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BIOMEDICINA 

 

 

ALTERAÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS APRESENTADAS PELOS 

PACIENTES COM DOENÇA DE GAUCHER TIPO 1 

 

Quezia Ainoã Araújo Rosa,  

Simone Aires de Sá,  

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO  
 

Objetivo: Avaliar as alterações músculo esqueléticas de pacientes com Doença de 

Gaucher tipo I através das imagens por Ressonância Magnética. Materiais e Métodos: 

Estudo descritivo, quantitativo e documental de pacientes portadores de Gaucher tipo I 

através do escore semiquantitativo BMB (bone marrow burden) na Ressonância 

Magnética Achieva 1.5 Tesla sem conhecimento dos sinais clínicos. Resultados: Dos 

oito pacientes avaliados, todos apresentaram alterações de sinais hiperintensos e 

hipointensos caracterizando processos inflamatórios e degenerativos nas corticais 

ósseas. Deformidade em frasco de Erlenmeyer em três pacientes. A pontuação média do 

escore foi de 8,12, variando de 2 a 14. Conclusão: Os principais métodos de 

diagnóstico concentram os exames laboratoriais na dosagem enzimática e hematológica, 

e exames de imagem, sendo que a Ressonância Magnética utiliza o padrão de escore 

BMB que através das ponderações, podem ser medidos os valores dos escores e iniciado 

o melhor tratamento, desde uma reposição enzimática até um transplante medular. 

 

Palavras Chave: Doença de gaucher; Imagem por ressonância magnética; 

Glucocerebrosidase. 

 

 

ANÁLISE MICOLÓGICA DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS 

COMERCIALIZADAS EM UMA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE MONTES 

CLAROS – MG 

 

Sabrina Gonçalves Paixão Souza 

Thaís Fonseca Silva 

Marden Rene Gonçalves Ferreira 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 
 

As frutas, por serem perecíveis, deterioram em poucos dias, tendo sua comercialização 

in natura dificultada a grandes distâncias. Desta forma, a produção de polpas de frutas 

congeladas se tornou um meio favorável para o aproveitamento integral das frutas na 

época de entressafra. O presente estudo objetivou verificar o grau de contaminação 

identificando em nível de espécie, os fungos presentes nas polpas de frutas congeladas 

comercializadas em uma feira livre. Foi realizado um estudo descritivo de análises 

quantitativas, onde foram adquiridas de uma feira livre da cidade de Montes Claros – 

MG no mês de março de 2016, 06 polpas congeladas, no qual 03 eram de  goiaba e 03 

de umbu. Análises microbiológicas foram realizadas nas polpas de frutas congeladas de 
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Umbu e Goiaba a fim de verificar alterações micológicas que são indesejáveis em 

qualquer tipo de alimento. A contagem total de bolores e leveduras foram determinadas 

através da técnica de plaqueamento direto em superfície das diluições 10–1, 10–2 e 10–

3, em triplicata, de cada polpa de fruta. Para a identificação dos fungos, foi realizada a 

técnica de microcultivo, os inoculos foram incubados a 30ºC por 3 a 5 dias, e os fungos 

foram analisados em microscópio, observando o tipo e cor da hifa, forma, disposição e 

formação de esporos. Os resultados obtidos nas contagens das polpas demonstraram que 

todas as amostras apresentaram resultados positivos para bolores e leveduras, estando 

dentro dos padrões estabelecidos através da Instrução Normativa nº 12 de 10/09/1999 da 

ANVISA. As análises realizadas indicam que, do ponto de vista microbiológico, todas 

as amostras atendiam à legislação em vigor, porém esses estudos sugerem uma falta de 

controle sanitário, evidenciando que as condições higiênicas durante o processamento, 

operações de limpeza, escolha de matérias-primas e condições de armazenamento não 

devem estar de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. 

 

Palavras-chave: Leveduras; Frutas; Análise Microbiológica. 

 

 

ANÁLISE PARASITOLOGIA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS EM HORTA 

COMUNITÁRIA DE BOCAIÚVA-MG 

 

Marcos Paulo Dias da Rocha;  

Rosiane Pereira dos Santos;  

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 
 

Objetivo: realizar análise parasitológica de hortaliças cultivadas em uma horta 

comunitária de Bocaiuva-MG. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter 

quantitativo, descritivo e explicativo, no qual foram avaliadas quatro espécies de 

hortaliças (alface, couve, quiabo e cebolinha) em março de 2016. A horta comunitária é 

composta por 1104 canteiros e foram escolhidos 6 canteiros, sendo 4 canteiros das 

extremidades da horta, que receberam a água escoada e os dejetos trazidos pela chuva, e 

2 canteiros centrais. Resultados: Das hortaliças analisadas, somente a alface e cebolinha 

apresentaram parasitas. Foram observados a presença de ovo de Trichuria trichiurae 

Ancilostomideo, cisto de Entamoeba coli, Entamoeba histolystica e Endolimax nana e 

larvas de Strongyloides stercoralis. Estes parasitas são de grande valor epidemiológico, 

por apresentar risco à população consumidora dessas hortaliças. Conclusão: Os 

resultados demonstraram que a alface e cebolinha cultivadas na horta apresentaram grau 

de contaminação. Deste modo, é importante uma orientação adequada aos produtores 

quanto ao cultivo higiênico-sanitário para que chegue aos consumidores, hortaliças com 

qualidade e valor nutricional. 

 

Palavras chave: Horta. Parasitos. Contaminação. População. 

 

 

BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES EM CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE 

PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE MONTES CLAROS – MG 

 

Elidia Abreu Silva 



 

10 

 

Gimena Moreira Viana 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 

 

Justificativa e objetivo: A infecção hospitalar é um problema relevante da assistência 

em serviços de saúde, resultando em aumento da morbidade e mortalidade. Dentre essas 

infecções, destacam-se as causadas por bactérias multirresistentes. Este estudo teve 

como objetivo avaliar a prevalência de Klebsiella pneumoniae produtora de 

carbapenemase (KPC), beta-lactamases de espectro estendido (ESBL), Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (MRSA) e Enterococcus sp resistente a vancomicina 

(VRE) em cultura de vigilância de pacientes atendidos em um hospital de Montes 

Claros - MG. Métodos: O estudo apresentou caráter retrospectivo, descritivo, 

documental, e quantitativa, no qual a população de estudo foi composta pelos pacientes 

atendidos no hospital no período de 2014 a 2015, em que foi realizada a cultura de 

vigilância. Os dados foram coletados no controle de infecção hospitalar e foram 

avaliados sexo, sítio mais acometido e entrada de microrganismo multirresistente mais 

prevalente. Resultados: Observou-se predomínio de culturas positivas para ESBL e 

VRE e um aumento das culturas positivas de MRSA e KPC. Das amostras de swab 

nasal/axilar, observou-se o predomínio de MRSA, entretanto nas amostras de swab retal 

houve prevalência de ESBL. Foi possível observar durante este período que houve um 

aumento das bactérias multirresistentes, tanto na quantidade como na diversidade, no 

qual houve predomínio de ESBL. Conclusão: Estes microrganismos são de fácil 

disseminação hospitalar e as culturas de vigilância devem ser realizadas para identificar 

pacientes colonizados ou infectados atendidos no hospital. Isso permite implantar 

estratégias evitando a transmissão cruzada e o risco de desenvolvimento de infecções 

subsequentes. 

 

Palavras-chave: Cultura. Vigilância epidemiológica. Staphylococcus aureus resistente 

a meticilina. 

 

 

FITOTOXIDADE DAS ÁGUAS DO RIO SERRA BRANCA EM BIOENSAIO 

COM LACTUCA SATIVA 

 

Amanda dos Santos Gonçalves; 

Franciele Santos Silva; 

Marcos Vinicius Macedo de Oliveira 

Delacyr da Silva Brandão Junior  

 

RESUMO 

 

Levando em consideração o fato de sementes tolerarem níveis de estresse e por suas 

funções vitais estarem relacionadas com o ambiente, este estudo tem como objetivo 

avaliar a alface como bioindicador, colocando em teste a qualidade da água do Rio 

Serra Branca, e verificar se ela varia de acordo com as estações do ano, pesquisando 

ainda um indicativo de toxicidade dessa água. O estudo foi feito abrangendo as estações 

da primavera e do verão e em diferentes pontos desse rio. Realizou-se testes de 

germinação da semente de alface em diferentes concentrações da amostra. O rio que foi 

estudado é utilizado pela população para diversos fins sem nenhuma forma de 
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tratamento, como por exemplo, lavar roupas, para banho, lavar carros, consumo, irrigar 

lavoura. Essas atividades podem trazer impactos tanto para a água quanto para a saúde 

da população. Constatou-se que a interação de banhistas causa um forte impacto na 

qualidade dessa água, afetando diretamente o bioindicador. Outro fator apontado foi que 

as chuvas também podem interferir na qualidade da água, tendo em vista que ela pode 

arrastar substâncias e poluentes para a água. Com isso verificou-se que pode haver a 

presença de substâncias de ação fitotóxica, que afetou diretamente o bioindicador 

utilizado. 

 

Palavras-chave: Lactuca sativa L. Teste de germinação. Bioteste. 

 

 

GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A RELAÇÃO DO HPV COM O 

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E COLO DE ÚTERO, ENTRE 

MULHERES USUÁRIAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE BOCAIÚVA – MG 

 

Gilsen Gislaine leal e Silva 

Maria Thereza de Avelar Almeida 

Letícia Antunes Athayde
 

 

RESUMO 
 

O HPV (Papiloma Vírus Humano) é considerado fator de risco em 25% dos casos de 

outras doenças e a infecção por HPV tem papel conhecido na carcinogênese 

orofaríngea, particularmente nos casos de câncer amigdaliano. Outros tipos de câncer 

como o de cabeça e pescoço, promovidos pelo HPV são os que podem afetar a saúde de 

modo geral, e podem ocorrer mudanças no funcionamento do trato aerodigestivo 

superior com alguns impactos na qualidade de vida dos pacientes. Nesse sentido, este 

estudo teve como objetivo verificar o grau de conhecimento das usuárias da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) sobre a relação do HPV com o câncer de cabeça e pescoço. 

