideação suicida vêm sendo mais frequentes, efeitos do luto, isolamento e riscos à vida. 

Este estudo objetiva apresentar dados preliminares de um levantamento online sobre 

fatores de risco e de proteção associados à pandemia, realizado entre junho de 2020 e 

maio de 2021. Participaram da pesquisa 331 residentes de Porto Alegre e região 

metropolitana, a partir de questionário disponibilizado via redes sociais. A coleta online 

se deu paralelamente a uma investigação comunitária participativa na região. Foram 

analisados dados de saúde mental, pensamento e ideação suicida, comportamentos 

autolesivos, além da qualidade das relações interpessoais durante a pandemia. Variáveis 

sobre condições de trabalho e renda também foram consideradas. Análises iniciais 

indicaram alta prevalência de condutas autolesivas e pensamento suicida na população 

estudada. Além disso, verificou-se correlação significativa entre saúde mental e impacto 

na qualidade das relações sociais, especialmente entre as pessoas coabitantes. Os 

resultados sugerem que a situação de isolamento e risco iminente à integridade podem 

ter efeitos importantes na saúde mental e nas relações familiares, aspectos relevantes 

para a atuação de profissionais de psicologia. 
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Resumo 

 

Durante o ciclo gravídico-puerperal a mulher vivencia transformações intensas em 

várias áreas da vida: física, social, cultural, conjugal. A hipótese deste estudo é que, 

quanto mais preparada para lidar com as adversidades deste processo, menor a 

incidência de sofrimento mental no pós-parto. Este trabalho teve como objetivo 

descrever modelos de intervenção psicológica durante a gestação e seus desfechos. O 

método utilizado foi de revisão sistemática da literatura dos últimos 10 anos (2009 a 

2019) por meio do protocolo PRISMA. As bases de dados consultadas foram Periódicos 

CAPES e Portal BVS utilizando-se os descritores “Psicologia”; “Pré-Natal” e 

“Intervenção”. Os 10 artigos eleitos mostraram que: três modelos de intervenções eram 

realizados individualmente, 6 em grupo e um poderia ser realizado nas duas 

modalidades; três para gestantes de risco habitual, três de alto risco, um para gestantes 

com HIV, um para adolescentes e um sem especificação. Os resultados mostraram que 

os recursos teóricos e técnicos da Psicologia podem contribuir tanto para a promoção da 

saúde quanto para redução dos fatores de risco e aumento dos fatores de proteção à 

transtornos comuns ao puerpério. 
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Tatiane Bombassaro (UCDB), Luziane Fátima Kirchner (UCDB) 

 

Resumo 

 

Diante de possíveis eventos estressores que o universitário pode se encontrar durante a 

trajetória na universidade, as vivências relacionadas à pandemia (distanciamento social, 

mudanças nas práticas de ensino e interação social), torna-se de grande importância 

oferecer serviços psicológicos que busquem a redução dos problemas de saúde mental, 

bem como a prevenção de quadros psicopatológicos. O objetivo deste projeto foi avaliar 

a eficácia de uma Intervenção em saúde mental em período de pandemia, sobre os 

níveis de estresse, ansiedade e depressão de universitários, utilizando os princípios na 

modalidade da Terapia de Aceitação e Compromisso (Acceptance Commitment 

Therapy – ACT). Foram realizadas avaliações pré e pós teste com os seguintes 

instrumentos: Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (DASS-21); Questionário de 

investigação de interesse; Questionário de exposição à COVID-19; Escala Acceptance 

and Action Questionnaire – II versão brasileira (AAQ-2; Questionário de avaliação da 

Intervenção/Satisfação. OS resultados preliminares, apontam participação efetiva na 

intervenção, bem como reflexão sobre a questões em saúde mental e estratégias de 

enfrentamento. 
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Natacha Cibele Mattos (Consultório particular), Miguel Luis Alves de Souza (Unisinos) 

 

Resumo 

 

A preparação e acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos está relacionada a um melhor prognóstico e com o processo de 

humanização da saúde. No entanto, é possível observar uma lacuna em relação às 

diretrizes técnicas sobre a atuação e o foco do trabalho dos psicólogos com crianças e 

adolescentes durante a realização de procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, a presente 

revisão narrativa de literatura tem por objetivo apresentar uma síntese de técnicas e 

evidências de efetividade da intervenção psicológica realizada com crianças e 

adolescentes no bloco cirúrgico. A literatura apresenta escassez de evidências sobre a 

atuação dos psicólogos no bloco cirúrgico, apontando os cuidados em saúde mental 

como componentes pré e pós cirurgia. De forma geral, observa-se que a atuação dos 

psicólogos está voltada à preparação e ao manejo dos sintomas emocionais dos 

pacientes e seus cuidadores. Para tal, os profissionais têm recorrido à psicoeducação, às 

técnicas de relaxamento e à reestruturação cognitiva. Apesar disso, o manejo dos 

sintomas emocionais durante o início do procedimento cirúrgico está positivamente 

associado ao processo de recuperação, indicando a relevância da inclusão dos 

psicólogos neste momento, mesmo que de forma indireta, por meio da preparação dos 

profissionais do bloco cirúrgico. 
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Luto Perinatal e Políticas Públicas 
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Resumo 

 

Esta pesquisa discute a importância da construção de políticas públicas que contemplem 

a atuação de psicólogos em situações de luto perinatal, a fim de favorecer e promover a 

saúde mental de mulheres, casais e famílias, para elaboração da realidade da perda, 

proporcionando um espaço de expressão de emoções e sentimentos, apoio e assistência. 

Assim, este trabalho tem como objetivo compreender como mães elaboram o processo 

de luto, de perda gestacional. Em termos metodológicos foi utilizado a abordagem 

qualitativa, em que foram apresentadas entrevistas semiestruturadas, realizadas com 2 

mulheres que perderam seus bebês, no primeiro e segundo trimestre de gestação. Após 

as transcrições dos áudios gravados durante a pesquisa de campo, foi utilizada, para 

análise e interpretação das informações construídas, o método de análise de conteúdo 

temática. Se tratando dos resultados e discussão, construiu-se três categorias, em que foi 

possível analisar as experiências vividas pelo processo de gestar e o tornar-se mãe, 

compreender, também, a forma única que cada uma utilizou para elaborar o luto, 

vivenciado pela perda perinatal. Além de ressaltar a importância da presença e criação 

de políticas públicas e o papel da psicologia diante a perda e a elaboração do luto 

perinatal. 
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Resumo 

 

Sabe-se que a maternidade é uma fase de muitas expectativas, mas nem sempre ocorre 

como o esperado. Existem casos de perda gestacional e neonatal, sendo este um luto 

velado, mas é possível apresentar estratégias que possam auxiliar neste enfrentamento, 

uma delas é o grupo de apoio. O objetivo desta pesquisa foi apresentar as percepções de 

um grupo de apoio ao luto perinatal de mães e pais que passaram por perda gestacional 

e neonatal. Trata-se de um estudo transversal, com enfoque qualitativo realizado com 

oito participantes de um grupo de apoio a perdas gestacionais e neonatais, de uma 

cidade do interior paulista. As entrevistas foram submetidas a etapa de análise de dados, 

baseado na modalidade fenomenológica, proposta por Amatuzzi (2009). Com base nos 

resultados foram encontradas seis categorias, sendo elas: violência obstétrica, a dor 

como experiência única, elaboração do luto a partir da vivência no grupo, o filho que 

existe, o grupo: a arte de pertencer e reconhecer-se e vínculos afetivos como suporte. 

Pode-se concluir que o grupo de apoio se apresenta como fator protetivo aos pais 

enlutados, apresentando espaços seguros para compartilhamento e reconhecimento da 

dor e existência do filho, construção de vínculos afetivos, e identificação na história do 

outro. 

Palavras-Chave: Parentalidade; Luto; Grupos de Autoajuda. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não Houve 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SAÚDE - Psicologia da Saúde 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 8592829 

 

O desenvolvimento do livro “Chegou a hora do tratamento, o que saber?” para 

intervenções psicológicas no tratamento de câncer infantil. 

 

Gabriela Sabino (Universidade Estadual de Londrina), Maria Rita Zoéga Soares 

(Universidade Estadual de Londrina), Fernanda Hiromi Suzuki (Universidade Estadual 

de Londrina), Ana Paula Perfetto Demarchi (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar o desenvolvimento de um livro 

psicoeducativo para intervenção em oncologia infantil. Foi realizada revisão sistemática 

sobre o tema Psico-oncologia infantil e uma pesquisa de levantamento com uma 

profissional de saúde e quatro mães. Os dados permitiram a identificação de variáveis 

vigentes no contexto de tratamento. Com base nos dados, conteúdo sobre tratamento de 

câncer infantil foi adaptado e organizado em formato de livro. O material, intitulado 

“Chegou a hora do tratamento, o que saber?”, foi elaborado em 2020 com o intuito de 

oferecer descrições de etapas e efeitos colaterais do tratamento. O conteúdo inclui: 

como funciona o tratamento e sua importância; procedimentos e exames; efeitos 

colaterais; dicas de autocuidado e prevenção de sintomas. As informações foram 

selecionadas a partir dos dados coletados em: revisão sistemática, entrevistas, livro e 

sites. O livro foi elaborado com a colaboração de profissionais do departamento de 

Design Gráfico. Foi aplicada validação social por meio de Inventário de satisfação. 

Considerando que a previsibilidade dos procedimentos do hospital e o esclarecimento 

de sua importância contribui para a adesão, é possível afirmar que o livro contribuirá 

para futuras intervenções. O material será disponibilizado como recurso em um hospital 

de Londrina. 
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Resumo 

 

A resiliência é um dos fatores protetivos que vêm sendo associados à adesão à Terapia 

Antirretroviral em pessoas vivendo com HIV/aids.O objetivo desta revisão integrativa 

de literatura foi apresentar as associações entre resiliência e adesão aos antirretrovirais 

neste público. Um comitê de juízes independentes realizou buscas sistematizadas nas 

bases/bibliotecas CINAHL, LILACS, PePSIC, PsycINFO, PubMed, SciELO, Scopus e 

Web of Science. Os dados foram organizados no software Rayyan, seguindo o 

protocolo do PRISMA. Foram recuperados em consenso 15 artigos publicados entre 

2010 e 2021. Os resultados foram apresentados quanto à abordagem e nível da adesão, 

abordagem da resiliência e associação entre resiliência e adesão. Em sua maioria, os 

estudos foram realizados com populações mais vulneráveis ao HIV/aids. Evidenciaram-

se diferentes abordagens conceituais acerca da resiliência, com predomínio de uma 

compreensão processual do construto, sendo referida a escassez de instrumentos de 

mensuração específicos. Apesar de as evidências recuperadas reforçarem o 

reconhecimento de que a resiliência pode modular a capacidade da pessoa de lidar com 

os estressores do viver com HIV e seus cuidados em saúde, nota-se que os estudos sobre 

o tema ainda são insipientes na literatura nacional e internacional, revelando a 

necessidade de ampliar as investigações quanto a esse domínio. 
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Resumo 

 

Adolescência compreende toda a fase de transição da infância para a vida adulta. É 

nesta fase em que o indivíduo começa a desenvolver a capacidade de abstração, a 

autonomia, novas formas de expressão e de estabelecimento das relações interpessoais, 

e por fim, a inteligência emocional nas mais diversas esferas de sua vida. Assim, a 

hipótese é que pais de adolescentes possuem conhecimento prévio da inteligência 

emocional e de sua importância no período da adolescência. O objetivo da pesquisa foi 

o de investigar a percepção de pais de adolescentes a respeito da inteligência emocional 

inserida no contexto da adolescência. Para tal, realizou-se uma pesquisa de opinião com 

30 indivíduos inseridos nos critérios de inclusão, sendo essa realizada por meio 

eletrônico com questionário no Google Forms. Os resultados apontaram que mais da 

maioria dos entrevistados possuíam conhecimento prévio sobre o tema, bem como uma 

busca por manter a inteligência emocional e a saúde mental de seus filhos em bom 

estado e funcionamento. Conclui-se que a divulgação desse tema tem sido eficiente, 

alcançando gerações passadas e presentes. É indicado investigar a percepção dos 

próprios adolescentes visando comparar a com percepção deste grupo com a dos pais. 

Palavras-Chave: Saúde mental, Inteligência emocional, Pais de adolescentes. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 
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Objetivos de ensino para capacitar estudantes de Medicina ou médicas(os) a 

comunicar notícias difíceis: uma revisão sistemática de literatura 

 

Bianca dos Reis (UFPR), Gabriel Gomes de Luca (UFSC e UFPR) 

 

Resumo 

 

Comunicar notícias difíceis é um comportamento relevante a ser apresentado por 

médicas(os), sendo necessário manejar condições para que seja desenvolvido. Propor 

objetivos de ensino explicitando comportamentos aumenta a probabilidade de que as 

condições de ensino sejam planejadas efetivamente. Assim, o objetivo deste estudo é 

caracterizar objetivos de ensino de treinamentos que buscaram capacitar estudantes de 

Medicina ou médicas(os) a comunicar notícias difíceis. Foi realizada revisão sistemática 

de literatura com buscas na SCOPUS e Periódicos CAPES e 21 estudos foram 

selecionados. Os objetivos de ensino foram categorizados e avaliados com base nos 

critérios de natureza, forma, clareza, completude e agente-alvo. Dos objetivos, 62,73% 

foram considerados adequados em relação à natureza; 61,73% à forma; 35,84% à 

clareza; 16,59% à completude; e 86,73% ao agente-alvo. Estímulos antecedentes 

apresentaram características sobre simulações e discussões. 87 trechos fizeram 

referência a consequências gerais do comportamento e 17 a tarefas específicas dos 

alunos. A proposição de objetivos com pouca clareza e completude, sem descrição dos 

comportamentos, suas funções e os contextos em que devem ser apresentados  pode 

impactar na efetividade do ensino e consequentemente na apresentação do 

comportamento no campo de atuação. 

Palavras-Chave: Más notícias; comunicação; ensino 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Bianca dos Reis é mestranda contemplada com bolsa via Programa 

de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 - Processo 88887.502315/2020-00 
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Percepção da atuação em Psicologia Hospitalar em tempos de pandemia. 

 

Maria Clara Ramos de Oliveira, Fernanda Lippi de Moura (Universidade de Taubaté), 

Paulo Francisco de Castro (Universidade de Taubaté e Universidade Cruzeiro do Sul) 

 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva apresentar a percepção sobre a atuação de profissionais de 

Psicologia Hospitalar durante a pandemia do COVID-19. Os diversos profissionais que 

atuam em ambiente hospitalar tiveram suas rotinas impactadas com a ocorrência da 

situação pandêmica. Participaram deste estudo quatro psicólogas, das quais três 

possuem cursos de especialização na área de saúde, formadas entre 1 e 7 anos e atuação 

na área hospitalar entre 1 mês e 5 anos, duas em instituições públicas e duas em 

privadas. Todas foram submetidas a entrevistas remotas. Após análise qualitativa das 

respostas, observou-se, em síntese, o que segue: Neste período de pandemia a saúde 

mental dos psicólogos é prejudicada por carga horária extensa, estresse profissional, 

frustrações e temor de contágio dos familiares. As estratégias utilizadas para 

enfrentamento se concentram em psicoterapia pessoal, atividades físicas e clareza de 

seus limites. A pandemia exigiu adaptações nas atividades com ações remotas e online, 

exigência de equipamentos de biossegurança que não eram típicos para psicólogas e 

necessidade de distanciamento social. A despeito das dificuldades, percebem que a área 

da Psicologia Hospitalar passou a ser mais valorizada, diante das possibilidades de ação 

que são possíveis com pacientes, familiares e profissionais. Pela pertinência do tema, 

mais estudos mostram-se importantes. 

Palavras-Chave: Psicologia Hospitalar; Profissionais de saúde; Saúde mental. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Percepção de mulheres sobre a influência da participação em grupos sobre parto 

na experiência de gestação, parto e pós-parto 

 

Sabrina Mazo D´Affonseca (UFSCar), Ana Carolina Baldan Nunes (UFSCar), Ellen 

Cristina Brandão da Silva (UFSCar), Marilia Souza da Silva (UFSCar) 

 

Resumo 

 

Após a hospitalização do parto, excessivas medicalizações e intervenções nem sempre 

fundamentadas em evidências científicas podem resultar em experiências de parto 

negativas, incluindo a violência obstétrica. Movimentos de humanização do parto 

tentam mudar esse cenário a partir do empoderamento feminino por meio da difusão de 

conhecimentos sobre o parto. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a percepção de 

mulheres sobre a influência da participação em grupos sobre parto na experiência de 

gestação, parto e pós-parto e se esse funcionou como prevenção à violência obstétrica. 

Participaram da pesquisa seis mulheres que participaram de grupos em pelo menos uma 

de suas gestações. As participantes foram recrutadas em redes sociais. Todas 

responderam um formulário online com dados de caracterização e questões sobre a 

experiência com os grupos na gestação, parto e puerpério. Posteriormente, participaram 

de uma entrevista remota para descrever suas experiências. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas e analisadas qualitativamente. Os resultados 

demonstraram que todas indicaram experiências positivas nos grupos, majoritariamente 

na modalidade remota. Embora os grupos contribuíssem para apoio informacional e 

emocional, não preveniu a violência obstétrica, a qual foi vivenciada pela maioria das 

participantes. Discute-se possíveis ações de prevenção à violência obstétrica em nível 

social, político e institucional. 

Palavras-Chave: violência obstétrica; grupos apoio; mulheres 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: sem apoio financeiro 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 
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Perfil das Crenças maternas sobre o sono e da qualidade do sono em Unidade de 
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Larissa Maiara Fernandes de Morais (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN), Ralina Carla Lopes Martins da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte), Lucas Dantas Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Katie 

Moraes de Almondes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

 

Resumo 

 

Mães de prematuros internados na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru 

(UCINCa) podem apresentar má qualidade do sono e crenças disfuncionais sobre o sono 

(variável perpetuadora de problemas do sono), mas há lacuna científica sobre o tema. 

Esse trabalho objetivou levantar o perfil de crenças sobre o sono e da qualidade do sono 

de mães internadas na UCINCa.  Foram coletados dados quantitativos, utilizando a 

Escala de Crenças e Atitudes Sobre o Sono e Índice de qualidade de sono de Pittsburg 

(IQSP), e qualitativos através de entrevista estruturada quanto às crenças sobre o sono, 

com registros em diário de campo. Participaram 8 mães de uma maternidade pública. Os 

dados apontam que 7 (87,5%) delas apresentaram escore &#8805; 4 na escala, 

indicando crenças disfuncionais, especialmente por acreditarem na necessidade de 8h de 

sono (87,5%). A média do IQSP foi de 9,14, indicando qualidade de sono ruim. 

Qualitativamente, a análise de conteúdo indica que embora 4 delas (50%) atribuíssem 

prioridade ao sono, todas (100%) possuíam crenças disfuncionais, como acreditar que 

maternidade e sono são incompatíveis. Os dados indicam que mães em UCINCa podem 

possuir crenças disfuncionais sobre o sono, e má qualidade do sono, e sinalizam à 

necessidade de mais estudos sobre o tema. 

Palavras-Chave: Sono; Crenças; Método Canguru; 
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Pesquisa-Intervenção aplicada à psicologia - um estudo sobre a falta de 

informação/acesso sobre Direitos   Humanos e Políticas Públicas de jovens em 

situação de vulnerabilidade 

 

Thais Emanuele Galdino Pessoa (Universidade Federal da Paraíba - UFPB), Carina 

Dos Santos Ramos (Universidade Federal da Paraíba), Amanda Leonardo Mariano 

(Universidade Federal da Paraíba), Magna Félix da Silva Patrício (Universidade 

Federal da Paraíba), Gisele Alves Xavier da Silva (Universidade Federal da Paraíba), 

Letícia Bandeira Hora de Vasconcelos (Universidade Federal da Paraíba), Maria de 

Fatima Fernandes Martins Catão (Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumo 

 

Tendo em vista a relação dialógica entre sujeito e sociedade e o caráter socialmente 

estruturado da exclusão/inclusão observa-se que a falta de conhecimento dos direitos 

básicos e a manutenção de uma realidade precária se entrelaçam. O estudo em questão é 

produto da atividade de pesquisa realizada numa disciplina sobre metodologia 

qualitativa aplicada à Psicologia. Objetivo: descrever e refletir sobre a falta de 

informação acerca dos direitos humanos e políticas públicas e a vivência dos jovens em 

situação de vulnerabilidade.  Método: Trabalhou-se com a metodologia qualitativa, 

sendo esse, uma pesquisa-intervenção com foco no estudo de caso realizado com uma 

jovem de 19 anos, moradora de uma comunidade de baixa renda. Realizou-se   

entrevista semiestruturada, foram respeitados os procedimentos éticos exigidos em uma 

pesquisa científica. Foi realizada análise de conteúdo à luz da abordagem sócio -

histórica. Resultados: Figuram como eixos temáticos presentes no discurso a dificuldade 

de acesso às políticas públicas, fragilidade dos serviços oferecidos, desconhecimentos 

das ações quanto ao próprio benefício no uso das ferramentas públicas. Conclusões: ao 

incluirmos informações e discussões acerca dos direitos e políticas voltadas 

direcionadas a este público, pretendeu-se através da pesquisa-intervenção fomentar o 

potencial de transformação de jovens socialmente vulneráveis com relação ao seu 

futuro. 

Palavras-Chave: pesquisa-intervenção, psicologia, vulnerabilidade 
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Prazer e sofrimento no trabalho do enfermeiro hospitalar. 

 

Hilda Rosa Capelão Avoglia (Universidade Metodista de São Paulo), Marco Aurélio 

Ramos de Almeida (Universidade Metodista de São Paulo) 

 

Resumo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva de cunho qualitativo que teve como 

objetivos: identificar indicadores de prazer e sofrimento no trabalho de enfermeiros em 

hospitais; verificar os sentimentos vivenciados e os mecanismos de defesa acionados 

durante o trabalho. Foram entrevistados oito enfermeiros de diferentes setores de dois 

hospitais paulistanos, entre novembro de 2010 e fevereiro de 2011. Utilizou-se a técnica 

de entrevista semidirigida com temas norteadores. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas. Analisou-se os dados a partir da técnica de análise do conteúdo com o 

respaldo teórico da psicodinâmica, mais especificamente com base na teoria freudiana. 

Os resultados demonstraram que as tarefas que constituem o trabalho do enfermeiro ora 

são fonte de prazer, ora de sofrimento. O contexto do trabalho influencia 

significativamente nessa dinâmica; assim, mudanças no ambiente laboral e na grade 

curricular dos cursos de enfermagem podem contribuir com a melhora da qualidade do 

trabalho e da vida dos enfermeiros. 

Palavras-Chave: Prazer; Sofrimento; Enfermeiro. 

Nível: Mestrado - M 
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Profissionais da saúde na linha de frente da pandemia covid-19: Enfrentamento e 

Adaptação 

 

Luiza Orlandi Bonela Gomes (UCP - Braga), Armanda Gonçalves (Universidade 

Católica Portuguesa - Braga) 

 

Resumo 

 

Sabendo do impacto na saúde mental dos profissionais da saúde que estão na linha de 

frente no combate à covid-19, urge investigar a adaptação e estratégias de 

enfrentamento, que reduzem as ameaças na saúde destes. Desenvolvemos um estudo 

fenomenológico, recurso à entrevista semiestruturada, online, a fim de contemplar a 

experiência pessoal, analisadas pelo método da análise fenomenológica interpretativa, 

com apoio do revisor externo. Participaram 6 profissionais hospitalares, mulheres, 

nacionalidade brasileira e portuguesa, média de 34 anos. Resultados sugerem na 

experiência das profissionais as temáticas: Resposta pessoal à experiência; Implicações 

Psicológicas; Adaptação e resiliência; Crescimento pessoal/profissional. Infere-se que 

há impacto negativo no aspeto psíquico das profissionais. Todavia, vê-se uma 

disposição pessoal em atuar nesta crise com intenção de salvar vidas. Realidade 

enfrentada por contribuir de forma única, realizar a profissão que escolhe e gosta. Além 

do mais, os sentimentos positivos na recuperação de utentes, o apoio emocional dos 

familiares e a vivência da espiritualidade colaboram para a resiliência. Logo, há 

transformação no âmbito pessoal, ao confrontar-se com questões existenciais, 

valorizando mais o tempo e a vida. Evidencia-se então, a necessidade de medidas que 

intervenham na atenuação de sintomas e repensar na formação da assistência à saúde 

quanto à humanização e espiritualidade. 

Palavras-Chave: Profissionais da saúde; covid-19; adaptação. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Não 
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Proposta de protocolo para comunicação da morte de familiar(es) por COVID-19 

para pacientes internados por COVID-19. 

 

Rafaella Casarotto Bordoni (CHC-UFPR), Venicius Scott Schneider (Complexo 

Hospital de Clínicas - UFPR) 

 

Resumo 

 

 

COVID-19 é uma doença infecciosa, a qual há três vezes mais risco de transmissão 

intradomiciliar quando diagnosticado um caso primário de SARS-CoV-2 em uma 

residência, podendo acarretar internamento e óbito de familiares durante o mesmo 

período de tempo. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de 

protocolo direcionada a comunicação do óbito de familiar(es) por COVID-19 a 

pacientes internados por este mesmo diagnóstico. Utilizou-se o método de revisão 

sistemática de literatura para examinar as produções científicas referentes ao tema, 

buscando nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na plataforma 

CAPES. Aplicou-se três termos de busca: COVID-19, comunicação, morte, 

selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e fazendo uso do 

operador booleano AND. Constatou-se a ausência de literatura específica para auxílio 

na comunicação do óbito de familiar(es) por COVID-19 a pacientes internados por 

COVID-19, embora tenham sido encontrados produções científicas referentes a 

comunicação em contexto da COVID-19. A partir disso, propõe-se baseado nos 

protocolos de comunicação SPIKES e PACIENTE, o protocolo PACIENTE-COV2, a 

fim de auxiliar na avaliação, intervenção e encaminhamento da demanda identificada, 

considerando suas diferentes esferas: paciente, equipe e família, enfatizando 

principalmente o papel ativo da família nesse procedimento.  

Palavras-Chave: COVID-19; Comunicação; Morte  

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro. 
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Psicologia na saúde pública: há possibilidades de ir além? 

 

Ingrid Ignes Battisti (FFCLRP-USP), Marina Simões Flório Ferreira Bertagnoli 

(Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas em Saúde. Departamento de 

Psicologia, FFCLRP-USP, Ribeirão Preto-SP) 

 

Resumo 

 

Estudos indicam que a atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é 

frequentemente pautada por práticas psicoterápicas e frequentemente desvinculada das 

atividades realizadas por outros profissionais, apesar da demanda por atuação mais 

ampliada e integrada. Para investigar expectativas de profissionais da Atenção Básica 

(AB) sobre sua interação com psicólogos, foram realizados grupos focais com 6 equipes 

de AB, totalizando 52 participantes; para análise de dados foi adotada Análise de 

Conteúdo Temática. Os resultados revelaram expectativas majoritariamente voltadas 

para oferecimento de psicoterapia para os usuários, mas também expressiva menção à 

necessidade de psicoterapia para profissionais das equipes. Menos frequente, houve 

demanda por instrumentalização técnica para lidar com demandas de saúde mental, não 

reconhecidas pelos profissionais como trabalho da AB. Os resultados indicam 

limitações importantes àquilo que o psicólogo pode desenvolver junto à equipe, 

destacando-se a necessidade de utilização da extensa habilidade clínica da psicologia 

para ouvir além da fala da equipe, muitas vezes carregada de angústias e sofrimento. A 

identificação da necessidade encoberta nas demandas da equipe permite direcionamento 

na relação equipe-psicólogo e pode possibilitar trabalho colaborativo e orientação da 

equipe com recursos próprios da ciência psicológica, proporcionando maior qualificação 

e integralidade no cuidado ofertado aos usuários. 

Palavras-Chave: Saúde pública, integralidade, clínica ampliada 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Programa Unificado de Bolsas - USP (Edital 2017/18 , no período 

de 13 de novembro de 2017 a 31 de agosto de 

2018) 
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Código: 6391494 

 

Psicoterapia breve e COVID-19: relato de um serviço de atendimento psicológico 

on-line para universitários 

 

Deise Coelho de Souza (Universidade de São Paulo), Daniela Braga Favarin 

(Programa de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica, Laboratório de Pesquisa 

em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - 

SP), Lucas Rossato (Programa de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica, 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto - SP), Vivian Fukumasu da Cunha (Departamento de 

Enfermagem Psiquiátrica e Ciência Humanas, Laboratório de Pesquisa em Psicologia, 

Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP), Patrícia 

Paiva Carvalho (Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciência Humanas, 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade (ORÍ), Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto - SP), Fabio Scorsolini-Comin (Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciência Humanas, Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Saúde e 

Sociedade (ORÍ), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP) 

 

Resumo 

 

A pandemia da COVID-19 tem fomentado importantes discussões em relação à saúde 

mental da população universitária. Este estudo teve por objetivo apresentar os resultados 

de uma pesquisa sobre psicoterapia breve on-line com estudantes de Enfermagem 

durante a pandemia. Entre agosto de 2020 e julho de 2021 foram atendidos 21 

estudantes de uma universidade pública em sessões psicoterápicas individuais por meio 

da plataforma Google meet. Com cada estudante foram realizadas oito sessões. Os 

atendimentos possibilitaram um espaço de acolhimento, escuta e intervenção visando a 

melhorar as condições de saúde mental diante de situações desafiadoras e fora do 

planejamento. Os estudantes participantes relataram benefícios diretos dos 

atendimentos, sobretudo em momentos de maior mobilização emocional decorrentes da 

incerteza em relação à retomada de atividades presenciais e do aumento nas taxas de 

infecção e óbito por COVID-19. O formato on-line e breve foi bem avaliado pelos 

estudantes diante do contexto da pandemia. Incertezas em relação à formação e à futura 

atuação em Enfermagem também foram relatadas nas sessões como disparadoras de 

sofrimento. Sugere-se que esse formato de atendimento possa se somar a um rol de 

ações institucionais que permitam incluir o acolhimento como componente curricular 

inovador, sobretudo na formação de futuros profissionais de saúde. 
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Resumo 

 

Introdução: A humanidade enfrentou vários períodos de isolamento social provocados 

por eventos socioculturais e de saúde pública, como as crises pandêmicas, o que implica 

na reclusão domiciliar e mudanças da interação social e comportamental. Essa 

discussão, conduzida pela Neurociência Social (NS), compreende que oscilações 

neurais características do sono saudável são beneficiadas pelo comportamento social. 

Portanto, a falta da interação social provoca impactos na qualidade do sono e na saúde. 

Objetivo: realizou-se uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de compreender 

as influências do isolamento social na qualidade de sono por meio da perspectiva da NS. 

Resultados e Discussão: os sentimentos suscitados pelo isolamento causam disfunção 

diurna e, indiretamente, mudanças no comportamento e na qualidade do sono. A 

percepção de ameaça interrompe os estágios do sono de indivíduos solitários, 

aumentando o número de micro despertares noturnos, a fragmentação do sono e fadiga 

diurna, além de perturbações e redução do sono de ondas lentas. Conclusão: as 

alterações causadas pelo isolamento social na dinâmica interpessoal e no cotidiano 

individual promovem um modelo de atividade bidirecional em que a perda de sono 

promove um ciclo propagador de retraimento social e vice-versa, uma vez que este 

modelo correlacional inclui os aspectos neurofisiológicos e neurofuncionais. 

Palavras-Chave: isolamento social; sono; neurociência social. 
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Resumo 

 

O rastreamento para o câncer de mama está associado à diminuição das taxas de 

mortalidade e a um melhor prognóstico para as mulheres que são acometidas pela 

doença. No entanto, não há um consenso entre entidades técnicas nacionais e 

internacionais acerca da idade para iniciar e deixar de realizar o rastreio. Dessa forma, a 

presente revisão narrativa de literatura tem por objetivo reunir e apresentar evidências 

acerca dos potenciais benefícios e malefícios do rastreamento de acordo com a idade 

das mulheres. A redução das taxas de mortalidade e da frequência de resultados falso 

positivos são mais significativos entre mulheres com idade entre 50-69 anos. Os dados 

que baseiam as recomendações para a faixa etária entre 40-49 anos são inconsistentes: 

enquanto as novas diretrizes recomendam a não realização de mamografia de 

rastreamento, muitos profissionais de saúde seguem encaminhando pacientes para 

avaliação conforme indicação das sociedades médicas. Com relação às mulheres com 

idade a partir de 70 anos, observa-se uma lacuna em relação a efetividade do 

rastreamento e o impacto emocional na população. Identifica-se a necessidade de 

melhor compreender a qualidade da evidência em que baseiam as recomendações 

técnicas e práticas. 
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Resumo 

 

A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dor intensa em todo o corpo.  

