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APRESENTAÇÃO

A Pesquisa e Extensão são fundamentais para o fazer aprendizagem, e neste viés,
a realização deste evento, em edição virtual em 2021 proporcionou momentos de
interações e debates com profissionais da grande área das Ciências Aplicadas.
O “IV Simpósio em Ciências da Saúde e IVI Encontro de Pesquisa e Extensão
da Faculdade Quirinópolis contou com a participação de pesquisadores de diferentes
instituições da região centro-oeste (UEG, UFU e FAQUI), o que fortaleceu e
possibilitou a emancipação de colaborações na área. Contou com o apoio Institucional
da Faculdade Quirinópolis – FAQUI, com toda estrutura física e digital para realização
de mesa redonda, palestras e apresentações de trabalhos realizados no formato de
comunicação oral.
O evento se consolida com novas experiências de sua realização no formato
remoto, e para o próximo ano pretende-se desenvolver semestralmente, oportunizando
aos acadêmicos a possibilidade de ampliar as oportunidades de networking e o
desenvolvimento de Iniciação Científica mais presente nos cursos abrangidos no
evento.
A região sudoeste goiana é um polo em desenvolvimento educacional, científico
e tecnológico, e o evento possibilita um caráter multiprofissional e de integralização
entre as subáreas das ciências da saúde, com o objetivo de propagar a iniciação
científica e tecnológica.

Gercimar Martins Cabral Costa
Coordenador da Comissão Organizadora do
Encontro de Pesquisa e Extensão
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MAL-ESTAR E ANSIEDADE NO MUNDO LÍQUIDO
Danielle Jacira Silvino Santos 2
Gilson Xavier de Azevedo 3

RESUMO
Considerando a filosofia de Schopenhauer, o sofrimento vem do desejo. Logo, o "segredo" para não
sofrer, é não desejar, tanto. O mundo vive uma nova realidade social, caracterizada pela frustação em
relações aos projetos de longo prazo, assim consequentemente a sociedade passa por mudanças de
ideias dia a pós dia caracterizado pelo mal-estar social. O século XXI narra o fato de que estamos
sendo moldados a viver cada vez mais com pressa, com medo e preocupados; a crescente propensão
ao consumo está sendo colocada como modo de satisfação quando algo não vai bem. A era atual
escolha e que produz no sujeito uma grande ansiedade pelo fato de que todo indivíduo e responsável
pelo seu próprio destino, assim então se torna perfeito o avanço do capitalismo consumista que
preenche o vazio existencial do ser humano. O indivíduo passa a entender que a “felicidade”, tal
felicidade como passageira que é de certo modo a maneira de se sobrevive no século atual, assim a
modernidade liquida é caracterizada pelas relações rápidas, pelos sentimentos superficiais, pela
verdade temporárias, pelo consumismo que constrói cada indivíduo a partir do momento que ele
descobre como preencher o vazio e pela vontade de liberdade acompanhada pelo medo da solidão. O
objetivo desse artigo é descrever o sintoma da liquidez do século atual, por meio da ideia de ansiedade
e mal-estar. Justifica-se esse estudo pelo que venho observando no século XXI e pela necessidade
constante de que a sociedade passa por uma mudança de ideias que não encontram mais solidez, ou
seja, continuidade. O problema em questão é demostrar e narrar como o mal-estar e a ansiedade estão
presentes nesse mundo que Zigmunt Bauman chamou de líquido. A hipótese desse artigo será narrar
pontos para tal influência. A metodologia é exploratória de caráter bibliográfico revisional. Como
resultado, é esperado que haja um melhor entendimento e debate sobre o assunto abordado.

Palavras-chave: Século, Felicidade, Individuo.

2
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Graduando do Curso de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás-GO, danielle.santos@aluno.ueg.br;
Professor orientador: Dr. em Ciências da Religião (PUC GO, 2017), gilson@faqui.edu.br
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AÇÚCAR E COGNIÇÃO NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR INFANTIL
Flavia Ribeiro Xavier 4
Jannine Alves Costa 5
Gilson Xavier de Azevedo 6

RESUMO
O objetivo deste artigo é desenvolver um aprofundamento bibliográfico sobre a relação entre
consumo de açúcar e cognição, levando em consideração os seus efeitos sobre o corpo, o cérebro e
por conseguinte, sobre a aprendizagem. Justifica-se o presente estudo pela empreita assumida no
projeto de pesquisa vinculado à UEG Campus Sudoeste em Nutroeducação (2020-2022). O problema
em questão é se os estudos desenvolvidos até o momento, considerando os últimos dez anos, apontam
para uma relação negativa entre consumo de açucar e Aprendizagem. Aventa-se como hipótese que
os modismos alimentares e a moda fitness possam mitificar a relação em questão. A metodologia
proposta é a do estudo revisional bibliográfico com inferências dedutivas e análise qualitativa das
fontes. Aponta-se por resultados uma ampliação dos debates acadêmicos sobre a relação ora
investigada.
Palavras-chave: Educação. Cognição. Consumo de açúcar.