Trata-se de uma pesquisa de corte transversal, descritivo e de caráter quantitativo, no 

qual a população de estudo foi composta por mulheres atendidas na ESF. Foi aplicado 

um questionário contendo questões fechadas de múltipla escolha e foram avaliadas as 

seguintes variáveis: conhecimento sobre HPV (transmissão, prevenção) e sua relação 

com o câncer do colo de útero e como o câncer de cabeça e pescoço, se a 

conscientização das usuárias sobre as doenças e se querem mais informações sobre os 

mesmos.. Os dados coletados foram categorizados e inseridos em forma de tabelas 

sendo aplicada a estatística analítica através do programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 22.0. Das 33 mulheres analisadas, 18 (54,5%) relataram 

conhecer sobre HPV, 22 (66,7%) informaram que a transmissão pelo HPV é pela 

relação sexual, 66,7% das mulheres tem conhecimento sobre o HPV causar o câncer de 

colo de útero, 54,5% conhecem o câncer de cabeça e pescoço, entretanto 84,8% não tem 

conhecimento que o HPV possa causar também o câncer de cabeça e pescoço. A partir 

dos resultados obtidos neste estudo, conclui-se que as participantes demonstraram 

conhecimento sobre o HPV e câncer de colo de útero, porém nos quesitos prevenção e a 

relação do HPV com o câncer de cabeça e pescoço o conhecimento não foi satisfatório. 

 

Palavras chaves: Papiloma Vírus Humano (HPV); Educação em Saúde; Neoplasias de 

Cabeça e Pescoço; Conhecimento. 
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PERFIL LIPÍDICO DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UMA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DE MONTES CLAROS- MG 

 

Auriane Soares Santos 

Letícia Antunes Athayde
 

 

RESUMO 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil lipídico em idosos assistidos na Estratégia de 

Saúde da Família. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, documental, 

descritivo, e de análise quantitativa, no qual a população de estudo foi composta pelos 

pacientes idosos atendidos, que realizaram os exames relacionados ao perfil lipídico. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, pressão arterial, índice de massa corporal 

(IMC), colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides. Avaliando a pressão arterial, o 

IMC e o perfil lipídico dos idosos, observou-se um maior índice de hipertensão 

(53,6%), sobrepeso (44,4%), obesidade (27,8%), hipercolesterolemia (67,9%), HDL-c 

reduzido (33,3%) e LDL-c elevado (22,2%) nas mulheres quando comparado com os 

homens. A avaliação do perfil lipídico é de extrema importância, pois tem total relação 

com doenças cardiovasculares, e por meio destes é possível diagnosticar e oferecer um 

tratamento adequado, contribuindo para a melhora na assistência a este tipo de paciente. 

 

Palavras–chaves: Idoso. Dislipidemias. Arteriosclerose. 

 

 

PERFIL SOROLÓGICO DE GESTANTES ASSISTIDAS NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VILA CAMPOS DE MONTES CLAROS – 

MINAS GERAIS 

 

Ana Thalita Santos Gualberto 

Kamilla Karoliny Lopes Luiz 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 

 

É frequente durante a gestação ocorrer infecções que possam prejudicar a vida do feto e 

da mãe, por isso o pré-natal é fundamental para prevenção de doenças congênitas, tais 

como, Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, HIV/AIDS (Vírus da Imunodeficiência 

Humana/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), Hepatite B e C. Nesse sentido, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o perfil sorológico em gestantes assistidas na Estratégia 

de Saúde da Família do bairro Vila Campos de Montes Claros – MG no período de 

2011 a 2015. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo e análise quantitativa, no 

qual a população de estudo foi composta por todas as gestantes acompanhadas na 

Estratégia de Saúde que fizeram o acompanhamento do pré-natal. Os dados foram 

coletados através dos prontuários das gestantes, e foram avaliadas as seguintes 

variáveis: idade, idade gestacional, resultados dos exames para rubéola, toxoplasmose, 

sífilis, HIV, hepatite B e C. Os resultados foram descritos através de tabelas e foi 

realizada a estatística descritiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da SOEBRAS (Associação Educativa do Brasil) sob o parecer de nº 1.418.954. 

Foram avaliados prontuários de 60 gestantes atendidas na ESF, sendo que 51 (85,0%) 
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possuem idade entre 19-59 anos e 38 (63,3%) realizaram o pré-natal no 1° trimestre da 

gravidez. Analisando os resultados para Rubéola e Toxoplasmose, observou-se que 11 

(61,1%) estavam imunes para Rubéola e 54 (90,0%) nunca tiveram contato com o 

Toxoplasma gondi. Em todas as gestantes, os resultados da sorologia para HBV, HIV e 

sífilis foram negativos, e a sorologia para HCV não foi solicitada pela ESF. É de suma 

importância que as sorologias do pré-natal sejam solicitadas na primeira consulta, para 

que haja um rastreamento de doenças infecciosas que possam causar complicações 

durante a gravidez, como aborto, parto prematuro ou mau formações do feto. É 

importante também que as sorologias sejam repetidas no segundo e terceiro trimestre 

para garantir que a gestante não se infectou durante a gestação, garantindo um parto sem 

transmissão vertical e com segurança para o feto. 

 

Palavras-chave: Sorologia. Gestante. Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTES ATENDIDOS 

EM UM LABORATÓRIO DE MONTES CLAROS - MG 

 

Flávia Ceci de Farias Silva 

Marta Oliveira Ribeiro 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 

 

A infecção do trato urinário (ITU) ocorre por propagação bacteriana nos tecidos do trato 

urinário, que vai desde a uretra e pode acometer os rins através da via ascendente, 

hematogênica e linfática. É uma patologia frequente que acomete desde recém-nascido 

até a idade adulta, sendo o sexo feminino mais suscetível do que sexo masculino. Nesse 

sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de infecção urinária em 

pacientes atendidos em um laboratório de Montes Claros, Minas Gerais no período de 

2014 a 2015. Trata- se de um estudo de caráter descritivo, retrospectivo e análise 

quantitativa, no qual a população de estudo foi composta por todos pacientes atendidos 

em um laboratório que realizaram exames de urocultura. Foram avaliadas as seguintes 

variáveis: idade, sexo, microrganismos, e teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Os 

resultados foram apresentados em gráficos e tabelas e foi realizada a estatística analítica 

pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da SOEBRAS sob o parecer de nº 1.419.059. Das 

650 uroculturas analisadas, 60 (9,2%) apresentaram – se positivas, sendo 53 (83,3%) do 

sexo feminino e 41 (68,3%) na faixa etária de 19 a 59 anos. Observou – se que a 

Escherichia coli foi o microrganismo prevalente nas uroculturas, presente em 71,7% dos 

pacientes, e apresentou resistência ao antimicrobiano Cefalotina (60,0%). A infecção 

urinária é uma patologia frequente, por isso é importante a realização dos exames, com 

o objetivo de utilizar o antibiótico correto para inibir o crescimento dos microrganismos 

presentes na infecção e impedir um quadro de resistência dos microrganismos. 

 

Palavras chave: Sistema urinário. Infecção. Bacteriuria. Prevalência. Microrganismos. 

 

 

PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA EM MONTES 

CLAROS – MG 
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Adriela de Jesus Dias Da Silva 

Davidson Silva Santos 

Letícia Antunes Athayde  

 

RESUMO 

 

Introdução: a leishmaniose Visceral ou Calazar, como é conhecida no Brasil, 

representa sério problema de saúde pública devido a sua ampla distribuição geográfica. 

A doença acomete milhões de pessoas em diversos países, sendo que, tem se expandido 

e encontra-se urbanizada em decorrência de alterações ambientais. Objetivo: avaliar a 

prevalência de Leishmaniose Visceral Humana em Montes Claros – MG.  Material e 

Métodos: trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo com análise documental de 

caráter quantitativo, no qual a população estudada foi composta por todos os pacientes 

notificados com Leishmaniose Visceral no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, no período de 2009 a 2015. As variáveis analisadas foram idade, sexo, 

escolaridade, raça/cor, bairro, manifestações clinicas, tipo de entrada (caso novo ou 

recidiva), infecção concomitante, medicação utilizada e evolução do caso. Os resultados 

foram expressos em porcentagem em forma de tabelas e gráficos. Resultados: foram 

analisadas 211 fichas de notificação de Leishmaniose Visceral na cidade de Montes 

Claros – MG. Destas fichas, 144 casos foram confirmados com predominância do sexo 

masculino e em indivíduos de 0 – 11 anos e 19 – 59 anos. Observou-se uma maior 

incidência da doença nos bairros Independência, Morrinhos, Maracanã, Santa Rita I e II 

e Monte Carmelo. As manifestações clínicas prevalentes foram febre e 

hepatoesplenomegalia, e a maioria dos casos evoluiu para cura. Conclusão: nesse 

estudo observou-se à completa urbanização do vetor na cidade de Montes Claros - MG 

devido os casos analisados serem de regiões próximas da área central da cidade.  

 

Palavras-Chave: Leishmaniose Visceral. Sistema de Informações em Saúde. 

Prevalência. 

 

 

PREVALÊNCIA DE MULTIRRESISTÊNCIA BACTERIANA EM PACIENTES 

INTERNADOS EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Eliene Soares Pereira Alves 

Lorena Rodrigues Ferreira 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 
 

Justificativa e objetivo: Com o passar dos anos a resistência bacteriana tornou se um 

grande problema de saúde pública, aumentando a letalidade em hospitais, dificultando 

tratamentos e aumentando os custos durante a internação do paciente. Nesse sentido, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de multirresistência bacteriana em 

pacientes internados em um hospital do Norte de Minas Gerais no período de maio a 

dezembro de 2015. Metodos: Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo, 

documental e retrospectivo. A população foi composta por todos os pacientes que 

estiveram internados no Hospital, e a pesquisa foi realizada através dos prontuários de 

pacientes internados infectados por bactérias multirresistentes com presença de MRSA 
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(Staphylococcus aureus resistênte a Meticilina) e/ou VRE (Enterococcus resistêntes a 

Vancomicina) e/ou ESBL (Beta-lactamases de espectro estendido). Resultados: Das 

327 culturas positivas para bactérias multiresistentes, 210 (64,2%) foram positivas para 

MRSA, 59 (18,0%) para ESBL e 58 (17,7%) para VRE. Houve prevalência do sexo 

masculino e faixa etária acima de 60 anosem todos microrganismos multirresistentes 

estudados. O centro de terapia intensiva foi a clínica que mais predominou neste estudo. 

Quanto ao tipo de amostra em que foram encontrados, observou-se predominância de 

MRSA em swab nasal e axilar, VRE em swab retal e de ESBL em amostras de urina. 