Está comumente associada a alterações no sono, fadiga e transtornos psicológicos. Um 

fator que influencia na percepção da intensidade da dor é a regulação emocional (RE), 

que também é um indicador de saúde mental. Ela se refere às estratégias utilizadas para 

lidar com uma emoção indesejada, podendo ser adaptativas ou desadaptativas. Utilizou-

se questionário sociodemográfico e  Questionário de Regulação Emocional (QRE). 

Participaram da pesquisa 806 mulheres com fibromialgia, com idade média de 42,2 

anos, oriundas de todas as regiões do país.  Cada uma das estratégias de RE foram 

dicotomizadas pela respectiva média. Na reavaliação cognitiva, 51,5% estavam abaixo 

da média, enquanto na supressão emocional 56% estavam na média ou acima dela. Os 

dados indicam uma tendência de menor uso de estratégias de reavaliação cognitiva, ao 

passo que se observa uma tendência para tentar reduzir a expressão de uma emoção 

enquanto ela acontece. A reavaliação cognitiva tem sido associada a melhores índices 

de saúde mental, enquanto a supressão emocional tem se relacionado ao oposto: uma 

saúde mental mais prejudicada, o que sugere a necessidade de atenção a essa população. 
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Resumo 

 

Adquirir práticas saudáveis de estilo de vida como boa alimentação e atividade física 

regular, durante o período universitário, pode evitar diversos problemas de saúde em 

longo prazo. O estudo avaliou a relação entre o estilo de vida e variáveis 

sociodemográficas e acadêmicas, em uma amostra de 264 universitários de ambos os 

gêneros, com idade média de 22,6 anos, dos primeiros e últimos anos de cursos nas 

áreas humanas e biológicas. Utilizou-se o instrumento Questionário de Estilo de Vida de 

Jovens Universitários (CEVJU-R2) para avaliar as práticas do estilo de vida. As análises 

estatísticas descritivas (percentual, média, desvio padrão) e inferenciais (U de Mann-

Whitner, H de Kruskal-Wallis e correlação de Spearman) foram realizadas no programa 

SPSS® Versão 26, com nível de significância de p<0,05. Os estudantes informaram, 

predominantemente, ter recursos financeiros e de tempo para realizar práticas saudáveis. 

Apontaram estar satisfeitos com as suas práticas de saúde ou não planejam mudá-las. 

Contudo, a menor quantidade de práticas saudáveis foi observada nas dimensões 

atividade física, lazer e cuidados com a alimentação. Os achados corroboram aos dados 

encontrados na literatura, indicando a existência de práticas não saudáveis do estilo de 

vida dos universitários no que se refere à alimentação, lazer e atividade física. 

Palavras-Chave: Educação superior; Comportamento de Saúde; Prática de saúde. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Não houve. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SAÚDE - Psicologia da Saúde 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 5541581 

 

Relacionamento abusivo: prevalência e saúde mental em universitários 

 

Nicole Cristina de Almeida Gonçalves (FAMERP - Faculdade de Medicina de São José 

do Rio Preto), Nicole Cristina de Almeida Gonçalves (Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto (FAMERP)), Janete de Araújo Ribeiro (Instituto Municipal de 

Catanduva (IMES)), Loiane Letícia dos Santos (Serviço de Psicologia da Fundação 

Faculdade Regional de Medicina (FUNFARME)) 

 

Resumo 

 

O relacionamento afetivo faz parte da vivência humana dos universitários, e com ele, 

surgem também, as relações abusivas. Esse fenômeno tem crescido gradualmente e traz 

consequências importantes a saúde mental. Objetivo: Identificar prevalência, fatores 

associados a relacionamentos abusivos e vulnerabilidade psicológica em universitários 

de um Instituto Municipal do interior paulista. Método: Pesquisa transversal, descritiva 

e com delineamento quantitativo. A coleta ocorreu através do Google Forms, sendo 

utilizados os seguintes instrumentos: Questionário inicial de dados sociodemográficos, 

Escala de Táticas de Conflito Revisadas (CTS 2) e Escala de Depressão, Ansiedade e 

Estresse (DASS-21). Resultados: Foram 82 universitários, a maioria do sexo feminino 

(75.6%) com idade média de 24.7 anos e em um relacionamento sério (48.8%). Desses, 

73.8% se declaravam da cor branca e 31.7% já experienciaram algum contexto de 

violência intrafamiliar. Foi identificado correlação entre abuso psicológico, físico e 

coerção sexual com maiores indicadores de depressão, ansiedade e estresse. Conclusão: 

Ter experienciado episódios de violência em contexto familiar ou social desde a 

infância pode influenciar na perpetuação ou vitimação de violência nos relacionamentos 

interpessoais futuros. Pode também impactar negativamente na saúde física, sexual e 

emocional de universitários. 
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Resumo 

 

A fibromialgia é uma doença reumatológica crônica, com dor difusa e persistente que 

interfere significativamente na qualidade de vida do paciente. A família sendo um 

sistema afeta e é afetada pela enfermidade de um de seus membros. O objetivo deste 

trabalho foi investigar as relações familiares de pacientes com fibromialgia e de que 

maneira elas interferem no enfrentamento da enfermidade. Foi utilizado um protocolo 

de entrevista semidirigida, com amostragem por saturação de conteúdo. Dez mulheres, 

com idade média de 51,7 anos, participaram. Através da análise de conteúdo, constatou-

se dois tipos de relações. Alguns familiares podem ser fonte de apoio, quando as 

famílias manifestam empatia e colaboram com as atividades domésticas. Entretanto, 

alguns familiares desenvolvem relações prejudiciais ao não reconhecer como legítima a 

dor e não fornecer apoio nas atividades domésticas. Nesses casos, pacientes sentem-se 

invalidados, tendem a ter mais dificuldade na adesão ao tratamento, além de referirem 

aumento de sintomas físicos e psicológicos decorrentes de conflitos interpessoais. Esses 

dados evidenciam a necessidade de um olhar integral ao paciente com fibromialgia, 

incluindo suas relações familiares, uma vez que estas podem ser fonte de apoio ou 

desgaste emocional, além de serem impactadas pela enfermidade de um dos membros 

da família. 
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Resumo 

 

Má qualidade do sono é frequentemente relatada por mães de prematuros 

hospitalizados, repercutindo em sintomas depressivos e em crenças disfuncionais sobre 

o sono. Este estudo objetivou avaliar uma intervenção cognitivo-comportamental 

realizada com sete mães, entre 21 a 35 anos, durante suas internações, visando 

promover qualidade de sono, melhora dos sintomas depressivos e das crenças sobre o 

sono. Aplicou-se escalas de depressão pós-parto de Edimburg (EPDS), Atitudes e 

crenças sobre o sono e Índice de qualidade do sono (IQSP) em três momentos 

avaliativos: antes e depois da intervenção, e no follow-up 30 dias após a intervenção. O 

teste de Wilcoxon demonstra haver melhora estatisticamente significativa das médias 

entre crenças e atitudes sobre o sono e sintomas depressivos, comparados, 

respectivamente, após as intervenções (p=0,026) e (p=0,018) e no follow-up, (p=0,018) 

e (p=0,017). Não houve diferença significativa nas médias do IQSP (p>0,05), com 

escores 9,14 e 6,43 (pré e pós intervenção) e 5,57 no follow-up, que embora indique a 

manutenção da qualidade sono ruim, obteve melhora do escore. O estudo aponta a 

possibilidade de bons resultados da intervenção cognitivo-comportamental, entretanto, 

os resultados preliminares e o volume da amostra limita generalizações. Ressalta-se que 

variáveis hospitalares podem ter impactado no resultado do IQSP. 

Palavras-Chave: Psicologia do Sono; Método Canguru; Terapia Cognitivo-

comportamental; 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: MEJC/UFRN/Ebserh;  propesq/UFRN; 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SAÚDE - Psicologia da Saúde 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 4412125 

 

Sofrimento psíquico e humanização em Unidades Pediátricas 

 

Lanna Marielle de Castro Lisboa (Universidade Federal de Sergipe), Laiane de 

Almeida (Universidade Federal de Sergipe), Walter Lisboa (Universidade Federal de 

Sergipe) 

 

Resumo 

 

As crianças, pela menor quantidade de recursos para lidar com situações estressantes e 

adversas tendem a ser mais vulneráveis ao processo de desumanização hospitalar 

decorrente das demandas, rotinas e luta pela vida. Soma-se ao contato da criança com a 

enfermidade, o afastamento da rotina doméstica, escola, amigos e familiares, podendo 

enfrentar um intenso sofrimento emocional. Esse estudo de caso teve como objeto as 

questões institucionais de unidades pediátricas que podem levar ao adoecimento 

psíquico, investigando estratégias de humanização que auxiliem na promoção de saúde. 

Uma estratégia central ao psicólogo nesse contexto é a escuta diferenciada, 

individualizada e qualificada, investigando variáveis psicológicas e sociais para um 

acolhimento integral das crianças e seus familiares. Além do acolhimento psicológico, é 

necessário o desenvolvimento de ações que diminuam os efeitos iatrogênicos da 

hospitalização.  Destaca-se também a importância de espaços que garantam atividades 

lúdicas, privacidade e uma comunicação de qualidade. É importante incentivar a visita 

da família, com permanência de acompanhante, que ajuda a manter o vínculo com seu 

lar e com o mundo externo. Quanto aos profissionais da equipe, deve-se atentar à saúde 

mental destes e capacitá-los para uma abordagem adequada  com crianças. 
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Resumo 

 

Pela sua complexidade, o câncer tem sido evocado socialmente como uma doença 

inominável, refletindo estigmas e sua associação direta com a morte. Este estudo 

qualitativo teve por objetivo conhecer as vivências de uma equipe multidisciplinar 

atuante na oncologia pediátrica de um hospital geral de referência em uma macrorregião 

do estado de São Paulo. Foram entrevistados 25 profissionais de saúde com diferentes 

formações, de nível superior e técnico. Foi empregada a análise temático-reflexiva. O 

protocolo COREQ orientou a verificação da qualidade do estudo. As vivências da 

equipe foram descritas como desafiadoras, mas gratificantes, marcadas por 

estranhamentos em relação ao contexto e impactos de procedimentos aos quais as 

crianças/adolescentes são submetidos. Sentimentos conflituosos de esperança de cura e 

medo em relação à doença reverberaram nas condições emocionais desses profissionais. 

A equipe lida cotidianamente com diversas exigências para a oferta de um trabalho 

interprofissional, integral e humanizado, promovendo sobrecarga. Os relatos de maior 

mobilização emocional emergiram diante do enfrentamento cotidiano da morte e do 

morrer. Sugere-se que a saúde mental desses profissionais possa ser considerada de 

modo mais efetivo nos protocolos de cuidado da instituição, haja vista que a assistência 

oncológica, pela sua complexidade, normalmente é voltada exclusivamente a pacientes 

e seus cuidadores. 
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Resumo 

 

A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dor difusa e frequente. As 

pessoas acometidas por ela tendem a ter sintomas de estresse, ansiedade, depressão e 

alterações no sono. O objeto desse estudo de caso são as dificuldades na interação social 

de pacientes com fibromialgia e sua interferência na dor e qualidade de vida. A 

experiência com grupos psicoeducativos mostrou que muitas pacientes apresentam 

dificuldades para evitar situações que poderiam levar a aumento de dor; tirar dúvidas 

com profissionais de saúde; lutar por seus direitos e fazer pedidos. Déficits de 

habilidades sociais estão associados a transtornos mentais e sintomas ansiosos e 

depressivos e dessa forma, de maneira complementar ao acompanhamento psicológico, 

a literatura recomenda treinamento de habilidades sociais no contexto de saúde para 

auxiliar a lidar melhor com sua enfermidade no cotidiano. Foi realizado treino de 

assertividade, expressão de incômodo, fazer e receber pedidos em contextos gerais e 

específicos da dor. Observou-se redução de conflitos interpessoais, maior satisfação na 

comunicação com profissionais de saúde e familiares. Além dos ganhos sociais, as 

intervenções baseadas em habilidades sociais permitiram um melhor manejo da dor, na 

medida em que as pacientes passaram a solicitar ajuda e esclarecimentos, além de evitar 

situações potencialmente dolorosas. 
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Nível: Outro 
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Resumo 

 

Introdução: Desde 2020 os profissionais de saúde, em especial, os que atuam em 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) lidam com as implicações do COVID-19 e 

estão mais propensos a vulnerabilidade emocional. Objetivo: Identificar o impacto 

biopsicossocial na saúde dos profissionais que atuam diretamente com pacientes 

positivados. Método: Estudo qualitativo e descritivo com equipe multiprofissional de 

UTI’s-COVID de um hospital universitário de alta complexidade. Foi realizado 

entrevistas online individuais a partir da pergunta norteadora “Qual sua percepção com 

relação a atuação dentro da UTI-COVID?”. Resultados: Foram 6 participantes, 

sobretudo, mulheres, casadas com idade entre 30 e 48 anos. Relataram ambiguidade 

pelo prestígio de atuar nesse cenário e pelo medo de contaminação. Adaptar-se a UTI-

COVID implicou na percepção de prejuízo da saúde física, mental e da qualidade do 

serviço oferecido, uma vez que há alta demanda, baixo prognóstico dos pacientes, 

contato constante com o luto e com a demanda familiar via tablet. Conclusão: Atuar na 

UTI durante a pandemia somado a vinculação com os pacientes e os familiares, a 

vivência constante do luto e a ambiguidade de constante dedicação, impactaram no 

aumento de sofrimento emocional e físico percebido pelos profissionais. 

Palavras-Chave: COVID-19; equipe de saúde; saúde mental; 
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Vivências da maternidade em mulheres com fibromialgia 

 

Marina Abreu Dias (Universidade Federal de Uberlândia), Rodrigo Sanches Peres 

(Universidade Federal de Uberlândia) 

 

Resumo 

 

A fibromialgia é uma síndrome debilitante, cujo principal sintoma é dor crônica 

generalizada. Mulheres adultas constituem o público mais afetado. Contudo, pouco se 

sabe sobre como o adoecer pela síndrome influencia as experiências maternas. O 

presente estudo teve como objetivo compreender vivências da maternidade em mulheres 

com fibromialgia. Trata-se de um estudo clínico-qualitativo, o qual contou com duas 

participantes selecionadas da amostra de uma pesquisa mais ampla. A coleta de dados 

foi desenvolvida no âmbito de duas entrevistas grupais gravadas em áudio, em que 

também estiveram presentes mulheres com fibromialgia que, diferentemente daquelas 

selecionadas para o presente estudo, não abordaram a temática da maternidade. As 

entrevistas grupais foram norteadas pelo Procedimento de Desenhos-Estórias com 

Tema, mediador dialógico que estimula a expressão emocional. O corpus foi submetido 

à análise temática indutiva. Os resultados revelam que, para as participantes, ser mãe 

consiste em cumprir determinados papéis para responder às necessidades filiais como 

um todo, mas a fibromialgia não o permite. Verificou-se ainda que, para as 

participantes, as vivências da maternidade, devido à fibromialgia, são atravessadas por 

um anseio de receber cuidado por meio da oferta de suporte instrumental. Conclui-se 

que as experiências maternas em mulheres com fibromialgia podem se revelar 

complexas. 
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(Universidade de Fortaleza), Luana Elayne Cunha de Souza (Universidade de 

Fortaleza) 

 

Resumo 

 

Este trabalho, tem como objetivo conhecer quais as causas da transexualidade para 

pessoas cisgêneros. A relevância deste trabalho fundamenta-se na compreensão dos 

indivíduos cisgêneros acerca das causas da transexualidade, pois esta se constitui 

enquanto um fenômeno complexo que possui diversas formas de explicação na 

sociedade. Participaram deste estudo 274 pessoas cisgêneros, com idades variando entre 

18 e 63 anos (M=29,49). Foi aplicado um questionário online com a pergunta: “Para 

você, quais as causas da transexualidade?”. Para a análise dos dados foi realizada uma 

análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) utilizando o software 

IRAMUTEQ. A partir da CHD, a análise do Corpus foi constituída por 273 textos, 

separados em 282 segmentos de texto (ST), com aproveitamento de 239 STS (84,75%). 

Emergiram 3.135 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo 869 palavras 

distintas e 545 com uma única vez.  O conteúdo analisado foi categorizado em cinco 

classes: Classe 1: “Causas diversas”; Classe2: “Não expressam opinião formada”; 

Classe 3: “Causas Naturais”; Classe 4: “Causas multifatoriais”; e Classe 5: 

“Identificação com o biológico”. Os resultados mostraram que a sociedade está 

permeada por diversas representações acerca das causas da transexualidade, sendo esta 

compreendida por diferentes aspectos, através de um viés biológico, social e 

psicológico. 
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Barufi Fernandes (Universidade Paulista) 

 

Resumo 

 

A Psicologia Feminista alinha os movimentos de luta contra as desigualdades e 

violência de gênero presentes na sociedade aos princípios da Psicologia, atuando para a 

promoção da saúde e bem-estar das pessoas e das coletividades. O objetivo dessa 

pesquisa foi identificar como as psicólogas aplicam a psicologia feminista em sua 

prática profissional, configura-se como pesquisa qualitativa, com delineamento de 

pesquisa de campo.  Foram entrevistadas seis psicólogas Feministas que trabalham com 

atendimento psicológico em clínicas ou instituições. Os resultados revelaram que as 

psicólogas entrevistadas atuam de acordo com os Princípios Fundamentais do Código 

de Ética da(o) Psicóloga(o), combatendo qualquer condição de desigualdade que 

encontrem em suas atividades, estão comprometidas no combate à todas as relações de 

opressão, a partir da compreensão interseccional, entendendo as subjetividades e os 

contextos em que cada pessoa está inserida, os quais podem contribuir para 

intensificação do seu sofrimento. As psicólogas feministas lutam pela igualdade de 

gênero, contra o machismo e misoginia, aspectos ainda muito presentes na sociedade 

brasileira e em seus locais de trabalho. 
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Resumo 

 

Com o ingresso na universidade, os jovens vivenciam novas experiências com mais 

autonomia e liberdade. Estes, estão inseridos em um contexto no qual propicia 

comportamentos improcedentes, como o uso de álcool e outras drogas, além das 

experiências sexuais, o que os tornam um público vulnerável para os comportamentos 

sexuais de risco (CSR). Desse modo, a hipótese é que os jovens se colocam em 

comportamentos sexuais de risco por não terem recebido uma boa educação sexual. O 

objetivo da pesquisa é identificar o pensamento dos jovens sobre educação sexual e 

CSR. Para isso, realizou-se uma pesquisa de opinião com 155 universitários de 18 a 24 

anos, por meio eletrônico com questionário no Google Forms. Como resultado, 

percebeu-se que o conhecimento dos jovens universitários sobre sexualidade e práticas 

sexuais não se estende a assuntos mais complexos, como a transmissão de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST’s), e a educação sexual impessoal, limitada a questões 

reprodutivas, deixaram lacunas. Conclui-se que o acesso a informações sobre prática 

sexual saudável, não garante ausência de comportamento sexual de risco, e, nota-se a 

importância de intervenções nas universidades, visto que este é um ambiente de alto 

risco para CSR. 

Palavras-Chave: Jovens universitários; comportamento sexual de risco; educação 

sexual. 
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Aceitação Parental: Mães Heterossexuais com Filhos LGBTs 

 

Moisés Carvalho Costa (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), Sabrina 

Mazzo D'Afonseca (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar) 

 

Resumo 

 

A produção científica sobre a população jovem LGBT têm destacado aspectos de 

vulnerabilidade dessa população, especialmente associando-a a fatores de risco para 

comportamentos sexuais, abuso de substâncias, desenvolvimento de sintomas 

depressivos e ansiosos, e ideação suicida. Por outro lado, existem estudos que destacam 

o papel familiar como um importante fator de proteção para esses mesmos 

comportamentos e fatores, que inclusive pode mediar a associação entre se identificar 

como LGBT e apresentar comportamentos suicidas. Entretanto, os trabalhos que 

abordam famílias de pessoas LGBTs são escassos e muitas vezes destacam a violência 

intrafamiliar. Este estudo teve por objetivo investigar e compreender o processo de 

aceitação parental de mães heterossexuais que têm filhos que se identificam como 

pessoas LGBTs. Para isso realizou-se entrevistas virtuais com cinco mães recrutadas a 

partir de convite em redes sociais. Os dados coletados foram transcritos e analisados 

qualitativamente a partir do Atlas.ti. Os resultados apontaram a importância da 

aceitação das mães no alívio do sofrimento de filhos LGBTs e na relevância de fontes 

de apoio no processo de aceitação experienciado pelas mães. Recomenda-se que novos 

estudos sejam realizados abordando a temática de forma a embasar intervenções com 

famílias de pessoas LGBTs dada a pertinência social do tema. 
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(Universidade Federal de Sergipe) 

 

Resumo 

 

Mulheres lésbicas costumam evitar buscar atendimentos de saúde mesmo quando 

necessário. Razões para isso descritas na literatura apontam para uma tentativa de evitar 

situações de preconceito nesses ambientes e enfatizam a ocultação da orientação sexual 

como uma estratégia para esse gerenciamento. Assim, o presente estudo pretendeu 

analisar os relatos de mulheres lésbicas sobre seu último atendimento de saúde. 

Realizou-se uma análise temática com 232 relatos de mulheres cisgêneras lésbicas 

brasileiras. Predominaram relatos de atendimentos ginecológicos e de saúde mental. 

Através da análise foram elaborados dois temas: “Adequação do atendimento 

ginecológico” com os subtemas “Suposição de heterossexualidade” e “Preparo do 

profissional ginecologista”; e “Adequação do atendimento em saúde mental” com 

subtemas “Busca por cuidados em saúde mental” e “Preparo do profissional de saúde 

mental”. Os resultados reforçam parcialmente a literatura prévia ao sinalizarem para o 

despreparo de profissionais de saúde para lidarem com demandas de mulheres 

cisgeneras lésbicas, provocando além de constrangimento, situações de preconceito 

durante o atendimento. Entretanto, diferente da literatura prévia a maior parte (90,99%) 

das mulheres neste estudo optaram por revelar sua orientação sexual. Além disso, boa 

parte (30,17%) relatou um atendimento com profissionais de saúde mental, 

demonstrando a alta procura desse grupo por esse tipo de atendimento. 
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Paulo de Tarso Xavier Sousa Junior (UFSM) 

 

Resumo 

 

O resultado do último processo eleitoral brasileiro definiu além de deputados, senadores 

e governadores a escolha nas urnas do próximo presidente da república. Para conquistar 

os eleitores, os candidatos traçaram as mais diversas estratégias que apresentavam as 

propostas e valores que representassem seus planos de governo. Essas ações refletem 

em vários aspectos da sociedade, principalmente em camadas das minorias, como a de 

sujeitos LGBTQI+. Partindo deste princípio surge-se então este estudo, com abordagem 

qualitativa, exploratória e de campo. Seu objetivo visou analisar o grau do sofrimento 

de sujeitos LGBTQI+ advindo do processo eleitoral brasileiro do ano de 2018. A 

pesquisa ouviu cinquenta participantes acima de dezoito anos do nordeste brasileiro, 

utilizando como recursos um questionário sociodemográfico e uma entrevista 

semiestruturada, sendo analisados por meio do método de Interpretação de Sentidos. Os 

resultados apontam uma disseminação maciça de fake news, como o kit gay e a 

ideologia de gênero, fortalecendo uma grande massa conservadora-religiosa, 

responsável pela eleição do então candidato Jair Bolsonaro. Como estratégias para 

lidarem com seus sentimentos diante deste cenário, os participantes utilizaram táticas 

diversas como a psicoterapia, religiosidades, atividades de cunho de lazer além do 

afastamento de algumas relações interpessoais. 
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Resumo 

 

A violência define-se como quaisquer atos violentos que provoquem ou tenha 

probabilidade de provocar, danos físicos, sexuais, patrimoniais e, em destaque neste 

trabalho, os danos psicológicos. Assim, inclui a ameaça para a prática dos referidos 

atos, a coerção ou privação da liberdade. Esta discussão é um recorte da pesquisa sobre 

os fatores psicossociais do relacionamento abusivo: da permanência ao rompimento do 

ciclo. Este trabalho objetiva discutir sobre os conceitos de relacionamento abusivo na 

literatura científica. Realizou-se uma busca na base de dados Scielo, com descritores: 

relacionamento abusivo e violência, em língua portuguesa e foi incluída a Lei Maria da 

Penha. Assim, o relacionamento abusivo define-se como demonstrações de ciúmes e 

ações que diminuem a autoestima ou limitam a autonomia. É destacada em muitos 

estudos como a violência psicológica e emocional em relações afetivas. Ao contrário do 

assédio e do estupro, o conceito de relacionamento abusivo pressupõe haver intimidade 

prévia entre vítima e agressor. Este fenômeno alcança principalmente as mulheres em 

diferentes classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridades, raças, 

orientações sexuais e idades. Conclui-se que discutir a temática contribui, enquanto 

subsídio teórico, para compreensão acerca deste fenômeno, fomentando novos 

questionamentos e estudos. 
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Resumo 

 

Gênero e orientação afetivo-sexual não têm interlocução determinista entre si. A 

educação heternormativa estabelece afeminação masculina e masculinização feminina 

como características comportamentais relacionadas à homossexualidade, o que pode 

gerar conflitos em crianças e adultos. Objetivou-se estudar atitudes de adultos perante 

crianças com indícios de homossexualidade. Os dados foram coletados via formulário 

nas redes sociais, com escala Likert 5 pontos. Participaram 362 respondentes 

heterossexuais, entre 18 e 76 anos (M= 40,3; DP=12,94). 93% têm ensino superior; 

37,5% católicos, 23,5% espíritas e 9,5% sem religião. Trabalhou-se com os fatores 

“Ausência de referência do mesmo sexo”, “Aceitação da homossexualidade”, 

“Aceitação de indícios de homossexualidade” e “Associação de indícios à 

homossexualidade”. Quem conheceu crianças com trejeitos apresentou menor 

“Aceitação da homossexualidade” (M=4,03; DP=0,88) e aceitou menos os gestos 

delicadeza/indelicadeza (M=1,79; DP=1,12), relacionando mais os indícios à presença 

de homossexualidade (M=1,73; DP=0,93). Católicos apresentaram menor “Aceitação da 

homossexualidade” (M=3,93; DP=0,93) e correlacionaram mais a homossexualidade à 

“Ausência de referencial do mesmo sexo”. Mesmo havendo declaração de aceitação da 

homossexualidade, identificou-se atitude preconceituosa frente a crianças com trejeitos. 

Ao se considerar os impactos dessa atitude no desenvolvimento das crianças, nota-se 

que o tema em estudo é importante para a atuação do psicólogo e para a sociedade. 
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Resumo 

 

Este artigo nasceu de uma pesquisa para a elaboração de um trabalho de conclusão de 

curso de graduação em Psicologia. A pesquisa se propôs a acompanhar as experiências 

de professoras trans em escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana e 

trabalhou com as dimensões interseccionais gênero, sexualidade e raça. O estudo teve 

como objetivo cartografar vivências e experiências de corpos trans, percebendo a 

potência dessas profissionais que a partir da “montagem” de seus corpos, entendidos 

como éticos, estéticos e políticos, tensionam lógicas heteronormativas instauradas na 

sociedade e nas instituições escolares. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e participaram do estudo três professoras transexuais, sendo duas delas 

negras. Os resultados apontaram para a necessidade de uma Psicologia capaz de romper 

com o binarismo de gênero, dando lugar e passagem para sujeitos e subjetividades 

excluídos e de uma educação que não apenas aceite a diversidade, mas que a reconheça 

e respeite. Este estudo ancorou-se nos Estudos de Gênero, Sexualidade e Relações 

Raciais. 
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Comunicação Assertiva em relações sexuais: Uma análise comportamentamental. 

 

Giovanna Cordeiro Saltori, Gabriel Gomes de Luca (Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

 

Resumo 

 

A dificuldade em comunicar interesses e limites relativos à relação sexual pode resultar 

em sérios problemas de saúde e qualidade de vida, sobretudo para meninas adolescentes 

no início da descoberta sexual. Porém, é reconhecido que as iniciativas de educação 

sexual não são estruturadas de forma a promover os comportamentos protetivos a essas 

consequências, negligenciando seus aspectos sociais, culturais e situacionais. Frente a 

isso, este estudo objetivou aumentar a clareza sobre os comportamentos relativos à 

classe comportamental "Comunicar-se de forma assertiva em relações sexuais”. O 

método utilizado envolveu a identificação de comportamentos-objetivo em escalas de 

comunicação em relações sexuais, a proposição de comportamentos intermediários, 

sistematizados conforme o nível de abrangência, e a análise funcional das classes mais 

abrangentes. Foram propostas 64 classes comportamentais, divididas em duas 

subclasses: “Comunicar à outra pessoa  aspectos relacionados à prática sexual de forma 

a  aumentar a probabilidade de ocorrência de evento com propriedades gratificantes para 

a própria pessoa” e “Comunicar à outra pessoa  aspectos relacionados à prática sexual 

de forma a eliminar evento com propriedades aversivas para a própria pessoa”. Desta 

forma, os resultados deste estudo podem contribuir no planejamento de condições para 

que futuras intervenções possam ter contribuições mais eficazes na promoção de saúde 

sexual. 
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Alexandra Sartori (Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB), Izis Paszko 

Scremim (Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB), Ricardo Vasquez Mota 

(Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB) 

 

Resumo 

 

O distanciamento social adotado como forma de contenção do novo coronavírus 

(COVID-19) impôs um aumento no tempo de convivência entre os casais que coabitam 

na mesma residência. Perguntamos a uma amostra de 130 voluntários como 

classificavam o relacionamento amoroso antes e durante a pandemia, tendo por base a 

frequência de conflitos e suas causas. Os resultados indicam uma percepção de queda na 

qualidade das relações, sobretudo as consideradas “excelentes" que, antes da pandemia, 

representavam um número maior das respostas (28,5%) e, durante o isolamento, 

diminuiu (22,3%). As respostas foram predominantemente de mulheres (86%), que 

indicaram tarefas e cuidados domésticos como os principais motivos para a deterioração 

dos relacionamentos (46,9%). Esses resultados sugerem que há uma dificuldade entre os 

casais para dividir as tarefas domésticas.  
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Fatores psicossociais do relacionamento abusivo: um olhar sobre a perspectiva de 

gênero 

 

Sara Guerra Carvalho de Almeida (Unifametro), Bruna Souza de Oliveira 

(Unifametro), Darlyanne da Silva Costa (Unifametro), Narlla Andrade de Sousa 

(Unifametro), Amanda Livia de Lima Cavalcante (Unifametro) 

 

Resumo 

 

Fundamentado numa perspectiva sócio-histórica, este trabalho objetiva refletir sobre 

relacionamento abusivo e gênero. Esta discussão é um recorte da pesquisa sobre os 

fatores psicossociais do relacionamento abusivo: da permanência ao rompimento do 

ciclo. Os dados foram colhidos de março a maio de 2021, no formulário virtual, com 23 

perguntas. Com 122 participações, 77,8% se identificaram como mulher cisgênero, 

9,8% como homem cisgênero, 3,3% homem transgênero, 4,9% não binárie e 0,8% 

transmasculine. Os dados corroboram para destacar o alto interesse feminino cisgênero 

pela tematica. Além disso, a participação masculina (13,9%) reflete o tabu social para 

discutir sobre relacionamentos e afetividade. Estudos apontam que, historicamente a 

mulher cisgênero foi e continua sendo vítima e/ou mais vulnerável aos relacionamentos 

abusivos. Assim, problematizar a heterossexualidade cisgênero masculina, a supremacia 

sobre as demais formas de identidade de género e sobre as outras orientações sexuais 

podem levar a redução das desigualdades nos relacionamentos. Conclui-se que a 

discussão sobre violência, gênero e sexualidade colaboram às estratégias de 

enfrentamento às violências. Além disso, discutir este tema leva a muitos rompimentos 

de ciclos abusivos e construção de redes de apoio psicossociais. 
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Cássia Sobreira Lopes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre 

mulheres que escolheram não ter filhos. Foi utilizada a base de dados internacional 

PsycInfo, utilizando os descritores: “Childfree”, “Childless by choice”, “Voluntary 

childless”. E as bases de dados nacionais Lilacs, Scielo e Pepsic, utilizando o descritor: 

“não-maternidade”. Foram incluídos artigos empíricos, publicados entre 2010 e 2020, 

nos idiomas inglês, português e espanhol. Ao total foram selecionados 16 artigos para 

esta revisão. A análise temática dos artigos constatou dois eixos temáticos: (1) estudos 

que abordam a experiência de mulheres que escolheram não ter filhos (12 internacionais 

e dois nacionais); (2) estudos que investigam como essas mulheres são percebidas (dois 

estudos internacionais). O primeiro eixo contém pesquisas qualitativas que visam uma 

compreensão ampla da experiência destas mulheres, bem como a descrição de suas 

motivações e do processo de tomada de decisão. Já o segundo eixo temático inclui 

estudos quantitativos que relatam que as mulheres que escolheram não ter filhos são 

percebidas de modo negativo, porém ambivalente. Estas despertam nojo e repulsa, bem 

como sentimentos de inveja e admiração. Portanto, ressalta-se a importância de 

realização de mais estudos, sobretudo no contexto brasileiro, considerando a escassez da 

literatura nacional sobre esse fenômeno. 
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Sara Guerra Carvalho de Almeida (Unifametro), Darlyanne da Silva Costa 

(Unifametro), Bruna Souza de Oliveira (Unifametro), Narlla Andrade de Sousa 

(Unifametro), Amanda Lívia de Lima Cavalcante (Unifametro) 

 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva analisar os padrões socioculturais que vulnerabilizam a mulher ao 

relacionamento abusivo. Trata-se de um recorte da pesquisa sobre os fatores 

psicossociais do relacionamento abusivo: da permanência ao rompimento do ciclo. Os 

dados foram coletados através de um formulário virtual com 23 perguntas, divulgado 

nas redes sociais com 122 participações. Destes, 77,8% se identificaram como mulheres 

cisgenero, heteronormativa (52,5%), idade entre 18-25 anos (60,7%) etnia branca 

(54,1%), ensino superior incompleto (55,7%) e codependentes financeiramente (57,4%), 

50% destas mulheres vivenciaram alguma violência em relacionamentos e 77,5% 

afirmou não ter procurado ajuda. Esses dados corroboram para a discussão sobre a 

Violência de gênero. Constitui-se como um fenômeno complexo multicausal que 

acomete principalmente corpos femininos. Atravessa determinados padrões 

estruturalmente demarcados e cristalizados na nossa sociedade, que vulnerabilizam a 

mulher dentro e fora de relacionamentos. A pesquisa revelou que estas mulheres não 

pediram 

ajuda, principalmente, por medo e dificuldade de perceber aspectos abusivos em suas 

relações. Além disso, há dependência financeira, baixa autoestima e medo da exposição 

social. Conclui-se a necessidade de refletir sobre os padrões sócio-históricos que 

vulnerabilizam o gênero feminino e submete aos relacionamentos abusivos. Destaca-se 

a importância das redes de apoio para combater e romper com esta realidade. 
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Psicologia Perinatal: caracterização da violência obstétrica em puérperas paulistas 

 

Miria Benincasa (Universidade Metodista de São Paulo - UMESP), Cristiano de Jesus 

Andrade (UMESP), Neliane Lazarini (UMESP), Bianca Rocio Ramires (UMESP) 

 

Resumo 

 

A violência contra a mulher pode ser expressa de diversas maneiras, tais como verbal, 

física, patrimonial, psicológica e sexual. Estima-se que, pelo menos, 25% das mulheres 

que tiveram filho tenha sido vítima de Violência Obstétrica (VO) no Brasil. O objetivo 

desse estudo foi investigar o risco de depressão pós-parto em mulheres que passaram 

por VO.  Para isso, selecionamos 90 participantes, 41 que realizaram cesárea eletiva 

(CE), 19 que optaram pelo parto humanizado (PH) e 30 que foram vítimas de violência 

obstétrica (VO). Os instrumentos aplicados foram Escala de Depressão Pós-Parto 

(EPDS), questionário sociodemográfico e entrevista semidirigida. Os resultados 

mostraram que, entre as mulheres que foram vítimas de VO, aproximadamente, 45% 

apresentaram risco para a Depressão Pós-Parto (DPP). A VO existe, inclusive entre 

aquelas que não se identificavam como vítimas. Esta pesquisa aponta que, entre estas 

participantes, a percepção que cada uma teve sobre a assistência obstétrica que recebeu 

resultou em algum impacto na sua saúde mental. Para ampliar esse conhecimento há 

necessidade de novos estudos longitudinais, que investiguem os prejuízos e benefícios 

dos modelos de assistência ao parto na saúde mental das mulheres. Negligenciar o 

momento do parto significa desconsiderar o impacto desta vivência na saúde materno-

infantil. 