4

Graduando do Curso de Pedagogia da UEG Quirinópolis, flaviakauaetinga@gmail.com;
Graduando do Curso de Pedagogia da UEG Quirinópolis, janninespn@gmail.com;
6
Professor orientador: PhD Educação PUC GO, gilson@faqui.edu.br.
5
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DOENÇAS GASTROINTESTINAIS E A RELAÇÃO DA PSICOSSOMÁTICA
Suelen Mendes de Oliveira7
Alciene da Silveira Telles Justino8
Júlia de Paula Oliveira9

RESUMO
De maneira interdisciplinar, somente a medicina convencional tornou-se relativamente complexo
diagnosticar, tratar e identificar as diversas patologias que envolvem o ser humano, com um trabalho
de rede entre as diversas áreas da saúde e a psicologia surgiram importantes discussões sobre os
sujeitos e as formas de identificar, diagnosticar, discutir e propor ferramentas, técnicas e tratamentos
que possam melhorar a qualidade de vida da população em geral. Um importante tema tratado nessas
discussões são as doenças psicossomáticas, ela tem sido pivô de inúmeros questionamentos. Entendêla em toda sua amplitude tem sido bem complexo, pois não se trata de uma ciência exata.
Historicamente, a questão da psicossomática tem feito emergir diversas produções de sentido. São
recortes de uma temática que se oferece rica, atraente e aberta a muitas possibilidades de
compreensão. Sendo assim, a psicossomática surge como uma tentativa de entendimento dos
possíveis fatores psicológicos das doenças. Ao lado dos estudos da fisiologia, aparecem estudos do
campo da psicologia, na busca das causalidades psíquicas, proporcionando uma tentativa de relação
entre esses dois âmbitos da realidade humana, buscando explicar e facilitar a compreensão da mesma.
A psicossomática vem desenvolvendo um conjunto de evidências, demonstrando como os processos
inconscientes incidem sobre as funções do corpo, produzindo manifestações no organismo, agravando
doenças e traduzindo os conflitos psíquicos em sintomas somatizados e influenciando diretamente na
qualidade de vida das pessoas este resumo justifica-se pela importância de evidenciar como os
indivíduos acometidos de uma doença gastrointestinal relacionam a doença com as emoções, ou seja,
se eles conseguem identificar a doença gastrointestinal como uma doença psicossomática. O processo
somático ocupa o lugar do processo psíquico: no sintoma psicossomático uma questão subjetiva se
apresenta, ao invés de se representar, se o psíquico for ignorado e deixado de lado haverá uma
conexão direta entre o nível somático e o nível da expressão no corpo, portanto um sintoma
psicossomático,a doença oferece indícios conforme as disfunções que apresenta no modo de vida do
indivíduo. Dessa forma, quando o conflito intrapsíquico torna-se persistente e intenso, a emoção
decorrente gera um estado de tensão, que buscará um escoamento por acesso emocional e somático,
buscando se aliviar de tal tensão.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Somatização. Emoções. Processo Psíquico. Doenças.

7

Graduanda do Curso de Psicologia da Faqui - Go, suelen.m.oliveira@gmail.com;
Graduanda do Curso de Psicologia da Faqui – Go, alcienetelles22@gmail.com ;
9
Professora orientadora: Mestre, Faqui – GO, julia.oliveira@faqui.edu.br
8
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A SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES
Antônio José Gomes da Silva 10
Marco Thúlio Corrêa e Silva 11
Régia Cristina Campos 12
Júlia de Paula Oliveira 13

RESUMO
A saúde mental do professor é uma temática que muito tem se falado nos últimos anos. Esta revisão
bibliográfica se justifica pelo fato de ter mudado as práticas docentes devido às circunstâncias
pandêmicas da atualidade. Em virtude da pandemia mundial ocasionada desde o final do ano 2019 e
se estendendo até os dias atuais, modificou muito a prática pedagógica. O professor, em seu trabalho,
enfrenta inúmeros desafios e assume grandes responsabilidades, constituindo uma das categorias
profissionais mais sujeitas a apresentar sofrimento mental. A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) aponta a categoria docente como sendo a segunda a apresentar doenças ocupacionais. A saúde
dos professores vem sendo pesquisada há muito tempo, pois é uma profissão essencial e de pouca
valorização. Pouco se vê do poder público ações para amparar os professores e os valorizá-los. Com
tudo que um professor vem sendo desafiado nos últimos anos, chegou um tempo de grande superação
desde o ano de 2020 com a pandemia devido ao Covid-19, e à partir de tais condições, os docentes
passam a manifestar sentimentos negativos intensos como angústia, alienação, ansiedade e
desmotivação, além de exaustão emocional, frieza perante as dificuldades dos outros, insensibilidade
e postura desumanizada. As causas do mal-estar docente podem estar relacionadas em dois principais
fatores: a) fatores primários, aspectos que agem diretamente sobre a ação do professor em sala de
aula, gerando tensões e sentimentos negativos; e b) fatores secundários, condições de trabalho que
agem indiretamente sobre a imagem do professor. A profissão docente é considerada pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma das mais estressantes, pois ensinar se tornou
uma atividade desgastante, com repercussões evidentes na saúde física, mental e no desempenho
profissional. Queixas como enxaquecas, dores de cabeça, distúrbios do sono e distúrbios psíquicos,
como fobias e depressão são apontadas por estudos realizados com docentes e estão exacerbados ao
se considerar outras categorias profissionais. Estudos apontam também irritabilidade excessiva,