Conclusão: Com este estudo concluí-se que o hospital junto com o controle de infecção 

hospitalar deve orientar os funcionários sobre cuidados de higiene. As boas práticas 

cuidadosas de controle de infecções, permanecem sendo a melhor defesa contra a 

emergência e a disseminação da resistência microbiana. 

 

Palavras chave: Enterobacteriaceae, Infecções bacterianas, Resistência a meticilina. 

 

 

PREVALÊNCIA SINTOMATOLÓGICA SUGESTIVA DE 

HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE 

MONTES CLAROS - MG 

 

Marcos Airton Barbosa Borges
 

Pablo Alves de Souza 

Bárbara Kellen Antunes Borges
 

Leonardo Augusto Couto Finelli
 

 

RESUMO 

 

O uso contínuo das luvas de látex em vários ambientes de trabalho, por profissionais da 

saúde estimula as pessoas a apresentarem sinais e sintomas característicos das alergias, 

sendo estes causados tanto pelo pó utilizado para lubrificar as luvas quanto pelas 

proteínas do látex presente nas luvas, impactando assim sobre as mucosas dos olhos, 

nariz, traqueia, orofaringe e pequenas vias aéreas a serem absorvidas. Deste modo, este 

presente estudo busca relatar em quais áreas da saúde existe maior suscetibilidade à 

hipersensibilidade ao látex e comparar frequências de sinais e sintomas em diferentes 

níveis hierárquicos da área da saúde, bem como confrontar variáveis socioeconômicas 

em diferentes indivíduos. Para tanto serão utilizados como elementos amostrais, os 

profissionais da saúde de um hospital do município de Montes Claros. A coleta de 

dados ocorrerá por meio do preenchimento de formulário, sendo o Excel, o pacote 

estatístico escolhido para realizar as análises. Ressalta-se que haverá o uso do termo de 

consentimento para participar da pesquisa que revela o constante sigilo de suas 

identidades.  

 

Palavras-chave: Hipersensibilidade. Látex. Profissionais da Saúde. Alergia. 

 

 

 

ENFERMAGEM 
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“FADIGA POR COMPAIXÃO”: QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES 

DE IDOSOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS 

 

Osvalda Daniela Gomes da Silva 

Maria Rejane do Rosário Macedo 

Mariza Alves Barbosa Teles 

Henrique Andrade Barbosa 

Emerson Ribeiro Lima 

 

RESUMO 
 

Objetivo: O presente artigo buscou avaliar a qualidade de vida profissional em uma 

amostra de cuidadores de idosos em um Centro de Referência para idosos no município 

de Montes Claros- MG. Método: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa de 

caráter descritivo-exploratório no Centro de Referência em Saúde do idoso. 

Participaram da pesquisa 78 cuidadores de idosos selecionados por uma amostra 

formada a partir de uma estratégia acidental não probabilística. Para a coleta de dados 

foi aplicada uma ficha sociodemográfica e o instrumento de coleta de dados, a versão 

validada do ProQOL – BR. Resultados: No presente estudo, na escala de Satisfação por 

Compaixão, o escore médio foi de 35,2. No que se refere à escala de Burnout, o escore 

médio encontrado foi 27,3. Na escala de Fadiga por Compaixão, o escore médio 

encontrado foi de 26,2. Conclusão: O presente estudo, apesar das limitações impostas, 

demonstra a partir dos resultados encontrados, a caracterização do perfil dos cuidadores 

de idosos. 

 

Palavras-chave: Fadiga por Compaixão. Cuidadores. Idosos. 

 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE E O MULTIPROFISSIONALISMO: UMA 

PRÁTICA ‘SINE QUA NON’ PARA O CUIDADO AOS PORTADORES DE 

SOFRIMENTO MENTAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  

 

Danielle Rodrigues Almeida  

Jéssica Nayara Caires Soares  

Ricardo Otavio Maia Gusmão  

Dina Luciana Batista Andrade 

 

RESUMO  
 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer como é realizado o cuidado ao 

Portador de Transtorno Mental (PTM) nas Estratégias de Saúde da Família, se os 

profissionais estão seguros da sua atuação levantando assim os possíveis facilitadores e 

dificultadores na realização dessa assistência. Materiais e Métodos: Trata-se de um 

estudo qualitativo, embasado na análise do discurso, realizado nas Estratégias da Saúde 

da Família de uma cidade da região norte de Minas Gerais, que fazem parte de um 

Núcleo de Saúde da Família, a coleta de dados realizou-se através de um roteiro de 

entrevista semi estruturado, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Sociedade 

Educativa do Brasil. Resultados: Foi possível perceber que os profissionais se sentem 

inseguros para atuarem nessa área de concentração sendo levantados como 

dificultadores a deficiência na teoria científica e a desarticulação da rede, porém 
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contraditório a esses surge uma nova expectativa: “o matriciamento” uma ferramenta 

implantada como apoio para a assistência que vem se tornando a principal arma para um 

cuidado mais holístico. Conclusão: Há necessidade de reverter os défices na construção 

teórica cientifica dos profissionais da enfermagem assim como promover sua educação 

permanente. Torna-se essencial a compreensão do matriciamento como uma ferramenta 

interdisciplinar de articulação da rede resguardando e colocando em prática os seus 

princípios permitindo acender nos profissionais a segurança de um trabalho realizado 

adequadamente.  

 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Saúde Mental. Estratégia de Saúde da 

Família. 

 

 

A INTERFERÊNCIA DO TRABALHO NO DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE 

PSICOLOGIA 

 

Greice Kely Silva 

Lucivânia Barbosa Santos 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

O objetivo desse estudo foi investigar quais são os fatores que mais interferem no 

desempenho acadêmico das estudantes do curso de psicologia campus FASI. Métodos: 

Foi feita uma coleta de dados a partir de um questionário com 50 perguntas que 

envolveram dados sociodemográficos, dados acadêmicos e dados do contexto 

profissional. Resultados: Através da análise das respostas chegou-se a conclusão de 

que a maioria das alunas possui dificuldade no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e atribui isso ao trabalho. Conclusão: Assim verificou-se que a faixa etária 

dessas alunas ficou entre 20 e 24 anos de idade, solteiras, oriundas de cidades vizinhas, 

renda familiar de três salários mínimos, sem filhos, moram sozinhas, não trabalham, 

recorrem ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Não fazem atividade física, não 

usam drogas s. Portanto, ao fim do estudo, conclui-se que mesmo sendo a maioria das 

acadêmicas que não trabalham, elas atribuem que o fator que mais interfere no 

desempenho das atividades acadêmicas é o trabalho. 

 

Palavras-chave: Interferência; Atividades Acadêmicas; Trabalho. 

 

 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA COMO UM DOS ASPECTOS 

FACILITADORES DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Bárbara Kelly Araújo Alquimim 

Neuma Gomes da Rocha Lopes 

Gizele Ferreira David 

 

RESUMO 
 



 

18 

 

Importante ressaltar que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é porta de entrada de 

acesso ao serviço de saúde, garantindo maior cuidado às necessidades. Sua 

infraestrutura obedece alguns critérios, dentre os quais a acessibilidade da população às 

unidades, não permite que haja barreiras financeiras, geográficas e físicas. O objetivo 

geral deste estudo foi avaliar ESFs, quanto à adequação de suas estruturas físicas que 

facilitem acesso ao serviço de saúde e verificar quais inadequações existentes no 

ambiente físico de acordo com a percepção dos usuários. Para tanto foi realizado uma 

pesquisa de campo com abordagem qualitativa e quantitativa em polos regionais da 

cidade de Montes Claros - MG. Foi utilizado o roteiro de entrevista semiestruturado 

pelas pesquisadoras e, para a análise observacional do ambiente físico da unidade foi 

utilizado um checklist estruturado, abordando os requisitos básicos que são facilitadores 

para o acesso à saúde. De acordo com a presente pesquisa, a prevalência das 

inadequações da infraestrutura das ESF é preocupante por não atender as normas da 

ABNT 9050, o que leva a um enfrentamento das dificuldades no sentido de não garantir 

um serviço de acolhimento adequado. Este estudo concluiu que a situação encontrada, 

depara-se com um modelo estrutural passivo de mudanças, apesar de ter muitas 

Unidades com estrutura nova e adequadas. Os usuários se adequam mesmo com todas 

as dificuldades. 

 

Palavras – chave: Acessibilidade. Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da 

Família. 

 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EVASÃO DAS ACADÊMICAS DO CURSO 

DE NUTRIÇÃO 

 

Luma Dias Rodrigues 

Yasmin, Sá do Vale 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

Sabe-se que durante a vida universitária, pode-se não atender às expectativas quanto à 

profissão almejada pelas acadêmicas, provocando insegurança, insatisfação. O simples 

fato de optar por um curso de graduação e, até mesmo, o ingresso na universidade não 

encerra tais dúvidas e ainda assim pode ocorrer a evasão do curso. O objetivo foi avaliar 

o potencial de evasão das acadêmicas do curso de nutrição. O estudo trata-se de uma 

pesquisa quantitativa, realizada na Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI), de Montes 

Claros-MG, com acadêmicas do curso de nutrição, participando 114 estudantes. As 

informações foram colhidas por meio de um questionário estruturado. Das acadêmicas 

que declararam ter dificuldade nos estudos, a maioria pensa em desistir, elevando, 

assim, o potencial de evasão do curso. Conclui-se, então, que as instituições de ensino 

superior devem investir em monitorias, qualificação dos professores e nivelamento de 

conteúdos, evitando futura evasão. 

 

Palavras-chave: Desistência; Evasão; Nutrição; Acadêmicas; Qualificação; Monitorias. 
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COMPROMETIMENTO COM A ECONOMIA FAMILIAR COMO FATOR 

DIFICULTADOR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS DAS ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA 

 

Ana Cristina Gomes Alves 

Danielle Aparecida Pereira 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

 

Objetivo: conhecer os fatores que dificultam o melhor aproveitamento acadêmico em 

graduandas de farmácia, tendo como parâmetro a realidade sócio econômica. Método: 

descritivo-analítico, transversal, de prevalência, com abordagem quantitativa. 