Palavras-Chave: Assistência obstétrica. Parto. Violência obstétrica. 
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Sentidos e Significados da Afetividade atribuídos por mulheres usuárias do 

aplicativo Tinder. 

 

Maíra Mathias da Cunha (UEM) 

 

Resumo 

 

A pesquisa se debruçou sobre as relações entre: Tinder, mulheres e afetividade,  com 

objetivo de compreender as vivências no aplicativo. Alicerçado na teoria Sócio-

Histórica e na dialética singular-particular-universal, elucidou-se a constituição dos 

sentidos e significados através da elaboração de núcleos de significação, obtidos em 

relatos de universitárias, coletados através do Google Forms. Os noventa e três relatos 

resultaram na elaboração de quatro núcleos: 1 - Os acertos e possibilidades do Tinder  

nas relações interpessoais.; 2- A relação expectativa/realidade na dinâmica das relações 

no Tinder: A (des)vinculação afetiva com vivência não virtual; 3- O Tinder como 

espelho das questões de gênero e 4- "Usei o aplicativo poucas vezes e toda vez que 

baixo, lembro porquê excluí!” A quebra com a passividade do ato de se relacionar 

virtualmente. Diante disso, concluiu-se que o Tinder faz a mediação entre o afeto 

(aquilo que se sente) e a construção das relações afetivas (com quem se sente). O 

aplicativo reflete problemáticas patriarcais e estruturais da sociedade, denunciando 

situações abafadas pela propaganda mercadológica, alienante e mágica do aplicativo. As 

redes sociais e de relacionamento tem muito espaço na contemporaneidade e não 

substituem o envolvimento não-virtual, mas incluem novas possibilidades de laços e 

afetos aos indivíduos. 
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estupro para profissionais de saúde 

 

Beatriz Miho Iamada, Beatriz Miho Iamada (UFSCar), Sabrina Mazo D'Affonseca 

(UFSCar), Fernanda Garanhani de Castro Surita (Unicamp) 

 

Resumo 

 

O estupro pode causar repercussões tanto na saúde física quanto mental, sendo a 

gravidez indesejada uma delas. Mesmo com leis que garantem a possibilidade do aborto 

legal, ainda há resistência e desconhecimento dos profissionais de saúde. Instrumentos 

para avaliar atitudes, conhecimentos e opiniões desses profissionais seriam relevantes 

para identificar aspectos importantes de serem trabalhados na formação profissional. A 

presente pesquisa teve como objetivo realizar a validação de conteúdo de um 

instrumento de vinhetas sobre violência sexual e aborto da gravidez decorrente. A 

validação ocorreu a partir da análise de concordância entre sete juízes especialistas, que 

avaliaram o instrumento a partir dos critérios de adequação ao público alvo, relevância e 

clareza na linguagem. A análise de concordância foi realizada por meio do cálculo do 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) de cada item e total, para cada critério. As 

avaliações por item mostraram-se satisfatórias, assim como do instrumento como um 

todo nos critérios citados (respectivamente: CVCa=0,95; CVCr=0,97; CVCl=0,90). 

Além disso, foi realizada uma análise qualitativa de comentários e sugestões dos juízes, 

em que possíveis problemas de compreensão foram avaliados e corrigidos. Considera-se 

que o instrumento apresenta qualidades psicométricas aceitáveis para a coleta de dados 

fidedignos. 
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Grande do Sul) 

 

Resumo 

 

A violência no namoro entre adolescentes é um fenômeno cada vez mais presente e que 

está associado com desfechos negativos para o desenvolvimento psicossocial. Dentre os 

fatores que podem estar relacionados à perpetração da violência, estão o sexismo e os 

papéis tradicionais de gênero. Este trabalho tem como objetivo identificar como a 

violência no namoro se relaciona com o sexismo e/ou com as crenças relacionadas a 

papéis de gênero. Para isso, empregou-se a metodologia de revisão integrativa. O 

levantamento da bibliografia foi realizado a partir de buscas nas bases de dados Scielo, 

LILACS, PsychINFO, SCOPUS e Web of Science. A amostra final, após a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão, consistiu em 19 artigos. Para fins de análise, 

realizou-se um levantamento dos principais objetivos, aspectos metodológicos e 

resultados encontrados nos artigos selecionados, bem como uma investigação dos 

principais temas abordados nas discussões a partir de análises temáticas. Quanto aos 

principais resultados, encontrou-se que sexismo hostil, sexismo benevolente e crenças 

estereotipadas relacionadas a papéis de gênero estão associados com a perpetração, 

vitimização e legitimação da violência. Isso indica que estes são fatores essenciais a 

serem considerados nas estratégias de prevenção à violência no namoro entre 

adolescentes. 
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Resumo 

 

A violência sexual é problema de saúde pública, tendo como principais vítimas pessoas 

do gênero feminino, em sua maioria da faixa etária infanto-juvenil e jovens adultas, 

podendo gerar traumas e demais consequências posteriores. O presente estudo buscou 

investigar as diferentes percepções entre os gêneros masculino e feminino acerca do 

tema violência sexual no contexto universitário. Participaram da pesquisa 14 estudantes 

universitários (sete do gênero feminino e sete masculino), com idade variando de 18-25 

anos. Todos responderam a um formulário online com questões de caracterização e um 

instrumento de vinhetas elaborado pelas autoras, o qual continha seis vinhetas de 

situações fictícias de violência sexual. Para cada história, existiam dois personagens 

principais e o participante foi solicitado a responder se houve ou não violência na 

história; se sim, de qual tipo; quem era o responsável (escala de 1 homem totalmente 

responsável, e 7 correspondia a mulher totalmente responsável) e possíveis formas de 

prevenção. Os resultados mostraram que, na maioria das vezes, conseguiram identificar 

a violência presente nas vinhetas. Houve uma leve tendência do gênero masculino em 

não culpabilizar totalmente o agressor. Em relação à prevenção, as mulheres sugeriram 

ideias mais voltadas ao comportamento da vítima, enquanto os homens ao agressor. 
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Resumo 

 

A pandemia mundial causada pelo SARS-COVID-19 exigiu isolamento social 

necessário para a contenção da propagação do vírus, influenciando a convivência 

familiar e social, impactando na vida das pessoas, especialmente nos aspectos 

psicológicos. O objetivo da pesquisa foi analisar as queixas apresentadas e o perfil 

sociodemográfico de jovens adultos, com idades entre 18 e 39 anos, inscritos no Plantão 

Psicológico on-line oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas e curso de Graduação em Psicologia da 

Universidade Católica de Santos, no período de março a outubro de 2020. Participaram 

79 dos inscritos, selecionados aleatoriamente, representando 61% do universo amostral 

de inscritos no Plantão (n=130). Os dados foram analisados em categorias a posteriori e 

sistematizados quantitativamente. Os resultados indicaram uma participação majoritária 

de mulheres (fr 82,2%), residentes na Região Sudeste do país (fr 87,3%) e com 

escolaridade superior (fr 50,6%). Dentre as queixas apresentadas os resultados 

demonstraram predominantemente a presença de sintomas de ansiedade e insegurança 

em 27,3% (fa 38); seguida de depressão e tristeza (fr 19,4%). Considera-se que os 

resultados obtidos corroboram com estudos nacionais e internacionais e contribuem 

para a compreensão da relevância dos impactos psicológicos em tempos de pandemia e 

reforçam a necessidade de apoio psicológico. 
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Ingrid Luiza Neto (Centro Universitário do Distrito Federal) 

 

Resumo 

 

A ansiedade é considerada como um dos males do século e tem atingido boa parte da 

população. Diante da atual conjuntura, compreende-se que os sintomas de ansiedade 

podem estar mais evidentes no contexto pandêmico provocado pela COVID-19, doença 

causada pelo vírus SARS-CoV-2. Acredita-se que os profissionais da saúde estão 

assoberbados e sofrendo uma possível perturbação emocional por atuarem na linha de 

frente. A partir destas considerações, a proposta deste trabalho foi levantar o nível de 

ansiedade dos profissionais da saúde que trabalharam na linha de frente ao combate do 

novo coronavírus. Foi realizada uma pesquisa qualitativa-quantitativa, com aplicação de 

questionário online e entrevista semiestruturada. Nos resultados quantitativos, foi 

encontrada correlação positiva entre os fatores físicos e psicológicos (r=0,57; p<0,01), 

revelando que, quanto maior a incidência de fatores físicos, maior a incidência de 

fatores psicológicos. No resultado qualitativo, nota-se que o novo coronavírus tem 

eliciado perturbações psicológicas e fisiológicas nos profissionais da saúde. Espera-se 

que o presente estudo possa auxiliar no fortalecimento das pesquisas sobre a saúde 

mental dos profissionais da saúde no contexto pandêmico, subsidiando o 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde mental para estes profissionais. 
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Resumo 

 

Os profissionais de saúde têm enfrentado múltiplos desafios ao atenderem a demanda de 

assistência associada à COVID-19, o que favorece o desenvolvimento de problemas de 

saúde mental. Apresentar-se-á dados parciais do estudo MENTALvid. Objetivou-se 

avaliar e comparar os indicadores de ansiedade, depressão e insônia de diferentes 

categorias profissionais que atuam no atendimento a pacientes com COVID-19, 

agrupados em médicos (30%), enfermagem (41%) e outras áreas profissionais (29%). 

Trata-se de um estudo transversal, com amostra não probabilística de 916 participantes. 

As avaliações ocorreram por meios digitais, utilizando-se de instrumentos de 

autorrelato, a saber: ansiedade Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), depressão 

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e insônia Insomnia Severity Index. Os dados 

foram tratados por procedimentos estatísticos (p<0,05). Verificou-se para a amostra 

total, o predomínio de taxas de insônia (61,5%), seguido de ansiedade (43,3%) e 

depressão (40,2%). Os profissionais de enfermagem foram os que apresentaram, com 

significância estatística, as maiores taxas de ansiedade (50,3%) e depressão (45,2%). 

Quanto à insônia, enfermagem e outros profissionais da saúde apresentaram taxas 

significativamente maiores que médicos. Os dados apontam para o alto nível de 

sofrimento psicológico dos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19, 

sugerindo a necessidade de promover ações de assistência a tais profissionais. 
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Resumo 

 

O apoio social é um fator de proteção à saúde mental atuando de forma crucial em 

momentos de maior estresse. O objetivo deste estudo foi avaliar o apoio social de 

estudantes universitários durante a pandemia. Utilizou-se a Escala de Apoio Social 

(MOS-SSS) e um questionário sociodemográfico. Participaram 722 estudantes de 

graduação brasileiros com idade entre 18 e 24 anos, sendo a maioria mulheres (70,5%) 

brancas (69,5%) e com renda de R$2.005 até R$8.640 (45,2%). Analisou-se a média de 

apoio social por raça (branca e negra) e  gênero (masculino e feminino). As médias 

tanto do apoio social total quanto de seus domínios de apoio foram significativamente 

maiores para os brancos do que para os negros (p<0,005). Quanto às diferenças por 

gênero, mulheres apresentaram média significativamente maior somente no apoio 

emocional/informacional quando comparadas às médias apresentadas por homens. 

Conclui-se que o fortalecimento do apoio social junto às mulheres e especialmente aos 

indivíduos negros, por meio de serviços de saúde oferecidos pela universidade, pode 

auxiliá-los em momento de estresse como o pandêmico. 
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Associações da gravidade da depressão materna com a parentalidade e o 
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Thaís Morelatto Martelli (FMRP), Sonia Regina Loureiro (USP) 

 

Resumo 

 

A depressão tem alta incidência e recorrência, com episódios de diferentes níveis de 

gravidade. O transtorno é mais frequente em mulheres, sendo reconhecido seu impacto 

para a parentalidade e para o comportamento de escolares. Contudo, a influência da 

gravidade da depressão é abordada de forma menos sistemática nos estudos. Objetivou-

se identificar e analisar artigos empíricos publicados entre 2016-2021 que avaliam 

associações entre a gravidade da depressão materna com a parentalidade e o 

comportamento de escolares. Adotou-se as diretrizes do PRISMA e as palavras-chave: 

“maternal depression and parenting and behavior problems”. Identificou-se nas bases 

PsychINFO, PubMed, Web of science, Lilacs e Scielo 498 estudos, selecionou-se 30, 

lidos na íntegra, e analisou-se 15 que preencheram critérios de inclusão. Com relação 

aos delineamentos, predominaram: estudos transversais, preditivos, com amostras da 

comunidade (66,7%); com medidas de rastreamento de depressão (80%); com avaliação 

de problemas de comportamento pelo CBCL (80%). Verificou-se que: 

independentemente da gravidade, a depressão materna se associou a mais problemas de 

comportamento e práticas negativas; maior gravidade da depressão se associou a 

práticas negativas específicas; práticas positivas mediaram os efeitos da depressão para 

os problemas de comportamento. Sugere-se que novos estudos abordem a gravidade da 

depressão como critério diferenciador das amostras. 
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Resumo 

 

A pandemia do COVID-19 afetou as atividades laborais, impondo para muitos a 

necessidade de trabalhar no ambiente domiciliar. No entanto, desempenhar atividades 

de trabalho no ambiente doméstico pode ser desafiador. Essa pesquisa visa analisar a 

incidência de sintomas de Burnout durante o home office, verificando a presença do 

esgotamento relacionado às atividades laborais durante a pandemia. Participaram do 

estudo 156 trabalhadores do Distrito Federal, em regime de home office, a maioria 

mulheres. Os dados foram coletados via questionário online, divulgado nas redes 

sociais. Os resultados revelam que os sintomas físicos e psicológicos de Burnout estão 

presentes de maneira moderada (M=2,90; DP=0,92 e M=2,78; DP=0,95, 

respectivamente), com maiores escores no fator dificuldade de gerenciamento do tempo 

(M=2,96; DP=1,08). Mulheres obtiveram maiores escores em todos os fatores, 

revelando que estão se sentindo mais esgotadas durante o home office na pandemia. 

Foram encontradas correlações positivas entre os fatores, indicando que quanto maior a 

incidência de sintomas físicos, maior a presença de sintomas psicológicos, bem como da 

dificuldade de gerenciar o tempo. Discute-se que ações de promoção à saúde e de 

orientação quanto ao gerenciamento do tempo podem ser desenvolvidas, para prevenir 

adoecimentos físicos e psicológicos em trabalhadores em trabalho domiciliar, sobretudo 

as mulheres.  
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Resumo 

 

O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática para investigar 

Burnout em estudantes, durante a pandemia do COVID-19, e possíveis intervenções. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa nas seguintes bases de dados: SciELO, PubMed, 

Capes e Google Acadêmico. No Scielo e Google Acadêmico foram utilizados os 

descritores "COVID-19" AND "burnout" AND "estudantes" AND "intervenção" AND 

"universidades", já na Pubmed e no CAPES os descritores foram "COVID-19" AND 

"burnout" AND "students" AND "intervention" AND "universities". Os estudos foram 

aceitos de acordo com os seguintes critérios de inclusão: ser artigo revisado por pares, 

estar em inglês ou em português, não fugir do tema e ter sido publicado entre 2015 e 

abril de 2021, em relação a este último critério, apenas foram encontrados artigos a 

partir de 2019. Embora o número de artigos encontrados tenha sido 145, apenas foram 

aceitos 5 artigos. Os achados mostraram-se distintos entre os textos revisados, porém as 

variáveis associadas ao aumento do Burnout foram: maior exposição a telas, isolamento 

social e o tele-ensino. Além disso, entre as principais intervenções encontradas estão: a 

prática de exercícios físicos, adesão a uma dieta balanceada, engajamento em hobbies, 

teleterapia baseada em Terapia Cognitivo-Comportamental e mecanismos 

disponibilizados pelas universidades. 
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Jacques Bossi (FACEFI - Faculdade do CEFI - Porto Alegre/RS) 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi investigar o cyberbullying direcionado aos transmissores 

(streamers) de jogos eletrônicos. Participaram do estudo três jovens streamers (dois 

homens e uma mulher) com idades entre 21 e 24 anos. Eles responderam a uma 

entrevista semiestruturada, aplicada de modo on-line, pela plataforma Discord. As 

entrevistas tiveram duração média de 30 minutos, foram transcritas e submetidas a 

análise de conteúdo qualitativa. Foi possível compreender que, em comum, os 

participantes destacaram receber diversos discursos violentos de espectadores e 

jogadores que disputam jogos com eles. Contudo, houve diferença nos discursos entre 

os participantes homens e a participante mulher. No primeiro caso, destacaram-se 

ofensas como: “seu verme” e “seu otário, você é um lixo”. Já a participante do sexo 

feminino salientou que os discursos direcionados a ela foram “deveria estar lavando a 

louça” e “uma menina não tinha que estar jogando futebol”, de modo que fica 

perceptível a diferença de gênero no cenário dos jogos eletrônicos. Nesse sentido, fica 

evidente o quanto a psicologia tem a contribuir frente a temática do cyberbullying no 

contexto dos jogos eletrônicos, tanto no âmbito de pesquisas como de intervenções, pois 

se mostra imprescindível o cuidado com a saúde mental desses jovens. 
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Resumo 

 

A convivência com a depressão materna é reconhecida como uma adversidade  para 

crianças em diferentes idades. Na idade escolar os problemas comportamentais se 

configuram como um importante indicador de saúde mental. Objetivou-se comparar os 

indicadores comportamentais de crianças em idade escolar, distribuídas em grupos 

diferenciados pela convivência com a depressão materna. Participaram 40 díades mães-

crianças, distribuídas em dois grupos, G1 - 20 mães com indicadores de depressão atual, 

e G2 - 20 sem indicadores de depressão. As mães responderam aos instrumentos 

Questionário Sobre a Saúde do Paciente - PHQ-9 (depressão); Questionário Geral 

(dados sociodemográficos); Questionário de Capacidades e Dificuldades- SDQ 

(indicadores comportamentais); e as crianças ao Teste das Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven. Procedeu-se as comparações por meio do Teste Qui-quadrado e do 

Teste U de Mann-Whitney (p&#8804;0,05). Nas comparações, verificou-se com 

diferenças estatisticamente significativas, que as crianças de G1 apresentaram mais 

indicadores de problemas comportamentais quanto ao escore total e relacionamento com 

colegas. Nas escalas sintomas emocionais, conduta e hiperatividade identificou-se em 

G1 mais crianças com problemas, ainda que sem diferenças significativas. Constatou-se 

assim, que as crianças que convivem com a depressão materna apresentaram mais 

problemas, o que é sugestivo da necessidade de atenção e cuidados de saúde mental. 
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Resumo 

 

O crime de roubo apresenta considerável gravidade por pressupor o uso da força, 

podendo levar as vítimas a óbito. Ademais, a vitimização pode acarretar prejuízos 

significativos nas relações interpessoais em diversos ambientes, tais como familiar, 

escolar e laboral. Nesse sentido, o presente estudo objetivou comparar indicadores de 

saúde mental de vítimas e não-vítimas de roubo. Assim, demonstra-se os principais 

impactos psicológicos decorrentes dessa vitimização. Realizou-se um estudo 

correlacional, de natureza ex post facto, contando com a participação de 348 pessoas de 

diversos estados do Brasil. Comparou-se vítimas e não-vítimas em fatores como 

Depressão, Ansiedade, Medo do Crime, Percepção de Vulnerabilidade, Percepção de 

Autoeficácia e Consumo de álcool/drogas, variáveis apontadas como alvo de possíveis 

complicações decorrentes do crime. Para tanto, utilizou-se testes t para amostras 

independentes, aliado ao d de Cohen para avaliar o tamanho do efeito. Os resultados 

demonstraram diferenças significativas entre os grupos nas variáveis Ansiedade (t = 

3,40, p<0,001, d = 0,37), Medo do Crime (t = 3,80, p<0,001, d = 0,41) e Percepção de 

Vulnerabilidade (t = 3,31, p<0,001, d = 0,35). Aponta-se assim que as vítimas de roubo 

apresentam níveis mais altos de ansiedade do que a população geral, possivelmente por 

temerem uma nova vitimização. 
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Vilma Valeria Dias Couto (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) 

 

Resumo 

 

Problemas no vínculo afetivo são frequentemente relatados por adolescente que 

tentaram suicídio. Com base na Teoria do Apego, este trabalho teve o objetivo de 

caracterizar o vínculo de apego de adolescentes com risco de suicídio. Trata-se de uma 

pesquisa do tipo estudo de casos, realizada com três adolescentes com indicação de 

risco de suicídio, após aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. Entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas para obter a história de comportamento suicida e as 

características dos vínculos de apego. As análises das informações buscaram apreender 

os conteúdos das entrevistas, os estilos das narrativas e principais estratégias usadas 

pelos entrevistados para regular as ansiedades relacionadas ao apego.  Verificou-se que 

os adolescentes apresentaram características de apego distintas, discriminadas nos 

padrões: inseguro ansioso, inseguro evitativo e desorganizado. Diferentes situações de 

risco foram verificadas nos três casos e a indicação de maior risco de suicídio foi 

confirmada para dois adolescentes. O estudo forneceu elementos importantes para 

entender as condições primárias e atuais de vinculação que podem favorecer a 

emergência de condutas autolesivas na adolescência. 
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Resumo 

 

O objetivo desse estudo foi comparar os níveis de satisfação com a vida (SV) e as 

estratégias de coping utilizadas durante a pandemia de COVID-19 por uma amostra de 

139 adultos. Foi realizado um estudo online, no qual os participantes responderam à 

escala de Satisfação com a Vida (ESV) e um questionário com perguntas a respeito das 

estratégias de coping em três dimensões: focado no problema, nas emoções e 

disfuncional e a análise dos dados foi feita com estatística não paramétrica com o teste 

de Mann-Whitney no IBM-SPSS/22.  Constatou-se que maior SV associou-se à coping 

ativo (p=0,03) e planejamento (p=0,009), para as estratrégias focadas no problema e 

religiosidade (p=0,000) e reinterpretação positiva (p=0,04) nas estratégias focadas na 

emoção. Já para as estratégias disfuncionais, menor SV associou-se à desinvestimento 

comportamental (p=0,000), autoculpa (p=0,001) e distração (p=0,004). Estratégias de 

coping são necessárias em contextos pandêmicos como o experienciado no mundo 

desde 2020 para minimizar os efeitos do estresse. Consideram-se a relação sugerida 

pelos dados a respeito dessas estratégias e a SV, aponta-se a necessidade de se trabalhar 

programas de intervenção na comunidade visando o desenvolvimento de estratégias de 

coping com foco na resolução de  problemas e manejo de emoções. 
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Resumo 

 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública, mundialmente debatido, 

multicausal e de difícil manejo. Trabalhadores da saúde tendem a sofrer abalos 

emocionais e físicos durante a pandemia que prejudicam suas atividades. Objetiva-se 

apresentar as estratégias de prevenção, pósvenção e valorização da vida diante do 

suicídio junto a profissionais no distrito oeste de Ribeirão Preto.  Participaram das 

estratégias 200 profissionais de diferentes áreas de atuação, gêneros, idades, graus de 

instrução em 9 unidades de saúde do distrito oeste de Ribeirão Preto. As intervenções 

ocorreram entre janeiro e julho de 2021 de forma presencial, seguindo diretrizes 

sanitárias de isolamento e agendamento prévio. Os temas centrais eram relacionados ao 

manejo do suicídio, dificuldades, atuação em rede e em equipe, atenção à família e 

sobre autocuidados diante do COVID-19. Foram oferecidos materiais educativos e 

apresentados os panoramas da depressão, ansiedade e estresse em trabalhadores da 

saúde durante a pandemia. Os resultados mostraram o efeito positivo da atenção, do 

acolhimento, do fortalecimento dos vínculos junto aos profissionais da saúde durante a 

pandemia. Tais estratégias sugerem a necessidade de cuidados de saúde,  políticas 

públicas voltadas à prevenção e pósvenção ao suicídio, que tenham como foco 

profissionais da saúde. 
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Resumo 

 

Este estudo objetivou descrever as mudanças vivenciadas por adultos durante a 

pandemia de Covid-19. Um roteiro de perguntas sobre a adaptação a pandemia foi 

respondido online por 139 adultos com idade entre 18 e mais de 60 anos. As mudanças 

mais significativas observadas na amostra foram: ensino remoto (75,8%), perda de 

contato com amigos/familiares (77,3%) e alterações significativas na rotina (67,4%). 

Mudanças significativas no humor (87,1%), especialmente ansiedade (85,6%), 

irritabilidade (82,6%), angústia (75,0%), medo (78,0%), tensão (77,3%) e frustração 

(78,0%) também foram vivenciadas e 5,3% dos respondentes começaram a fazer terapia 

por conta da pandemia. As principais dificuldades vivenciadas durante este período 

foram não poder abraçar amigos e familiares (89,4%), viajar sem medo de ser 

contaminado (88,9%), passear (87,9%), sair com os amigos (81,8%), isolamento social 

(68,2%), lidar com perdas/luto em geral (61,4%) e encontrar a família (79,5%). 

Mudanças significativas em diversos contextos de vida  podem se associar a vivência de 

estresse excessivo, impactando na  saúde mental da população, aumentando a demanda 

por serviços psicológicos. Cabe aos profissionais de saúde estarem preparados para as 

possíveis repercussões dessas vivências no cenário pós pandemia. 
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Resumo 

 

Os profissionais de saúde em atendimento à demanda de saúde durante a pandemia da 

COVID-19 estão expostos a múltiplos estressores, o que favorece a síndrome de 

burnout.  Apresentar-se-á dados do estudo MENTALvid. Objetivou-se avaliar a 

evolução dos indicadores de burnout de profissionais de saúde brasileiros que atuam nos 

cuidados a portadores de COVID-19 durante a pandemia. Trata-se de um estudo 

longitudinal, com amostra não probabilística, sendo acompanhados 114 profissionais de 

saúde brasileiros de diferentes áreas. Utilizou-se o Abbreviated Maslach Burnout 

Inventory – Human Services Survey (aMBI-HSS), aplicado por meios digitais, em sete 

momentos distintos (Basal, D15, D30, D45, D60, D75, D90). Verificou-se taxas 

elevadas de exaustão emocional em todos os momentos (36,7% a 42,9%), sem diferença 

significativa entre as fases. Para despersonalização, os índices variaram de 18,2% a 

24,7% e, novamente, as diferenças não foram significativas ao longo do tempo. Para o 

domínio realização profissional, observa-se diminuição significativa ao longo das 

avaliações (Basal 83%; D90 67,3%; p<0,001). A manutenção de taxas elevadas de 

exaustão emocional e a redução na realização profissional evidenciam a sobrecarga e a 

autoavaliação negativa dos profissionais, favorecendo falta de envolvimento e menos 

competência no trabalho, o que requer cuidados de saúde mental. 
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Resumo 

 

O sofrimento psicológico tem sido apontado como uma questão de saúde a ser 

enfrentada por estudantes de pós-graduação. Tal ocorrência pode trazer sérios danos em 

termos da saúde mental destes indivíduos durante seu processo de formação 

profissional, afetando por consequência seus relacionamentos, planos de carreira e 

autoestima. Assim, esta pesquisa busca investigar os fatores de risco e proteção da 

saúde mental de pós-graduandos brasileiros. Participaram desta pesquisa 295 

estudantes, 69% mulheres, média de idade de 31,3 (DP = 6,90), 61% solteiros, 58% 

mestrandos. O questionário era formado por instrumentos sobre burnout, síndrome do 

impostor, sofrimento psicológico, funcionamento psicológico positivo e autocompaixão. 

Em uma regressão linear, observou-se que o sofrimento psicológico foi diretamente 

explicado pela exaustão, emoções negativas e síndrome do impostor. Foram observadas 

associações negativas com a importância da crença religiosa, respeito percebido e 

engajamento, e com a humanidade compartilhada. Tais resultados indicam a relevância 

da síndrome do impostor e do burnout para o sofrimento psicológico, contribuindo para 

níveis mais elevados de sofrimento nessa população. Como fator de proteção, aponta-se 

para importância do engajamento com o trabalho, o perceber-se respeitado por seus 

pares e a autocompaixão, apresentando potencial para o desenvolvimento de 

intervenções direcionadas para esta população. 
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Resumo 

 

Os impactos psicológicos da pandemia de COVID-19 ainda estão sendo investigados, 

sobretudo no que tange ao comportamento suicida. A fim de aprofundar este 

conhecimento, o presente estudo teve como objetivo investigar a prevalência e fatores 

de risco associados à ideação suicida em uma amostra do Peru. Participaram 405 

adultos, com idades entre 18 e 64 anos (M = 26,7; DP = 9,37), sendo 59,5% mulheres. 