10

Graduando do Curso de Psicologia da FAQUI - GO, tonyhyppie@hotmail.com;
Graduando do Curso de Psicologia da FAQUI - GO, marcothuliocorreaesilva@gmail.com;
12
Graduando do Curso de Psicologia da FAQUI – GO, regiacampos@hotmail.com;
13
Professor orientador: Mestre, FAQUI - GO, julia.oliveira@faqui.edu.br.
11
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tensão muscular, taquicardia e cansaço como alguns dos sintomas identificados em docentes,
sentimentos como fadiga, a ansiedade, o nervosismo, a angústia e as dores musculares também são
descritos por professores, diante do exposto percebe-se que os sintomas mentais foram mais
frequentes que os sintomas físicos, destacando-se os problemas de memória e tontura. Diante dos
estudos sobre a temática, destaca-se o quanto que a saúde do professor precisa ser observada,
estudada, pesquisada e que se tenha uma atenção especial dos gestores executivos municipais,
estaduais e federais, para resguardar esta classe tão nobre de trabalhadores. Sendo assim, percebe-se
que a saúde do professor vem sendo pesquisada há muitos anos e que se relata que é a uma das classes
que mais tem sido atingida na saúde global do ser. É pertinente que venham novos estudos e pesquisas
acerca deste assunto, evidenciando o mundo atual nas práticas docentes em meio a pandemia o que
muito acrescentará no conhecimento da realidade atual.
Palavras-chave: Docentes. Doenças ocupacionais. Bornout. Doenças psicológicas.
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA E DA MORAL PARA A FORMAÇÃO SUPERIOR
Janielly Queiroz Cunha 14
Maria Estela Aparecida Gomes 15

RESUMO
Nas situações rotineiras do cotidiano, precisamos tomar decisões e agir de acordo com a nossa moral
e a ética, sendo no ambiente profissional, acadêmico ou pessoal, pois a prestação de contas sobre
nossas atitudes e decisões na sociedade estão presentes em todas as profissões. O presente artigo tem
como objetivo explorar a importância de uma formação em ética e cidadania nos cursos de ensino
superior, e o quanto é apropriada essa temática no dia a dia profissional. A metodologia utilizada foi
o estudo bibliográfico documental, constituído por artigos científicos, livros, revistas e matérias
jornalísticas com o uso de plataformas como, Google Acadêmico e Scielo, com as palavras chaves
ética; moral; valores morais; ética profissional; conduta moral. A educação formal em conjunto com
a formação familiar, é um dos principais ambientes que influencia na formação do cidadão. Devemos
ter em mente que, cada profissional deve saber utilizar o conjunto de normas e valores que a sua área
exige. Concluímos que é de extrema importância na educação superior, as temáticas relacionadas às
relações humanas e os aspectos ligados à índole do profissional. As subdivisões da ética e suas
abordagens no dia a dia profissional, dão uma direção ao graduando a respeito do que é esperado dele
como um profissional competente e íntegro.
Palavras-chave: Ética. Valores Morais. Ética Profissional. Legislação. Graduação.

INTRODUÇÃO
Nas situações rotineiras do cotidiano, precisamos tomar decisões e agir de acordo com a nossa
moral e a ética, sendo no ambiente profissional, acadêmico ou pessoal, pois a prestação de contas
sobre nossas atitudes e decisões na sociedade estão presentes em todas as profissões. Podemos
conceituar ética como, uma ciência que estuda os princípios morais e valores da sociedade, sendo esta
imprescindível para promover o equilíbrio social. Aprender sobre valores morais e dilemas éticos
agregam ao acadêmico conhecimentos, referentes à atitudes e posicionamentos valorizados não só
pela sociedade em si, mas também pelas próprias entidades profissionais.
O presente artigo tem como objetivo explorar a importância de uma formação em ética e
cidadania nos cursos de ensino superior, e o quanto é apropriada essa temática no dia a dia
profissional. A pesquisa desenvolvida se enquadra em revisão bibliográfica, e se fundamenta na
discussão e comprovação baseada em teorias. Esperamos alvejar os aspectos da ética na educação,