Resultados: avaliando variáveis sociodemográficas e econômicas, comparando uma 

relação entre a dificuldade no desenvolvimento das atividades acadêmicas e a 

contribuição na renda familiar revelou que a questão financeira é um fator relevante no 

avanço da graduação, visto que as acadêmicas trabalham não somente para próprio 

sustento, mas também para auxiliar na renda familiar. Conclusão: a maioria dessas 

estudantes é solteiras, jovens com idade entre 20 e 24 anos, mora com a família, não 

possui filho e trabalha para auxiliar na renda familiar e isso interfere no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Melhorar a flexibilidade da grade 

curricular vigente e poder optar em realizar as matérias optativas em módulo com 

agendamento de uma data comum a maioria, e decretar estas como não obrigatoriedade 

ao curso, são medidas, que podem auxiliar essa estudantes a continuar a sua graduação. 

  

Palavras-chave: Trabalho. Estudos. Renda familiar. Mulher. Acadêmica. 

 

 

CONHECENDO A PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO 

FAMILIAR  

 

Marcilia Gonçalves Dias 

Juliana Silva dos Santos 

Dina Luciana Batista Andrade 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Conhecer os motivos pelos quais a população masculina não participa do 

Planejamento Familiar. Através da análise, no âmbito do conhecimento, compreender o 

significado do Planejamento Familiar para homens adultos em idade reprodutiva, 

casados ou em união consensual. Método: Trata-se de pesquisa baseada no método de 

estudo qualitativo, realizado com sete homens, na qual suas companheiras estavam 

cadastradas no Programa de Planejamento Familiar, em duas equipes de Saúde da 

família na cidade de Montes Claros. Resultados: A análise dos dados possibilitou 

chegar às seguintes categorias: Distanciamento dos serviços de saúde; Desconhecimento 

acerca do PF; Feminização do cuidado. Conclusão: Os achados revelam que não há 

atividades que possam incitar a participação masculina no planejamento familiar com 

suas parceiras, uma vez que essa inserção é recente e desconhecida pelo público 

masculino. É preciso ampliar o diálogo e reorganizar as estratégias de planejamento e 
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gestão para encorajar e conferir a devida importância que os homens possuem nesse 

cenário de diálogo e decisões sobre a própria família. 

Palavras-chave: Planejamento Familiar. Feminização. Controle da Fecundidade. 

Homem 

 

 

FATORES EXTERNOS COMO INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 

DE ATIVIDADES POR ACADÊMICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

Samiria Junia Reis Coelho 

Maria Aparecida Barbosa Veloso 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

Objetivo: Investigar quais os desafios das mulheres do curso de enfermagem no 

contexto acadêmico, gerados por tentar conciliar a dupla jornada, bem como estudar e 

compreender prejuízos causados nessa conciliação da universidade com os fatores 

externos e assim identificar os impactos causados na vida das estudantes. Método: 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e um estudo transversal.  A coleta de 

dados foi realizado por questionário e observação sistemática na Faculdade de Saúde 

Ibituruna em Montes Claros – MG. Foram selecionadas 173 mulheres matriculadas no 

1° semestre de 2016 do curso de enfermagem dos turnos matutino e noturno. Para 

tratamento dos dados será usado o software SPSS, foram respeitados todos os cuidados 

éticos. Resultados: mostra a associação das dificuldades em desenvolver as atividades 

acadêmicas com fatores externos percebe-se que 56,6% das mulheres do curso de 

enfermagem têm dificuldades em conciliar universidade e família. Conclusão: faltam 

estudos e políticas estudantis voltadas para minimizar os problemas causados pela dupla 

jornada. 

 

Palavras-chave: Acadêmicas; Universidades; Mulheres; Enfermagem. 

 

 

INTERNAÇÕES POR CÂNCER INFANTIL NO NORTE DE MINAS GERAIS 

NO PERÍODO DE 2008 A 2015 COM BASE EM DADOS DO DATASUS 

 

Paula Araújo Lima 

Wanessa Rodrigues de Queiroz 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 
 

Objetivou-se descrever a ocorrência de internações por câncer infantil no Norte de 

Minas Gerais de 2008 a 2015 a partir de dados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter 

descritivo, foram coletados dados através de consulta ao DATASUS, que foi acessado 

em Março/Abril de 2016. A população de estudo foram todos os casos de internações 

por câncer/leucemias em menores de 14 anos na região Norte de Minas Gerais no ano 

de 2008 a 2015. Por se tratar de um banco de domínio público, não foi necessário 

submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Ocorreram 2.020 internações no 
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Norte de Minas em crianças de 0 a 14 anos independente da neoplasia e sexo; 1.916 

ocorreram no município de Montes Claros que concentrou 94,8% das internações totais; 

destas 54% (1.094) eram do sexo masculino e 46% (926) do sexo feminino. Em caráter 

de atendimento verificou – se 86,4% como urgência, apontado do total de atendimentos. 

Os atendimentos eletivos somaram 13,6%%. Os atendimentos em instituições públicas 

representaram 5,4% do total. Isso divergiu do regime de atendimento, já que as 

instituições de referência permitem serviços pelo SUS, sendo privadas ou filantrópicas. 

O estudo poderá contribuir para tomada de decisões dos gestores de saúde no 

enfrentamento de disponibilidade de leitos ofertados a este tipo de paciente, contribuir 

para realização e formulação de hipóteses através de estudos epidemiológicos que 

possam garantir maiores possibilidades da assistência, disponibilizada nas instituições 

hospitalares, e referenciada para tratamento oncológico infantil. 

 

Palavras-chave: Internações. Neoplasias. Crianças. Epidemiologia. 

 

 

OCUPAÇÃO DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE BIOMEDICINA 

ASSOCIADA A DIFICULDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 

 

Cecília Conceição Silva 

Gisele Aparecida De Freitas Santos 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi identificar as variáveis associadas ao estudo das 

universitárias do curso de Biomedicina associada ao desenvolvimento acadêmico. Trata-

se de uma pesquisa de caráter descritivo-analítico, transversal, de prevalência com 

abordagem quantitativa sobre as dificuldades encontradas por acadêmicas do curso de 

Biomedicina das Faculdades de Saúde Ibituruna (FASI),realizada no mês de marco de 

2016, sendo entrevistadas 80 acadêmicas, predominando a faixa etária entre 20 e 24 

anos, solteira ,sem filhos. Diante do proposto sobre o tema, foram predominantes as 

variáveis onde obteve se como resultado a maior prevalência por parte das 

entrevistadas, abordando o perfil familiar, socioeconômico, sociodemográficas, estilo de 

vida. O trabalho com 70,6% foi o escore que mais influenciou nas dificuldades para 

desenvolvimento das atividades podendo dizer-se que o trabalho é o fator principal e 

desencadeador de dificuldade em relacionar a tríade vida social, profissional e 

acadêmica, visto que, para que possam seguir adiante com o curso, necessitam de 

recursos financeiros para custeio do mesmo, bem como para a   vida social, voltada ao 

lazer. 

 

Palavras - chave: Instituição Acadêmica. Atividades. Conhecimento. Tempo. Estudo. 

Trabalho. Frustração. 

 

 

PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE IDOSOS SOBRE A SEXUALIDADE EM UM 

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS NO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Mailla Carvalho Santos 
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Rosilene Nunes 

Mariza Alves Barbosa Teles 

Emerson Ribeiro Lima 

 

RESUMO 
 

Dentre os efeitos do processo de envelhecimento, a sexualidade tem sido um assunto de 

grande relevância na atualidade. Objetivo: o presente estudo teve como objetivo 

conhecer as percepções e vivências de idosos assistidos em um centro de referência para 

pessoas idosas. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com 

abordagem descritiva, realizado no mês de abril de 2016, no Centro Mais Vida (CMV) 

Eny Faria de Oliveira, na cidade de Montes Claros - MG. Participaram da pesquisa 11 

idosos assistidos pelo CMV Eny Faria de Oliveira. O término da coleta de dados 

ocorreu pela saturação teórica dos dados. As falas dos participantes foram transcritas e, 

posteriormente, analisadas pela técnica de Análise de Conteúdo Temática e pelo 

Interacionismo Simbólico. Resultados e discussão: os participantes tinham idade entre 

62 e 80 anos, sendo dois do sexo masculino e nove do feminino. Todos os participantes 

eram aposentados. Entre as mulheres idosas, predominam as viúvas. A apreciação das 

informações obtidas permitiu a elaboração de quatro categorias: percepção de idosos 

sobre sua sexualidade; mudanças da sexualidade na velhice; dificuldades enfrentadas 

pelos idosos para vivenciarem sua sexualidade e os sentimentos e crenças de pessoas 

idosas sobre a sexualidade na atualidade. Considerações finais: A sexualidade é um 

fator importante para que os idosos tenham qualidade de vida, contudo é necessário que 

conhecer como eles a percebem e a vivenciam, pois tal conhecimento é de suma 

relevância para subsidiar os profissionais de saúde, bem como planejar políticas 

voltadas para essas pessoas. 

 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Sexualidade; Envelhecimento. 

 

 

PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AO NASCIMENTO DE UMA 

CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

Eliane Rodrigues Veloso 

Jonathan Ribeiro Fonseca 

Cynthia Daniella Barbosa 

 

RESUMO 

 

O nascimento de um filho é um acontecimento muito importante entre todos da família, 

principalmente para os pais, no entanto quando surpreendidos pela descoberta de que se 

trata de uma criança com necessidades especiais, o cenário começa a mudar, 

acarretando desde tristezas, decepções e até frustrações. O objetivo deste estudo foi 

caracterizar a percepção dos pais quanto ao nascimento de uma criança com 

necessidades especiais cadastradas em uma ESF em Minas Gerais. Trata-se de um 

estudo de análise qualitativa, com modalidade fenomenológica. Os resultados foram 

categorizados em: a descoberta da deficiência; as dificuldades encontradas e a 

convivência familiar. Concluindo-se que apesar de todas as dificuldades, nenhum dos 

pais entrevistados se arrepende de ter essa criança, mostrando que a deficiência vem se 

encaixando na sociedade de forma positiva. 
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Palavras-chave: Criança. Necessidades especiais. Percepção dos pais. 