Questionários sociodemográficos e a Self-Report Questionnaire (SRQ-20) foram 

respondidos online. Ideação suicida foi mensurada através de um item da SRQ-20, 

escala que acessa sintomas psicopatológicos. Nas análises utilizou-se regressão logística 

binária, com seleção de variáveis através do método hierárquico. Do total de 

respondentes, 35 pessoas responderam afirmativamente à questão de ideação, 

correspondendo a 8,64% da amostra total. Os resultados indicaram que gênero (OR = 

2,69) e sintomas psicopatológicos (OR = 1,34) aumentam o risco de ideação suicida 

durante o período de pandemia. Os achados assinalam que, em uma amostra peruana, 

pessoas que se autoidentificaram como sendo do gênero masculino tiveram maior 

chance de apresentar ideação quando comparados aos demais. O resultado diverge de 

modelos desenvolvidos no Brasil durante o mesmo período, apontando que fatores 

culturais podem influenciar a manifestação de comportamentos suicidas em contextos 

pandêmicos. 
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Resumo 

 

O estilo de vida é um importante indicador de saúde física e mental. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os impactos da pandemia da COVID-19 sobre a qualidade do sono e 

os hábitos alimentares de estudantes universitários. 722 estudantes de graduação 

brasileiros responderam um questionário online, em sua maior parte mulheres (70,5%) 

brancas (69,5%) e com renda de R$ 2.005 a R$ 8.640 (45,2%). A frequência de 

participantes que relataram ter uma alimentação saudável passou de 469 (64,96%) antes 

da pandemia para 311 (43,07%) durante a pandemia. A frequência de participantes que 

relataram ter uma boa qualidade de sono passou de 395 (54,71%) antes da pandemia 

para 425 (58,86%) durante a pandemia. O teste de McNemar mostrou que as diferenças 

nas proporções de respostas entre os dois momentos é significativa tanto para o sono 

(qui-quadrado=5,96;gl=1;p=0,025) quanto para a alimentação (qui-

quadrado=12,77;gl=1;p<0,001). Houve uma piora nos hábitos alimentares e uma 

melhora na qualidade do sono, o que sugere que a pandemia da COVID-19 trouxe 

efeitos negativos, mas também pode ter provocado melhorias na qualidade de vida dos 

universitários. 
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Resumo 

 

O Brasil apresenta a maior prevalência de Transtorno de Ansiedade do mundo. Com a 

pandemia da COVID-19, tornou-se ainda mais importante observar os impactos 

psicossociais sobre a população. O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de 

ansiedade e seus fatores associados durante a pandemia de COVID-19 na população 

brasileira. Realizou-se um estudo transversal, com participação de 1600 pessoas, dos 27 

estados brasileiros. Os dados foram coletados através de questionário autoaplicável on-

line. Utilizou-se o General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) para avaliação de ansiedade. 

Os resultados apontam uma prevalência de 44,9% de ansiedade. Através do teste Qui-

quadrado, observou-se um percentual significativamente maior de ansiedade entre 

pessoas: pretas (48%) e pardas (52,7%), do sexo feminino (48,3%), mais jovens 

(54,6%), sem relacionamento conjugal (48,1%), com menor escolaridade (55,1%), com 

menor renda (48,1%), com depressão (66,2%) e com maior nível de estresse (53,6%). 

Esses resultados corroboram com a literatura, dado o considerável aumento de 

sintomatologias ansiosas na população brasileira. Estudos como estes auxiliam no 

planejamento de intervenções que buscam a minimização destes efeitos a longo prazo, 

principalmente, quando pensamos em determinantes sociais em saúde e 

vulnerabilidades sociais. 
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Resumo 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) propôs um 

modelo alternativo para os Transtornos da Personalidade, relacionado à avaliação 

dimensional dos mesmos, por meio de traços. Para operacionalizá-lo, foi proposto o 

Inventário de Personalidade para o DSM-5 (PID-5). O PID-5, em sua versão completa, 

é composto por 220 itens, distribuídos em cinco domínios e 25 facetas. Está disponível 

para uso em diversos idiomas. No Brasil, a adaptação transcultural foi conduzida por 

nosso grupo de pesquisa previamente. Neste estudo, objetiva-se apresentar evidências 

de validade e confiabilidade para uma amostra comunitária brasileira (1110 

participantes; 71,2% feminino, idade média: 34,6 anos; 65,8% com &#8805;12 anos de 

estudo). A coleta de dados ocorreu no formato lápis e papel. Os indicadores de 

consistência interna (&#945;&#8805;0,70) e de confiabilidade teste-reteste (15-30 dias; 

&#945;&#8805;0,87) mostraram-se excelentes. Quanto à validade convergente, as 

correlações esperadas entre os domínios do PID-5 e Inventário dos Cinco Grandes 

Fatores (NEO-FFI) foram constatadas: Afetividade Negativa/Neuroticismo (r=0,70); 

Distanciamento/Extroversão (r=-0,59); Antagonismo/Amabilidade (r=-0,64); 

Desinibição/Conscienciosidade (r=-0,42). A versão brasileira do PID-5 tem indicadores 

psicométricos aceitáveis, assim como as demais versões. Estudos envolvendo análises 

de itens e de validade estrutural estão sendo conduzidos e poderão agregar novas 

evidências psicométricas para uso clínico e de pesquisa. 
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Resumo 

 

A convivência com problemas de saúde mental materno, tais como a depressão e o 

transtorno de personalidade borderline (TPB) se configuram como condições de risco 

reconhecidas com impacto negativo para o comportamento de escolares. A influência da 

saúde mental materna para a parentalidade ainda carece de estudos.  Objetivou-se 

comparar e analisar qualitativamente os padrões organizacionais familiares de casos de 

meninos (em idade escolar), com problemas externalizantes, que convivem com mães 

em seguimento psiquiátrico (Caso 1- Depressão; Caso 2- TPB). As informações foram 

coletadas com as mães, por meio de Questionário Sociodemográfico, Entrevista Clínica 

Diagnóstica, Inventário sobre Organização Familiar e Questionário de Capacidades e 

Dificuldades (SDQ). As famílias eram biparentais, as mães as cuidadoras principais e as 

crianças apresentavam problemas quanto ao escore total do SDQ, e nas escalas 

hiperatividade e conduta. Em ambos os casos referiram dificuldade de planejamento das 

rotinas e ainda as dificuldades, no Caso 1- de lidar com os limites de enfrentamento da 

criança e no Caso 2- a manutenção das atividades cotidianas e o estabelecimento de 

regras. Discute-se a relevância da orientação de pais focalizando a organização do 

cotidiano familiar como recurso de cuidados da saúde mental materna e infantil. 
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Resumo 

 

Esse trabalho pretende apontar o impacto do projeto “Ensino da felicidade” em período 

pandêmico.  A metodologia utilizada é mista-concomitante com 3 estudos. O Estudo 1 

verificou a variação emocional antes e depois do I módulo: as médias de satisfação com 

a vida [t(75) = - 4.96, p <0.00], positividade [t(75) = - 4.09, p= 0.00] e afetos positivos 

[t(75) = 13.48, p < 0.06], foram maiores no pós-teste, e as de afetos negativos foram 

menores [t(75) = 4.69, p< 0.00]. O Estudo 2 observou a variação do estado emocional 

de alunos logo após exposição ao conteúdo de dois módulos do curso. No primeiro 

módulo houve uma diminuição de 36% na frequência das emoções negativas (EN) e foi 

observado um aumento de 91 % de Emoções Positivas (EP). No segundo módulo, as 

EM estavam com médias 30% menores que ao início das aulas, prevalecendo o 

sentimento de agradecimento (88% na última aula). O Estudo 3 verificou o impacto do 

projeto, por análise de conteúdo das falas dos participantes. A primeira classe indica 

contribuições do projeto para promoção da saúde mental e bem-estar e a segunda aponta 

para a experiência de aprendizagem acadêmico-profissional. Evidenciando o sucesso do 

projeto no ensino da felicidade. 
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Resumo 

 

O tempo foi amplamente investigado por diversas áreas do conhecimento científico no 

decorrer da história. O interesse da psicologia pelo tema envolve o sentido atribuído 

pela subjetividade da experiência humana na relação com o tempo. O objetivo deste 

estudo foi ampliar as formulações teóricas sobre a compreensão da experiência humana 

com o tempo como sendo subjetiva e fonte de sofrimento nas perspectivas da 

psicanálise e da fenomenologia. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

exploratória nas bases Scielo e BVS em obras diretas e indiretas de Sigmund Freud e 

Eugène Minkowski, escolhidas de acordo com a pertinência ao tema. Na psicanálise, o 

psiquismo e seus elementos (inconsciente e pulsões) estabelecem a subjetividade do 

tempo na experiência humana. Na fenomenologia, o tempo vivido e suas categorias 

orientam a intersubjetividade dessa experiência com o tempo. Diante disso, o papel do 

psicólogo seria conduzir o paciente no processo de pavimentar a estrada que liga 

presente e passado, na psicanálise, e recompor a estrada de sentido localizada no 

presente, na fenomenologia. Nas duas abordagens, o intuito é integrar o sofrimento à 

existência do paciente e mediar o encontro com sua forma mais plena de existir, 

propiciando a abertura do seu caminho para o futuro. 
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Resumo 

 

O suicídio é um problema de saúde pública e difícil manejo, e exige a cada dia novas 

ferramentas da rede de saúde, tecnologia e profissionais qualificados. Objetiva-se 

analisar o panorama das tentativas de suicídio ocorridas no distrito oeste de Ribeirão 

Preto na pandemia de COVID-19. As notificações de tentativa de suicídio são 

encaminhadas para a Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e após, 

direcionadas aos serviços de saúde mental, no caso, o Centro de Atenção Psicossocial 

III. Foram analisados 100 casos de tentativas de suicídio notificadas pela vigilância 

epidemiológica em saúde ao serviço de saúde mental. Para acompanhamento e rastreio 

dos sujeitos utilizou-se de sistema informatizado integrado em saúde “Hygia”, 

prontuário eletrônico, ligações telefônicas, orientações online e presenciais, cartas 

oficiais e comunicações inter unidades. Resultou-se entre julho de 2020 a julho de 2021 

em dados estatísticos que dimensionam o perfil das tentativas de suicídio, entre elas: 

faixa etária (entre 18 e 79 anos), tipo de exposição (89% intoxicação exógena), histórico 

em saúde mental (10% em acompanhamento), gênero (89% feminino), entre outros. 

Tais dados sugerem a necessidade de cuidados de saúde mental que tenham como foco a 

prevenção e pósvenção ao suicídio de maneira contínua, com abordagens variadas. 
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Resumo 

 

O diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH é bastante 

complexo, podendo ser influenciado por fatores contextuais, e seu tratamento pode 

envolver diferentes intervenções. A participação dos usuários nas decisões a respeito do 

tratamento vem sendo promovida por instituições de diversos países e, no Brasil, é 

prevista pelas legislações do Sistema Único de Saúde. Este estudo investigou o processo 

de tomada de decisão no tratamento de crianças com indicadores de TDAH a partir da 

percepção de 8 profissionais de Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil 

(CAPSi), que foram entrevistados individualmente. Os dados foram examinados através 

da análise temática, revelando desafios relativos ao excesso de demanda nos serviços e à 

complexidade do processo diagnóstico. O envolvimento de usuários e familiares nas 

decisões foi percebido como parcial, ocorrendo geralmente após a elaboração do plano 

terapêutico pelas equipes, e envolvendo dificuldades na comunicação entre profissionais 

e pacientes e divergências de interesses entre as crianças e seus familiares. Esses 

aspectos poderão ser abordados em futuros estudos e intervenções a fim de facilitar e 

melhorar a qualidade da tomada de decisão nesse contexto. 

Palavras-Chave: Tomada de decisão; transtorno da falta de atenção com 

hiperatividade; estudo de caso. 
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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo identificar as principais temáticas relacionadas às 

preocupações dos brasileiros, com risco de adoecimento mental (SRQ-20, self report 

questionnaire) durante a pandemia de COVID-19. Pesquisas que abordem a temática 

psicossocial na pandemia são de extrema importância para que discussões sobre saúde 

coletiva e políticas públicas sejam aprimoradas. Nesse sentido, foi utilizado um banco 

de dados com uma amostra de 783 brasileiros, com idades entre 18 e 80 anos (68,3% 

mulheres 31,4% homens; M= 32,4; DP= 10,6), os quais responderam a pergunta  “qual 

a sua maior ou principal fonte de preocupação em relação ao momento atual da 

pandemia?” e preencheram a SRQ-20. Do total da amostra, 546 apresentaram escore 

maior ou igual a 7 (ponto de corte) no SRQ-20, sendo estes considerados para a análise. 

O conteúdo das respostas desses indivíduos foi analisado a partir de uma análise 

temática e, posteriormente, agrupados em 5 temas: questões ligadas à saúde, economia, 

coronavírus, trabalho e educação, e ético-políticas. Os resultados apontam que os três 

temas mais citados foram: questões ligadas ao coronavírus (41%), à saúde (39%) e à 

economia (28%), podendo indicar que esses temas têm forte impacto na saúde mental 

dessa população.  
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Resumo 

 

Os problemas comportamentais na idade escolar constituem uma das principais queixas  

que motivam o encaminhamento para atendimento psicológico, sendo reconhecido que 

a convivência com a depressão materna e  com  a vulnerabilidade social favorecem tais 

problemas. Objetiva-se verificar o efeito preditivo de condições de adversidade relativas 

à convivência com a depressão materna e com a vulnerabilidade social para os 

problemas comportamentais de escolares. Participaram 40 mães com filhos em idade 

escolar, sendo 20  mulheres com indicadores atuais de depressão e 20  sem sintomas 

depressivos. As mães responderam aos instrumentos: Questionário Sobre a Saúde do 

Paciente - PHQ-9 (depressão); Questionário Geral (dados sociodemográficos); 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ - indicadores comportamentais). 

Procedeu-se às análises correlacionais e de regressão linear univariada (p&#8804;0,05). 

As correlações sinalizaram a presença de um ambiente familiar com poucas condições 

adversas cumulativas, verificando-se relação significativa apenas da depressão e 

superpopulação. A análise de regressão linear mostrou que nenhuma das variáveis 

sociodemográficas tiveram poder explicativo, sendo que a depressão foi a única variável 

significativa para o escore total de problemas (R²a=13%), de comportamentos 

internalizantes (R²a= 12%) e externalizantes (R²a=16,4%). Tais dados sugerem a 

necessidade de cuidados de saúde que tenham como foco a saúde mental materna e 

infantil. 

Palavras-Chave: Depressão Materna; Comportamento; Vulnerabilidade Social. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: CNPq; CAPES 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SMENTAL - Saúde Mental 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 5269792 

 

Satisfação com a vida durante a pandemia e sua relação com fatores protetivos 

 

Flávia Alessandra de Camargo (Centro Universitário Barão de Mauá), Alessandra 

Ackel Rodrigues (Centro Universitário Barão de Mauá), Laura Junqueira Lima (Centro 

Universitário Barão de Mauá) 

 

Resumo 

 

Este estudo investigou a relação dos níveis de satisfação com a vida durante a pandemia 

e fatores protetivos a saúde mental diante de uma perspectiva da Psicologia Positiva 

(PP). A amostra foi composta de 139 participantes de ambos os sexos, que responderam 

online à Escala de Satisfação com a Vida (ESV) e um roteiro com perguntas que 

avaliava a prática de comportamentos protetivos. Os dados foram analisados com 

estatística descritiva e inferencial no IBM-SPSS/22. Para lidar com os estressores 

associados à pandemia, os participantes em sua maioria utilizaram a resiliência (78,8%), 

autocompaixão (64,4%),  criatividade (72%), otimismo (67,4%) e  esperança (75,8%).  

Comparando-se esses fatores protetivos em função da ESV com o teste de Mann-

Whitney, encontrou-se que a satisfação com a vida era maior nos indivíduos que fazem 

o uso da resiliência (p=0,000), autocompaixão (p=0,000), otimismo (p=0,00) e  

esperança (p=0,000). Conclui-se que a PP tem um importante papel na promoção de 

características protetivas na população como a resiliência e a autocompaixão e emoções 

positivas como o otimismo e a esperança, visto que estes parecem favorecer a satisfação 

com a vida. Medidas interventivas devem ser pensadas com foco na promoção e 

prevenção em saúde no âmbito individual e coletivo neste contexto pandêmico. 
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Resumo 

 

Na carreira docente pode haver exposição a estressores variados de forma rotineira, o 

que pode levar ao desgaste do sistema adaptativo, gerando desgaste da saúde física e 

mental. Acerca disso, o objetivo do trabalho é investigar aspectos estressores no 

trabalho docente que podem comprometer a saúde mental. Para isto, foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura das publicações entre 2010 e 2021, nas bases de dados: 

SciELO, PsycInfo, Scopus, Eric e Web of Science. Foram rastreados 1905 artigos e, 

após o processo de inclusão, exclusão e de leitura completa dos estudos, restaram 16. 

Constatou-se a presença de eventos adversos, como necessidade de adaptação ao ensino 

na modalidade remota no período pandêmico, carga horária elevada, alta tensão, 

episódios de violência - agressões físicas, psicológica, bullying -, o desequilíbrio no 

fator esforço-recompensa pode se associar a percepção de estresse no trabalho, de 

ansiedade, depressão, disfunção social. Ademais, aspectos individuais são relevantes 

tanto para o comprometimento como para a manutenção da saúde mental. Considerando 

que o ambiente de trabalho pode apresentar elementos estressores, que vão repercutir na 

saúde mental do professor, é relevante detectar e ampliar os aspectos no trabalho que 

podem se apresentar como protetivos para a saúde mental do docente.  
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Resumo 

 

No início de 2020, a pandemia provocada pelo COVID-19 gerou drásticas mudanças a 

nível global, exigindo fortes medidas de segurança para sua contenção, destacando-se o 

isolamento social. Estas alterações impactaram diferentes setores, sendo a educação 

universitária um dos primeiros a iniciar remotamente algumas atividades. Entretanto, 

essa modificação na forma de aprendizagem pode ter gerado prejuízos psicológicos, 

especial no que tange aos níveis de ansiedade, estresse e depressão. Esta pesquisa 

objetiva avaliar se existe diferença entre os níveis de ansiedade, estresse e depressão em 

universitários de instituições de ensino públicas (IEPU) e privadas (IEPR). Participaram 

202 universitários, com idade média 23 anos (DP= 5,32), a maioria do sexo feminino 

(77%) e de instituições públicas (52%). Estes responderam a Escala de depressão, 

ansiedade e estresse (DASS-21) e questões demográficas. O resultado do teste t de 

Student identificou que, em média os universitários de IEPU apresentam maiores 

indicadores de ansiedade (M = 1,43; DP = 0,92), estresse (M = 1,82; DP = 0,82) e 

depressão (M = 1,57; DP = 0,98) quando comparados aos de IEPR [ansiedade; M = 

1,05; DP = 0,80), estresse; M = 1,54; DP = 0,81 e depressão; M = 1,28; DP = 0,98; 

t(200) p<0,05. 
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Resumo 

 

A depender dos estímulos presentes no trabalho, os professores podem enfrentar 

eventos altamente estressores, comprometendo a saúde mental caso não haja 

ajustamento a esta situação. O trabalho durante a pandemia da COVID-19, exemplifica 

uma das adversidades enfrentadas pelos professores. O sentido de vida pode intermediar 

o nível de estresse, promovendo adaptação do professor a ambientes estressores. O 

objetivo deste trabalho foi investigar o sentido de vida em docentes que atuaram no 

período da pandemia. Ocorreram entrevistas com 23 professores do ensino fundamental 

II e médio da rede pública dos estados da Bahia e Sergipe. As entrevistas foram 

analisadas através do método de Classificação Hierárquica Descendente, com o 

programa IRAMUTEQ. Emergiram três classes, neste trabalho, foi analisada a classe 

que abordou o sentido de vida em docentes. Os professores avaliaram como importante 

possuir e buscar sentido de vida, apresentando alguns aspectos relevantes para uma vida 

dotada de sentido: satisfação profissional, ter missão e propósito na vida, organização 

da vida pessoal. O sentido de vida é retratado como pertinente para a manutenção da 

saúde mental, modificando pensamentos de cunho adoecedores. A produção de sentido 

pode ser um fator protetivo, principalmente, para os professores que enfrentam 

situações adversas no ambiente de trabalho rotineiramente. 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo explorar a prevalência de sintomas relativos à 

Síndrome de Burnout em estudantes de graduação das áreas de Psicologia e 

Enfermagem. Participaram do estudo 110 graduandos, de uma Instituição de Ensino 

Superior da região serrana do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados, foi utilizado o 

“Cuestionario para La Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo”, adaptado 

e validado ao contexto brasileiro. Os dados foram analisados via software Statistical 

Package for the Social Science. Os resultados não evidenciaram a ocorrência da 

Síndrome de Burnout nos participantes. No entanto, foi percebido uma maior frequência 

de pontuação em percentis medianos e altos, nas dimensões desgaste e indolência. Em 

estudantes de Psicologia as pontuações médias foram de 61,32% para desgaste e 

46,46% para indolência. Já para estudantes de Enfermagem identificou-se pontuações 

médias de 59,99% para desgaste e 54,28% para indolência. As manifestações de 

desgaste e indolência por parte dos estudantes, podem ser consideradas fatores 

preocupantes, visto que a atuação destes tem a premissa básica do cuidado com o outro. 

Portanto, tornam-se válidas discussões e construções de espaços de cuidado da saúde 

mental de graduandos nas áreas da saúde, visando a formação integral do sujeito. 

Palavras-Chave: Síndrome de Burnout, Estudantes, Psicologia, Enfermagem 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SMENTAL - Saúde Mental 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 
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Transtornos alimentares e Covid-19: uma revisão sistemática. 

 

Vitoria Helena Calvet Marsiglia, Helena Carvalho Teles (Universidade Federal do 

Ceará), Pedro Feitoza D’Mendes (Universidade Federal do Ceará), Antonio Angelo 

Lopes Alves (Universidade Federal do Ceará), Estefanea Élida da Silva Gusmão 

(Universidade Federal do Ceará) 

 

Resumo 

 

O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática para investigar o 

impacto da pandemia do COVID-19 sobre Distúrbios Alimentares (DA’s), e possíveis 

intervenções. Para tanto, foi realizada uma pesquisa nas seguintes bases de dados: 

SciELO, PubMed, Capes e Google Acadêmico. No Scielo e Google Acadêmico foram 

utilizados os descritores "Transtorno da Compulsão Alimentar" OR "BingeEating 

Disorder" AND "covid-19" AND "intervenção" OR "intervention" AND "social media" 

OR "mídias sociais", já no Pubmed "Binge-Eating Disorder" AND "covid-19" AND 

"social media" e na CAPES os descritores foram "Binge-Eating Disorder" AND "covid-

19" AND "social media". Os estudos foram aceitos seguindo os seguintes critérios de 

inclusão: ser artigo revisado por pares, estar em inglês ou em português, não fugir do 

tema e ter sido publicado entre 2019 e abril de 2021, tendo em vista que os casos de 

COVID-19 iniciaram em 2019. Foram encontradas 158 literaturas, sendo 8 aceitas. Os 

achados demonstraram que a pandemia do COVID-19 exerceu forte fator de risco para 

o agravamento dos DA's, além do aumento do consumo de mídias sociais, que aparecem 

como agravante para DA’s. As principais intervenções apontaram para novas formas de 

psicoterapia e para busca de redes de apoio em comunidades familiares e sociais. 

Palavras-Chave: Transtornos alimentares; Revisão sistemática; Pandemia; 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SMENTAL - Saúde Mental 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 5457351 

 

Validação da escala de resiliência frente ao suicídio em estudantes universitários 

 

Suiane Magalhães Tavares (UFPB), Carlos Eduardo Pimentel (UFPB), Ivan Bolis 

(UFPB), Sandra Naomi Morioka (UFPB), Paulo Cesar Zambroni de Souza (UFPB) 

 

Resumo 

 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Além de ser a segunda 

principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo mundo. Atrelado a isso 

há uma gama de recursos psicossociais nomeadamente caracterizado como resiliência 

ao suicídio, isto é, a forma que as pessoas percebem habilidades, recursos ou 

competência que ajudam a regular pensamentos, sentimentos e atitudes frente a esse 

fenômeno. O objetivo deste estudo foi validar a escala de resiliência frente ao suicídio 

para o contexto brasileiro. Para tanto, contamos com a participação de 498 estudantes 

universitários da cidade de João Pessoa, com idades variando de 18 A 62 (M = 22,5 DP 

= 4,66). Os dados foram coletados de forma presencial por meio de um link com acesso 

ao questionário por meio do formulários do Google formes. Para extração dos fatores 

foi realizada análise dos componentes principais por meio do software FACTOR. O 

resultado mostrou uma estrutura de três fatores nomeadamente estabilidade emocional 

(&#945;= 0,94; &#969; = 0,92), proteção externa (&#945;= 0,88; &#969; = 88) e 

proteção interna (&#945;= 0,93;  &#969; = 0,93) estatisticamente satisfatórios. 

Finalmente, a escala apresentou resultados de consistência interna de nível alto, 

pesquisas futuras poderão confirmar a estrutura. 

Palavras-Chave: Suicídio,  resiliência, validação de escala 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: UFPB 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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A carreira psicossocial com base no Construcionismo Social: um estudo 

longitudinal com egressos da Universidade Federal do Paraná 

 

Andréa Knabem (Universidade Federal do Paraná), Marcelo Afonso Ribeiro 

(Laboratório de Estudos do Trabalho e Orientação Profissional (LABOR) - 

Departamento de Psicologia Social – Instituto de Psicologia – Universidade de São 

Paulo - SP) 

 

Resumo 

 

No Construcionismo Social, a carreira é entendida como processo indissociável e 

contínuo entre o subjetivo e o social, possuindo as dimensões do projeto de trabalho e 

de vida. O estudo objetivou compreender a continuidade da trajetória profissional e 

projeto de vida de egressos formados em 2008, na Universidade Federal do Paraná, 

entrevistados no doutorado pelos pesquisadores. Os objetivos específicos foram ampliar 

o entendimento sobre a construção da carreira na perspectiva psicossocial, descrever a 

trajetória e inserção profissional desses entrevistados, e o projeto de futuro A 

abordagem foi qualitativa com entrevista compreensiva em profundidade e análise de 

conteúdo. Participaram do estudo 21 egressos, de 33 a 37 anos, oito homens e 13 

mulheres, dos cursos de Administração-Diurno (6), Turismo (6) e Psicologia (9). Os 

resultados apontaram a existência de uma estabilidade, continuidade das atividades e 

vínculos de trabalho anteriores, movimentos laborais contextualizados a partir de 

mudanças, novas experiências e questões pessoais. As mulheres apontaram a 

maternidade como um momento de intervalo e mudança de prioridades para a carreira, e 

o desafio da retomada após a gravidez. Os projetos de futuro estão presentes, sendo que 

a pandemia da Covid-19 foi considerada um fator interveniente quanto à insegurança e 

instabilidade atual e pós-pandemia. 

Palavras-Chave: Construcionismo social; Egressos do Ensino Superior; Carreira 

Nível: Pós-Doutorado - PD 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A compreensão enquanto branco/a ou não-branco/a para iniciar o debate sobre 

privilégios sociais 

 

Renita de Cássia dos Santos Freitas  

 

Resumo 

 

Socialmente existem grupos raciais privilegiados e desfavorecidos na sociedade 

brasileira. O estudo teve como objetivo analisar relatos sobre significados de ser 

branco/a e ser não-branco/a. A coleta foi realizada a partir de um formulário online com 

dados sociodemográficos e uma questão aberta sobre compreensão da própria pertença 

racial para o/a participante. Foram obtidos 96 relatos de pessoas brancas e 84, de não-

brancas, as quais se identificaram 41 como pretas, 25 pardas, 7 amarelas, 6 mestiças, 3 

indígenas, 1 negra e 1 latino-americana. A análise de conteúdo foi realizada no Atlas TI. 

Os resultados foram divididos em duas dimensões, a corpórea e a simbólica. Para as 

pessoas brancas, os relatos na dimensão corpórea se referiram a cor da pele ser clara e a 

descendência familiar europeia; enquanto, as não-brancas a não ter pele clara. De modo 

simbólico o que significa ser uma pessoa branca para os/as participantes foi ter 

privilégios, oportunidades, acesso a serviços e não ser discriminado. Por outro lado, ser 

não-branco significa ausência ou menos privilégios, lutar pelos direitos fundamentais, 

sofrer preconceito, sexualização e fetichização, ser comparado a padrões da 

branquitude, marginalizado e inferiorizado. Os achados identificam os privilégios 

cotidianos e a falta deles em cada grupo racial. 

Palavras-Chave: privilégio social; branquitude; racismo 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPESP por 

meio de bolsa de Iniciação Científica concedida à autora. 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A homofobia na escola: entendimento e vivências 

 

Renata Pimentel da Silva (Universidade Federal de Campina Grande), Matheus Elias 

dos Santos (Centro Universitário Maurício de Nassau), Angela Ketlyn de Brito Souza 

(Centro Universitário Maurício de Nassau) 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa objetivou identificar a ocorrência de práticas homofóbicas em escolas de 

nível médio. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem quantitativa, com 

participação de 248 alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas da cidade de 

Campina Grande/PB. Aos participantes foram apresentadas acerca da ocorrência de 

práticas homofóbicas no contexto escolar, e a Escala de rejeição à intimidade. Os dados 

foram analisados no software SPSS-20, através de estatísticas descritivas e inferenciais. 

Os resultados demonstram a ocorrência de práticas homofóbicas no ambiente escolar, 

sendo a violência verbal a mais praticada, seguida da psicológica e física. Identificou-se 

que 53.2% dos adolescentes afirmaram que sua escola desenvolveu atividades sobre 

gênero e sexualidade. Os participantes cujas escolas realizaram tais atividades 

indicaram menor frequência de violência homofóbica (M = 3.09, DP = 0.93) quando 

comparado aos participantes cujas escolas não realizaram tais atividades (M = 3.44, DP 

= 0.92; t = -2,88, p < 0,01), embora não se perceba diferenças nos índices de 

preconceito (t = - 0.87, p = 0.38). Tais resultados possibilitam inferir que as discussões 

sobre gênero e sexualidade apesar de não conseguir diminuir a existência do preconceito 

na escola, pode influenciar na forma que o preconceito é manifestado. 

Palavras-Chave: Homofobia; Preconceito; Escolas 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Financiamento próprio 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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À imagem e semelhança: as representações sociais do super-herói 

 

Fernanda Cristina de Oliveira Ramalho Diniz (UFPB), Ana Raquel Rosas Torres 

(UFPB) 

 

Resumo 

 

O cinema é considerado uma arte de massa, capaz de dialogar com o contexto social e 

representar a realidade através de seus símbolos e linguagem. Especificamente, os 

filmes de ficção científica que possuem os personagens de super-heróis como 

protagonistas levantam questões e valores referentes à sua própria construção narrativa, 

mas também a pautas sociais relevantes, a exemplo dos papeis de gênero. Por esse 

motivo, funciona como um meio de comunicação de representações sociais, 

conceituadas como teorias do senso comum que podem orientar as relações intergrupais. 

Dito isso, o presente trabalho objetivou investigar as representações sociais do super-

herói para estudantes universitários de acordo com o gênero dos participantes. Para ter 

acesso a essas estruturas representacionais, foi aplicada a técnica de associação livre de 

palavras com o termo indutor “super-herói”. Os resultados mostram a presença de um 

padrão físico e comportamental compartilhado pelos heróis em geral e pelos grupos 

participantes, como a força, o poder e a proteção, indicando ser uma representação 

social hegemônica e autônoma. Assim, discute-se a demarcação do papel social do 

super-herói na difusão de valores, atributos físicos, estereótipos e comportamentos 

relacionados à um padrão de masculinidade. 

Palavras-Chave: Representação Social; Cinema; Gênero. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A influência da tríade sombria em atitudes frente ao poder 

 

Laís Maria Cavalcante Vieira (Centro Universitário de Brasília  - UniCEUB), Laís 

Maria Cavalcante Vieira (Centro Universitário de Brasília), João Gabriel Modesto 

(Centro Universitário de Brasília e Universidade Estadual de Goiás) 

 

Resumo 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre as dimensões de 

personalidade da Tríade Sombria (psicopatia,  maquiavelismo e narcisismo) e atitudes 

frente ao poder. Para isso, foi feito um formulário online contendo a Dark Triad Dirty 

Dozen (DTDD), uma medida de  atitudes frente ao poder (desenvolvida para a presente 

pesquisa) e dados sociodemográficos. 122 participantes de diferentes estados 

brasileiros, com idades variadas entre 19 e 64 anos (M=30,48; DP=11,65) responderam 

ao formulário, a amostra foi predominantemente feminina (63,4%) e residente no 

Distrito Federal (63%). Os achados evidenciam que todas as dimensões da Tríade 

Sombria estão diretamente relacionadas com as atitudes frente ao poder, indicando que 

maiores índices da Tríade Sombria propiciam uma posição favorável frente ao poder. 

Implicações para o campo de gestão de pessoas são discutidas.  

Palavras-Chave: Tríade Sombria; Atitudes; Gestão de Pessoas. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A Influência das Habilidades Sociais Sobre a Comunicação Não-Violenta 

 

Caroline da Costa Feitosa (UNASP - Campus São Paulo), Sideli Biazzi (UNASP - 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, São Paulo, SP), Glauber Mendonça 

Moreira (UNASP - Centro Universitário Adventista de São Paulo, São Paulo, SP) 

 

Resumo 

 

A comunicação é uma função natural e fundamental dentro das relações humanas, 

facilitada por habilidades sociais. Dentro dessa dinâmica, as habilidades podem ser 

expressas de forma funcional ou disfuncional pelos indivíduos. Sendo assim, o estudo 

teve como objetivo compreender a influência das habilidades sociais no 

desenvolvimento da comunicação não-violenta e seu impacto nas relações interpessoais. 