14
15

Graduando do Curso de Biomedicina da Facudade Quirinopolis - GO, janiellyqc@gmail.com;
Graduado pelo Curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlandia - MG, mariaestela845@gmail.com;
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aspectos legislativos da ética laboral, e como valores éticos e a conduta ética estão associados com o
prestígio profissional almejado das áreas de atuação.
A metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico documental, constituído por artigos
científicos, livros, revistas e matérias jornalísticas. Utilizamos do meio tecnológico a nosso favor,
para fazer o uso de plataformas como, Google Acadêmico e Scielo, com as palavras chaves ética;
moral; valores morais; ética profissional; conduta moral; com o objetivo de obter o máximo
possível de informações referente ao tema, resultando em uma construção de uma pesquisa
satisfatória.
Para que os novos profissionais tenham uma formação completa e ciência dos seus direitos e
deveres na sua área de atuação, é imprescindível o ensino da ética profissional na graduação. Nas
ciências humanas, onde se estuda o comportamento do ser humano na sociedade, já se observa os
valores éticos e os reflexos da conduta ética no mercado de trabalho. Porém, quando analisamos as
áreas exatas essas disciplinas ainda não estão consolidadas e quando são ofertadas pelas instituições
tendem a ser na modalidade optativas.
A lei e a ética estão estritamente ligadas entre si, uma vez que ambas têm como objetivo uma
convivência harmônica na sociedade, e tem em suas bagagens valores históricos e sociais de uma
determinada coletividade. É necessário entendermos que a ética está associada com questões jurídica
e social, portanto, embora cada área de atuação tenha sua legislação específica, os valores morais que
regem a sociedade estão presentes em todas elas. Fazendo com que assim sobrevenha pontos comuns
entre a legislatura.
A palavra “Moral” tem origem no termo latino “Morales” que significa “relativo aos
costumes”, portanto os valores morais fazem parte da cultura local e em sua maioria ensinados pela
família e comunidade na qual o indivíduo está inserido. Ao entendermos como nossas atitudes e
posições são guiadas pelos nossos valores morais compreendemos como é constituída a nossa ética
como profissional. Essa ética tem que ser norteada pela legislação, e dentro dos conceitos de valores
morais locais.
A conduta ética de cada profissional, é determinada pelo conjunto de decisões tomadas no
cotidiano, desde a maneira com que se comporta com os seus colegas de serviço e subordinados, à
manipulação do serviço oferecido ao consumidor. O que mantém o renome profissional, é a sua
conduta a longo prazo, sendo essa um bem imaterial de extrema importância para inserção no
mercado de trabalho. A conduta moral estabelece regras que são assumidas, como um recurso de
garantir o bem-estar, independentemente da localização geográfica e garante uma identificação entre
indivíduos desconhecidos, e utilizam este mesmo referencial moral comum. No ambiente de trabalho
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essa conduta moral pode ser exemplificada como o princípio de qualidade cobrados, a marcas dos
setores alimentícios, que independentemente da localização, um nível de higiene deve ser exigido.

METODOLOGIA
A presente pesquisa desenvolvida, se enquadra em revisão bibliográfica, e se fundamenta na
discussão e comprovação baseada em teorias. Embora a mesma não requeira experiência ou
levantamento de base de dados, não está isolada das influências sobre as experiências vividas pelos
autores. A metodologia utilizada para a elaboração dessa pesquisa foi o estudo bibliográfico
documental constituído por artigos científicos, livros, revistas e matérias jornalísticas.
A pesquisa do material bibliográfico foi feita nas plataformas Google Acadêmico e Scielo,
usando palavras chaves de busca: ética, ética trabalhista, valores morais, conduta ética. Os textos
utilizados foram selecionados com base na abordagem clara e relevância no âmbito da ética, da
educação e da legislação.
Os autores desse relevante trabalho procuraram realizar buscas de material referente a base
educacional das crianças e adolescentes, pois é de suma importância obtermos conhecimentos sobre
metodologias de escolas, que também influenciam o indivíduo nas suas relações mediante ao arranjo
da sociedade.

DESENVOLVIMENTO
A educação formal em conjunto com a formação familiar, é um dos principais ambientes que
influencia na formação do cidadão. E pode-se afirmar que o ambiente escolar é um lugar onde os
estudantes têm a oportunidade de exercer a socialização, esse cenário é fundamental para a construção
da ética e cidadania na vida social dos alunos. Para se chegar a essa noção de importância da formação
e ensino em ética, entretanto, foi percorrido um longo caminho através do tempo e da evolução da
educação, como analisaremos a seguir.
O filósofo norte- americano John Dewey foi um grande influenciador sobre as teorias da
escola nova, onde sua linha de pensamento era despertar os discentes para a realidade cotidiana. A
escola nova executava o papel de capacitar os indivíduos para conviver em sociedade. “O autor
entende que o indivíduo e a sociedade são interdependentes: a realização dessas esferas só se dá pela
harmonia social'' (DEWEY, 1999, não paginado).
O bispo pedagogo Jan Amos Comenius, uma vez conhecido como o pai da educação moderna,
um grande revolucionário no âmbito do ensino da pedagogia, em sua corrente de pensamento que era
baseada na conciliação entre os valores da religião e o ensino da ética cristã. A metodologia desse
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educador tinha como objetivo que o ensino fosse integral que incluísse todos. De acordo com Jan
Amos Comenius em Didática Magna:
A função da escola e do docente é despertar a inteligência dos alunos. Para que ela
seja uma “verdadeira oficina de homens”, é necessária a consciência de que não só
o ensino é relevante, mas também a moral. Esta é compreendida como a arte de
formar costumes e possui dezesseis cânones fundamentais. No contexto da moral, os
pais devem dar exemplos de honestidade, serem perfeitos guardiões da disciplina
familiar, manterem os filhos longe das más companhias. Tendo em vista que os
males são apreendidos com maior facilidade, as amas e os preceptores devem ser
exemplos de orientação e cuidado aos jovens, já que a moral é parte integrante do
ensino transformador. (1657.p .265)