 

 

TRABALHO COMO DETERMINANTE DA EVASÃO DE ACADÊMICAS DO 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Antônio Felipe Silva Fonseca 

Maria Ester Soares De Freitas 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

A evasão definida como a saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem 

conclusão; evasão de instituição é quando o aluno abandona a universidade. Evasão do 

sistema o aluno desiste do ensino superior. Trata-se de um estudo de natureza 

quantitativa, que se baseia em uma estratégia de pesquisa com caráter exploratório, por 

meio de uma pesquisa de campo através questionário, que avaliou quais as dificuldades 

das universitárias para conclusão do curso; e exclusas as que se negarem a participação 

da pesquisa e as que não assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – 

TCLE. Realizou-se a correlação entre as dificuldades em desenvolver as atividades 

acadêmicas associadas ao abandono, temporário, do Curso de fisioterapia. Esta relação 

foi estatisticamente significativa (p valor <0,05), evidenciando que a maioria, 54,8% das 

estudantes já interromperam as atividades acadêmicas devido dificuldades, que 

conforme a tabela 1, foram motivadas pelos problemas familiares, 43,6%. Conclui-se 

que não só as dificuldades econômicas e financeiras contribuem para o abandono de um 

curso superior, mas também outros fatores contribuem direta ou indiretamente para que 

as acadêmicas decidam abandonar um curso superior. O trabalho apresenta uma maior 

influência na associação com o estudo, acarretando assim ao abandono mesmo sendo 

temporário. 

 

Palavras-chave: Evasão. Universitárias. Formação. 

 

 

VISÃO DOS HOMENS EM RELAÇÃO AOS EXAMES PREVENTIVOS DO 

CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS 

 

Sirlene Barbosa Pereira de Almeida 

Vanda Alves Moreira Souto 

Cynthia Daniella Barbosa 

  

RESUMO 
 

O câncer de próstata é considerado a neoplasia mais incidente na população masculina, 

sendo o 6º câncer mais comum no mundo e, além disso, é considerado de lento 

progresso, circunstância que pode levar à diminuição do risco de morte caso a doença 

seja diagnosticada e tratada precocemente. Com vistas à isso, o Programa Nacional de 

Combate ao Câncer de Próstata investe na conscientização da importância dos exames 

de prevenção e rastreamento, que resumem-se no toque retal e a dosagem anual do 

Antígeno Prostático Específico (PSA). Ainda assim, verificam-se que vários fatores 
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atuam como impasses para a realização e/ou acesso à tais exames, questão que 

comporta-se como um agravante ao câncer de próstata. O presente trabalho pretende 

averiguar a aceitação do rastreamento de câncer de próstata, assim como elucidar as 

dificuldades mais frequentes relativas à adesão e ao processo do exame de próstata. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja fonte de dados foram artigos publicados em 

periódicos disponíveis na biblioteca eletrônica SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessaol de Nível Superior) no 

intervalo de 2012 à 2015. Como resultados, observou-se que os homens têm 

consideravel conhecimento em relação à doença, percebe-se a influência da mídia e do 

meio acadêmico na disseminação de importantes informações e que os medos ligados ao 

câncer de próstata fazem menção à realização do próprio exame. 

  

Palavras-chave: Câncer de próstata. Exames de prevenção e rastreamento. 

Sentimentos. Adesão 

 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

 

A PRÁTICA DA FITOTERAPIA PELOS NUTRICIONISTAS DOCENTES DE 

UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE MONTES CLAROS – MG 

 

Bruna Cristine Bernardes Figueredo
 

Bruna Sabrina Mendes Soares 

Eurisliene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

O nutricionista, enquanto profissional de saúde, tem um papel importante na utilização 

dos recursos oferecidos pela fitoterapia. A utilização adequada das plantas, bem como 

de seus princípios ativos, exige um conhecimento mais aprofundado visando garantir a 

segurança e eficiência terapêutica. A qualificação profissional do nutricionista na área 

da fitoterapia visa o aperfeiçoamento de sua prática clínica. Nesse sentido, o presente 

estudo tem como objetivo analisar a percepção frente à prática da fitoterapia pelo 

nutricionista. Trata-se de um estudo de campo de caráter descritivo, observacional e 

transversal com abordagem qualitativa e quantitativa. A população do estudo foi 

composta de 11 profissionais nutricionistas docentes, do sexo feminino, de uma 

instituição de ensino privada de Montes Claros - MG. Para a coleta de dados, foi 

utilizado um questionário semiestruturado, contendo perguntas objetivas e discursivas 

relacionadas ao conhecimento de fitoterápicos. Os resultados do presente estudo 

mostram a necessidade de reorientação da formação acadêmica e atualização dos 

profissionais nutricionistas. Apesar do conhecimento restrito e da pouca indicação, 

observou que os profissionais consideram importante à utilização das plantas medicinais 

e fitoterápicos como terapia para seus pacientes. 

 

Palavras-chave: Fitoterapia. Nutricionista. Qualificação profissional. 
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ACEITABILIDADE DE SUCOS DE FRUTOS NATIVOS DO CERRADO NA 

MERENDA ESCOLAR PUBLICA EM BOCAIUVA, MG 

 

Hellen Cardoso de Oliveira 

Thayssa Rodrigues de Oliveira 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 
 

O suco é uma boa proposta para ser acrescentada e valorizada na merenda escolar, além 

de ser uma ótima opção de alimentação bem nutritiva, refrescante e fácil de preparar. A 

polpa congelada é um método fácil, pratico e diminui a contaminação e o crescimento 

microbiano. O teste de aceitabilidade é a forma mais viável para saber se os sucos forão 

bem aceito pelos escolares. Objetivou-se avaliar a aceitabilidade de sucos de espécies 

nativas do Pradaria (cerrado) norte mineiro ofertado aos escolares do ensino 

fundamental em uma escola pública de Bocaiúva, MG. A amostra foi constituída por 59 

escolares com idade compreendidas de 7 a 9 anos. Na presente pesquisa pôde-se 

observar uma aceitação de 81,81% dos resultados da escala hedônica para o suco de 

polpa de Cajá que teve maior aceitação e 17,54% para o suco de polpa de Jenipapo, com 

menor aceitação. As preparações com Cajá, Umbú e Coquinho-azedo tiveram alta taxa 

de aceitação e podem ser inclusas na merenda escolar, como alternativa de lanche 

saudável. A escola deve atuar como promotora de hábitos alimentares saudáveis na 

infância, através da introdução de novas preparações, que podem ser testadas e 

aprovadas pelos escolares. 

 

Palavras Chave: Frutas; Pradaria; Alimentação escolar. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE DAS 

EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO BAIRRO CINTRA 

DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Eliane Oliveira Santos de Jesus 

Jéssica Elaine de Oliveira Ribeiro
 
 

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional dos agentes comunitários das Equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), Do Bairro Cintra na cidade de Montes Claros. 

Matériais e Métodos: Estudo descritivo, qualitativo e quantitativo, transversal, 

realizado com 23 profissionais que compõem as equipes Estratégias Saúde da Família 

(ESF) do Bairro Cintra de Montes Claros/MG. Foram coletados dados antropométricos 

de 17 desses profissionais, como peso, altura, e circunferência cintura e aplicado um 

questionário de freqüência do consumo alimentar, para avaliar os hábitos alimentares 

desses profissionais. Resultados: Quanto ao estado nutricional, 58,8% dos agentes se 

encontravam eutróficos, 29,4% com sobrepeso, 5,8% com obesidade grau I e 5,8% com 

obesidade grau II. Em relação ao risco de doenças cardiovascular, analisando a 

circunferência cintura 58,8% não apresentaram risco, 41% com risco. De acordo com o 

inquérito alimentar, observou freqüente consumo de arroz, carne, legumes, verduras, 



 

26 

 

frituras, leite ou derivados, frutas, açucares, e feijão pouco consumo de embutidos, pães, 

bolachas, refrigerantes, café e chá. Conclusão: Apesar dos resultados obtidos em que a 

maioria apresentou índice de eutrófia, cuidados preventivos devem ser tomados a fim de 

impedir, que o quadro do perfil desses profissionais se torne comprometedor em relação 

às doenças cardiovasculares no sexo masculino, além de garantir melhoria, condição 

social de vida para os mesmos. Dessa forma, os agentes profissionais poderão alcançar 

uma excelente qualidade de vida e garantir os nutrientes necessários para atender à 

demanda de seus gastos energéticos. 

 

Palavras Chave: Avaliação Nutricional.  Estado Nutricional. Inquérito Alimentar. 

 

 

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DA FITOTERAPIA ENTRE 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
Maria De Lourdes Soares Silva  

Rochelle Souza Santos Leão  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

 

RESUMO 
 

Este presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento, atitude e praticas da 

fitoterapia entre os profissionais da saúde com relação ao uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos. Trata-se de um estudo transversal e descritivo desenvolvido em Montes 

Claros, Minas Gerais, Brasil. Para coleta de dados foram utilizados questionários 

estruturados e autoaplicados. A maioria dos profissionais graduados não tiveram 

disciplinas relacionadas à fitoterapia/plantas medicinais, e que desconhecem a Política 

Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico e não utiliza plantas medicinais na prática 

clínica/rotina, pois não tem experiência no uso de plantas medicinais em 

terapias/consumo, além disso, não se sentem seguros para agregar à sua prática clínica 

os fitoterápicos. Acredita que a utilização de plantas medicinais na unidade seria bem 

aceita pelos usuários e o motivo que leva a essa prática é devido o baixo custo, fácil 

acesso e adjuvante no tratamento alopático. Conclui-se que é necessário à capacitação 

de profissionais da saúde em relação à fitoterapia para que seja utilizada de forma 

segura e eficaz.  

 

Palavras-Chave: Fitoterapia. Plantas medicinais. Saúde Pública. Profissionais da 

saúde. 

 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE CRECHE 

 

Eva Rodrigues Moreira 

Ana Paula Martins Cordeiro 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 
 

Objetivo: Identificar o estado nutricional em crianças pré-escolares pertencentes a um 

CEMEI da rede pública municipal de Montes Claros/MG, através da avaliação 
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antropométrica: peso, altura, IMC, percentil, classificando o estado nutricional dessas 

crianças e analisar o índice de desnutrição e obesidade. Métodos: O estudo apresenta 

caráter descritivo corte transversal e análise quantitativa. Após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos pais, as crianças foram submetidas a 

avaliação antropométrica. Resultados: observou-se a partir dos indicadores de IMC por 

idade 72% (n=36) com eutrofia; 12% (n=6) com magreza; 10% (n=5) sobrepeso e 6% 

(n=3) com obesidade, os indicadores P/E e P/I foram os mesmos encontrados pelo 

IMC/I. No indicador E/I 48 crianças estavam adequadas dentro dos parâmetros estatura 

por idade, com registro de apenas 2 crianças com baixa estatura para idade. Conclusão: 

Conclui-se que de acordo com os dados da pesquisa 12% das crianças apresentaram 

magreza o que é preocupante, pois nesta fase, o grau de desnutrição oferece sérios danos 

à saúde com surgimento de várias doenças se estendendo para a fase adulta. A 

obesidade também se fez presente embora apresentou um número baixo de 6%. 