A pesquisa foi realizada sob a perspectiva da revisão integrativa da literatura por meio 

da coleta de dados nas bases científicas: PePSIC, SciELO e CAPES. Os materiais foram 

submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, dos quais foram selecionados ao final 

dessa etapa 12 artigos como objeto desse estudo. Por meio dos resultados apresentados, 

foi possível compreender que o desenvolvimento de habilidades sociais, quando 

desenvolvidas de maneira efetiva, facilitam a qualidade das relações interpessoais e da 

competência social, ao aprimorar recursos como: assertividade, autocontrole, empatia, 

entre outros. Desta forma, evidencia-se a necessidade de que os treinamentos de 

habilidades sociais possam ser aplicados mais frequentemente, não apenas em contextos 

problemáticos, mas também em outros contextos, sendo esses recursos promotores do 

uso da comunicação não-violenta, possibilitando a redução de comportamentos 

agressivos diante da resolução de conflitos. 

Palavras-Chave: Habilidades sociais; Comunicação não-violenta; Relações 

interpessoais. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A Orientação para Comparação Social e sua Relação com a Idade 

 

Sara Janine Silva de Oliveira Souza (Universidade Federal da Paraíba - UFPB - João 

Pessoa, Paraíba), Rayssa Soares Pereira (UFPB - João Pessoa, Paraíba), Marcela 

Amaral Rodrigues (UFPB - João Pessoa, Paraíba) 

 

Resumo 

 

A comparação social refere-se a busca pelo conhecimento de si e do contexto social, 

pois há a necessidade de as pessoas legitimarem suas crenças, valores e atitudes para 

aumentar a certeza subjetiva. A tendência para comparar as aptidões e opiniões pode 

modificar-se de acordo com a faixa etária, nesta perspectiva, os jovens realizam mais 

comparações que os mais velhos. Este estudo objetivou averiguar a relação entre 

comparação social e idade. Participaram 356 pessoas da população geral (Midade= 

35,42; DPidade= 8,29), 73% do sexo feminino. Utilizou-se a Escala de Orientação para 

Comparação Social e questões sociodemográficas. Correlações de Pearson 

demonstraram relação negativa significativa com o fator Aptidão (r = - 0,17; p < 0,005), 

já o fator Opinião não foi verificada uma relação significativa (r = 0,03, p > 0,005). Os 

resultados indicam que quanto menor a idade, maior a tendência para se comparar, 

principalmente as aptidões, por ser um fator mais preciso e duradouro que as opiniões. 

Porquanto, os jovens necessitam de mais informações sociais para diminuir a incerteza 

subjetiva, manter uma imagem social positiva e adequar-se aos padrões sociais. Assim, 

pesquisas futuras podem identificar possíveis antecedentes e consequentes desses 

construtos, e os efeitos negativos de uma elevada comparação social. 

Palavras-Chave: Comparação Social; Aptidão; Idade. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: CAPES 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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A psicoterapia online na perspectiva de psicólogos 

 

Gabriela Pereira Vidal (), Amanda Castro (UNESC), Annie Mehes Maldonado Brito 

(UNIPAMPA) 

 

Resumo 

 

A psicoterapia online apesar de regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia há 

alguns anos, cresceu exponencialmente com a pandemia coronavírus e suas 

consequências. Diante disso, esta pesquisa objetivou compreender as representações 

sociais associadas à psicoterapia online pelos psicólogos em cenário de pandemia. O 

estudo ocorreu de forma quantitativa e qualitativa, configurando-se também como 

descritivo. Os participantes foram 151 psicólogos residentes no Brasil, acessados por 

meio da técnica metodológica bola de neve e responderam a três instrumentos: 1) teste 

de associação livre de palavras; 2) questionário semiestruturado sobre o tema; e 3) 

questionário de caracterização. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e a coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2020. A análise dos dados 

com o auxílio dos softwares SPSS e IRAMUTEQ ocorreu na perspectiva da Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici. Entre os principais resultados destaca-se a 

representação social da psicoterapia online relacionada à facilidade e aos cuidados com 

a ética e segurança nos atendimentos. Houve também um destaque quanto ao vínculo 

diante da intermediação da tela e da importância do acolhimento para o 

desenvolvimento deste. 

Palavras-Chave: psicoterapia online; psicologia clínica; representações sociais. 

Nível: Pesquisador - P 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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A relação entre Agente Socioeducador e Adolescente: quando se abrem caminhos 

além de abrir e fechar cadeados 

 

Renata dos Santos da Costa (UFSM), Laís Caroline Schröpfer (UFSM), Jana 

Gonçalves Zappe (UFSM) 

 

Resumo 

 

A atual legislação socioeducativa aponta a prioridade da função de referência educativa 

dos agentes socioeducadores na relação com os adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa (MSE), sendo ainda desafiador compreender e desenvolver essa função 

pela permanência de práticas punitivas e coercitivas baseadas em legislações anteriores 

que, no caso da MSE de internação, estão associadas à expressão “abrir e fechar 

cadeados”. Este trabalho apresenta um estudo de caso de um jovem egresso do sistema 

socioeducativo do Rio Grande do Sul que demonstra a centralidade da função educativa 

do socioeducador. O egresso relatou que foi graças à aproximação de uma 

socioeducadora, que demonstrou interesse pelas poesias que ele escrevia, que ele 

conseguiu investir na escrita como uma forma de lidar com emoções e, posteriormente, 

como uma possibilidade de ocupar um lugar social de autor. Essa experiência o tornou 

autor de dois livros e possibilitou que encontrasse novos caminhos para sua vida, além 

da via infracional. Compreendeu-se que o investimento psíquico da agente na relação 

com o adolescente evidenciou interesses e potencialidades que possibilitaram 

transformações, alcançando o propósito socioeducativo. Para isso, é fundamental 

investir nos agentes socioeducadores, oferecendo suporte psíquico e material para que 

possam exercer com qualidade a sua função educativa.  

Palavras-Chave: Sistema Socioeducativo; Adolescente; Agente Socioeducador 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - 

FAPERGS, Fundo de Incentivo à Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria - 

FIPE/UFSM e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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A Relação Entre Atitudes Frente À Violência E O Comportamento Antissocial 

Online 

 

Isabella Leandra Silva Santos (UFPB - Universidade Federal da Paraíba), Carlos 

Eduardo Pimentel (Universidade Federal da Paraíba), Tailson Evangelista Mariano 

(Universidade Católica de Pernambuco), Thereza Christina Garcia Bezerra 

(Universidade Federal da Paraíba), Ericarla Verônica Almeida Dias (Universidade 

Federal da Paraíba), Luiza Armanda Pinto dos Santos (Universidade Federal da 

Paraíba) 

 

Resumo 

 

Este estudo objetivou relacionar o comportamento antissocial online (CAO, 

representado por cyberbullying, trollagem, cyberstalking e sexual) e as atitudes frente à 

violência. 397 brasileiros participaram (71% mulheres; Idade média = 29,33; DP = 

8,54), respondendo as seguintes escalas: Escala Velicer de Atitudes frente à Violência, 

Escala Florence de Cyber-Agressão, Escala de Cyberstalking, Escala de Avaliação 

Global da Trollagem Online e Escala CASO. As atitudes favoráveis à violência na 

guerra e favoráveis a punição corporal se correlacionaram com todos os CAO 

(cyberbullying: r = 0,11; p < 0,05/ r = 0,11; p < 0,05; trollagem:  r = 0,22; p < 0,01/ r = 

0,14; p < 0,01; cyberstalking:  r = 0,10; p < 0,05/ r = 0,17; p < 0,01; sexual:  r = 0,12; p 

< 0,05/ r = 0,11; p < 0,05). As atitudes favoráveis à violência íntima apresentaram 

correlações com o cyberstalking (r = 0,15; p < 0,01) e o CAO sexual (r = 0,12; p < 

0,05). Finalmente, as atitudes favoráveis à violência penal se relacionaram com o 

cyberstalking (r = 0,14; p < 0,01) e o cyberbullying (r = 0,15; p < 0,01). O Estudo 

cumpriu seu objetivo, evidenciando que o CAO reflete favorabilidade a violência 

offline. 

Palavras-Chave: Comportamento online; Assédio sexual; Personalidade 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo geral identificar a estrutura das Representações 

Sociais (RS) da psicologia social por estudantes do curso de psicologia. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Participaram da pesquisa 72 

acadêmicos de psicologia de universidades públicas e privadas da cidade de Campina 

Grande/PB. Como instrumento utilizou-se um questionário acerca da escolha de 

abordagem, e sobre aspectos da formação em psicologia social. Também foi utilizada 

uma associação livre de palavras com termo indutor Psicologia social. Por fim, também 

foi aplicado um questionário sociodemográfico. Os resultados da associação indicam 

como palavras presentes no núcleo central “sociedade”, “comunidade”, 

“vulnerabilidade”, “grupo”. Na primeira periferia aparece “empatia”, “pesquisa”, 

“responsabilidade”. Na zona de contraste surge “pobreza”, “empoderamento”, 

“compromisso”. E por fim, no último quadrante aparecem “amor”, “conscientização”, 

“carência”. Entende-se que os participantes associam a psicologia social às políticas de 

assistência social e trabalhos com pessoas em vulnerabilidade, estando presente a noção 

do compromisso social e político da psicologia social, em especial com as pessoas em 

situação de pobreza. Foi percebida uma coerência dos locais de atuação do psicólogo 

social, indicados pelos participantes, tais como os CRAS, CREAS e CAPS. 

Palavras-Chave: Representação Social; Psicologia Social; Estudante. 
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Resumo 

 

O processo de luto ocorre diante de uma perda e nele vivencia-se um ajustamento diante 

de uma nova realidade. Neste trabalho, o objetivo foi de compreender como mães de 

crianças e adolescentes em tratamento oncológico ressignificaram a vida diante do luto. 

Para isso, realizou-se um estudo de campo, qualitativo e descritivo com cinco mães que 

vivenciam ou vivenciaram o processo de luto do filho, criança ou adolescente que 

esteve em tratamento oncológico, no mínimo há um ano. A coleta de dados foi através 

de uma entrevista semiestruturada. Nos resultados evidenciou-se como o luto se 

caracteriza para essas mães como um processo de transformação e adaptação muito 

singular. Elas ainda destacaram algumas estratégias importantes na ressignificação do 

luto como: o apoio de amigos e familiares; o compartilhamento tanto de sentimentos 

como de experiências com outras mães vivenciando o mesmo processo; a retomada da 

carreira profissional; a espiritualidade; objetos e memórias que mantenham viva a 

lembrança do filho e outras. Observou-se que o processo de ressignificação carrega 

muitos sentimentos negativos, como tristeza, culpa e outros, que destacam a 

importância do apoio a essas mães, de familiares, amigos, instituições e outros. 

Palavras-Chave: luto; maternidade; câncer 
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Resumo 

 

Este estudo objetivou investigar como variáveis psicossociais, tais como ideologia 

política, confiança política, percepção de eficácia coletiva e ação política, se relacionam 

com as percepções individuais sobre a própria vida, considerando o impacto dessas 

variáveis na saúde mental durante a pandemia de COVID-19, e considerando a adesão 

às medidas de distanciamento social. Participaram do estudo 613 pessoas, com idades 

variando de 18 a 74 anos. Os dados foram coletados de forma online por meio de um 

link elaborado no Google Forms que continha medidas de avaliação das variáveis de 

interesse, cujos dados foram analisados com o auxílio do IBM SPSS. Os resultados 

indicaram que as pessoas que indicaram estar respeitando as medidas de distanciamento 

social apresentaram uma maior defesa da ideologia política igualitária, maior tendência 

à ação política durante a pandemia um maior nível de ansiedade quando comparadas 

com pessoas que indicaram não estar cumprindo com as medidas de distanciamento 

social. Neste sentido, os resultados indicaram que as diferenças ideológicas podem ter 

um efeito na saúde mental dos brasileiros e na forma como percebem e lidam com a 

pandemia. Destaca-se também que o respeito à quarentena pode ser pensado como uma 

forma de ação política para lidar com este contexto. 

Palavras-Chave: Covid-19; Ação Política;  Ideologia Política. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: CNPq 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 7375743 

 

Adesão a crenças sobre a natureza da homossexualidade em pessoas de diferentes 

afiliações 

 

Ágatha Aila Amábili de Meneses Gomes (Universidade de Fortaleza), Luana Elayne 

Cunha de Souza (Universidade de Fortaleza), Natalia Fernandes Teixeira Alves 

(Universidade de Fortaleza) 

 

Resumo 

 

Pesquisas mostram que pessoas utilizam diferentes crenças para explicar a natureza da 

homossexualidade. Assim, buscou-se comparar o nível de adesão a crenças sobre a 

natureza da homossexualidade em pessoas de diferentes religiões. Contou-se com 234 

pessoas da cidade de Fortaleza, Ceará, com idade média de 34,3 anos (DP = 11,86), 

afiliados à religião católica (24,8%), protestante (22,6%), protestante inclusiva (20,5%), 

espírita (19,2%), e de matriz africana (12,8%). Esses participantes responderam um 

questionário contendo, dentre outros instrumentos, uma medida de crenças sobre a 

natureza da homossexualidade. Uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) 

revelou que houve diferença significativa entre os grupos em relação às crenças ético-

morais (F(4, 229) = 22,24, p < 0,001); religiosas (F(4, 229) = 31,09, p < 0,001); 

psicossocial (F(4, 229) = 3,28, p < 0,001); psicológica (F(4, 229) = 41,11, p < 0,001); e 

biológica (F(4, 229) = 12,96, p < 0,001). De modo geral, católicos e protestantes 

apresentaram valores equivalentes e mais elevados quanto à adesão a todas as crenças 

em comparação aos demais grupos. Isso indica que cristãos utilizam diferentes maneiras 

para explicar a origem da homossexualidade, ao passo que as demais religiões, embora 

com médias menores, tendem a aderir mais a explicações de cunho psicossocial. 
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Resumo 

 

A ansiedade é um fenômeno que está presente na vida de muitos indivíduos e, quando 

manifestada de maneira intensa e exagerada, pode levar as pessoas a perceberem um 

maior número de situações como ameaçadoras, gerando sentimentos negativos. 

Considerando que a compra compulsiva (CC) é usada como rota de fuga para diminuir 

tensões, pressupõe-se que a ansiedade pode estar associada a este tipo de 

comportamento. Diante disso, objetivou-se verificar a relação entre Ansiedade e CC. 

Participaram 329 universitários, residentes na região Nordeste do Brasil, sendo a 

maioria de universidade particular (54%), do sexo masculino (52%), com média de 

idade de 24,67 anos (DP = 6,34). Os participantes responderam à Richmond 

Compulsive Buying Scale (RCBS), ao Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

e a perguntas sociodemográficas. Com o auxílio do software SPSS 21.0, realizou-se 

correlação de Pearson que evidenciou relação positiva e significativa entre CC e 

Ansiedade Traço (r = 0,24; p < 0,001), indicando que quanto mais elevado for o grau de 

Ansiedade Traço, maior será a frequência de CC. Portanto, os resultados avançam na 

compreensão dos fatores de risco para a ocorrência de comportamentos de CC, o que 

pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias interventivas.  

Área da Psicologia do Consumidor. 
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Elizabeth Joan Barham (UFSCar) 

 

Resumo 

 

Cuidadores que assistem familiares com doença de Alzheimer (DA) tendem a 

apresentar conhecimentos limitados sobre como lidar com as dificuldades interpessoais 

que existem nesse contexto. No presente estudo, avaliamos se cuidadores que 

participam do programa ComTato (formato on-line) aprendem informações novas sobre 

como reduzir tensões e como melhorar as interações, no contexto de cuidado. A partir 

de um delineamento experimental, 15 cuidadores foram alocados ao Grupo de 

Intervenção (GI) e participaram do programa ComTato on-line; 14 cuidadores entraram 

no Grupo Controle (GC). Todos responderam ao Teste de Conhecimentos, com 

perguntas sobre os seguintes tópicos: (a) DA, (b) enfrentamento de estresse, (c) 

habilidades sociais, (d) elogios e críticas e (e) estimulação cognitiva. Mudanças nos 

escores, do pré-teste para o pós-teste, foram examinadas para cuidadores do GI e do 

GC. Considerando o escore total, foi observada um ganho para os cuidadores que 

participaram do programa de intervenção, de tamanho de efeito grande (d>1,71, 

p<0,001). Portanto, parece que o programa ComTato pode ajudar cuidadores a se 

sentirem mais preparados para exercer essa função. Em pesquisas futuras, será 

importante avaliar se mudanças nos conhecimentos são relacionadas com percepções de 

competência e o uso de estratégias novas para lidar com dificuldades no contexto de 

cuidado. 
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Resumo 

 

Estudos preliminares apontam que atitudes ligadas ao conservadorismo político tendem 

a aumentar a intenção corrupta. Entretanto, o poder preditivo das bases psicológicas de 

tais atitudes políticas ainda não foi avaliado sistematicamente. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar como a intenção corrupta é predita por Orientação à Dominância 

Social (ODS), definida internacionalmente como apoio político-ideológico às 

hierarquias sociais, e por Crença no Mundo Competitivo (CMC), previamente apontada 

como base psicológica da ODS e definida como crença de que o mundo é um lugar 

extremamente competitivo. Entre outubro e novembro de 2020, 1.110 indivíduos 

(51,4% do gênero masculino) com idades entre 18 e 78 anos (M=34,52;DP=12,99) 

responderam a um questionário online. Foi conduzida uma regressão linear tendo como 

preditores a média da pontuação na Escala de Orientação à Dominância Social e na 

Escala de Crenças no Mundo Competitivo, sendo o desfecho a média na Vinheta de 

Intenção Corrupta (todas validadas para o contexto brasileiro). Os resultados indicaram 

que a CMC prediz a intenção corrupta significativamente (&#946;=0,35; p<0,001) 

enquanto a ODS não (&#946;=0,02; p=0,58), sugerindo que a base psicológica de 

atitudes políticas é relevante para predizer corrupção. Assim, intervenções buscando 

coibir intenção corrupta devem incluir mudanças em construtos psicológicos, 

especialmente a CMC. 
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Resumo 

 

O trabalho se debruça sobre o fenômeno das Representações Sociais, entendidas aqui 

como um conjunto de teses do Senso Comum que possuem função de nortear a 

realidade de maneira direta e indireta. O tema escolhido para a presente investigação 

foram os conteúdos sobre mulher(es) presentes nas músicas de forró lançadas entre os 

anos de 2000 - 2021 e cantadas tanto por homens (n= 5) como por mulheres (n= 5). O 

referencial teórico foi a Teoria das Representações Sociais e o instrumento analítico foi 

o software de análise lexical IRAMUTEQ, utilizado para os procedimentos de análise 

fatorial de correspondência e classificação hierárquica descendente. Os critérios de 

inclusão no corpus foi que as letras das músicas deviam falar sobre mulher(es) e terem 

sido lançadas dentro do marco temporal. Encontraram-se representações bastante 

clássicas e sexistas a respeito dos papéis de gênero feminino mas também há a presença 

de representações polissêmicas e bastante liberais nas músicas de cantoras. Os homens 

apresentam uma visão mais cristalizada e objetiva sobre elas, acredita-se que há 

diferença por estarem falando na posição de interlocutores. Aponta-se a necessidade de 

pesquisas buscando entender o impacto do consumo desses cantores e cantoras na 

autoimagem dos ouvintes. 

Palavras-Chave: Representações Sociais; Mulheres; Forró. 
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Resumo 

 

Este trabalho analisou as Representações Sociais sobre mulher/es presentes nas músicas 

de Funk cantadas por homens e mulheres durante o período de 2000 - 2018. Com 

auxílio do software IRAMUTEQ foram realizados os procedimentos de Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) e de Análise Fatorial de Correspondência (AFC) nas 

219 músicas da amostra (78 de mulheres e 141 de homens). Para interpretação dos 

resultados, adotou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) que demonstra a 

existência de representações polissêmicas nas músicas das mulheres, enquanto as dos 

homens são mais cristalizadas e rasas. Vale ressaltar a presença dos relacionamentos 

afetivos dentro das letras quase que de forma unânime a menção de mulher(es). 

Palavras-Chave: Representações Sociais; Funk; Mulheres. 
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Resumo 

 

O presente estudo teve o objetivo de analisar as Representações Sociais sobre 

mulher(es) nas músicas do Sertanejo Universitário. As representações sociais são aqui 

consideradas como teorias do senso comum por meio das quais o mundo é interpretado. 

O corpus da pesquisa foi constituído por letras de músicas sertanejas lançadas entre os 

anos 2000 e 2018 que falam sobre mulher(es). Os dados foram analisados com a ajuda 

do software IRAMUTEQ. Na condição de músicas cantadas por mulheres, os resultados 

mostram a existência de quatro Classes, denominadas: “abandono e traição”, “festas e 

bebidas”, “rompimento, rancor e vingança” e “desejo de superação”. Na condição de 

músicas cantadas por homens, os resultados mostram a existência de cinco Classes, 

nominadas: “orgulho e ausência”, “desejo de vingança”, “amor e ilusão”, “desejo de 

superação” e “presente versus passado”. A análise dos dados aponta para uma 

representação social das relações afetivas que seria, majoritariamente, conflituosas, 

marcadas por traições e abandono. Os dados são discutidos a partir da contradição da 

imagem de mulher empoderada passada pelas cantoras desse gênero musical e da 

mulher que sofre desesperadamente por amor e tem sede de vingança por elas cantada 
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Resumo 

 

A Reforma Psiquiátrica possui fundamental importância para solidificação de 

estratégias que colaboram para o cuidado e o convívio do sujeito em seu território. O 

objetivo da pesquisa foi analisar a participação dos integrantes da Associação dos 

Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas/RS no processo de inserção social. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e a produção de dados se deu por meio de 8 

entrevistas narrativas com participantes com idades entre 26 e 58 anos, sendo 2 

mulheres e 6 homens que na sua experiência de vida enfrentaram o sofrimento psíquico. 

As entrevistas foram realizadas com cada participante individualmente, sendo gravadas 

e posteriormente transcritas. A análise temática dos dados proporcionou a criação de 

duas categorias: (I) a vida e o sofrimento psíquico; (II) os efeitos da Associação: 

acolhida, escuta e o processo de emancipação. As ferramentas e os processos de 

inserção dos usuários, apoiam-se na participação e enfrentamento dos determinantes 

sociais. Os dados apontam que as práticas emancipatórias proporcionam a autonomia e 

a reabilitação psicossocial dos associados rompendo com o preconceito. Por fim, 

ressalta-se que o estudo apresenta como ponto forte a potência humana e as superações 

que envolvem os processos que integralizam a produção de cuidado. 
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Resumo 

 

A sociedade atual vive uma era virtual. O objetivo do presente trabalho foi discutir a 

relação entre as atitudes frente ao Instagram e suas formas de uso, juntamente a 

autoestima e depressão. Para este propósito, o estudo contou a participação de 518 

sujeitos da população geral, sendo de média de idade de 24,4 anos (DP = 8,68), do sexo 

feminino (73,9%), solteiros (86,7%), de classe média baixa (33,2%) e ensino superior 

incompleto (49,4%). Para coleta dos dados os participantes responderam Escala de 

Atitudes perante o Instagram (EAPI), Escala de Auto-Estima de Rosenberg (EAR) e 

Inventário de Depressão de Beck-13 (BDI-13), bem como questões sociodemográficas. 

O resultado obtido a partir da correlação bivariada entre EAPI o EAR (r = 0,18 p < 

0,01), se mostrou significativo, similar ao que foi observado com BDI-13 (r = - 0,09, p 

<  0,05). Quanto ao  tempo de uso, há uma correlação positiva entre tempo de uso do 

Instagram e BDI (r = 0,16, p < 0,01) e uma correlação negativa entre tempo de uso do 

Instagram e EAR (r = -0,13, p < 0,01). Portanto, esse estudo se fez importante e 

necessário para compreender a relação dessa rede social com os constructos 

psicológicos. 
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Resumo 

 

Essa pesquisa teve por avaliar um modelo explicativo das atitudes punitivas frente aos 

adolescentes em conflito com a lei (ADCL) a partir de fatores individuais dos 

julgadores (Autoritarismo de Direita e Orientação à Dominância Social) e dos 

estereótipos atribuídos aos ADCL. Participaram da pesquisa 208 pessoas da população 

geral com idade média de 29 anos (DP = 13,13), sendo a maioria do gênero feminino 

(64,4%), que responderam a Escala de Atitudes Punitivas Frente a Jovens Infratores, a 

Escala de Estereótipos de Jovens Infratores, a Escala de Autoritarismo de Direita e a 

Escala de Orientação à Dominância Social. Foi realizada uma regressão hierárquica com 

método Enter para dois modelos, o primeiro só com as variáveis individuais, e o 

segundo, com os estereótipos. Ambos foram significativos, p < 0,001, e contaram com o 

fator Autoritarismo explicando positivamente as atitudes punitivas. No primeiro, teve-se 

também o fator Contestação à autoridade predizendo as atitudes de forma negativa. No 

segundo, os estereótipos de Jovens Predadores e de Reincidência predisseram de 

maneira positiva as atitudes punitivas. Portanto, as diferenças individuais dos 

participantes e os estereótipos que atribuem aos ADCL, de fato, influenciaram as 

atitudes punitivas frente a eles. 
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Resumo 

 

O Brasil vive um momento de polarização das opiniões públicas a respeito da política e 

tornou-se comum classificar as pessoas dentro de estereótipos ideológicos de direita e 

de esquerda. Chama atenção que o brasileiro não sabe definir exatamente o que são 

características de uma posição política de direita e de esquerda, mas que é comum o uso 

de estereótipos desse tipo no cotidiano. Uma das formas de se compreender tal 

atribuição é por meio da Teoria da Identidade Social. Dessa forma, a pesquisa teve 

como objetivo identificar os estereótipos atribuídos por pessoas de direita e esquerda ao 

seu próprio grupo de pertença político (endogrupo) e ao grupo político que não faz parte 

(exogrupo), tendo como base a Teoria da Identidade Social. A amostra foi composta por 

102 pessoas, 58,80% identificados com a esquerda e 41,20% com a direita. Os 

participantes foram recrutados virtualmente e foram solicitados a preencher o 

instrumento de checklist para identificar o conteúdo dos estereótipos. O resultado obtido 

é o de fortalecimento da identidade social relacionada ao próprio posicionamento 

político. Portanto, características consideradas positivas foram associadas ao próprio 

grupo e características negativas, foram associadas ao exogrupo. 
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Resumo 

 

Durante a pandemia da COVID-19, embora as pessoas possam adotar comportamentos 

preventivos para minimizar os riscos, pouco se sabe sobre os fatores que podem 

aumentar tais comportamentos. A presente pesquisa visa verificar o poder preditivo de 

variáveis sociodemográficas (idade, sexo e escolaridade) e medo da COVID-19 em 

comportamentos preventivos de infecção por COVID-19. Participaram 464 pessoas de 

diferentes estados brasileiros (Midade = 29,83), em maioria mulheres (71,1%) e com 

ensino superior incompleto (33,4%). Aplicou-se a Escala de Comportamentos 

Preventivos de Infecção por COVID-19, Escala de Medo da COVID-19 e questões 

sociodemográficas. Os resultados, por meio de regressões múltiplas hierárquicas, 

demonstraram que o modelo geral explicou 16% dos comportamentos preventivos, 

tendo como preditores significativos o sexo (&#946; = 0,09; p < 0,05), escolaridade 

(&#946; = 0,16; p < 0,01) e o medo da COVID-19 (&#946; = 0,31; p < 0,01). Os 

resultados indicaram que mulheres, pessoas com maiores níveis de escolaridade e medo 

da COVID-19, apresentam mais comportamentos preventivos de infecção por COVID-

19. Em suma, os resultados podem contribuir para a investigação científica, respaldando 

profissionais ou interessados na temática a discutir propostas que visem aumentar os 

comportamentos preventivos, ajudando a mitigar a propagação viral e diminuir os 

impactos negativos da COVID-19. 
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Resumo 

 

Os conflitos familiares nas Varas de Famílial levam à separações de casais e famílias, 

com sérias consequências para o equilíbrio psicológico, a inserção social e o 

desenvolvimento dos envolvidos, exigindo novas metodologias de atuação, voltadas à 

mediação de conflitos e cultura da paz. Focando a aplicação das Constelações 

Familiares no Sistema Judiciário, a Pesquisa investigou, no Centro de Mediação de 

Conflitos/CEJUSC de São Vicente, os efeitos da participação na resolução de conflitos 

geradores dos processos judiciais das famílias envolvidas, contribuindo para 

consolidação de tecnologia social inovadora de cuidado humano, voltada à humanização 

do atendimento. A coleta de dados, realizada entre maio e julho de 2020, envolveu 40 

participantes de Constelações Familiares em 2018 e 2019, com aplicação de 

questionário avaliativo sobre os efeitos destas na resolução dos conflitos familiares. Os 

resultados apontaram que 77,7% das pessoas recomendaria as Constelações Familiares 

para outras pessoas e 7,4% indicaria, dependendo das circunstâncias; 72,5% relataram 

melhora na condição emocional; e 85% citaram os bons efeitos das Constelações 

Familiares em suas vidas. As vivências nas Constelações Familiares foram avaliadas 

como positivas, melhorarando a visão sobre o atendimento no Fórum. A partir dos 

resultados foi produzida uma Cartilha Informativa online a ser entregue antes das 

vivências. 
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Resumo 

 

O advento da internet tornou a pornografia mais acessível para as pessoas, inclusive 

adolescentes. Esta revisão sistemática objetiva sintetizar os dados na literatura científica 

sobre fatores associados ao consumo de Materiais Sexualmente Explícitos da Internet 

(MSEI) entre adolescentes. 753 registros nas bases de dados Scopus, Embase, PubMed 

e PsycINFO foram triados utilizando a string: (porn* AND online) OR (porn* AND 

internet) OR "sexually explicit internet material" OR SEIM AND (adolescen* OR teen* 

OR young* OR youth OR juvenile OR student). 31 estudos quantitativos de 

levantamento que apresentam resultados empíricos originais e abordam o uso de MSEI 

entre adolescentes foram incluídos para a extração dos dados, análise de qualidade e 

síntese. Foram excluídos estudos publicados anteriormente a 2016 ou em periódicos não 

revisados por pares. Os resultados apontam que ser menino, mais velho e possuir 

menores níveis de desenvolvimento positivo na juventude e de suporte familiar 

predizem uma maior exposição a MSEI. Ainda, envolver-se com sexo casual, ter noções 

de mulheres como objetos sexuais, sintomas depressivos e ansiosos, e preocupação com 

performance sexual podem estar associados a um consumo mais frequente de MSEI. 

Literacia em uso de pornografia para adolescentes é fundamental para prevenir 

possíveis impactos negativos do consumo de MSEI. 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar as Representações Sociais (RS) 

de um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro frente a pandemia do 

COVID-19. A abordagem psicossociológica de Willem Doise foi adotada como 

referencial teórico-metodológico. Os dados foram analisados por meio do software de 

análise lexical IRAMUTEQ que processou 403 comentários dos leitores de uma 

reportagem do Estadão que noticiava uma fala de Bolsonaro sobre um possível 

impeachment: “Se Deus quiser, termino meu mandato”. Com vistas a analisar as 

ancoragens político-ideológicas, os comentários foram previamente classificados entre 

apoiadores e críticos do impeachment. Os resultados indicaram quatro classes lexicais 

semanticamente interpretadas como: Críticas ao Lulo-petismo e apoio a Bolsonaro 

(12,8%) – ancorada na oposição ao impeachment; Avaliação crítica das práticas do 

governo Bolsonaro (40,10%); Impeachment como vontade divina (27,90%); e Uso 

indevido do nome de Deus (19,10%) – ancorada na favorabilidade ao impeachment. 

Como princípios organizadores, verificou-se a polarização política e o nível de 

influência religiosa. Concluiu-se que a má gestão da pandemia e críticas negativas de 

cunho religioso avolumam RS negativas sobre Bolsonaro e que o pouco apoio 

verificado embasa-se no anti-lulismo e na religiosidade. Verificou-se ainda que a 

polarização política e a religiosidade regulam o pensamento político sobre o 

impeachment. 
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Resumo 

 

Considerando que a orientação à dominância social (ODS) e os valores humanos têm 

apresentado contribuições no entendimento de crenças, julgamentos, atitudes e 

comportamentos, realizou-se a presente pesquisa para analisar em que medida tais 

construtos podem auxiliar na explicação das crenças sobre a cura da homossexualidade. 