O pedagogo Célestin Freinet, foi um grande personagem do contexto educacional do século
XX, pois diante de uma pedagogia tradicional, esse autor apresenta uma corrente de pensamento
totalmente contrária ao movimento do método de ensino tradicional, onde visa construir uma relação
do educador com o aluno, onde o professor exerce a função de formar e inserir indivíduos na
sociedade com um pensamento crítico.
Assistimos a desordem acidental da oficina ainda não suficientemente organizada;
mas os êxitos, de que nos orgulhamos, provam-nos que, em nossas classes, a prova
de força foi ultrapassada. Passamos à disciplina democrática – aquela que prepara a
criança para forjar a sociedade democrática que será como ela a fizer. (FREINET,
2004., p.136)

Já o grande pedagogo brasileiro Paulo Freire, enxerga a ética como uma conduta inerente ao
ser humano, portanto, instanciável da educação. Na sua obra “Educação como Prática da Liberdade'',
ele afirma que “[...] quando, porém, falo da ética universal do ser humano estou falando da ética
enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à convivência
humana [...]". (FREIRE, 1998, p. 19)
Ao desempenhar a função da docência no ensino superior, é necessário seguir um código de
ética, é de fundamental importância para se estabelecer uma boa relação entre o professor e seus
discentes, inúmeras são as consequências positivas ao bem-estar social do ambiente acadêmico. O
professor influencia pessoalmente para o bem da sociedade, pois tem a oportunidade de usar a sala
de aula como uma ferramenta para ensinar e exercer a ética profissional.
Porém quando voltamos o nosso olhar para a ética na graduação, a mais abordada nas
subdivisões das teorias éticas e valores é a bioética que surge quando tratadas de mudanças nos
direitos humanos e nas ciências. Para Van Rensselaer Potter (2003), o criador deste neologismo, “a
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bioética se configura como a ética da sobrevivência, da vida e do ser vivo, ela representa uma "ponte
para o futuro’’, uma vez que alia conhecimento científico e valores humanos.”
Entretanto, as visões mais técnicas procuram colocar a prática no trabalho em voga como “o

estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das
ciências da vida e da saúde”, (GUEDES, 2004, p.1765). Apontando que as decisões e a conduta no
cotidiano é que dita ser um profissional ético ou não, de acordo com as leis estabelecidas pelas
autoridades competentes com base nos valores morais da sociedade.
Ao pensar em ética e valores morais, estamos falando nas regras que direta ou indiretamente
regem a sociedade. Através desses limites sociais e culturais, previamente estabelecidos pela história
e o tempo, é que são determinadas as leis e normas legislativas que regem a nação. “Os códigos
representam uma compilação de leis ou regulamentos, que regem as relações humanas, assegurando
às pessoas os seus direitos, mas listando, também, os seus deveres.” (FAKIH, FREITAS, SECOLI,
2009, p. 132)
Todas as legislações brasileiras são extremamente importantes, pois são elas que estabelecem
a regulamentação da sociedade que defendem o bem-estar da social, por meio de um conjunto de leis,
no qual proporcionam ao profissional ter conhecimentos referente às suas obrigações e seus direitos,
caso ocorra algumas ações antiéticas por parte do profissional, resulta na depreciação da sua moral
social e profissional.
Em resumo, a legislação de um estado democrático de direito é originária de
processo legislativo que constrói, a partir de uma sucessão de atos, fatos e decisões
políticas, econômicas e sociais, um conjunto de leis com valor jurídico, nos planos
nacional e internacional, para assegurar estabilidade governamental e segurança
jurídica às relações sociais entre cidadãos, instituições e empresas.
(Portal da Câmara dos Deputados, 2008)