 

Palavras-chave: Crianças; Estado nutricional; Creche. 

 

 

ENTEROCOLITE NECROSANTE NEONATAL E FATORES 

RELACIONADOS: ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS EM 

UTI NEONATAL DE AGOSTO DE 2014 A ABRIL DE 2016 

 

Natane Maria Pacheco Cavalcante 

Sebastiana Espíndula
 

Rosimeira Angélica de Souza 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

Introdução: A enterocolite necrosante (ECN) é uma inflamação intestinal caracterizada 

pelo rompimento da superfície interna do intestino, é uma síndrome clínico-patológica 

multifatorial. Sendo uma das patologias que acomete os recém-nascidos (RN), sendo 

uma doença responsável por um número elevado de morbidade e mortalidade em RN 

prematuros com muito baixo peso. Causas relevantes preexistentes que ocasionam uma 

maior incidência para o progresso da ECN são: prematuridade, nutrição enteral e 

colonização por micro-organismos patogênicos. Objetivos: Neste trabalho descreveu-se 

os fatores relacionados à ocorrência de enterocolite necrosante em uma amostra de 

neonatos com diagnóstico definido e casos suspeitos em uma unidade de terapia 

intensiva neonatal. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, 

exploratório e descritivo. Foram realizadas análises  dos prontuários de RN com 

suspeita e diagnóstico comprovado de ECN internados de Agosto de 2014 a abril de 

2016.  Resultados: Neste estudo analisou-se 15 neonatos feitos durante o período de 2 

anos, referente a 15 neonatos, sendo que, desses  5 tiveram  diagnóstico confirmado  10 

foram avaliados com suspeita de ECN. Essa amostra possuía em sua maioria, neonatos 

do sexo masculino (60%), e (40%) do sexo feminino. No que se refere à idade 

gestacional (IG), houve uma maior frequência de casos de neonatos com IG inferior a 

32 semanas. O volume inicial da dieta estava em sua maioria dentro do esperado 

considerando a necessidade de uma dieta protetora ou “trófica” e de aumento gradual, e, 

ainda, apenas 1 caso apresentou um volume superior a 6 ml. Não se observa grande 

variação no que se refere à dieta a qual os RN haviam recebido, sendo o leite humano 

exclusivo utilizado na maioria dos casos (11 neonatos),  e as fórmulas infantis em uma 
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minoria (3 neonatos).  Conclusão: Verifica-se, através deste estudo que os fatores 

contribuintes para a letalidade e gravidade da ECN são o peso ao nascer e a idade 

gestacional o que converge para as hipóteses presentes na literatura. Percebe-se nesta 

amostra que a utilização de fórmulas infantis ou do leite humano não interfere 

diretamente no desenvolvimento da ECN. Portanto, faz-se necessário que sejam 

realizados mais estudos que possam verificar a influência desses fatores na ECN. 

 

Palavras Chave: Nutrição Enteral Neonatal; Terapia Intensiva; Enterocolite 

Necrosante. 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Maria Eunice Silva dos Santos 

Wagner da Cruz Marques  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO  

 

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. Ela se caracteriza por uma 

alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem 

o aspecto de uma foice (daí o nome falciforme) e endurecem o que dificulta a passagem 

do sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. Os principais 

sintomas da anemia falciforme são: Dores fortes provocadas pelo bloqueio do fluxo 

sanguíneo e pela falta de oxigenação nos tecidos; Dores articulares; Fadiga intensa; 

Palidez e icterícia; Atraso no crescimento; Feridas nas pernas; Tendência a infecções; 

Cálculos biliares; Problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais. O 

objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre o estado nutricional em 

crianças e adolescentes portadores da anemia falciforme. Foram Selecionadas 

publicações através de pesquisa nas bases de dados online PUBMED/Medline (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde), BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde) e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave como anemia 

falciforme, estado nutricional e micronutriente entre os anos de 2006 a 2015. Foram 

encontrados 17 estudos, sendo que 2 deles abordam  de forma especifica o estado 

nutricional em crianças e adolescentes   portadores de anemia falciforme. Nota-se no 

estudo 1 estado nutricional inadequado em crianças e adolescentes portadores de anemia 

falciforme e no estudo 2 encontrou-se uma predominância  de  estado nutricional 

adequado em crianças portadoras da  mesma doença, embora com deficiência de alguns 

micronutrientes. Nesse contexto um acompanhamento nutricional contínuo, promove o 

desenvolvimento saudável e reduz índices de internações, evita complicações no quadro 

clínico e oferece uma melhor qualidade de vida para crianças e adolescentes portadores 

da anemia falciforme. 

 

Palavras Chaves: Anemia falciforme. Estado nutricional. Deficiência de 

micronutrientes. 
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FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

EM POLICIAIS MILITARES 

 

Kassye Laura de Almeida Gomes 

Mônica Moreira da Silva 

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

Bruna Amaral Felício e Silva 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em 

Policiais Militares. Métodos: Realizou-se um estudo transversal com 43 militares da 

cidade de Montes Claros no mês de abril de 2016. Foram aferidas medidas 

antropométricas para classificação de IMC, circunferência da cintura, percentual de 

gordura corporal e percentual de massa muscular através de balança de bioimpedância 

elétrica e aplicado um questionário de frequência alimentar adaptado. Os fatores de 

risco foram classificados por faixa etária, sexo, histórico familiar, frequência alimentar, 

prática de atividade física, massa muscular e percentual de gordura corporal. 

Resultados: O consumo de legumes, frutas e hortaliças obteve frequência média de 2 a 

3 vezes semanalmente, mesma média que para alimentos industrializados com alto teor 

de açúcares e sódio. O sexo masculino foi predominante, compondo 90,7% da 

população estudada, os participantes com idade entre 40-49anos representaram 72,7% 

daqueles que apresentaram menor índice de massa muscular e por parâmetros de CC 

46,1% dos classificados com risco para doenças cardiovasculares, 42% da amostra total 

apresentaram percentual de gordura corporal de moderado a alto, 56% foram 

classificados por IMC com sobrepeso, 73% apresentaram massa muscular alta e 70,7% 

apresentam histórico familiar de Hipertensão Arterial Sistêmica ou Diabetes Mellitus. 

Conclusões: Os resultados apontam riscos para DCNTs no grupo avaliado, por questões 

genéticas, de hábitos alimentares alternados conforme a rotina e turnos de trabalho, 

chamando a atenção na necessidade de intervenções nutricionais, visando uma melhoria 

na qualidade de vida e no desempenho profissional dos militares, a fim de evitar 

possíveis complicações com o decorrer dos anos. 

 

Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Antropometria. Hábitos Alimentares. Fatores 

de Risco. Militares. 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL EM IDOSOS COM DCNT 

 

Priscila Silva Rocha 

Jéssica Pereira Barbosa 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi analisar o estado nutricional de idosos portadores de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de um centro de referência no 

tratamento de idosos. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa 

e transversal. Compôs a amostra 50 indivíduos, de ambos os sexos, faixa etária acima de 

60 anos, selecionados de forma aleatória todos idosos atendidos em um centro de 
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referência em idosos na cidade de Montes Claros – MG. Para a coleta de dados das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis foi utilizado um questionário baseado no 

Standard Health Questionare (SHQ) e adaptado, já para avaliação do estado nutricional 

foi utilizado o protocolo de Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência da 

Cintura (CC). Os resultados demonstraram que a maioria dos avaliados (82%) 

apresentaram hipertensão arterial, associada a outra doença ou não, 70% eram do sexo 

feminino, sendo que grande parte dos participantes apresentaram estados nutricionais 

inadequados (34%) sobrepeso e (28%) baixo peso. Em relação a CC, 68% apresentaram 

valores acima do recomendado, indicando maior risco de doenças cardiovasculares. 

Conclui-se, portanto que os idosos com estados nutricionais inadequados são mais 

propícios a desenvolver doenças crônicas. 

 

Palavras-chave: Idosos; Doenças Crônicas; Estado Nutricional. 

 

 

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS UTILIZADOS NO 

TRATAMENTO DE DIABETES POR USUÁRIOS DO CENTRO DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

Ana Cristina Santos 

Lorena Aparecida Durães Carvalho 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

Varias espécies de plantas vegetais são citadas na literatura para o tratamento do 

Diabetes Mellitus, atuando como profilaxia de doenças, nos seus sintomas e possíveis 

consequências. Essa pesquisa teve como objetivo verificar o consumo de plantas 

medicinais, fitofármacos e fitoterápicos pelos usuários de uma unidade básica de saúde 

no município de Montes Claros, MG. Tratou-se de um estudo descritivo onde a 

população escolhida baseou-se em usuários do Centro de Especialiades Médicas, 

aplicando-se um questionário semi-estruturado considerando os pacientes diabéticos 

com idade acima de 18 anos. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Sociedade Educativa do Brasil sob parecer nº 1.375.086. Após a coleta de 

dados os mesmos foram analisados e relacionados em tabelas para que se atingissem os 

objetivos. Nos resultados encontrados detectamos que 14 (20%) dos participantes da 

pesquisa fazem uso de plantas medicinais sem orientação profissional relacionada á 

doença, sendo que as maiorias dos pacientes não fazem o uso, não reconhecendo à 

importância ou orientação a associação das plantas medicinais no tratamento da 

diabetes.  

 

Palavras Chave: Plantas Medicinais; Diabetes Mellitus; Medicamentos Fitoterápicos. 