Especificamente, objetivou-se conhecer o papel mediador dos valores normativos na 

relação entre crenças sobre a cura da homossexualidade e ODS. Participaram desse 

estudo 391 brasileiros (69,5% mulheres; M = 21,7 anos; DP = 5,07) que responderam a 

Escala de Orientação à Dominância Social, a Escala de Crenças sobre a Cura da 

Homossexualidade, o Questionário de Valores Básicos e perguntas demográficas. Os 

resultados demonstraram que o efeito indireto da ODS nas crenças sobre a cura gay foi 

mediado parcialmente pelos valores normativos (b = 0,04; IC95% [0,02; 0,06]). Isto 

significa que pessoas mais orientadas à dominância social, que aderem em maior 

medida à manutenção do status quo, tendem a endossar mais valores normativos de 

tradição, obediência e religiosidade e, consequentemente, a acreditar que a 

homossexualidade pode e deve ser curada mediante tratamentos de reversão sexual. 

Esses achados estão alinhados com a literatura, que mostra que valores normativos e 

ODS atuam como fortes preditores do preconceito sexual. 
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Resumo 

 

A teoria da dominância social postula que as sociedades tendem a se organizar em 

hierarquias, de modo que alguns grupos sociais se constituam como hegemonicamente 

superiores a outros grupos. No domínio das relações intergrupais entre heterossexuais e 

homossexuais, homossexuais foram historicamente condenados a um lugar de desvio, 

loucura e desprezo. Por muito tempo, a heterossexualidade foi considerada como o 

único padrão sexual aceitável, disseminando-se a ideia de que a homossexualidade 

deveria ser curada. Considerando essa contextualização, o presente estudo objetivou 

analisar em que medida a orientação à dominância social (ODS) se relaciona com as 

crenças sobre a cura gay. Contou-se com a participação de 391 brasileiros (69,5% 

mulheres; M = 21,9 anos; DP = 5,07) que responderam a Escala de Orientação à 

Dominância Social, a Escala de Crenças sobre a Cura da Homossexualidade e questões 

demográficas. Os resultados demonstraram que as crenças sobre a cura da 

homossexualidade se correlacionaram positivamente com a ODS, indicando que, em 

termos psicológicos e sociais, indivíduos mais orientados à dominância social estão 

mais motivados a reforçar crenças de que a homossexualidade precisa ser curada a fim 

de justificar o status quo e manter as desigualdades de orientação sexual. 
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Resumo 

 

Atualmente, observa-se uma crescente visibilidade e conquista de direitos civis para a 

comunidade LGBT+. Contudo, mesmo diante do reconhecimento formal desses 

direitos, o preconceito sexual persiste em níveis elevados no Brasil, sendo comum 

pessoas não-heterossexuais experienciarem situações de discriminação e escutarem que 

a sua sexualidade é uma anormalidade que deveria ser tratada. Nessa direção, objetivou-

se conhecer em que medida o preconceito sexual se relaciona com crenças biológicas 

sobre a cura da homossexualidade. Participaram 430 universitários (72,5% mulheres; M 

= 23,5 anos; DP = 5,07), os quais responderam a Escala Multidimensional do 

Preconceito Sexual, a Escala de Crenças sobre a Cura da Homossexualidade e perguntas 

demográficas. Dentre os resultados encontrados, é possível destacar relações 

significativas entre crenças biológicas sobre a cura gay e as dimensões de 

heterossexismo (r = 0,51), negação da discriminação (r = 0,38) e resistência à 

heteronormatividade (r = -0,15), relativas ao preconceito sexual. Isto significa que 

quanto mais as pessoas são homofóbicas e negam a discriminação sexual como uma 

realidade no Brasil, mais apoiam a proposição de que a homossexualidade é uma 

disfunção biológica que deve ser curada. Por outro lado, quanto mais resistem às 

imposições do padrão heteronormativo, menos endossam crenças biológicas sobre a 

cura gay. 

Palavras-Chave: Crenças; Cura da homossexualidade; Preconceito sexual. 
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Resumo 

 

A presente pesquisa objetivou analisar como a exposição a conteúdo antissocial online 

(CAO) e a personalidade impactam o cyberbullying, considerando a prevalência e 

prejuízos desse comportamento virtual. O Estudo 1 (N= 429; 71,8% mulheres; Idade 

média = 25,07; DP = 7,59) verificou as propriedades psicométricas da Escala de 

Exposição à CAO (organização unifatorial; Eigenvalue = 3,17; Variância explicada 

53,10%; &#945; = 0.88). O Estudo 2 (N= 397; 71% mulheres; Idade média = 29,33; DP 

= 8,54) observou correlações do cyberbullying (Escala Florence de Cyber-Agressão) 

com a exposição à CAO (r = 0,26; p < 0,01), amabilidade (r = -0,21; p < 0,01) e 

estabilidade (r = -0,14; p < 0,01). O Estudo 3 testou experimentalmente o impacto da 

exposição à CAO no compartilhamento desse tipo de conteúdo (faceta do 

cyberbullying). 302 sujeitos, divididos em 2 grupos aleatórios (Idade média = 26,57 

anos; DP = 8,87; 73,2% mulheres) foram expostos a postagens antissociais 

(experimental) ou neutras (controle), selecionando posteriormente conteúdos que 

desejaria compartilhar. O grupo experimental compartilhou mais CAO em comparação 

ao grupo controle (t = 2,53; p < 0,01; d = 0,29; gl = 221). Os objetivos foram 

cumpridos, destacando-se o caráter inovador da pesquisa a nível internacional. 
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Resumo 

 

Neste painel são apresentados alguns resultados de uma prática investigativa que 

analisou as trajetórias de pessoas negras com graduação, mestrado e doutorado em 

Psicologia, com o objetivo de elucidar os aspectos relativos à elaboração de um projeto 

profissional e de vida, os efeitos racismo na formação e no exercício da 

empregabilidade, e a assunção da identidade racial. Com inspiração epistemológica 

descolonial, a pesquisa foi teoricamente fundamentada por uma articulação de saberes 

oriundos da Psicologia Social e dos estudos sobre carreira. A proposta metodológica 

teve cunho etnográfico e, através do cruzamento dos textos de campo (observações, 

conversas e documentos) com as histórias ouvidas por meio de entrevistas 

semiestruturadas, foram produzidas duas grandes narrativas ficcionais, que se ancoram 

no embaralhamento de informações e experiências reais para assegurar o anonimato dos 

participantes. Através da reconstrução dos relatos e da análise qualitativa realizada por 

procedimento de categorização temática, destacam-se entre os resultados os impactos 

das diferenças materiais e simbólicas enfrentadas pelos informantes para completar a 

formação, as múltiplas configurações do racismo, a falta de representatividade e o 

epistemicídio, mas também se constata a busca por uma Psicologia que, para além de 

uma escolha profissional, pudesse ser instrumento de resistência e enfrentamento às 

opressões vividas. 
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Resumo 

 

O preconceito pode ser definido como uma atitude negativa em relação a um/ grupo ou 

a indivíduos por pertencerem a determinados grupos. Essa definição tem favorecido 

com que seu estudo seja direcionado a grupos específicos (i.e. sexismo, racismo, 

idadismo, homofobia, etc). Apesar do preconceito se direcionar a grupos específicos, 

acreditamos que tais expressões podem estar relacionadas entre si. Tendo isso em vista, 

o objetivo geral do presente estudo foi analisar a relação entre racismo, homofobia, 

sexismo e idadismo. Contou-se com uma amostra de 531 participantes, dos quais 417 

pertenciam ao sexo feminino e 110 ao sexo masculino. As idades variaram de 18 a 74 

anos (M=24,74; DP=9,64). Os participantes responderam a um questionário online com 

diferentes medidas de preconceito. Verificou-se que todas as formas de preconceito 

analisadas estão correlacionadas entre si. Adicionalmente, foi identificado que homens 

expressaram maiores índices de preconceito do que as mulheres, sendo o idadismo o 

preconceito mais prevalente, independente do gênero. Conclui-se que existem relações 

moderadas e altas entre diferentes formas de preconceito, e que é preciso uma maior 

atenção para prevenção e combate ao idadismo, tendo em vista que foi o preconceito 

mais expresso pelos participantes. 
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Resumo 

 

O presente estudo objetivou analisar o papel mediador do escopo de justiça como uma 

justificativa para a relação entre preconceito e a discriminação contra grupos étnicos e 

minoritários no Brasil (indígenas, ciganos e imigrantes negros). Foi realizado um estudo 

quantitativo através de questionário online relacionando preconceito contra esses 

grupos, escopo da justiça (fatores “percepção das desigualdades” e “restrição do escopo 

de justiça”) e suporte a políticas discriminatórias (SPD) através de medidas adaptadas 

para o contexto brasileiro. Participaram do estudo 94 pessoas de diferentes cidades 

brasileiras, com idades entre 18 e 64 anos, onde 50% se identificaram como brancos, 

com renda mensal familiar média de 4.479,98. A análise de dados se deu através de 

análise descritiva, fatorial e inferencial com uso do pacote estatístico SPSS. Os 

resultados mostraram que houve mediação parcial entre preconceito e SPD apenas pelo 

fator “restrição do escopo de justiça”, onde as variáveis se correlacionaram positiva e 

significativamente. Isto é, os participantes utilizaram a justificativa de restrição do 

escopo de justiça para o endogrupo a fim de legitimar a exclusão dos grupos étnicos e 

minoritários, disfarçando o preconceito. Esta pesquisa corrobora com estudos sobre 

como a discriminação é legitimada e perpetuada no Brasil. 
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Resumo 

 

A Pesquisa investigou as representações sociais de docentes do Ensino Superior sobre 

sofrimento psíquico e adoecimento laboral, vivenciado no exercício da função e a 

relação com o cenário contemporâneo de organização do trabalho do professor. Com 

base no Referencial Teórico da Psicologia Social, focado nas Representações Sociais, 

buscou-se compreender a construção e internalização do discurso coletivo sobre papeis 

sociais, verificando a dissintonia entre discurso social einternalizado pelos sujeitos, com 

relação ao sofrimento psíquico e adoecimento laboral. Foram aplicados questionários on 

line, com 17 questões fechadas e abertas, envolvendo 100 docentes do Ensino Superior, 

adultos, sem limitação de idade, gênero, etnia, com formação acadêmica variada, no 

exercício ativo da docência em Instituição Pública ou Privada no momento da pesquisa, 

selecionados entre os grupos de professores das redes de contato da pesquisadora, que 

tem ampla experiência de trabalho em IES privadas e pública, e que aceitaram 

formalmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A meta foi contribuir para 

o aperfeiçoamento e qualificação de políticas públicas, integrando educação e saúde, 

alinhadas às necessidades específicas da população pesquisada e ao princípio da 

equidade, apresentando uma tecnologia social inovadora de cuidado, potencializadora 

de recursos subjetivos dos docentes para uma atuação profissional harmônica e feliz. 
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Resumo 

 

O suicídio não é um assunto que estudantes e profissionais da área da saúde tenham 

facilidade de lidar e isso traz sobre ele um forte estigma. Esta pesquisa tem como 

objetivo descobrir o que os estudantes de psicologia pensam sobre pessoas que 

cometeram suicídio. Participaram da pesquisa 99 estudantes de um curso de Psicologia 

do Sudeste do Brasil.  Os participantes responderam perguntas sociodemográficas e 

uma pergunta de evocação das cinco primeiras palavras que vinham à mente ao pensar 

em uma pessoa suicida. Após análises de categorização das palavras, verificou-se que os 

participantes acreditam que pessoas que cometem suicídio são tristes, deprimidas e até 

mesmo desesperadas. Os resultados evidenciam estereótipos associados a valências 

negativas, o que pode gerar preconceito frente às vítimas e possíveis vítimas. Sugere-se 

que esse assunto seja mais explorado em cursos de graduação e por profissionais da área 

da saúde para que o acolhimento das vítimas seja o mais completo possível. 
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Resumo 

 

As manifestações de 2013 eclodiram como símbolo do profundo descontentamento da 

população brasileira acerca da classe política. Doravante, desencadeou-se uma 

bipolaridade política. Assim, pesquisas que investiguem esse processo mais 

profundamente são necessárias. O objetivo deste estudo é mapear os estereótipos sobre 

grupos com posicionamento político de direita e de esquerda. Foram entrevistados 21 

fluminenses, com média de idade de 33 anos, sendo 52% mulheres, e 47,6% com 

posicionamento político de esquerda. Os entrevistados com posicionamento político de 

esquerda levantaram conceitos relacionados ao grupo de direita (outgroup) como 

ignorante, antidemocrático, imediatista, individualista, meritocrático, reacionário e 

preconceituoso. Ademais, consideram-os focados demais na economia. Por outro lado, 

o próprio grupo (ingroup) foi caracterizado como engajados politicamente, estudiosos e 

tolerantes. Já pessoas com o posicionamento político de direita caracterizaram o 

outgroup como arrogantes, inflexíveis, hipócritas, demagogas e intolerantes em relação 

à economia. Entretanto, consideram-os empáticos. Ao ingroup, associaram ao conceito 

de “família” e a meritocracia. Ambos os grupos, entretanto, entendem o outro como 

radical, alienado e manipulado por políticos. Entendem-se a favor da liberdade, 

enquanto consideram o outro autoritário. Serão apresentadas limitações e implicações 

desses resultados, comparando-os com a literatura científica, e possíveis explicações 

desses resultados utilizando, principalmente, a teoria da identidade social. 

Palavras-Chave: estereótipos; posicionamento político; teoria da identidade social 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 7312512 

 

Evidências de Validade da Versão Traduzida da Escala de Confiança 

Generalizada em Amostra Brasileira 

 

Felipe Sêda Camilo (Universidade de Brasília - UnB), Ingrid Lopes Fernandes da 

Rocha (Universidade de Brasília - UnB), Juliana Barreiros Porto (Universidade de 

Brasília - UnB) 

 

Resumo 

 

A confiança generalizada é um mecanismo psicológico caracterizado pela expectativa 

do cumprimento de obrigações e responsabilidades por parte do outro, baseada na 

crença da benevolência humana em geral. É capaz de reduzir a complexidade ambiental 

e de encorajar a exposição a relacionamentos não familiares. Não existem escalas para 

mensurar tal construto no Brasil e, portanto, este trabalho objetivou traduzir a escala de 

confiança generalizada e identificar evidências de validade para sua estrutura interna em 

amostra brasileira. A tradução obedeceu às etapas de tradução, tradução reversa e 

comparação com a escala original. A escala traduzida foi respondida através de 

questionário online autoaplicável por 323 participantes brasileiros com idade média de 

28,82 anos (DP = 12,3), sendo 70,9% do sexo feminino. A análise fatorial exploratória 

realizada no software FACTOR, por meio do método MRFA, indicou adequação da 

estrutura unifatorial (&#945;=0,85, ômega=0,86, glb=0,87), convergente com a 

estrutura original. A escala atingiu 57,8% de variância explicada, com cargas fatoriais 

que variaram de 0,51 a 0,86. Os resultados evidenciam a adequação da medida traduzida 

para avaliar a confiança generalizada na amostra deste estudo. Nesse sentido, os 

achados contribuem para futuros estudos que queiram avaliar essa variável e suas 

relações com outros conceitos. 
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Aline Lima-Nunes (UFCG - Universidade Federal de Campina Grande) 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a utilização de discursos de justiça para legitimar a 

exclusão social de grupos étnicos e minoritários. Para tanto, foi realizado um estudo 

qualitativo por meio de questionário online através de questões sociodemográficas e 

uma questão aberta sobre como o brasileiro justificaria o preconceito contra minorias no 

Brasil. Participaram do estudo 97 pessoas de diferentes estados brasileiros, com idades 

entre 18 e 64 anos, onde 50% se autodeclararam brancas e apresentavam renda mensal 

familiar média de R$ 4.479,98. A análise da questão aberta se deu através da técnica de 

análise de conteúdo e foram identificadas quatro categorias. A categoria “Preconceito 

Étnico/Racial” foi a que obteve mais respostas (36%), associando o preconceito a 

questões de raça e de etnia, a partir da pertença a um grupo diferente. A categoria 

“Preconceito Justificado pela Justiça” (20,62%) foi a mais relevante em seu conteúdo e 

apresentou respostas sobre como o preconceito aparece sustentado em discursos que 

reforçam a defesa da justiça e a igualdade entre os grupos. Esses resultados corroboram 

com estudos sobre o papel da justiça na exclusão social, ao explorar os discursos 

justificadores que reproduzem a discriminação de grupos minoritários no Brasil. 

Palavras-Chave: preconceito; legitimação; justiça 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 3821480 

 

Experiências de assédio de rua: é frequente entre mulheres? 

 

Ágatha Aila Amábili de Meneses Gomes (Universidade de Fortaleza), Natalia 

Fernandes Teixeira Alves (Universidade de Fortaleza), Luana Elayne Cunha de Souza 

(Universidade de Fortaleza), Rafaelly Naira da Silva (Universidade de Fortaleza) 

 

Resumo 

 

Essa pesquisa objetivou analisar e conhecer as experiências de assédio de rua de 

mulheres. Participaram 238 mulheres, com idades variando entre 18 e 59 anos (M=27,1; 

DP=7,7). Essas responderam a um questionário online que continha uma série de 

perguntas sobre a frequência de assédio de rua em diferentes ambientes públicos. 

Posteriormente, pediu-se que relatassem uma experiência de assédio que lhe aconteceu. 

Os resultados mostraram que 89,5% das mulheres referiram já ter passado por alguma 

situação de assédio na vida. Essa realidade fica ainda mais evidente quando 73,9% das 

mulheres afirmaram sofrer assédio regularmente. Ademais, relataram que já sofreram 

assédio em diferentes espaços públicos, como na rua, praia, supermercado, ônibus e 

festas. Finalmente, para conhecer essas experiências, utilizou-se o Iramuteq para análise 

dos relatos, por meio da Classificação Hierárquica Descendente. Verificou-se a 

formação de três classes, sendo duas referente a lugares e a forma que o assédio ocorre; 

e uma classe que, retrata a reação das mulheres frente a tal situação. Esses resultados 

evidenciam que as mulheres, de fato, vivenciam experiências de assédio de rua de forma 

regular e em diferentes espaços públicos. Tal fenômeno trata-se de um grave problema 

social, pois configura-se como uma forma de violência contra a mulher. 

Palavras-Chave: Assédio de rua. Violência contra a mulher. Espaço público. Mulher. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES por 

meio de bolsa de Mestrado concedida à segunda autora. 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 5233950 

 

Hesitação vacinal na pandemia da COVID-19: efeitos das crenças conspiratórias e 

orientação política 

 

Luccas Moraes Galli (Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)), João Gabriel 

Modesto (Centro Universitário de Brasília (UniCEUB); Universidade Estadual de 

Goiás (UEG)) 

 

Resumo 

 

No Brasil, a polarização política e a desinformação parecem ter afetado a intenção 

inicial das pessoas se vacinarem. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo 

investigar o efeito mediador das crenças conspiratórias sobre a pandemia e das 

informações oficiais na relação entre orientação política e a intenção de se vacinar 

contra COVID-19. 325 participantes responderam a medidas sobre crenças 

conspiratórias, informações oficiais, intenção de vacinação, orientação política e o 

questionário sociodemográfico. Os resultados evidenciaram que quanto mais à direita 

menor a intenção de se vacinar. Adicionalmente, verificou-se que as crenças 

conspiratórias mediaram a relação entre orientação política e intenção de vacinação. 

Além disso, a adesão a informações oficiais mediou (apenas parcialmente) a relação 

entre orientação política e intenção de vacinação. Os achados da pesquisa chamam 

atenção que o endosso de crenças conspiratórias e a polarização política são um grave 

problema para a saúde pública no Brasil, podendo atrapalhar as campanhas de 

vacinação. 
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi conhecer a compreensão dos participantes sobre o ativismo 

e sua identificação enquanto ativistas. Participaram da pesquisa 75 pessoas, com idades 

variando de 19 a 68 anos. Os dados foram coletados de forma on-line por meio de um 

link que continha um questionário sociodemográfico e as seguintes perguntas: “você se 

considera um(a) ativista?” e “para você, o que significa ser um(a) ativista?”. As 

perguntas foram respondidas de forma livre e discursiva e, para as respostas, foi 

realizada a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados indicaram que 15 participantes 

se identificaram como ativistas, e as compreensões sobre o que é ser um(a) ativista 

foram agrupadas em sete categorias. Aquelas que contiveram o maior número de 

respostas referiam-se ao ativismo como o ato de lutar ou defender, por exemplo, uma 

causa ou grupo social, além da visão de ativista como um indivíduo ativo e 

especialmente engajado nas causas que defende, sem medo de se expor socialmente. 

Discute-se como a compreensão acerca do que significa ser um(a) ativista, em termos 

disto requerer maiores esforços e recursos, pode estar ligada à identificação das pessoas 

enquanto ativistas. 
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Resumo 

 

Respostas afetivas variam em termos de valência (positiva/negativa) e intensidade. A 

quarentena, imposta pela pandemia do coronavírus, gerou diversas respostas afetivas e 

novos comportamentos foram adotados para a regulação afetiva, sobretudo no ambiente 

on-line, como por exemplo o hábito de fazer compras on-line. O presente estudo buscou 

testar relações entre intensidade dos afetos, tempo diário dedicado às redes sociais e 

sites de compras, e frequência de compras on-line. Entre janeiro e abril de 2021, 890 

brasileiros da região Sudeste responderam a um questionário via internet, média de 

idade 36,6 anos (DP = 13,1), sendo 70% mulheres. Entre os resultados, destacam-se 

correlações negativas entre tempo diário de redes sociais, satisfação de vida e afetos 

positivos, e correlação positiva entre frequência de compras on-line e afetos negativos. 

Os resultados apontam para relações negativas entre uso de redes sociais e compras on-

line e fatores do bem-estar subjetivo. É possível pensar em orientações para uma melhor 

regulação de afetos de sujeitos no ambiente on-line. Futuros estudos podem explorar se 

há nexo causal nessas relações e examinar mais especificamente o tipo de conteúdo 

consumido nas redes sociais e de compras feitas pela internet. 
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Resumo 

 

O coronavírus (COVID-19) é a preocupação sanitária mais urgente do atual cenário 

mundial. A pesquisa analise maneira quantitativa e qualitativa, mediante levantamento e 

de entrevista semiestruturada, a percepção de risco dos moradores do Distrito Federal 

acerca da COVID-19, bem como a aceitabilidade e o engajamento às medidas de 

isolamento e distanciamento social. Participaram do levantamento 113 respondentes. 

Obteve-se com a escala de Percepção de Risco que a maioria dos respondentes 

acreditam que o coronavírus é um perigo real, julgando importante o isolamento para 

controlar a propagação do vírus (M=3,69; DP=0,49). Os dados obtidos no fator de 

engajamento às medidas de isolamento social sugerem que as pessoas estão respeitando 

as medidas de isolamento (M=3,39; DP; 0,52). É importante ressaltar que o escore foi 

menor do que a percepção de risco, revelando que a percepção de risco é maior do que o 

respeito às medidas de isolamento. Menores escores foram encontrados no fator 

confiança nos dados divulgados sobre a COVID-19 (M=2,60; DP=0,92), demonstrando 

que as pessoas têm dúvidas sobre a veracidade dos dados divulgados pela mídia e pelo 

governo. Na entrevista semiestruturada, conversou-se com pessoas de classe média do 

Distrito Federal, a favor e contra o isolamento social. 
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Resumo 

 

Este artigo teve como objetivo compreender o posicionamento dos adolescentes frente 

aos casos de homofobia e verificar as formas de expressão do preconceito homofóbico 

no ambiente escolar. Trata-se de um estudo do tipo exploratório de abordagem 

quantitativa e qualitativa, com participação de 85 alunos do Ensino Médio de escolas 

públicas e privadas da cidade de Campina Grande/PB. Os participantes responderam 

questões referentes à concordância ou discordância frente a uma situação de homofobia 

na escola e apresentaram justificativas para suas respostas. A partir dos resultados 

estatísticos obtidos através do software Iramuteq, com os produtos textuais da análise de 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), foi verificado que justificativas 

enquadradas nas expressões de preconceito mais diretivas, demonstram plena 

concordância com a atitude homofóbica apresentada, em contrapartida, as justificativas 

classificadas nas formas de expressão mais discretas do preconceito, manifestam 

concordância com atitudes homofóbicas, mas apontam explicações envolvendo aspectos 

religiosos e afirmativas de que a escola não seria um ambiente adequado para 

comportamentos afetivos retratados. Estudos que seguem esta perspectiva, trabalhando 

o preconceito homofóbico e suas implicações na saúde e interações sociais dos 

adolescentes, são importantes ferramentas para o desenvolvimento de políticas escolares 

e atividades de reflexão junto aos alunos sobre a temática. 
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Resumo 

 

Resumo: Historicamente, a crença de que a homossexualidade poderia ser curada trouxe 

graves consequências para aqueles indivíduos que não atendem aos padrões 

cisheteronormativos. Esse tipo de crença ainda persiste, inclusive no contexto brasileiro, 

sendo necessário compreendê-la em maior medida. O presente estudo objetivou levantar 

as crenças sobre a cura da homossexualidade em uma amostra brasileira. Dele 

participaram 237 brasileiros (54,6% mulheres; M = 21,9 anos; DP = 5,07) que 

responderam aos seguintes questionamentos: “Para você, é possível a cura da 

homossexualidade?” e “O que pensa sobre profissionais que promovem 

terapias/tratamentos voltados a esse tipo de “cura”?”. Uma Classificação Hierárquica 

Descendente realizada com o Iramuteq identificou seis classes de crenças sobre a cura 

gay, a saber: (1) impossibilidade de tratamento para a homossexualidade; (2) “não há 

cura para o que não é doença”; (3) homossexualidade como expressão da identidade; (4) 

homossexualidade como uma condição natural; (5) terapia para lidar com a própria 

sexualidade; (6) necessidade de conhecimento por parte de profissionais 

preconceituosos. Os resultados reforçaram a crença de desfavorabilidade em relação a 

profissionais que apoiam o retorno de terapias de reversão sexual, indicando que estas 

terapias não se baseiam em princípios éticos e de igualdade, mas em práticas 

excludentes e discriminatórias. 
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Resumo 

 

A violência sexual (VS) contra crianças e adolescentes se caracteriza como grave 

problema de saúde pública. Dados epidemiológicos são importantes para guiar ações de 

combate e prevenção. Este estudo buscou traçar o perfil das notificações de VS contra 

meninas e meninos, registrado no Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes da 

cidade de João Pessoa, entre 2017 e 2020. Foi realizado um estudo documental de 255 

notificações. Os resultados evidenciaram que pré-adolescentes, do sexo feminino, e cor 

de pele parda foram mais notificadas. A maioria das notificações ocorreu uma única 

vez, sendo o agressor namorado da vítima. O test t indicou que o tempo entre a 

denúncia e a divulgação do abuso foi maior em adolescentes [t(253)=-2,75, p=0,001] e 

o estupro foi mais observado entre meninas (&#967;2=12,305/gl=4, p=0,015). Por meio 

do qui-quadrado, observou-se tendência de os episódios se repetirem 

&#967;2(30)=178,74, (p<0,001) quando a violência ocorreu em residência. Os casos 

foram encaminhados para diversas políticas de proteção, mas não foi constatada 

articulação entre os órgãos notificadores. A falta de unicidade dos dados das diferentes 

esferas que compõem a rede de proteção é considerada uma das principais fragilidades 

do Sistema de Garantia de Direitos e merece atenção dos diversos seguimentos sociais. 
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Resumo 

 

Relacionamentos amorosos podem ser classificados, entre muitas denominações, em 

exclusivos, nos quais se relaciona de maneira exclusiva com apenas um parceiro, e não 

exclusivos, em que se é permitido e concordado entre o casal se relacionar com outros 

parceiros, e isso não se configura como uma traição. A escolha por relacionamentos 

exclusivos ou não exclusivos pode estar relacionada com o apego e o bem-estar. O 

presente estudo buscou verificar diferenças no que se refere ao apego e ao bem-estar 

subjetivo entre aqueles que estão em um relacionamento amoroso exclusivo e aqueles 

em um relacionamento não exclusivo. Participaram 448 adultos que estavam em 

relacionamento, média de idade de 27,8 anos (DP = 8,62), sendo 68,8% mulheres. 

Encontrou-se que pessoas em um relacionamento exclusivo apresentaram médias 

menores na dimensão evitação relacionada ao apego e em afeto negativo em 

comparação com aqueles em um relacionamento não exclusivo. Esses achados ajudam a 

compreender a dinâmica dos relacionamentos e mostram que, possivelmente, os 

relacionamentos exclusivos, diferentemente dos não exclusivos, parecem fornecer uma 

figura de apego capaz de impactar no bem-estar. 
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Resumo 

 

Esta revisão integrativa tem como objetivo compreender como os familiares cuidadores 

pensam o cuidado de pessoas com deficiência. A busca pelos estudos foi realizada nas 

bases de dados Scopus, Web of Science, PsycInfo, INDEXPSI; LILACS, SciELO. Foi 

estipulado o período de tempo que compreende os últimos dez anos de pesquisa (2010-

2020). Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 19 

artigos. A análise dos dados foi categorizada em cinco grandes temas: (a) O cuidado e 

suas implicações emocionais, psicológicas, físicas, comportamentais e sociais; (b) O 

cuidado como solidão; (c) O cuidado e suas demandas práticas; (d) O cuidado e as 

estratégias de enfrentamento; (e) O cuidado e a representação de deficiência. Os 

resultados mostraram que o cuidado é compreendido conforme a cultura e crenças a 

respeito da deficiência, além de ocasionar implicações de diferentes ordens aos 

cuidadores familiares como, discriminações, ansiedade, depressão, solidão e 

dificuldades financeiras. 
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Resumo 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir da replicação do estudo de Máximo e cols. 

(2012), objetivando explorar os processos de construção da identidade racial de crianças 

com idade entre 9 e 13 anos após a implementação da lei de cotas raciais. Foi realizada 

uma pesquisa qualitativa através de entrevistas semiestruturadas, utilizando fotografias 

de crianças negras, pardas e brancas como instrumento de resposta a partir das medidas 

de autocategorização e preferências raciais das crianças quanto aos quesitos beleza, 

moral, comunicabilidade e inteligência. Os resultados mostraram a mesma tendência ao 

autobranqueamento do estudo anterior. No entanto, o número de crianças  que se 

autocategorizaram como negras nesse estudo foi maior que o da heteroidentificação. 

Quanto à preferência racial, a criança branca foi apontada como detentora de todas estas 

características, exceto a da moral, visto que a maioria indicou a criança negra como 

tendo a desonestidade como característica negativa. A partir desses resultados, é 

possível refletir como a questão racial é presente na infância, mostrando o quanto as 

crianças são ativas no processo de identidade racial. De fato, os ideais de 

branqueamento e valores racistas podem estar internalizados desde cedo, apontando 

para a necessidade de estratégias para o enfrentamento da problemática em questão. 
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Resumo 

 

O presente trabalho objetivou verificar os níveis de variáveis psicossociais como 

ideologia política, tendência à ação política, percepção de eficácia coletiva e convicção 

moral de brasileiros no contexto da pandemia de COVID-19. Ademais, buscou-se 

verificar se estas variáveis se diferenciam a partir da confiança que as pessoas indicam 

ter nas ações do Governo Federal para lidar com a pandemia e se a tendência à ação 

política sofre efeito da ideologia política, percepção de eficácia coletiva e convicção 

moral. Para tanto, responderam a um questionário online 613 brasileiros de 18 a 74 

anos. Aqueles que indicaram confiar nas ações do Governo Federal para lidar com a 

pandemia apresentaram maior defesa da ideologia política conservadora. Aqueles que 

indicaram não confiar nas ações do Governo Federal para lidar com a pandemia 

apresentaram maior defesa da ideologia política igualitária. Constatou-se que a 

tendência à ação política sofreu efeito das variáveis analisadas. Conclui-se que as 

variáveis psicossociais se diferenciam a partir da confiança política dos participantes; 

que as pessoas tendem a confiar mais nas ações governamentais quando os membros do 

governo possuem valores semelhantes aos seus; que as pessoas que indicaram não 

confiar nas ações do Governo Federal tendem a engajar mais em ações políticas. 
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Resumo 

 

A corrupção é um fenômeno que pode ser compreendido a partir de diferentes níveis de 

análise. A presente pesquisa articula níveis micro e macro, tendo como objetivo 

investigar, no Brasil e no Reino Unido, o efeito moderador da percepção de punição na 

relação entre a tríade sombria da personalidade e a corrupção. Participaram de um 

estudo online 118 brasileiros e 130 pessoas do Reino Unido. A maioria da amostra foi 

composta por mulheres nos 2 países (Brasil=65,30%; Reino Unido = 88,50%). Os 

participantes responderam a um questionário composto pela Dark Triad Dirty Dozen e a 

medidas de percepção de punição e de corrupção. A punição moderou o efeito do 

maquiavelismo e do narcisismo no Brasil. Já no Reino Unido, a punição moderou 

apenas o efeito do narcisismo. Os resultados sugerem que a interação punição X 

personalidade variam entre os países analisados, chamando atenção para a importância 

de pesquisas que articulem níveis de análise, considerando fatores culturais, no estudo 

da corrupção. 