Ética profissional é um conjunto de normas codificadas do comportamento dos praticantes de
uma determinada profissão, padrões relativamente parecidos em todos os países do mundo. Cada
mercado profissional tem suas normas, devido a especificação de sua atuação, assim sendo a
legislação trata especificamente sobre conduta ética e punições para o não cumprimento das diretrizes
estabelecidas.
Devemos ter em mente que, cada profissional deve saber utilizar o conjunto de normas e
valores que a sua área exige, sendo assim é fundamental que de maneira geral, ele saiba construir
uma boa relação social e profissional com subordinados, colegas e chefes, no seu âmbito de trabalho.
Com esses valores o trabalhador conquista uma imagem positiva nas relações interpessoais, na forma
de agir em prol dos interesses do setor trabalhista, e para a população em geral. “As experiências
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feitas durante a Segunda Grande Guerra mostraram, também, que o ser humano pode realizar e
produzir o máximo em condições físicas adversas, desde que em situações de coesão e solidariedade
grupal excepcionais."(RATTNER, 1966.p.17)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido a formação territorial e colonização, os valores presentes na nossa sociedade
predominantemente judaico-cristã, na história do Brasil o processo de colonização acarretou a vinda
dos padres jesuítas para o país, com o intuito de catequizar os índios que já habitavam nesse espaço
geográfico, transmitindo aos povos indígenas e as demais populações migratórias os valores cristãos,
com base nas doutrinas estabelecidas pela igreja católica, como também os costumes dos europeus.
Quando levamos isso em consideração, valores morais oriundos de culturas não europeias por
décadas sofrem descriminação ou em alguns casos assimilação na cultura geral com conotação
negativa. A segregação de valores, ditos como “bons” ou valores “ruins”, alimentam a desigualdade
social e criminalização dos mais vulneráveis, fazendo com que as leis que refletem os valores gerais
sejam muitas vezes preconceituosas e usadas para mitigar alguma parcela da população.
Embora seja um consenso a visão da necessidade da ética no ambiente escolar e acadêmico,
não há uma tendência geral de como a temática deve ser abordada e tratada na sala de aula. Mesmo
que sendo uma obrigação profissional, a conduta ética é a atuação respeitando as leis e as diretrizes
dos conselhos da profissão, no cotidiano e nas relações interpessoais. A visão é que os valores morais
sociais e culturais no qual o aluno ou profissional está inserido é que determina a sua moral.
A responsabilidade de contextualizar o discente, na importância do bom nome no mercado de
trabalho, é do programa de graduação onde independente da abordagem, sendo teórica ou com foco
no cotidiano, os aspectos legislativos da ética e suas aplicações na vida profissional devem
ser abordados. Para que o graduando mantenha uma boa rede de conexões dentro da área de atuação,
desde a graduação e mantenha suas relações mais profissionalmente saudáveis, uma vez que na
sociedade a ética e a moral de um indivíduo é atestado por outro.
Quando em sociedade valorizamos profissionais éticos, avaliamos a ideia de que esse é o
ideal, portanto alimenta a pressão social para que o mercado de trabalho cobre do recém-formado ou
do graduando, uma postura de bem-estar social e de aplicação das regras de valores sociais no
ambiente de estágio ou trabalho. Tal exigência do mercado de trabalho é decorrente de situações no
qual, esses valores morais e éticos acabam sendo ignorados por profissionais, podemos exemplificar,
a corrupção no sistema governamental em que o Brasil vem sofrendo ao longo do tempo, onde
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profissionais de diversas áreas de atuação se desprendem de sua moralidade e ética profissional, para
se beneficiar com o sistema da corrupção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que é de extrema importância na educação superior, as temáticas relacionadas às
relações humanas e os aspectos ligados à índole do profissional. As subdivisões da ética e suas
abordagens no dia a dia profissional, dão uma direção ao graduando a respeito do que é esperado dele
como um profissional competente e íntegro. Não permitindo que, esse por sua vez, aprenda sobre a
relação da legislação no seu cotidiano com erros e consequências, mas sim sob o olhar vigilante e
instrutivo de um professor.
O estudo da ética e dos valores, funciona como arma de enfrentamento contra aspectos
históricos na nossa sociedade que vem se arrastando pelas eras, como a descriminação cultural de
valores morais ou culturais de povos imigrantes ou nativos, que não tiveram muita voz no início da
vida social da nação. Ao entender que os valores morais do indivíduo reflete os valores e normas da
sociedade, há a oportunidade de reverter valores equivocados e distorcidos virgentes.
O aprender com exemplos também é válido, dado que o primeiro convívio profissional do
graduando é o estágio, sendo esse responsável por solidificar uma boa conduta profissional e ética no
acadêmico. A boa relação entre colegas de trabalho, a construção de uma rede de relacionamentos
saudáveis no período da graduação é importante para um futuro promissor e válido como um
profissional de respeito.
O papel regulador da legislação na conduta profissional é essencial, pois é através dela que se
estabelece quais ações não éticas e de moral questionáveis são passíveis de punição, ou quais podem
acarretar até a perda da autorização para exercer a profissão. Fazer o bom uso da legislação, é ato de
sabedoria, pois se o profissional almeja adquirir uma carreira promissora na área de trabalho na qual
se tem afinidade deve saber exercer a ética e a moralidade a seu favor.
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COMO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS ESTÁ AFETANDO
PSICOLOGICAMENTE A SOCIEDADE
Hestenio Jose do Anjo Alcantara 16
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Thais Garcia Nunes 19