 

 

PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS AUTISTAS ASSISTIDAS POR UMA 

INSTITUIÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS 
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RESUMO 

 

O autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (também chamado de 

Transtorno do Espectro Autista) TEA, caracterizado por alterações significativas na 

comunicação, na interação social e no comportamento da criança, e podem ter atitude 

estereotipadas preferências restritas. A partir do momento que se percebe características 

do autismo é possível te um diagnóstico precoce antes dos 02 anos de idade.  As causas 

ainda não estão claramente identificadas, porém, sabe-se que o autismo é mais comum 

em crianças do sexo masculino, independente da etnia.  O autismo é um transtorno 

multifatorial sendo necessário uma equipe multidisciplinar, para encontrar uma melhor 

terapia, na qual envolve a parte nutricional, pedagógico e psicoterapêutico. Neste estudo 

descreveu-se o perfil nutricional de crianças autistas, assistidas por uma instituição de 

apoio no Norte de Minas Gerais cujos os pais assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecimento para menor de idade. Foi aplicado o questionário para os pais ou 

responsáveis, ao mesmo tempo as crianças foram pesadas e medidas pelas 

pesquisadoras. Reservou uma sala onde somente à criança e os pais entraram, pois, cada 

criança foi avaliada individualmente. A partir da coleta de dados verificou-se que 

82,81% eram do sexo masculino e 17,19% do sexo feminino, notou-se também que a 

obesidade e o sobrepeso tiveram resultado significativo na população avaliada. Verifica-

se que são necessários novos estudos para aprimorar e incentivar mais investimentos no 

que se refere a necessidade da criança com TEA. 

 

Palavras chaves: Autismo, alimentação, criança. 

 

 

PERCEPÇÃO DE APOIO SOCIAL ENTRE DISCENTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

Ana Paula Gusmão 

Priscila Alcântara 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 
 

Objetivo: avaliar os fatores relacionados à percepção do apoio social entre estudantes 

de graduação em Psicologia, trabalhadores e não trabalhadores. Metodologia: estudo 

analítico, transversal e por representatividade amostral de estudantes de uma instituição 

no interior de Minas. Para a coleta de dados utilizou-se: Escala de Apoio Social, 

Critério de Classificação Econômica Brasil e Questionário variáveis demográficas, 

socioeconômicas e discentes. Participaram do estudo 85 estudantes selecionados 

aleatoriamente e proporcionalmente considerando o número de estudantes por campus, 

turnos e períodos. Resultados: Registrou-se média de idade de 27 anos, predomínios de 

estudantes do gênero feminino (63,9%; n=53), daqueles que autorreferiram raça/cor da 

pele categorizada como parda/preta (74,7%; n=56), de estudantes com estado civil 

categorizado como solteiro/divorciado (84,3%; n=70) e daqueles com segmentação 

econômica categorizada como baixa (76,2%; n=48). Do total de participantes, 96,4% 

(n=80) apresentou indícios de baixa percepção de apoio social. Conclusão: os 

resultados norteiam para a implementação de serviços de apoio ao estudante, 
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principalmente o estudante trabalhador com expectativa profissional e relacionamento 

com colegas comprometidos. 

 

Palavras-chave: Rede social. Estudantes. Psicologia. Saúde do Trabalhador. 

 

 

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE 8 A 10 

ANOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG 

 

Liliane Aparecida Gurgel Souza 

Luanna Rodrigues Santos
 
 

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

  

RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade 

em escolares da rede estadual do município de Bocaiuva- MG.  Trata-se de um estudo 

descritivo, quantitativo e transversal realizado entre os meses de Março e Abril de 2016. 

Participaram deste estudo 149 crianças de uma escola da rede estadual de Bocaiuva- 

MG de ambos os sexos, com idade entre 8 a 10 anos. Foram utilizados na coleta de 

dados uma balança da marca Filizolla com capacidade máxima de 150 kg e 

estadiômetro acoplado, precisão de 1,0 mm. A amostra foi composta 

predominantemente por estudantes pertencentes à faixa etária de 8 a 10 anos sendo 86 

do sexo feminino e 63 do sexo masculino.  Demonstrou-se uma prevalência com 

percentual de 32,88% de excesso de peso entre os escolares sendo que deste valor 

16,77% apresentaram sobrepeso e o índice para obesidade em 16,10%. A prevalência de 

sobrepeso em meninos é maior com 20,6% em relação a meninas cujo percentual é de 

13,95%. O estudo constatou que na faixa etária dos escolares de 8 a 10 anos da rede 

estadual do município de Bocaiuva- MG, houve prevalência de sobrepeso e obesidade 

demonstrando a necessidade de implantação de programas de prevenção e intervenção, 

a partir da educação infantil. 

 

Palavra Chave: Nutrição. Criança. Obesidade. Escolar. 

 

 

PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO ALIMENTAR ANOREXIA NERVOSA - 

NO EXÉRCITO 

 

Iara Soares de Oliveira 

Telma Lemos Costa 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou identificar a prevalência de desenvolvimento de anorexia em 

participantes de instituições militares. Trata-se de um estudo, transversal, quantitativo e 

analítico entre militares de um Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro no interior 

de Minas Gerais. Para avaliação antropométrica e dos níveis pressóricos, foram 

utilizados: fita métrica inextensível retrátil Fiber Glass®, balança mecânica 

antropométrica Filizola®, estetoscópios Rappaport Premium® e esfigmomanômetros 
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Aneróide Premium®, calibrados e certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Para avaliar a prevalência de 

anorexia, utilizou-se o Teste de Atitude Alimentar (EAT-26). Participaram do estudo 

121 militares, dos quais 73,2% (n=82) apresentaram idade menor ou igual a 21 anos, 

100% (n=121) são do gênero masculino, 68,1% (n=77) se autodeclararam como pretos 

ou pardos, 63,7% (n=72) afirmaram possuir o ensino básico ou médio, 95,6% (n=108) 

são soldados, cabos, terceiro sargento, segundo sargento ou primeiro sargento, 59,8% 

(n=67) desempenham atividades administrativas, 84,1% (n=95) declararam possuir 

companheiro, 79,6% (n=90) não possuem filhos e 66,4% (n=75) pertencem à alta 

segmentação econômica. No que se refere à anorexia, 23,9% (n=27) apresentaram 

algum sinal de doença, indicando uma prevalência significante nesse setor profissional. 

Esse resultado revela a importância de empreender novos estudos que possibilitem a 

atuação junto a esse grupo de indivíduos, visando à prevenção ou detecção precoce de 

anorexia nervosa nessa população. 

 

Palavras-chave: Anorexia.  Atitude Alimentar.  Qualidade industrial.  Prevenção.  

 

 

SATISFAÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

NA CRECHE 

 

Bruna Jully Oliveira Gonçalves 

Rhayely Daya Fonseca Ramos
 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

 

Os hábitos alimentares interferem na aparência, no desenvolvimento mental e podem 

prevenir doenças, por isso é importante que a família e a creche incentivem as crianças a 

comer alimentos saudáveis. É importante que os pais mostrem o nível de satisfação 

referente às creches, em relação ao tipo de alimento fornecido para suas crianças, para 

um melhor desenvolvimento de seus filhos dentro da instituição. O objetivo do trabalho 

é avaliar a satisfação dos pais em relação à alimentação da criança na creche. Trata-se 

de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e de corte transversal. A 

população foi composta por 56 crianças de ambos os sexos que estavam regularmente 

matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) da cidade de Montes 

Claros - MG. Foi utilizado um questionário para avaliação. Os resultados obtidos nesse 

projeto foram avaliados mediante uma tabela, foi observado que 66,1% dos pais 

mostraram satisfação com a comida, 73,2% com o cardápio, 75,0% com o lanche, 

76,8% mostraram estar satisfeitos com o número de refeições, e 69,6% com os serviços 

de apoio ofertados pela creche. Conclui-se que nesse contexto, a participação dos pais 

no âmbito escolar de seus filhos, é de grande importância, pois além de acompanhar a 

alimentação dos mesmos, auxilia no desenvolvimento de um adulto futuro. 

 

Palavras-chave: Hábitos Alimentares; Creches; Satisfação; Desenvolvimento. 

 

 

USO DE FITOTERÁPICOS NO EMAGRECIMENTO ENTRE ACADÊMICOS 

DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE MONTES CLAROS – MG 
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Laisemberg Gonçalves Ribeiro Silva 

Patrícia de Souza Moreira 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

O excesso de peso é considerado um problema de abrangência mundial e de grande 

importância para a sociedade. O objetivo deste estudo foi verificar o uso de fitoterápicos 

para emagrecimento entre acadêmicos de uma instituição particular de ensino superior. 

Para obtenção dos resultados foram aplicados questionários sociodemografico 

semiestruturado de questões fechadas, respeitando toda e qualquer informação prestada 

pelo acadêmico participante. Após coleta de dados os mesmos foram analisados e 

relacionados em tabelas. Os resultados apresentam grande uso de fitoterápicos no 

gênero feminino em que o objetivo principal era a perda de peso. Dentre os fitoterápicos 

citados que tem influência no emagrecimento estão a Alcachofra, Boldo, Cavalinha, 

Garcinia-cambojia, Pholia-negra e Quebra-pedra.  A pesquisa confirmou que os 

estudantes possuem conhecimento sociocultural sobre plantas medicinais e que estes 

dados podem vir a contribuir com outras pesquisas futuras no meio acadêmico, bem 

como utilizar esse conhecimento para o desenvolvimento de assistência primária a 

saúde baseada no fornecimento de plantas medicinais dentro da própria instituição. 

 

Palavras Chave: Fitoterápicos; Emagrecimento; Perda de peso; Automedicação. 
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“MANDA NUDES!” O NOVO FENÔMENO DE COMUNICAÇÃO MEDIADO 

PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

 

Jéssica Polyane Soares Silva 

Jordanna Kelly Silva Dias 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como propósito analisar o fenômeno “manda nudes” e os aspectos 

sociais e psicológicos que essa superexposição impacta nos sujeitos. Considerando as 

mudanças sociais que a tecnologia tem provocado, como o novo modo de se relacionar 

e o maior fluxo e rapidez na transferência de informações. O termo “manda nudes” 

refere-se à manifestação de um usuário para que o outro lhe envie fotos sem roupa, o 

que tem tornado muito comum entre os internautas. Esse fenômeno é considerado um 

desenvolvimento da prática de sexting (resultado da união das palavras sex (sexo) e 

texting (envio de mensagens)), que se trata de uma prática sociocultural do envio de 

mensagens de texto, fotos e vídeos com conteúdos eróticos, sexual ou sensual. Para 

atingir o objetivo, a internet foi utilizada como um instrumento na busca de 

informações. A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, em que foi realizado o 

levantamento de artigos sobre a temática, a fim de investigar sobre os impactos desse 
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fenômeno na sociedade. Durante essa investigação, foi possível perceber as alterações 

da privacidade e intimidade, que atingiram, consequentemente, no limite existente entre 

o espaço público e privado. Assim, considerou-se importante a pesquisa, para esclarecer 

as implicações que as tecnologias digitais trouxeram à sociedade e compreender o 

indivíduo nos novos modelos de relacionamento interpessoal. 