Palavras-Chave: Corrupção; Tríade Sombria; Pesquisa Multinível 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Não Há 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Código: 8251452 

 

O Jovem como Reflexo da Família: um Estudo sobre a Relação entre Violência 

Intrafamiliar e Violência no Namoro 

 

Sara Janine Silva de Oliveira Souza (Universidade Federal da Paraíba - UFPB - João 

Pessoa, Paraíba), Jérssia Laís Fonseca dos Santos (UFPB - João Pessoa, Paraíba), 

Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB - João Pessoa, Paraíba) 

 

Resumo 

 

A violência intrafamiliar refere-se à comportamentos violentos expressos entre 

integrantes de uma família. A exposição a esse tipo de violência é um importante 

preditor de comportamentos violentos futuros, a exemplo da violência nos 

relacionamentos de namoro. Assim, este estudo objetivou verificar a relação entre a 

violência intrafamiliar sofrida e/ou presenciada por jovens e a violência perpetrada por 

estes no namoro. Participaram 120 jovens, entre 18 e 29 anos (M= 21,2; DP= 2,30), 

sendo a maioria do sexo feminino (81,7%), heterossexual (71,7%) e que atualmente 

estavam namorando (55%). Estes responderam a Escala de Sinalização do Ambiente 

Natural Infantil (SANI), o Inventário de Conflitos nos Relacionamentos de Namoro 

(CADRI) e o questionário sociodemográfico. As correlações de Pearson demonstraram 

relações positivas e estatisticamente significativas entre os fatores abuso físico e 

violência sexual (r= 0,31; p<0,01); abuso emocional e violência emocional (r= 0,22; 

p<0,05), indicando que os jovens expostos à abusos físicos e emocionais no âmbito 

familiar apontaram perpetrar com maior frequência comportamentos de violência sexual 

e emocional em seus namoros. Tais resultados reforçam a importância de desenvolver 

estratégias de prevenção contra violência intrafamiliar, visando minimizar possíveis 

impactos nas futuras relações de namoro dos jovens. 

Palavras-Chave: Violência intrafamiliar; Violência no namoro; Jovens. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Código: 5156858 

 

O laço da verdade em análise: as representações sociais da super-heroína 

 

Fernanda Cristina de Oliveira Ramalho Diniz (UFPB), Ana Raquel Rosas Torres 

(UFPB) 

 

Resumo 

 

Os filmes de ficção científica que trazem personagens de super-heróis como 

protagonistas têm levantado pautas sociais relevantes, que reverberam para o público e 

atrás das câmeras, a exemplo da hegemonia masculina e os papeis de gênero. Sendo 

considerado uma arte de massa, o cinema é capaz de dialogar com o contexto social e 

representar a realidade através de seus símbolos e linguagem. Por isso, é um meio de 

comunicação de representações sociais, conceituadas como teorias do senso comum que 

podem orientar as relações intergrupais. Assim, o presente trabalho objetivou investigar 

as representações sociais da super-heroína para estudantes universitários de acordo com 

o gênero dos participantes. Para ter acesso a essas estruturas representacionais, foi 

aplicada a técnica de associação livre de palavras com o termo indutor “super-heroína”. 

Os resultados demonstram que a presença de uma super-heroína nos filmes representa 

uma possibilidade de conquista e ocupação de mais espaços sociais para a mulher. 

Entretanto, estão presentes características associadas ao ambiente doméstico, a padrões 

de beleza tradicionais e a representação social da mulher, como as palavras mãe, bonita 

e força. Portanto, discute-se a existência da representação social da super-heroína 

semelhante para mulheres e homens, bem como se ela é autônoma ou não. 

Palavras-Chave: Representação Social; Cinema; Gênero. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: sem financiamento 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Código: 3642895 

 

O papel da crença do mundo justo, do sexismo societal e da vitimização secundária 

no apoio à violência contra mulheres na relação de namoro 

 

Suiane Magalhães Tavares (UFPB), Carlos Eduardo Pimentel (UFPB), Tamyres 

Tomaz Paiva (UFPB), Cícero Roberto Pereira (UFPB) 

 

Resumo 

 

A violência no namoro é um problema que atinge mulheres em todo mundo. A 

manifestação desse fenômeno pode ser refletida por meio da violência física, 

psicológica, sexual, moral e patrimonial, ocorrendo em três contextos principais (e.g., 

doméstico, familiar e relações íntimas amorosas). Objetivamos analisar como aspectos 

psicossociais, como o sexismo, impactam na percepção das pessoas em culpabilizar, 

evitar e minimizar o sofrimento das mulheres em situação de violência no namoro. 

Realizamos dois estudos experimentais. No Estudo 1 participaram 200 universitários (M 

= 21,0 DP=5,7 ). A estimação do modelo de mediação evidenciou uma mediação entre a 

culpabilização da vítima e a minimização do sofrimento na relação entre o sexismo e o 

apoio da violência em mulheres no namoro. No Estudo 2 participaram 204 pessoas (M= 

24,0 DP = 7,4). Adicionamos a CMJ (alta vs. baixa) ao modelo anterior. Os resultados 

mostraram que as pessoas que não acreditam no mundo justo, legimitam a violência 

contra a mulher no namoro por meio da justificação. Ou seja, os sexistas aceitam a 

violência no namoro em mulheres culpabilizando-as pelo seu infortúnio. Finalmente, 

esses achados revelam o papel da culpabilização da vítima e do preconceito na 

legitimação da violência em mulheres nas relações de namoro. 

Palavras-Chave: Crença no mundo justo, sexismo, vitimização secundária,  violência 

no namoro 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Capes 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Código: 7873387 

 

O que a minha máscara contra COVID-19 diz sobre a minha personalidade? 

Resposta: Nada. 

 

Daniela Zibenberg (Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social - L2PS), Sibele Dias 

de Aquino (PUC-Rio), Jean Carlos Natividade (PUC-Rio) 

 

Resumo 

 

Máscaras faciais são acessórios que podem ser usados como proteção contra infecções 

virais, como a provocada pelo novo coronavírus. Máscaras podem variar conforme o 

material de confecção e estilo. O presente estudo buscou verificar se a escolha por 

diferentes tipos de máscara relaciona-se com características de personalidade. Um 

questionário on-line foi aplicado em 1.076 brasileiros moradores de capitais de todas as 

regiões do Brasil, média de idade de 35,1 anos (DP = 13,9), sendo 68,5% mulheres. 

Além de questões comportamentais e variáveis sociodemográficas, os participantes 

responderam a uma escala que aferiu os cinco grandes fatores de personalidade. Então, 

testou-se o poder preditivo da personalidade e idade sobre a preferência por diferentes 

tipos de máscara. Encontrou-se que a personalidade e a idade não predizem a 

preferência por nenhum tipo de máscara específica. Uma possível limitação do estudo é 

a preocupação maior com a proteção conferida pela máscara do que quanto ao estilo, 

visto que o uso tem o propósito de impedir a contaminação de infecções virais, o que 

pode ter influenciado nos resultados encontrados. 

Palavras-Chave: Personalidade; COVID-19; máscaras 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: PIBITI, FAPERJ, CNPQ 

ODS #12 - Consumo e Produção Responsáveis Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis. 
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Código: 1933710 

 

Olhares de um grupo de homens sobre a violência doméstica contra a mulher 

 

Juliana Cristina Magrin (PUC-Campinas), Wanderlei Abadio de Oliveira (PUC-

Campinas) 

 

Resumo 

 

É de suma importância que sejam promovidas discussões sobre a violência doméstica 

contra a mulher com homens para diminuição de sua ocorrência e pela luta pela 

igualdade de gênero. Porém, poucos estudos investigam a opinião ou o ponto de vista 

dos homens sobre este tema. Este estudo objetivou identificar as opiniões de um grupo 

de homens sobre a violência doméstica contra a mulher. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que contou com a participação de 13 homens selecionados por conveniência 

a partir de um levantamento on-line sobre o tema. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, também no formato online, para coletar os dados. O conjunto de 

dados foi analisado a partir da aplicação dos pressupostos da análise temática proposta 

por Braun e Clarke. Resultados preliminares consistem na identificação de 27 códigos 

iniciais e 3 temas potenciais: 1. Violência, causas e consequências; 2. Masculinidade; e 

3. A vítima. Os principais códigos que emergiram estão relacionados à culpabilização 

da vítima, masculinidade toxica e socialmente construída, pressões sociais e processos 

proximais negativos ou deletérios. Embora os participantes demonstrem melhor 

compreensão sobre violência doméstica, infere-se que essa não é a tônica da maioria dos 

discursos/comportamentos masculinos, mas os resultados podem sinalizar uma 

tendência à mudança no olhar. 

Palavras-Chave: Violência doméstica; violência contra a mulher; homens. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Bolsa CNPq (mestrado). 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 
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Código: 8732680 

 

Orientação política, moralidade e crenças no mundo justo na atitude frente aos 

direitos humanos 

 

Luccas Moraes Galli (Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)), João Gabriel 

Modesto (Centro Universitário de Brasília (UniCEUB); Universidade Estadual de 

Goiás (UEG) 

 

Resumo 

 

Considerando o cenário de violação de direitos humanos no Brasil, a presente pesquisa 

teve como objetivo investigar o efeito mediador da moralidade e o efeito moderador das 

crenças no mundo justo na relação entre orientação política e atitude frente aos direitos 

humanos. 204 participantes responderam ao Questionário dos Direitos Humanos, ao 

Questionário dos Fundamentos Morais, que engloba tendência individualizante e 

tendência coesiva, referentes à grupos liberais e conservadores, respectivamente, à 

Escala Global de Crenças no Mundo Justo, o Questionário sociodemográfico e uma 

medida referente à orientação política. Os resultados demonstraram que esquerda e 

direita brasileira se guiam por diferentes moralidades e que apenas a tendência 

individualizante mediou a relação, explicando maior apoio aos direitos humanos, 

independente das crenças no mundo justo. Todavia, a posição política apresentou 

melhor poder explicativo na defesa dos direitos humanos, o que chama atenção à 

polarização política e o risco aos direitos humanos básicos no país. 

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Moralidade; Crenças 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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Código: 2838990 

 

Para Alargar o Debate: Homens e Mulheres Diferem em Suas Atitudes Políticas? 

 

Matheus Alves Custódio (Centro de Referência de Assistência Social), Matheus Alves 

Custódio (Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS), Icó, Ceará), Jéssica 

Queiroga de Oliveira (Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 

Paraíba) 

 

Resumo 

 

Este estudo destinou-se conhecer a diferença entre as dimensões das atitudes políticas 

baseadas no gênero. Para tanto, utilizou-se a Escala de Atitudes Sociais Perante a 

Política (EASP) e o questionário sociodemográfico. Contou-se com a participação de 

204 estudantes universitários, com média de 21.4 (DP = 4.29) anos de idade, sendo 129 

(84.4%) do sexo feminino e 75 (36.6%) do sexo masculino. Os dados desta pesquisa 

foram analisados no SPSS, versão 21, através de estatísticas descritivas e o teste t de 

Student. Os resultados evidenciaram que não houve diferenças significativas entre a 

variável sexo nas dimensões das atitudes políticas. Nossos achados sugerem que 

homens e mulheres não possuem diferenças em suas atitudes políticas. Assim, é 

possível supor que homens e mulheres concordam sobre o que entendem do homem no 

sistema político, seus papéis atributivos, bem como, da sua capacidade em processar 

conhecimentos oriundos da interconexão entre ambos, compartilham de sentimentos e 

emoções semelhantes com relação a atmosfera política e possuem os mesmos juízos 

sobre as objeções atitudinais que integram os padrões de uma cultura. 

Palavras-Chave: Atitudes Sociais; Comportamento Político; Relações de Gênero. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Código: 3385264 

 

Pátria Amada Brasil: Uma Análise Valorativa das Atitudes Políticas 

 

Matheus Alves Custódio (Centro de Referência de Assistência Social), Matheus Alves 

Custódio (Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS), Icó, Ceará), Jéssica 

Queiroga de Oliveira (Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 

Paraíba) 

 

Resumo 

 

A partir das expressões de revolta popular da sociedade sobre a política nacional, as 

atitudes políticas têm se mostrado um forte construto capaz de elucidar os conflitos 

intergrupais. Neste sentido, o estudo buscou conhecer a relação entre as atitudes 

políticas e valores humanos dos estudantes da rede privada de ensino do Estado do 

Ceará. Para tal, utilizou-se a Escala de Atitudes Sociais Perante a Política (EASP) e o 

Questionário de Valores Básicos (QVB). Participaram 204 sujeitos, com média de 21.4 

anos de idade e a maioria do sexo feminino (62.9%). Para a análise dos dados foi 

utilizado o software PASW, versão 18. Os resultados indicaram correlações 

significativas positivas, porém, baixas entre o fator grau de conhecimentos sobre 

política e as subfunções interativa (r = 0.197; p<0.01) e suprapessoal (r = 0.215; 

p<0.01), assim como, entre o fator intenção comportamental sobre política e a 

subfunção interativa (r = 0.186; p<0.01). Esses achados contribuem para o corpo de 

conhecimento da psicologia social, na medida em que fornece informações de como os 

sujeitos orientados por essas metas valorativas são, em geral, norteados em direção a 

socialização e a mudança das estruturas políticas. 

Palavras-Chave: Atitudes Sociais; Comportamento Político; Valores Humanos. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 

Meu trabalho não corresponde a nenhum ODS. 
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Código: 2113830 

 

Percepção de estudantes de direito acerca da doação de sangue por homossexuais 

 

Ágatha Aila Amábili de Meneses Gomes (Universidade de Fortaleza), Natalia 

Fernandes Teixeira Alves (Universidade de Fortaleza), Luan Gabriel Meneses 

Paciência (Christus Faculdade do Piauí) 

 

Resumo 

 

Em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição que proibia 

homossexuais de doarem sangue. Apesar disso, observa-se ainda a presença de atitudes 

preconceituosas contra homossexuais. Compreendendo estudantes de direito como 

contribuintes para avanços legais desse público, esse trabalho buscou investigar a 

percepção desses estudantes acerca da doação de sangue por homossexuais. A pesquisa 

contou com 411 estudantes de Direito, com idades entre 18 e 58 anos (M = 24,18; DP = 

7,4), que responderam um questionário online contendo questões sociodemográficas; 

uma pergunta em escala likert sobre a concordância acerca da doação; e uma questão 

aberta para que comentassem sobre suas percepções. Utilizou-se o SPSS/20 para 

realizar análises descritivas e o Iramuteq para análise das respostas abertas, por meio da 

Classificação Hierárquica Descendente (CDH). Verificou-se que 91,2% dos estudantes 

concordavam com esse direito. Na CHD, observou-se a formação de três classes, sendo 

duas favoráveis, que argumentavam sobre a existência de exames e o direito de todos 

que atendam às exigências legais; e uma classe que, embora reconhecessem a proibição 

como um preconceito, acreditavam que homossexuais apresentam maior risco de 

doenças. Nesse sentido, os achados apontam para um olhar progressista dos estudantes, 

apesar de discursos ainda estereotipados e conservadores. 

Palavras-Chave: Homossexuais. Doação de sangue. Direito. Preconceito. 

Nível: Doutorado - D 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro. 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 
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Código: 2496186 

 

Preconceito e Discriminação contra Transexuais: Uma Revisão Integrativa 

 

Luana Freitas Pinto (Unifor - Universidade de Fortaleza), Mayara Custódio Pereira 

(Unifor), Luana Elayne Cunha de Souza (Unifor) 

 

Resumo 

 

Este trabalho, tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura a respeito 

do preconceito e da discriminação contra pessoas transexuais e identificar como essas 

questões são tratadas. A relevância deste trabalho fundamenta-se nos problemas 

associados ao preconceito e à discriminação sofridos por pessoas transexuais. Como 

método, foi realizada uma busca nas principais bases de dados científicas, SciELO, 

Scholar, Banco de Teses e Dissertações da Capes e BVSpsi, utilizando os seguintes 

descritores: “Transgênero”, “Preconceito” e “Discriminação”, bem como suas variantes 

em inglês e suas combinações a partir do operador booleano “and”. A busca inicial 

ocorreu entre os meses de maio e julho de 2021 e a partir dela, 183 estudos foram 

acessados. Este total correspondeu ao somatório de todas as publicações encontradas 

nas bases indicadas a partir dos descritores selecionados. Após a aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão a amostra foi reduzida para 22 estudos. Os estudos foram 

elencados em três categorias: “Violações de direitos”; “Violência física e simbólica”; e 

“Exclusão e Discriminação”. A partir desse levantamento, observa-se que o preconceito, 

a discriminação e a violência sofrida por essa população podem ser compreendidos 

como um fator de vulnerabilidade social, na medida que podem gerar consequências 

negativas para esses indivíduos. 

Palavras-Chave: Transexualidade; Preconceito; Discriminação 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNCAP) 

Meu trabalho não corresponde a nenhum ODS. 
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Racismo moderno e questões étnico-raciais na formação em psicologia 

 

Amanda Leite Alves (Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasília-DF), 

Amanda Leite Alves (Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasília-DF), João 

Gabriel Modesto (Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasília-DF; 

Universidade Estadual de Goiás, UEG, Luziânia-GO) 

 

Resumo 

 

A psicologia busca aprimorar-se na formação de psicólogas comprometidas com pautas 

étnico-raciais, no entanto, enfrenta desafios. Este estudo de cunho quantitativo teve 

como objetivo investigar as percepções de estudantes sobre a formação em psicologia 

na temática étnico-racial e os impactos do racismo na saúde mental de pessoas negras. 

Adicionalmente, buscou-se testar a influência do racismo moderno nestas percepções. 

Para isso, estudantes de graduação em psicologia (N=105) responderam a um 

formulário online no qual constavam seis itens elaborados sobre as percepções da(o)s 

estudantes, a Escala de Racismo Moderno e variáveis sociodemográficas. Dentre os 

principais resultados, observou-se um alto reconhecimento de que o racismo impacta a 

saúde mental da população negra. Apesar disso, foi identificado pouco contato da(o)s 

estudantes com autores da psicologia negros. Chama atenção, no entanto, que 

estudantes branca(o)as relataram maior contato com tais obras do que estudantes 

negra(o)s, F(1,103)= 7,846, p = 0,006. Os índices de racismo moderno se relacionaram 

positivamente com a crença de estarem aptas(os) para atender demandas étnico-raciais 

(R=0,19, p<0,05). Os achados possibilitam (re)pensar desafios da formação em 

psicologia na temática das relações étnico-raciais e no enfrentamento do fenômeno, 

sobretudo para a futura atuação profissional, mas também enquanto sujeitos inseridos 

em uma sociedade estruturalmente racista. 
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Resumo 

 

A violência intrafamiliar, expressa entre membros de uma família, caracteriza-se pela 

violência física, sexual e psicológica, além dos maus-tratos. Tais violências sofridas 

e/ou presenciadas podem acarretar consequências negativas nos comportamentos 

futuros da vítima, podendo influenciar nas relações amorosas. Assim, o presente estudo 

objetivou verificar a relação entre a exposição à violência intrafamiliar e a violência 

sofrida no namoro entre jovens. Participaram do estudo 120 jovens brasileiros, com 

idades entre 18 e 29 anos (M= 21,22; DP=2,30), sendo a maioria do sexo feminino 

(81,7%), heterossexual (71,7%) e namorando (55%). Utilizou-se a Escala de Sinalização 

do Ambiente Natural Infantil (SANI), o Inventário de Conflitos nos Relacionamentos de 

Namoro (CADRI) e questionário sociodemográfico. As correlações de Pearson 

demonstraram relações positivas e estatisticamente significativas entre os fatores abuso 

físico e violência relacional (r = 0,19; p<0,05); abuso emocional e violência emocional 

(r = 0,20; p<0,05); controle e violência relacional (r = 0,24; p<0,01); controle e 

violência emocional (r = 0,24; p<0,01). Tais resultados indicam que jovens que sofrem 

e/ou presenciam abuso físico, emocional e controle excessivo no meio familiar apontam 

sofrer violência relacional e emocional no namoro. Posto isto, destaca-se a importância 

de medidas preventivas contra a violência intrafamiliar e, consequentemente, no 

namoro. 
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Resumo 

 

Há um crescente número de conflitos escolares, logo, os docentes necessitam 

desenvolver estratégias para gerenciá-los. O estilo de liderança é capaz de aumentar ou 

minimizar os efeitos dos conflitos, pois refere-se ao comportamento e o modo como as 

situações são enfrentadas. Objetivou-se verificar a relação entre estilos de liderança e 

gerenciamento de conflitos. Participaram 206 professores (Midade = 35,70), escolas 

particulares (51%), mulheres (86,4%). Responderam ao Multifactor Leadership 

Questionnaire, Rahim Organizational Conflict Inventory – II e questionário 

sociodemográfico. Os resultados evidenciaram correlações significativas entre os 

fatores: liderança transformacional com integração (r = 0,61; p < 0,01), e negociação (r 

= 0,42; p < 0,01); liderança transacional com dominação (r = 0,17; p < 0,03), evasão (r 

= 0,25; p < 0,01), acomodação (r = 0,22; p < 0,01) e negociação (r = 0,19; p < 0,01); e 

liderança laissez com dominação (r = 0,24; p < 0,03), evasão (r = 0,20; p < 0,02) e 

acomodação (r = 0,27; p < 0,01). Os resultados sugerem que esses estilos se apresentam 

como fatores de auxílio no gerenciamento de conflitos. Portanto, compreender as 

interações que ocorrem no ambiente escolar podem auxiliar os professores ampliando os 

estilos de liderança e suas repercussões. 
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Resumo 

 

O cyberstalking refere-se a comportamentos de perseguição persistentes direcionados a 

um indivíduo, por meio eletrônico. Apesar do crescente interesse na temática, a 

produção científica ainda é exígua, principalmente, considerando o contexto dos 

relacionamentos íntimos e o papel do agressor. O presente estudo, objetivou averiguar a 

relação da personalidade e da perpetração do cyberstalking em relacionamentos íntimos. 

Ademais, buscou-se verificar possíveis diferenças do cyberstalking em função do sexo 

dos participantes. Contou-se com 267 pessoas (Midade = 22,83%), em maioria 

mulheres (52,1%) e estavam namorando (63,3%). Foram utilizadas a Intimate Partner 

Cyberstalking Scale, Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade e questões 

sociodemográficas. Por meio da correlação r de Pearson verificou-se uma relação 

positiva entre o traço neuroticismo e o cyberstalking (r = 0,20; p < 0,01), indicando que 

quanto maior o nível de neuroticismo, maior será o comportamento agressor, bem 

como, um menor nível de neuroticismo acarretará índices menores de perseguição. 

Posteriormente, o teste t de Student independente, demonstrou não haver diferenças 

entre homens e mulheres na perpetração do cyberstalking. Os resultados reforçam que a 

instabilidade emocional possa ser um preditor do cyberstalking, devendo-se discutir e 

planejar estratégias de proteções legais direcionadas ao impedimento deste 

comportamento prejudicial. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as representações sociais acerca da profissão de 

psicólogo e outros os aspectos psicossociais que sustentaram essa escolha pelo curso de 

psicologia entre estudantes que tinham como primeira opção a carreira médica. Foram 

realizadas 14 entrevistas semi-estruturadas com estudantes de Psicologia de uma 

universidade particular da cidade de São Paulo visando a compreensão do processo de 

escolha das profissões. As representações sociais da profissão são predominantemente 

voltadas para a prática clínica privada e para o trabalho no hospital. Em ambos os casos, 

destaca-se a aproximação com o trabalho médico. Os relatos também indicam uma 

desvalorização das demais profissões quando comparadas à medicina. Essa profissão se 

destaca pelo grande reconhecimento social e pela expectativa de alta remuneração. 

Ambas as profissões foram relatadas como profissões de cuidado: a medicina foi 

associada ao campo da saúde e a psicologia relacionada à “conversa” e acolhimento. 

Para o grupo estudado a medicina é uma profissão com maior valor social, contudo, a 

psicologia também é considerada como um curso valorizado mas não equivalente. O 

papel da orientação profissional nesse processos também foi abordado, considerando 

sua importância dentre as muitas influências que os adolescentes recebem para fazer a 

escolha profissional. 
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Resumo 

 

O suicídio, apesar de ser considerado um ato individual, é um fenômeno atravessado por 

diversas questões sociais. Desse modo, faz-se importante que seja investigado por uma 

ótica macrossocial. Como as representações sociais são teorias do senso comum e 

guiam os comportamentos sociais, algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas sob esta 

base teórica buscando verificar as representações que as pessoas constroem sobre o 

suicídio, tendo em vista que estas podem ser determinantes na forma como os sujeitos 

se relacionam com esse fenômeno no cotidiano. Diante disso, este trabalho consiste em 

uma revisão integrativa da literatura científica que objetivou investigar os estudos 

desenvolvidos com base na Teoria das Representações Sociais sobre o suicídio. Para 

tanto, foi realizado um levantamento nas bases de dados Lilacs, PePSIC e SciELO. 

Foram encontrados 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os 

resultados demonstram uma representação do suicídio associado à depressão, sendo ele 

um caminho encontrado para fuga da dor. Isso ocorreu mesmo com a participação de 

grupos distintos, o que pode indicar a existência de uma representação social 

hegemônica do suicídio. Em consenso, os artigos analisados indicam a importância dos 

estudos em representações sociais para a construção de políticas públicas de prevenção 

do suicídio. 
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Resumo 

 

Desde sua origem e ao longo de sua inserção no contexto racial brasileiro, o rap tem se 

constituído como um veículo para a expressão dos discursos da população negra, 

caracterizando-se como uma estratégia de resistência cultural. O objetivo deste trabalho 

foi analisar como o rap contribui para a elaboração de subjetividades afro-brasileiras, 

articulando as dimensões culturais, históricas e sociais do debate racial brasileiro. Para 

tanto, realizamos uma análise temática reflexiva de 44 músicas de rap. A partir desta 

análise, discute-se a (1) utilização da religiosidade afro-brasileira como um dispositivo 

da resistência cultural, focalizando os processo de dessincretização das religiões de 

matriz africana; (2) a releitura da história do Brasil a partir do ponto de vista da 

população negra, que aponta para o caráter ativo dos negros como sujeitos da 

historicidade; e (3) a crítica da realidade racial brasileira, na qual são apontados o 

racismo e a discriminação no contemporâneo, bem como as estratégias de resistência 

articuladas pela população negra. Concluímos que o rap se constitui como uma 

importante ferramenta de construção de subjetividades afro-brasileiras e contra-

hegemônicas, centrando-se na valorização da cultura negra e na promoção da 

autoestima e da consciência racial. 
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Resumo 

 

Este trabalho, tem como objetivo conhecer os problemas associados ao estigma sofridos 

por pessoas transexuais. A relevância deste trabalho fundamenta-se na concepção de 

como a transexualidade é permeada por estigmas que reconhecem as pessoas 

transexuais como desviantes da norma. Como método, foi realizada uma revisão 

integrativa da literatura científica o material foi acessado por meio das bases eletrônicas 

LILACS, SciELO e PsycINFO. Os descritores utilizados foram: “transexualidade”, 

“transgênero” e “estigma”, bem como suas variantes em inglês e suas combinações a 

partir do operador booleano “and”. A busca inicial ocorreu entre os meses de maio e 

julho de 2021 e a partir dela, 257 estudos foram acessados. Este total correspondeu ao 

somatório de todas as publicações encontradas nas bases indicadas a partir dos 

descritores selecionados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão a 

amostra foi reduzida para 13 estudos. Os estudos foram elencados em três categorias: 

“A família como primeiro grupo que exclui”; “a separação dos corpos e violência”; e 

“Saúde”. Os estudos apontam que as pessoas transexuais são, geralmente alvos de 

estigmatização e de violência tanto física quanto psicológica. A estigmatizarão desses 

indivíduos reconhecem as pessoas transgêneros como anormais e com isso, favorece o 

preconceito contra essas pessoas. 
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Resumo 

 

Medidas de controle e prevenção foram estipuladas pelas autoridades a fim de diminuir 

o contágio e a rápida disseminação da COVID-19. No entanto, encontra-se uma lacuna 

na literatura a respeito de fatores como o estado de saúde mental, o clima familiar e as 

relações comunitárias, que podem atuar enquanto barreiras na adesão às orientações 

sanitárias. Assim, objetivou-se conhecer como o cumprimento das diferentes medidas 

de prevenção à COVID-19 está associado com a saúde mental, com o clima familiar, 

com as relações comunitárias e com as variáveis socioeconômicas. Trata-se de um 

estudo quantitativo transversal, que contou com a participação de 440 participantes 

residentes no Brasil e com idade entre 18 e 75 anos. Um total de 79,8% dos 

participantes avaliou que seguiram o isolamento social muito frequentemente nos dois 

primeiros meses da pandemia. Já no mês de abril de 2021, a porcentagem diminuiu para 

34,7%. Ao considerar a adesão às medidas de prevenção, identifica-se que 60,4% dos 

participantes concordam com a influência dos familiares nos comportamentos adotados. 
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Resumo 

 

Constata-se uma lacuna entre o nível de conhecimento das mulheres sobre proteção no 

sexo com homens e o uso consistente de preservativo. Este estudo transversal e 

quantitativo teve como objetivo investigar quais são as variáveis associadas ao sexo 

desprotegido em mulheres que se relacionam com homens. Participaram do estudo 

1.512 mulheres cisgênero das cinco regiões do Brasil que possuíam idade entre 18 e 72 

anos (M= 26,6 anos; DP= 8,3 anos). Em sua maioria, as mulheres tinham parceiro 

sexual fixo, no mínimo ensino superior incompleto, eram heterossexuais e brancas. Os 

resultados indicaram que embora 94,8% das mulheres tivessem conhecimento suficiente 

sobre proteção nas práticas sexuais, 66,3% não utilizava o preservativo regularmente e 

21,7% já havia tido alguma Infecção Sexualmente Transmissível. Os fatores que 

dificultam o sexo protegido que apareceram com maior frequência foram ter receio de o 

uso do preservativo dificultar o próprio prazer, ter receio de o uso do preservativo 

dificultar o prazer do parceiro, estar se sentindo muito atraída pelo parceiro e estar sob 

efeito de álcool. Assim, o conhecimento das mulheres sobre a prevenção mostra-se 

insuficiente para o uso consistente do preservativo e atenta-se para a importância de o 

sexo desprotegido com homens ser compreendido como multifatorial. 
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Resumo 

 

A psicologia tem dado contribuições para a compreensão da polarização política, sendo 

que parte dessas investigações são focadas na análise dos traços de personalidade. Dessa 

forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre traços da 

personalidade (Big Five e Tríade Sombria) e orientação política. Para tanto, foi aplicado 

um instrumento online composto pela Escala Reduzida dos Cinco Grandes Fatores da 

Personalidade, a Dark Triad Dirty Dozen, uma medida atitude política e orientação 

política, além dos dados sociodemográficos. Essa pesquisa contou com uma amostra de 

125 participantes (60% mulheres), sendo destes 32,8% identificados como esquerda, 

36% centro e 31,2% como direita e os dados foram tabulados e analisados no SPSS. 

Verificou-se que quanto mais à direita maiores os índices de neuroticismo. Além disso, 

foi identificado que a extroversão, conscienciosidade, amabilidade e psicopatia se 

relacionam negativamente com a atitude política. Por fim, foi identificado que pessoas 

de centro apresentaram menor atitude política. Os dados indicam que o estudo dos 

traços de personalidade contribuem com a compreensão da orientação e atitude política 

no contexto brasileiro. 
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Resumo 

 

O julgamento moral é um dos elementos norteadores das ações na sociedade, incluindo-

se ações políticas. O objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre 

julgamento moral, ideologia política e ação política voltada para a redução do 

preconceito. Participaram da pesquisa 130 pessoas, que responderam a um formulário 

online contendo um questionário sociodemográfico e instrumentos que avaliaram o 

julgamento moral, a ideologia política, o racismo moderno, a atribuição de importância 

e disposição para execução de ações voltadas para reduzir o preconceito e promover a 

diversidade, e intenção de engajamento em ações ativistas. Os dados foram analisados 

por meio do IBM-SPSS. Os resultados indicaram que níveis diferentes de julgamento 

moral estão associados a níveis diferentes de racismo, de disposição para executar ações 

para redução do preconceito e de ativismo. Verificou-se para o nível convencional de 

julgamento moral uma correlação positiva com a ideologia política conservadora e com 

o racismo. Já o julgamento moral pós-convencional correlacionou-se positivamente com 

a ideologia política igualitária, com ações para reduzir o preconceito e com o ativismo. 