RESUMO
Em dezembro de 2019 foi enviado um alerta chinês à OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre
uma recorrência de casos de pneumonia em uma cidade chamada Wuhan, que até então, possuía
origem desconhecida. Após a anunciação da OMS, iniciou-se a trajetória de combate ao Covid-19.
Em primeira instancia, as recomendações seriam a reclusão e o isolamento social para conter o avanço
da doença, o que incluía a paralisação de escolas e universidades, suspensão de serviços não
essenciais e o tão retratado na mídia “fique em casa”. Não obstante, o convívio prolongado dentro de
casa, tensões familiares provocadas pela redução salarial e o desemprego, morte de entes queridos e
uma série de fatores, configura um cenário de doenças emocionais, como aumento da depressão,
ansiedade e estresse na população, mesmo excluindo-se sintomas diretamente psiquiátricos. Contudo,
o presente trabalho tem como objetivo a realização de uma pesquisa exploratória bibliográfica em
artigos cujo autores trazem estudos referentes à pandemia e ao comportamento da sociedade
mediante ao vírus, com ênfase no desgaste emocional à grupos considerados de risco como pessoas
idosas ou com doenças crônicas que apresentam maior risco se tiverem Covid-19, profissionais de
saúde que trabalham na linha de frente, pessoas que têm transtornos mentais, incluindo problemas
relacionados ao uso de substâncias.
Palavras-chave: Coronavirus. Ansiedade. Psicologia.
INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019 foi enviado um alerta chinês à OMS (Organização Mundial da Saúde)
sobre uma recorrência de casos de pneumonia em uma cidade chamada Wuhan, que até então, possuía
origem desconhecida. Naquela época, ninguém poderia prever que o que estava por vir tomaria conta
de cinco continentes, registrando a marca de 3,12 milhões de pessoas em todo o mundo nos dias
atuais. O que parecia longínquo para os brasileiros, que já acompanhavam em jornais e noticiários a
situação em países Europeus, tornou-se realidade cerca de 3 meses depois, quando foi registrado o
primeiro óbito, em 17 de março de 2020, 20 dias após o primeiro caso no país.O SARS-COV-2,
também conhecido como coronavírus que causa a Covid-19 é do mesmo grupo encontrado pela
primeira vez em 1964, ainda sim, foi uma surpresa para a ciência e a medicina, uma vez que o
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percentual de infecção do vírus tomava proporções cada vez maiores em um curto período de tempo.
Não obstante, com a devastação do novo vírus, em 11 de março de 2020 a OMS anuncia que a doença
causada pelo coronavírus, seria então, caracterizada como uma pandemia mundial.
Após a anunciação da OMS, iniciou-se a trajetória de combate ao Covid-19. Em primeira
instancia, as recomendações seriam a reclusão e o isolamento social para conter o avanço da doença,
o que incluía a paralisação de escolas e universidades, suspensão de serviços não essenciais e o tão
retratado na mídia “fique em casa”. Com a estagnação de diversos estabelecimentos devido ao
fechamento de portas e a diminuição da demanda, um levantamento divulgado pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontou que 75 mil estabelecimentos
comerciais com vínculos empregatícios fecharam no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia,
fazendo com que o país totalizasse cerca de 13,5 milhões de desempregados em junho de 2020,
segundo Daniel Siqueira para o portal G1. Além disso, o vírus trouxe uma nova cara para as relações
pessoais, uma vez que as pessoas se mantinham em casa na maioria do tempo, longe de familiares,
fugindo do contato intrapessoal, com a incerteza do amanhã, impossibilitados de qualquer visita aos
enfermos e sem o direito da despedida em funerais. Como relata Marcelo Oliveira em entrevista à
folha de São Paulo “Tive que fazer o reconhecimento do corpo da minha mãe através de uma foto no
celular da assistente social e acreditar que era ela dentro do caixão”. Ademais, as pessoas infectadas
que apresentam sintomas leves são submetidas à tratamentos, passam por um período de isolamento
de 10 dias, se mantendo quase (ou totalmente) intocáveis. Nos casos mais graves, em que há colapso
no funcionamento dos pulmões, exige o uso de respiradores e até internação em UTI, o que deixa
sequelas que dependem de acompanhamento fisioterapêutico após esse período, devido ao método de
intubação e sedação que são submetidos.
Não obstante, o convívio prolongado dentro de casa, tensões familiares provocadas pela
redução salarial e o desemprego, morte de entes queridos e uma série de fatores, configura um cenário
de doenças emocionais, como aumento da depressão, ansiedade e estresse na população, mesmo
excluindo-se sintomas diretamente psiquiátricos. Os níveis delaem indivíduos saudáveis e naqueles
com transtornos mentais preexistentes podem aumentare oefeito permanecerem longo prazo (North
et al., 2009). O impacto do Covid-19 na sociedade toma proporções psicológicas incalculáveis e vira
palco de estudos para uma nova fobia, chamada de “coronophobia” que como o nome sugere, é
desencadeada em razão a situações desencadeadas pela pandemia.
Contudo, o presente trabalho tem como objetivo a realização de uma pesquisa exploratória
bibliográfica em artigos cujo autores trazem estudos referentes à pandemia e ao comportamento da
sociedade mediante ao vírus, com ênfase no desgaste emocional à grupos considerados de risco como
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pessoas idosas ou com doenças crônicas que apresentam maior risco se tiverem Covid-19,
profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, pessoas que têm transtornos mentais,
incluindo problemas relacionados ao uso de substâncias. “É urgente realizar esforços para
compreender a fisiopatologia da Covid-19, incluindo a infecção do sistema nervoso central e o risco
de comprometimento da saúde mental, assim como os efeitos da pandemia em indivíduos saudáveis
impactados pela situação de distanciamento social. Se nada for feito, provavelmente enfrentaremos
uma nova ‘pandemia’ no futuro, relacionada à saúde mental”, afirma o imunologista Wilson Savino,
pesquisador do Laboratório de Pesquisa sobre o Timo do IOC e coordenador do Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia em Neuroimunomodulação (INCT-NIM) e da Rede Faperj de Pesquisa em
Neuroinflamação, sediados no IOC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pandemia pela covid-19 é algo recente de modo geral, e vem causando grande impacto na
saúde mental das pessoas, por se tratar de uma situação inédita traz a necessidade de diversas
adaptações. O medo, a incerteza do amanhã, as “fake News” e a perda de pessoas próximas, vem
deixando cada vez mais a sociedade vulnerável e frágil emocionalmente. Durante a pandemia crises
de ansiedade, insônia e alteração no humor estão tomando maiores proporções no cotidiano.
Por se tratar de uma eventualidade de saúde pública de importância mundial, a pandemia de
covid-19 é caracterizada por seus impactos incalculáveis pelo tamanho da sua dimensão.
De acordo com Jornal do Campus Usp Na semana de 29 de março a 4 de abril de 2020, quando
a maioria dos estados brasileiros já havia decretado quarentena, a busca por atendimento psicológico
no Google chegou a 88%. A pesquisa por esse serviço on-line foi de 41%, enquanto na semana de
maior popularidade do assunto, em 2019, a procura era de apenas 11%.
O gráfico abaixo mostra a buscas no Google por "atendimento psicológico" e "atendimento
psicológico online" neste ano
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Dados extraídos da análise entre julho de 2015 e julho de 2020

Fonte: Google Trends • Valores parametrizados: 100 representa momento de maior busca

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste momento de pandemia em que estamos vivendo há uma constante de incertezas
e ansiedade em nossa sociedade. As pessoas estão sofrendo alguns sintomas de doenças mentais e
com isso perceberam que sentir-se ansioso e deprimido durante a pandemia pode ser uma reação
“normal”.
Em uma pesquisa realizada em junho, os CDC (Centros para Controle e Prevenção de
Doenças) descobriram que 40% dos adultos dos EUA sofriam de problemas de saúde mental ou abuso
de substâncias, então informaram que a resposta de saúde pública à pandemia da covid-19 deve
aumentar os esforços de intervenção e prevenção para lidar com as condições de saúde mental a elas
associadas.
Essa tensão momentânea pode causar prejuízos tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Para o
indivíduo, o diagnóstico e o tratamento dentro desse modelo de doença estimulam uma autoimagem
de estar “doente”, de ser “anormal”, e isso, por si só, pode ser debilitante para uma pessoa. É possível
que haja uma perda de confiança que acompanha essa nova autoimagem. Os medicamentos também
podem prejudicar a resposta emocional de uma pessoa e sua capacidade funcional.
Em nível social, essa expansão das fronteiras diagnósticas e o aumento da prescrição de drogas
psiquiátricas levaram a um desastre de saúde pública. O fardo das doenças mentais nas sociedades
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desenvolvidas está aumentando constantemente. Os transtornos do humor, em particular estão
aumentando em frequência e gravidade.
Diante disso observa-se a necessidade de estudos nesta área que auxilie a população a
enfrentar este momento difícil, levando informação e ajuda para todos, onde o perigo está não
somente em contrair o vírus, mas sim sobre a pressão psicológica existente em cima de todos.
O estresse motivado pelo distanciamento social também pode levar a alterações imunológicas,
com maior produção de substâncias inflamatórias mesmo em pessoas que não foram infectadas. Neste
sentido, os pesquisadores chamam atenção para a maior vulnerabilidade de alguns grupos, como
trabalhadores da saúde, idosos e obesos, que apresentam maior suscetibilidade tanto para quadros
graves de Covid-19 quanto para distúrbios psiquiátricos. Também apontam medidas que podem
amenizar os prejuízos para a saúde mental. Por exemplo, levantamentos realizados durantes os surtos
de SARS e MERS, assim como no começo da epidemia de Covid-19 na China, indicam o potencial
da informação adequada para reduzir o dano psicológico durante quarentenas. Estreitamento de laços
por redes sociais, hábitos de sono e alimentação saudáveis também são citados pelos cientistas, que
apontam ainda o potencial da música para modular os níveis de citocinas inflamatórias e a resposta
neuro-imune-endócrina ao estresse.
“É importante notar que as evidências destacadas aqui não contradizem a necessidade de
medidas de distanciamento necessárias para controlar a pandemia. No entanto, elas chamam atenção
sobre a utilidade de estratégias que visem reduzir os efeitos nocivos do distanciamento social na saúde
mental das pessoas em geral, incluindo a melhoria da intervenção psicológica e a redução das
desigualdades socioeconômicas”, salienta Savino.
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