A discussão dos resultados destaca o alinhamento entre julgamento moral, ideologia 

política e ação política, no entanto, possibilidades de relações causais entre estas 

variáveis são discutidas apenas em termos teóricos. 
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Apoio Financeiro: Sem financiamento 

ODS #10 - Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Uma análise da violência sexual contra a mulher através da Teoria da 

Objetificação 

 

Cecília Sernache de Castro Neves (Universidade de Fortaleza), Luana Elayne Cunha 

de Souza (Universidade de Fortaleza), Natália Fernandes Teixeira Alves (Universidade 

de Fortaleza), Adhele Santiago de Paula (Universidade de Fortaleza), Letícia Ferreira 

de Melo Maia (Universidade de Fortaleza) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho objetivou analisar a violência sexual tomando por base a Teoria da 

Objetificação. Para tanto, contou-se com 202 participantes da população geral que 

responderam um questionário online, contendo um cenário fictício de violência sexual 

sobre o qual foram convidados a discorrer suas concepções pessoais e questões de 

caráter sociodemográfico. A análise dos dados foi realizada através do software 

Iramuteq, utilizando-se a Classificação Hierárquica Descendente, com 82,22% de 

aproveitamento e 5 classes. Os resultados, por um lado, trazem discursos que buscam 

naturalizar e minimizar o caso de violência sexual descrita, relativizando o contexto e 

até mesmo culpabilizando a vítima por se expor. Por outro lado, outros participantes 

afirmam que a situação apresentada se configura como estupro e argumentam acerca da 

impossibilidade de justificar tal crime. É possível perceber que a percepção da mulher 

enquanto objeto contribui para a naturalização da violência sexual, tendo um papel 

importante na forma como as pessoas percebem esse fenômeno. Faz-se necessário 

estudar e investigar acerca da temática, a fim de abrir diálogos sobre os impactos 

decorrentes da experiência de ser percebida como objeto na vida das mulheres, tendo 

em vista a urgência de repensar estratégias para prevenir a ocorrência de casos de 

violência sexual. 

Palavras-Chave: Violência sexual; Desigualdade de gênero; Objetificação sexual da 

mulher. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Edson 

Queiroz (PROBIC/FEQ). 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Uma análise dos discursos justificadores da violência psicológica contra a mulher 

 

Cecília Sernache de Castro Neves (Universidade de Fortaleza), Luana Elayne Cunha 

de Souza (Universidade de Fortaleza), Natália Fernandes Teixeira Alves (Universidade 

de Fortaleza), Adhele Santiago de Paula (Universidade de Fortaleza), Letícia Ferreira 

de Melo Maia (Universidade de Fortaleza) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os discursos justificadores da violência 

psicológica contra a mulher. Para tanto, contou-se com 202 participantes da população 

geral que responderam um questionário online, contendo um cenário fictício de 

violência doméstica sobre o qual foram convidados a discorrer suas concepções 

pessoais, o Inventário de Sexismo Ambivalente, a Escala de Justificação do Sistema e 

questões de caráter sociodemográfico. A análise dos dados qualitativos foi realizada 

através do software Iramuteq, utilizando-se a Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), com 76,71% de aproveitamento e 4 classes. Os dados quantitativos foram 

analisados através do software SPSS, por meio de análises descritivas e de correlação. 

Identificou-se que pessoas com altos níveis de sexismo possuem altos níveis de 

justificação de sistema (r=0,94, p<0,01). Os resultados ainda demonstram que existem 

justificativas que relativizam e minimizam a violência apresentada e que, em 

contrapartida, alguns participantes argumentam acerca da existência de um 

relacionamento abusivo no cenário descrito, apontando para a relação de posse e 

insegurança que o namorado tem com a namorada. Faz-se necessário refletir sobre 

situações de violência vivenciadas pelas mulheres em suas relações íntimas, partindo da 

perspectiva de que esse é um passo fundamental para o caminho de uma sociedade mais 

igualitária. 

Palavras-Chave: Violência psicológica; Sexismo Ambivalente; Teoria da Justificação 

do Sistema. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Edson 

Queiroz (PROBIC/FEQ). 

ODS #05 - Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 
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Valores humanos e resiliência familiar em pessoas com doença renal: essa relação 

é possível? 

 

Dayane Gabrielle do Nascimento Dias, Lays Brunnyeli Santos de Oliveira (UFPB), 

Andréa Bezerra de Albuquerque (UFPB) 

 

Resumo 

 

Doença Renal Crônica (DRC) afeta milhões de pessoas anualmente e geralmente só se 

revela no seu estágio mais avançado. O seu gerenciamento pode ocasionar mudanças na 

vida cotidiana e na autopercepção da pessoa, consequentemente, a DRC pode ser o 

impulso para uma mudança de valores com base nas experiências pessoais, sociais e/ou 

culturais. Considerando as características dos valores, assume-se a importância dos 

preditores da resiliência familiar, pois os valores transmitidos pela família têm relação 

com a tarefa psicossocial de apoiar seus membros. O presente estudo objetivou verificar 

a relação entre valores humanos e resiliência familiar em pessoas com doença renal. 

Participaram 350 pessoas com DRC (Midade = 41,28; DP = 11,08), mulheres (55,6%), 

São Paulo (32,1%). Responderam ao Questionário de Valores Básicos (QVB), Family 

Resilience Assessment Scale (FRAS) e questionário sociodemográfico. Por meio de 

correlações de Pearson verificou-se relações positivas entre as subfunções valorativas e 

a resiliência familiar, entretanto apenas a subfunção normativa e Espiritualidade 

Familiar alcançou valor acima de 0,30 (r = 0,51; p < 0,01). Os resultados sugerem que 

os valores humanos permitem que a família enfrente suas dificuldades com otimismo. 

Portanto, potencializar os valores humanos ajudarão a melhorar os níveis de resiliência 

familiar em pessoas com DRC. 

Palavras-Chave: Doença renal; Valores humanos; Resiliência familiar 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: CAPES 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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Valores humanos e sua relação com a perpetração de comportamentos violentos no 

namoro de jovens 

 

Dayane Gabrielle do Nascimento Dias, Jérssia Laís Fonseca dos Santos (UFPB), 

Patrícia Nunes da Fonseca (UFPB) 

 

Resumo 

 

A violência no namoro trata-se de um grave problema social que afeta muitos jovens, 

produzindo efeitos negativos na saúde e bem estar destes. Caracterizada como um 

fenômeno multicausal, ela pode ser resultado de fatores pessoais, familiares e sociais. 

Assim, o presente estudo objetivou verificar a relação entre a perpetração da violência 

no namoro de jovens e os valores humanos. Participaram 120 jovens brasileiros, com 

idades entre 18 e 29 anos (M= 21,22; DP=2,30), maioria do sexo feminino (81,7%), 

heterossexual (71,7%) e namorando (55%). Estes responderam o Inventário de 

Conflitos nos Relacionamentos de Namoro (CADRI), Questionário de Valores Básicos 

(QVB) e um questionário sociodemográfico. As correlações de Pearson demonstraram 

relação negativa e estatisticamente significativa entre os valores interativos e a violência 

verbal/emocional (r= -0,30; p<0,01) e relação positiva e significativa entre os valores de 

realização e a violência verbal/emocional (r= 0,19; p<0,05). Os resultados indicam que 

jovens que priorizam valores como afetividade, convivência e apoio social 

demonstraram perpetrar menos comportamentos de violência verbal/emocional. 

Enquanto aqueles que endossam valores como poder, prestígio e sucesso apontaram 

perpetrar mais tais comportamentos violentos. Portanto, considera-se importante o 

conhecimento sobre os valores humanos para contribuir na elaboração de medidas 

preventivas contra a violência no namoro. 

Palavras-Chave: Violência no namoro; Valores humanos; Jovens 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro 

Meu trabalho não corresponde a nenhum ODS. 
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Violência contra as mulheres no contexto da pandemia COVID-19: uma revisão 

sistemática 

 

Tatiana Otto Stock, Ângelo Brandelli Costa (PUCRS), Stephanie da Selva Guimarães 

(PUCRS) 

 

Resumo 

 

A ordem de permanência em casa como prevenção do COVID-19 trouxe um índice 

alarmante em relação à violência doméstica e familiar, dentre elas, a violência contra 

mulheres, sendo foco de preocupação em todo o mundo. Esse artigo apresenta a prévia 

de uma revisão sistemática da literatura com objetivo de identificar a prevalência e os 

fatores associados à violência contra mulheres durante a pandemia COVID-19 no 

mundo. Para isso, foram utilizadas as diretrizes do PRISMA.O levantamento foi 

realizado no banco de dados Embase, incluindo publicações dos anos de 2019, 2020 e 

2021, apenas no idioma inglês. Foram excluídos artigos que não eram estudos empíricos 

e que incluíam outras populações ou formas de violência. Ao final, foram identificados 

e analisados 14 artigos com diversos níveis de qualidade. O tipo de violência prevalente 

nos estudos foi VPI e a população variou entre mulheres, mulheres casadas, mulheres 

gestantes e mulheres imigrantes em diversos países e culturas. Os resultados variaram 

em aumento da prevalência e aumento da gravidade e quase todos identificaram maior 

vulnerabilidade das mulheres que já viviam em situação de violência. Alguns estudos 

encontraram fatores associados diretamente ao contexto COVID-19 e outros 

encontraram fatores relacionados apenas ao relacionamento conjugal. 

Palavras-Chave: Violência contra mulheres; COVID-19; Lockdown 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: CNPq 

ODS #16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Área: SOCIAL - Psicologia Social 

  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 8946930 

 

Violência no namoro: contribuições acerca da personalidade do agressor 

 

Anna Dhara Guimarães Tannuss (Universidade Federal da Paraíba-UFPB), Jérssia 

Laís Fonseca dos Santos (Programa de Pós graduação em Psicologia Social (UFPB)), 

Patrícia Nunes da Fonseca (Universidade Federal da Paraíba-UFPB) 

 

Resumo 

 

As experiências de abuso íntimo, tais como a violência física, psicológica e sexual, têm 

sido uma realidade frequente nos relacionamentos de namoro de muitos jovens. Tais 

comportamentos podem estar associados a fatores pessoais, familiares e sociais. Assim, 

este estudo objetivou conhecer a relação entre personalidade e perpetração de 

comportamentos violentos no namoro de jovens. Participaram 120 jovens brasileiros, 

com idades entre 18 e 29 anos (M= 21,2; DP=2,30), sendo a maioria do sexo feminino 

(81,7%), heterossexual (71,7%) e que estavam namorando (55%). Estes responderam o 

Inventário de Conflitos nos Relacionamentos de Namoro (CADRI), Inventário dos 

Cinco Grandes Fatores da Personalidade e um questionário sociodemográfico. As 

correlações de Pearson demonstraram uma relação negativa e estatisticamente 

significativa entre o traço de personalidade extroversão e a perpetração de violência 

relacional (r= -0,15; p<0,01), indicando que jovens extrovertidos, comunicativos e 

entusiasmados apontaram perpetrar menos comportamentos de violência relacional, tais 

como dizer coisas para afastar as amizades do(a) namorado(a), espalhar boatos e colocar 

os amigos contra o(a) parceiro(a). Tais achados reforçam a necessidade do planejamento 

de estratégias direcionadas à prevenção da violência no namoro, a fim de permitir aos 

jovens reconhecer e combater possíveis relacionamentos abusivos. 

Palavras-Chave: Personalidade; Jovens; Violência no namoro. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio financeiro. 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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psicologia do trânsito 

 

Alessandra Sant'Anna Bianchi (UFPR), Vitoria Gonçalves Polido Beloto (UFPR), Ines 

Lin (UFPR), Amanda Patrinhani Muziol (UFPR), Leticia Aihara de Oliveira (UFPR), 

Maysa Paola Schulz da Silva (UFPR) 

 

Resumo 

 

Em 2020 terminou a Década da Segurança no Trânsito, em que os países foram 

conclamados a trabalhar pela redução da mortalidade no trânsito.  Uma parte dos 

trabalhos necessários refere-se à produção científica. Nesta etapa o objetivo foi 

identificar o que há produzido, no Brasil, sobre trânsito enquanto mobilidade, e a que 

áreas do conhecimento corresponde esta produção. A pesquisa foi feita nas bases de 

dados Scielo.org, e BVS (CVSP, CID, LILACS, PAHO, INDEX, PAHO IRIS) usando 

as palavras-chave trânsito, transporte e tráfego. Foram encontrados 19.039 registros. 

Três duplas de pesquisadores, com bons níveis de concordância, trabalharam na seleção 

dos trabalhos para compor a etapa seguinte. Foram destacados aqueles que eram artigos, 

que o foco do estudo era o transporte de pessoas ou cargas enquanto movimentação de 

um lugar para o outro e que tivessem sido feitos no Brasil. Foram localizados trabalhos 

de seis diferentes áreas: políticas públicas, direito, engenharia, medicina, psicologia e 

educação. Destaca-se a baixa produção de artigos da área de psicologia do trânsito tanto 

quando comparada ao total quanto quando considera-se que são os fatores humanos, 

entre eles os comportamentos, os principais responsáveis pelas mortes no trânsito. 

Palavras-Chave: Trânsito; Prevenção; Segurança 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: PET- MEC 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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As Aparências Enganam: aumentando a percepção de risco acerca da relação 
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Heloise Boschetto (UFPR - Universidade Federal do Paraná), Ana Catarina Brito 

Aires (UFMA - Universidade Federal do Maranhão), Ana Patrícia Sousa (UFMA - 

Universidade Federal do Maranhão), Clara Jullyana Mendes Pinheiro (UFMA - 

Universidade Federal do Maranhão), Renata Kariny Correia Serra (UFMA - 

Universidade Federal do Maranhão), Alessandra Sant’Anna Bianchi (UFPR - 

Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito. 

Nesse sentido, com o objetivo de promover o desenvolvimento de adequada percepção 

de risco em relação às consequências do excesso de velocidade no trânsito, foi 

desenvolvida uma intervenção. Dessa forma, a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

foram coletadas informações sobre comportamento e percepção de risco e selecionadas 

as ideias mais pertinentes, buscando tornar esse conhecimento acessível. Assim, 

desenvolvemos um material com curiosidades e dicas, além de um painel interativo 

fundamentado no peso que o corpo humano pode atingir em uma colisão automotiva em 

diferentes velocidades. No painel, a pessoa pode selecionar uma faixa etária e verificar, 

de acordo com a grandeza física do impulso, qual peso o corpo dela atingiria em uma 

colisão, nas velocidades de 30km/h, 50km/h, 80km/h e 120km/h. A intervenção será 

embarcada em um micromuseu viajante, desenvolvido pela UFPR, para poder ser 

utilizado com pessoas de diversos lugares. Além disso, esse material pode ser 

facilmente reproduzido por aqueles que queiram utilizá-lo em projetos de psicologia do 

trânsito.  

Palavras-Chave: Excesso de velocidade; Percepção de risco; Psicologia do trânsito 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Bolsa de extensão UFPR 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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Condições de acessibilidade de entornos escolares de Ourinhos-SP: dados 

preliminares 

 

Victória Gamba Bertaia (UFPR, Curitiba-PR), Alessandra Sant’ Anna Bianchi (UFPR, 

Curitiba-PR) 

 

Resumo 

 

A mobilidade reduzida é uma questão para milhões de brasileiros(as). A despeito disso, 

a maioria dos edifícios escolares e de seus entornos não é projetada para receber essas 

pessoas. Vasta legislação foi instituída no que se refere aos seus direitos de 

acessibilidade. No entanto, persistem barreiras que dificultam ou impedem a mobilidade 

dessas pessoas, cerceando seu direito de ir e vir. Isso as limita, por vezes, ao ambiente 

doméstico ou a instituições especializadas. Esses problemas têm aumentado, 

acompanhando o crescimento populacional sem planejamento adequado e a 

complexificação da mobilidade urbana. Tendo isso em vista, o objetivo deste estudo 

consiste em analisar as condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida nos entornos de escolas de ensino básico de Ourinhos-SP. Para tanto, está 

sendo aplicado um instrumento contendo itens a serem observados nas quadras de 26 

escolas, representando 65% do total. Foram coletados dados sobre calçadas, sinalização, 

bem como vagas e guias rebaixadas destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Resultados preliminares indicam problemas de acessibilidade que devem ser 

resolvidos de forma a garantir o acesso à educação, respeitando as diferenças e 

trabalhando a inclusão. Nesse sentido, é preciso chamar atenção para a urgência de 

revisitar políticas de planejamento urbano. 

Palavras-Chave: Acessibilidade; Escolas; Mobilidade reduzida 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Bolsa PET MEC 

ODS #03 - Saúde e Bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades. 
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Conversas sobre o trânsito no ensino fundamental 

 

Vanessa de Souza Santos (Centro Universitario UDF), Ingrid Luiza Neto (Centro 

Universitario UDF) 

 

Resumo 

 

A educação para o trânsito deve ser promovida em escolas de forma a alcançar alunos 

da educação infantil até o ensino superior, segundo consta no Código de Trânsito 

Brasileiro. No presente trabalho, são apresentadas ações de educação para o trânsito 

realizadas de forma lúdica em duas turmas de terceiro ano do ensino fundamental de 

uma escola pública localizada em uma Região Administrativa do Distrito Federal. A 

metodologia consistiu na realização de: a) contação de estória com ilustrações; b) 

oficina de criação de placas de trânsito; c) interpretação da música Rua de Passagem; d) 

Roda de conversa.  As impressões causadas nas crianças foram registradas na oficina Eu 

conto a minha história, na qual criaram um livreto a partir das reflexões realizadas 

durante as atividades realizadas. As crianças ilustraram, coloriram, conversaram e 

escreveram sobre o trânsito, demonstrando compreensão sobre a importância do 

comportamento seguro no trânsito, enfatizando valores como a paciência, a empatia e o 

respeito a todos os usuários do trânsito. Discute-se que ações de educação para o 

trânsito no contexto escolar podem contribuir para a promoção de um trânsito mais 

humanizado e seguro para todos. 

Palavras-Chave: Psicologia; Educação do Trânsito nas Escolas; Aprendizagem lúdica. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Apoio Financeiro: Sem apoio. 

ODS #11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
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Federal do Paraná), Gustavo Henrique dos Santos de Araújo (UniBrasil), Adriana 
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Resumo 

 

Garantir mobilidade segura para idosos pedestres propicia uma melhor saúde física e 

cognitiva. A cidade pode contribuir para uma mobilidade segura, comportamento 

saudável, participação social e autonomia do idoso. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma estratégia para difundir informações sobre mobilidade segura para 

idosos pedestres considerando aspectos relacionados a sua marcha e cognição.  Para 

tanto, realizamos leitura de artigos científicos que abordam o tema idosos pedestres e 

mobilidade. Deste modo, desenvolvemos um painel retangular no qual está disposto 

desenho contendo elementos que caracterizam uma cidade, e ainda, idosos transitando 

por este ambiente. No painel são disponibilizadas informações para idosos pedestres 

quanto aos comportamentos seguros em contexto de trânsito. Para tanto, os idosos 

deverão acionar dispositivo na lateral do painel e assim poderão ler as informações.  O 

painel ficará disponibilizado no MuVi (Museu Viajante da UFPR) que circulará por 

diversos municípios do estado do Paraná. Além disso, as informações técnicas poderão 

ser utilizadas por demais agentes que trabalhem com psicologia do trânsito e idosos. 

Assim o idoso terá acesso a informações que melhoram sua autopercepção quanto a 

suas capacidades de marcha e cognição. 

Palavras-Chave:  
Idosos pedestres, mobilidade, cognição. 

Nível: Mestrado - M 

Apoio Financeiro: Sem financiamento 
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Desenvolvimento do jogo "Não dirija sem carteira” 

 

Ines Lin (Universidade Federal do Paraná), Luanna dos Santos Demitrov 

(Universidade Federal do Paraná), Daiane Teixeira Moro (Universidade Federal do 

Paraná), Luísa Teixeira dos Santos (Universidade Federal do Paraná), Alessandra 

Sant' Anna Bianchi (Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

Dirigir sem estar habilitado é um problema frequente, sobretudo entre menores de 18 

anos, que ainda estão em desenvolvimento. Na adolescência, há uma carência das 

percepções necessárias para conduzir um veículo adequadamente, além da falta do 

devido treinamento. O objetivo deste projeto foi desenvolver uma estratégia de 

conscientização sobre os riscos de dirigir sem habilitação, visando diminuir a incidência 

do problema. Em um primeiro momento, realizou-se uma revisão da literatura sobre o 

tema, bem como estudos sobre desenvolvimento. Com base nisso, foi elaborado um 

jogo educativo em que constam informações  sobre riscos e consequências do ato de 

dirigir sem carteira. O tabuleiro apresenta dois possíveis caminhos, cada um com 16 

casas e o objetivo é completar o caminho escolhido. Cada jogador deverá girar a roleta e 

avançar o número de casas indicado. Nas casas estão descritas situações hipotéticas 

ligadas ao tema e também foram utilizados recursos lúdicos como cartas de perguntas e 

de curiosidades, elaboradas com linguagem apropriada para a fase de desenvolvimento 

do público. Este produto será integrado ao Museu Viajante (MuVi) vinculado à UFPR e 

pode ser utilizado também em outros contextos de trabalho da psicologia do trânsito, já 

que é simples e barato de ser implementado. 

Palavras-Chave: Trânsito; Jogo; Prevenção 
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Desenvolvimento infantil e segurança no trânsito em frente às escolas 

 

Mylena Keiko Kishi, Alessandra Sant'Anna Bianchi (UFPR) 

 

Resumo 

 

O Brasil, além dos elevados índices de morte de pedestres no trânsito, equivalente a 

18% das 38.651 mortes registradas em 2015, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

tem o trânsito como a maior causa de morte por fatores externos de crianças e 

adolescentes. As crianças, por serem pedestres mais vulneráveis, necessitam que o 

ambiente em torno das escolas seja seguro. Assim, essa pesquisa tem como objetivo 

investigar as ruas que fazem parte da quadra de escolas de Ensino Fundamental I de 

Curitiba, a fim de verificar se essas possuem os elementos de trânsito que aumentem a 

segurança das crianças. Dessa forma, a partir de uma ficha controle, foi investigada a 

presença de faixas de pedestres, travessias elevadas, sinal de pedestre e outros 

elementos em 13 escolas. Os resultados mostraram que em nenhuma das ruas, nas quais 

se situa o portão das escolas, há aparelho de fiscalização de velocidade, lombadas 

eletrônicas e sinal de pedestre. Além disso, 23,1% das ruas das escolas não tinham a 

placa de indicação de escolares e a de limite de velocidade igual a 30 km/h. Pode-se 

observar que o ambiente ao redor dessas escolas não propicia um ambiente seguro para 

as crianças. 

Palavras-Chave: Segurança; Pedestres infantis; Escola 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Estudo comparativo entre dois campi da UFPR em Curitiba: mobilidade e 

acessibilidade – dados preliminares. 

 

Anny Caroline Souza Silva (Universidade Federal do Paraná, UFPR, Curitiba, 

Paraná), Alessandra Sant'Anna Bianchi (UFPR, Curitiba, Paraná) 

 

Resumo 

 

Mesmo diante de aportes legais que asseguram a acessibilidade, as universidades ainda 

apresentam diversas barreiras arquitetônicas que impactam negativamente na vivência 

das pessoas com dificuldade de locomoção. Somado a isso, há o aumento das pessoas 

com deficiência no Ensino Superior, implicando na necessidade de compreender melhor 

a Universidade Federal do Paraná quanto a essas questões. Inclusão efetiva é uma 

questão de saúde mental e por isso a psicologia está implicada. Esta pesquisa objetivou 

comparar os campi Central e Jardim Botânico, para avaliar a acessibilidade da 

circulação nos campi, considerando, inclusive, que um é mais antigo e o outro mais 

recente. Devido ao contexto pandêmico, esta pesquisa encontra-se em andamento, pois a 

coleta de dados precisa ser finalizada através da visita aos campi. Estima-se que o 

campus mais atual esteja mais acessível, porém, não contrastando significativamente 

com o mais antigo, estando ambos em condições de necessidade urgente de melhoras 

quanto a acessibilidade. Além de compreender a realidade da instituição, esta pesquisa 

também buscou expor a necessidade de melhoria, com vistas a autonomia e a efetiva 

inclusão das pessoas com deficiência no ambiente da universidade. 

Palavras-Chave: Acessibilidade física; Mobilidade reduzida; Ensino Superior. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Os efeitos das funções executivas na mobilidade de idosos. 

 

Ana Paula Vieira do Nascimento Calábria (Universidade Federal do Paraná), 

Alessandra Sant’Anna Bianchi (Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

A velocidade de caminhada é um sinal vital importante em pessoas idosas, refletindo o 

estado geral de saúde. A velocidade de caminhada mais lenta é preditiva de uma série de 

resultados adversos, incluindo quedas, incapacidade nas atividades de vida diária, 

hospitalização e mortalidade. Além disso, a marcha lenta está associada ao declínio 

cognitivo e ao risco de demência, bem como sintomas depressivos. As funções 

executivas são um conjunto de habilidades mentais que incluem memória de trabalho, 

pensamento flexível e autocontrole. A relação entre as funções executivas e o 

desempenho da marcha tem um papel crucial nos comportamentos motores brutos que 

sustentam a mobilidade. Este trabalho pretende pesquisar quais os possíveis efeitos das 

funções executivas na mobilidade de idosos. Para tanto, foi realizada uma revisão de 

sistemática usando as seguintes bases de dados: Scopus, Scielo.org e Web of Science. 

Deste modo, foram selecionados 6.347 artigos, destes foram excluídos 240 artigos 

duplicados e passaram para a fase seguinte da revisão sistemática 173 artigos, pois 

estavam de acordo com os critérios de inclusão do projeto. A direção dos resultados 

indica a necessidade de considerar estas questões no planejamento urbano de forma a 

viabilzilizar a mobilidade autônoma de pessoas idosas. 

Palavras-Chave: Idosos, Marcha, Funções Executivas 
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(Universidade Federal do Maranhão), Clara Drimel (Universidade Federal do 

Paraná), Letícia Carol Gonçalves Weis (Universidade Federal do Paraná), Alessandra 

Sant'Anna Bianchi (Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

No período entre 2010 e 2019, mais de 36.000 crianças e adolescentes morreram no 

trânsito no Brasil. Pesquisas apontam que os pais são importante influência para os 

filhos no contexto do trânsito. Portanto, torna-se importante a realização de atividades 

educativas para os pais. O objetivo deste projeto foi desenvolver um material para 

informar e promover a reflexão dos pais sobre a segurança dos seus filhos no trânsito. 

Foi feita uma busca de informações na literatura sobre a segurança no trânsito de 

crianças e adolescentes. Em seguida, foram selecionados os temas: pedestres, 

passageiros, ciclistas, motociclistas/garupa e motoristas recém-habilitados; e descritas 

as atividades para serem feitas de forma interativa e atrativa. A atividade é formada por 

quatro cubos giratórios com temas divididos por faixa etária dos filhos: 0 a 2 anos; 3 a 7 

anos; 8 a 12 anos e maiores de 13 anos. Cada uma das 4 faces traz uma situação sobre 

os temas propostos utilizando recursos lúdicos. Ela é instalada no MuVi (museu 

viajante) UFPR propiciando que os pais que tiverem acesso a esse material possam estar 

mais atentos sobre a segurança dos filhos no trânsito promovendo a prevenção de 

mortes no trânsito 

Palavras-Chave: Prevenção; Educação; Influência dos pais. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Percepção de risco e comportamento de motociclistas no trânsito. 

 

Melice Gois de Oliveira (UFPR - Universidade Federal do Paraná), Alessandra 

Sant'Anna Bianchi (UFPR - Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

No mundo, 68 países vivem um aumento dos índices de óbitos devido a lesões ocorridas 

no trânsito desde 2010. Os pedestres, ciclistas e motociclistas são considerados os mais 

vulneráveis no trânsito devido a maior exposição ao risco de sofrer lesões. Os principais 

comportamentos responsáveis pelos acidentes entre os motociclistas, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), são: conduzir sob efeito de álcool; o não uso do 

capacete, exceder a velocidade e o uso do celular enquanto pilota. Esse trabalho tem 

como objetivo estudar a percepção de risco e comportamentos de risco de motociclistas 

de duas cidades do Paraná. Os participantes foram 200 motociclistas de Curitiba e 

Campo Mourão, de ambos os sexos (79% homens), com idade de 18 e 65 anos (média= 

33,37 anos; DP = 10,33). Os participantes responderam a um questionário composto por 

questões que abordavam frequências e percepção de risco dos comportamentos de risco 

típicos de motociclistas. Os dados indicam uma percepção de risco elevada em relação 

aos comportamentos de risco no trânsito, porém, apresentam também uma frequência 

alta dos mesmos. São necessárias intervenções que busquem promover uma maior 

segurança dos motociclistas no trânsito e a psicologia pode ajudar neste processo. 

Palavras-Chave: Motociclistas; Percepção de risco; Psicologia do trânsito. 

Nível: Mestrado - M 
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Percepções de pais de adolescentes com síndrome de Down sobre a autonomia dos 

filhos no trânsito 

 

Raquel Aparecida Sampaio de Almeida (UFPR - Universidade Federal do Paraná), 

Alessandra Sant'Anna Bianchi (UFPR - Universidade Federal do Paraná) 

 

Resumo 

 

Acidentes de trânsito causam a perda de milhares de vidas. Entretanto, o trânsito 

possibilita a participação e integração na comunidade. Os pedestres fazem parte do 

grupo mais vulnerável e pessoas com deficiência podem estar mais suscetíveis a 

sofrerem acidentes. Dada a diversidade de expressões de pedestres no trânsito, o 

presente trabalho buscou identificar como os pais de adolescentes com síndrome de 

Down percebem a autonomia de seus filhos nesse contexto. A pesquisa foi online, de 

natureza quantitativa e de corte transversal, por meio de um questionário estruturado 

com perguntas fechadas. O caráter do estudo foi exploratório e descritivo e a análise dos 

dados foi por meio da análise estatística. Com o total de 93 participantes, os resultados 

indicaram que a maioria dos(as) adolescentes não anda sozinha na rua. Mais da metade 

dos participantes percebem que seus filhos(as) estão aprendendo habilidades 

importantes para a autonomia de pedestres e também consideram que seus filhos(as) 

poderão andar com independência e segurança nas ruas no futuro. São necessários mais 

estudos sobre a autonomia de pedestres com síndrome de Down, bem como 

intervenções em educação para o trânsito direcionadas a essa população, a fim de que 

possam se locomover de forma segura. 

Palavras-Chave: Síndrome de Down; Pedestres; Autonomia no trânsito. 

Nível: Outro 

Apoio Financeiro: Sem financiamento. 
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qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 

todos. 

Área: TRAN - Psicologia do Trânsito  

 



   
 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 51ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia - 2021 - ISSN 2176-5243 

 

Código: 3355330 

 

Saúde e direção: práticas de autocuidado para idosos condutores de veículos 

 

Nathália Pelison Franz (UFPR), Iván Alexis González-Gallo (UFPR), Alessandra 

Sant'Anna Bianchi (UFPR) 

 

Resumo 

 

Os acidentes de trânsito ocupam o primeiro lugar entre as causas externas de 

mortalidade e ferimentos de idosos. Essa população não é a mais numerosa como 

condutora de veículos, mas está entre os mais vulneráveis no trânsito. Nesse sentido, a 

atividade sobre saúde e direção, embarcada em um micromuseu (MuVi), se dirige a este 

público. O objetivo da atividade é promover e incentivar o cuidado de si em relação ao 

trânsito, levando em conta algumas limitações físicas e sensoriais mais comuns à 

população idosa. A atividade se configura como uma ilustração de situações aversivas 

no trânsito. Os participantes poderão jogar um dado que indicará a situação, cada uma 

contendo textos informativos acerca dos problemas de saúde que podem agravar essas 

situações e suas respectivas práticas de autocuidado. A atividade foi desenvolvida a 

partir da análise da literatura da área, para posterior desenvolvimento da ilustração e do 

design dos materiais empregados. Como resultado, obtivemos uma atividade de caráter 

participativo e educativo que visa sensibilizar para a prevenção de acidentes na 

população de idosos motoristas em ambientes de mobilidade. Ela também poderá ser 

usada por outros profissionais da psicologia do trânsito que trabalhem com esta 

população. 

Palavras-Chave: idosos; segurança no trânsito; autocuidado. 

Nível: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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Resumo 

 

É necessário atrair atenção da população para o tema da sonolência dos motoristas, haja 

visto os índices significativos de mortes no trânsito decorrentes desse problema. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto para promover o comportamento 

seguro da população em relação a sono e direção reconhecendo os riscos dessa 

associação. O produto será integrado a um micromuseu móvel, desenvolvido na UFPR, 

e que será exposto em diferentes cidades do estado. Nesse serão apresentadas 

informações buscando cativar os usuários através de uma apresentação criativa e com 

linguagem adequada sobre problemáticas relacionadas a segurança no trânsito. 

Inicialmente, informações sobre o tema foram coletadas através de uma revisão de 

literatura. Em uma segunda etapa, foi realizada uma seleção das informações para a 

produção do material. Como resultado, foi desenvolvido um produto técnico com duas 

faces e interativo (similar a uma sanfona). A primeira face apresenta dados sobre os 

perigos e índices de acidentes causados por sonolência no volante. A segunda, apresenta 

sugestões de mudança de comportamentos, tecnologias existentes e formas de evitar 

acidentes causados por sonolência. Psicólogos que queiram integrar o produto em suas 

ações relacionadas à segurança no trânsito poderão fazê-lo, dada sua fácil 

reprodutibilidade e portabilidade. 

Palavras-Chave: Prevenção; trânsito; sono. 
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