  

Palavras-chave: aplicativos de relacionamentos; redes sociais; manda nudes; send 

nude; e sexting 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO ADOLESCENTE SURDO E A 

SEXUALIDADE: ESTUDO DE CASO 

 

Flávio Silva Nascimento 

Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 
 

A adolescência na atual sociedade constitui-se como um espaço de transformações nas 

afinidades de âmbito social, devido a transição entre a infância e o mundo adulto. Este é 

o momento em que o adolescente inicia a elaboração do seu projeto de vida, e constrói 

novos significados acerca de si e do mundo. Nesta perspectiva, se pontua o objetivo 

deste artigo de compreender o processo de formação da identidade do adolescente surdo 

e sua sexualidade a partir das experiências vivenciadas por eles e oferecer um novo 

campo de pensar e fazer psicologia com adolescentes surdos. Para tanto, levanta-se 

questionamentos sobre a constituição da identidade do adolescente surdo, tais como se 

todos os surdos vivenciam aspectos semelhantes na formação da identidade na 

adolescência tal qual um adolescente ouvinte. Como metodologia, foi realizado 

levantamento bibliográfico e em seguida o estudo de caso um com adolescente surdo do 

sexo masculino e outro com um adolescente surdo do sexo feminino, com foco 

individual, intrínseco e exploratório, procurando compreender de forma particular a 

percepção dos surdos na adolescência priorizando o método qualitativo da análise do 

discurso, pretendendo através de entrevista semiestruturada conhecer vivências e 

representações que estes adolescentes possuem de suas experiências. A compreensão 

sobre o processo de formação da identidade dos adolescentes surdos busca aprofundar 

as discussões sobre esse tema pouco explorado pela psicologia até o momento.  

 

Palavra-Chave: Adolescente-Surdo, Identidade, Adolescente, Sexualidade. 

 

 

A LEI DA APRENDIZAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA REDUÇÃO DA 

INSEGURANÇA DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Débora Lorraine da Costa 

Keila Pereira Andrade 

Aurora Maria Morais 

 

RESUMO 
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O ingresso do jovem no mercado de trabalho é de grande importância social, que 

envolve aspectos econômicos, culturais e psicológicos. Um dos principais aspectos 

sofridos por esses jovens no mercado de trabalho é a insegurança, gerada frente à busca 

pelo primeiro emprego, devido a requisitos de qualificações exigidos. O programa de 

Aprendizagem Profissional cria oportunidades a esses aprendizes no desempenho 

profissional e permiti as empresas o desenvolvimento de mão-de-obra qualificada. As 

organizações e os jovens interagem em um processo contínuo de troca de competências, 

onde a organização transfere seu conhecimento para o jovem, aprimorando e preparando 

para enfrentar novas situações profissionais. As atividades desempenhadas por estes 

jovens demandam de medidas legais e políticas públicas que tendem a resguardar estes 

trabalhadores. O objetivo central do projeto é o estudo das interferências da Lei da 

Aprendizagem 10.097/2000, para minimização da insegurança do jovem aprendiz frente 

ao mercado de trabalho, promovendo contribuições no campo científico, agregando 

informações pertinentes ao cenário do jovem aprendiz, visto que foi identificada uma 

carência na literatura à respeito da  temática. O crescimento organizacional de uma 

empresa se dá através das pessoas, o contrato do jovem aprendiz contribui para a 

inovação e crescimento O processo de aprendizagem destes jovens se torna nobre não 

só por seu objetivo, mas pelo seu conteúdo. 

 

Palavras-chave: Menor Aprendiz. Lei. Aprendizagem. Insegurança. Mercado de 

trabalho. 

 

 

A VIVÊNCIA DE MÃES COM CRIANÇAS AUTISTAS: DIFICULDADES E 

POSSIBILIDADES 

 

Igor Ribeiro Neves 

Pricila Soares Da Rocha Oliveira 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

Introdução: O autismo é caracterizado como uma síndrome comportamental que 

compromete a interação social, a comunicação e o comportamento. A vivência das mães 

de crianças autistas é permeada de uma gama de sentimentos como culpa, ansiedade, 

angústia, desespero, medo e solidão, chegando a deixar sua vida social em segundo 

plano para voltar-se exclusivamente aos cuidados de seu filho autista. Objetivo: O foco 

principal foi investigar as vivências, dificuldades e as possibilidades encontradas pelas 

mães de crianças autistas no tratamento de seus filhos que estão cadastrados em uma 

associação específica para tratamento de crianças com autismo da cidade de Montes 

Claros – MG. Metodologia: Trata de uma pesquisa com abordagem qualitativa e 

transversal. Foram feitas entrevistas semiestruturadas, com um roteiro pré-determinado 

contendo oito questões, destinado às mães das crianças autistas. A interpretação das 

entrevistas foi feita através da análise do discurso. Resultados: Os resultados obtidos 

apontam que esta vivência é algo desafiador onde essas mulheres abdicam de suas vidas 

profissionais, sociais e até mesmo afetivas em favor do total cuidado de seu filho 

autista, emergindo assim, sentimentos de angústia, medo do futuro, ansiedade, tristeza, e 

revolta por saber do preconceito existente na sociedade. Conclusão: Conclui-se que é 

clara a necessidade da intervenção da Psicologia no que se refere ao auxílio às mães, 

pois o acolhimento e escuta do psicólogo às mães e familiares dessa criança, ajuda no 
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esclarecimento, enfrentamento e apoio, de forma terapêutica, como uma alternativa de 

melhora de qualidade de vida para a família. 

  

Palavras – chave: Transtorno autístico. Mães. Crianças. 

 

 

AS RELAÇÕES FAMILIARES E OS SINTOMAS DA CRIANÇA: UMA 

INTERPRETAÇÃO SOB A ÓTICA LACANIANA 

 

Nilberto Antonio Gonçalves da Silva  

Leonardo Augusto Couto Finnelli 

 

RESUMO 

 

O estudo apresenta como tema central a relação mãe e filho. A discussão foi sustentada 

pelo referencial lacaniano e gira em torno do conceito de objeto a. Tendo como base 

teórica o texto “Duas Notas sobre a Criança” de Jaques Lacan. Além da relação mãe e 

filho o estudo discute a função da instituição familiar e a importância da figura paterna 

constituição psíquica de um sujeito desejante, bem como o surgimento dos sintomas 

diante da falha na organização familiar, associado a isso surgem diagnósticos de 

doenças e transtornos nem sempre condizentes com o real sofrimento do paciente. O 

estudo teve como objetivos compreender como se dão os processos de estruturação 

psíquica na contemporaneidade busca-se, a partir disso, analisar o contexto apresentado 

na tentativa de identificar o processo de estruturação psíquica, os impactos da metáfora 

paterna, a possível consequente captura fantasmática da mãe que faz da criança seu 

objeto a e a relação que há de todo esse contexto com os sintomas da criança. 

Justificando-se pelo fato de que é cada vez maior o número de diagnósticos de 

transtornos globais do desenvolvimento dentre eles o Transtorno do Espectro Autista. 

De modo geral os transtornos são nomeados com base nos manuais diagnósticos, tais 

como: Manual de Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) cada vez mais 

patologizantes. A metodologia utilizada foi revisão de literatura, acrescida de 

apresentação e discussão de um estudo de caso sustentado pelo referencial psicanalítico. 

Como conclusão tem-se que é muito arriscado diagnosticar alguns casos sustentando-se 

apenas em manuais diagnósticos, tais como: DSM-V e CID 10. Além disso, foi 

constatado que os sintomas da criança estavam relacionados com a forma como se 

instalavam a relação mãe e filho. Por fim, conclui-se a eficácia do método psicanalítico 

no tratamento dos sintomas da criança. 

 

Palavras-chave: Psicanálise. Objeto a. Contemporaneidade. 

 

 

ABORTO: UM ESTUDO SOBRE SUAS PERCEPÇÕES DENTRO E FORA DA 

INSTIUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) – REDE SOEBRAS 

 

Bárbara Nathielly Pinto Silva 

Maria Cecília Durães Custódio Jorge 

Marco Antônio Ramos Canela  

 

RESUMO 
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O objetivo do presente estudo é compreender as múltiplas percepções sobre o aborto 

dentro das instituições da rede SOEBRAS e fora dela, na cidade de Montes Claros. 

Trata-se de um estudo de caráter analítico descritivo, com tipologia quali-quantitativa e 

corte transversal. Para avaliar a produção científica, foram examinados dois conjuntos 

de dados: Acadêmicos (Enfermagem, Engenharia Mecânica-Elétrica, Psicologia) e não 

acadêmicos. A pesquisa foi composta por sujeitos de ambos os sexos e maiores de 18 

anos. A escolha dos cursos se deu por conveniência partindo do princípio que são de 

diferentes áreas do conhecimento: ciências exatas, ciências humanas e ciências da 

saúde. A amostra colhida fora da Instituição foi feita observando a proporcionalidade 

para garantir uma visão dentro e fora da academia. O instrumento utilizado para coleta 

de dados foi um Questionário de Avaliação desenvolvido pelos autores da pesquisa, 

contendo perguntas estruturadas e semi-estruturadas, o tratamento dos dados foi 

realizada através do programa Microsoft Office Excel 2007. Sendo que na coleta de 

dados foram aplicados 60 questionários, obtidas 30 amostras dentro da instituição e 30 

fora dela. Das percepções: a favor ou contra a legalização do aborto, 72% do grupo 

amostral posicionaram contra a legalização do aborto, quanto a crença religiosa 

influenciar na decisão de ser a favor ou contra 40% dos grupos amostrais são 

influenciados. Conclui-se que maior parte dos participantes se posicionou contra a 

legalização do aborto e tal posicionamento é influenciado pela crença religiosa.  

 

Palavras-chave: Aborto; Legalização; Percepção. 

 

 

ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO VERSUS ACONSELHAMENTO 

ESPIRITUAL: INTERFACES E SIMILARIDADES 

 

Gledson Eduardo de Miranda Assis 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

O presente texto tem por objetivo apontar as interfaces e similaridades existentes entre o 

aconselhamento psicológico e o aconselhamento espiritual. Parte do pressuposto de que, 

atualmente, a grande maioria dos problemas trazidos pelas pessoas ao aconselhamento 

espiritual é, na verdade, de ordem psicológica ou emocional, e não necessariamente 

religiosa ou espiritual. Considera, também, as diferenças existentes entre 

aconselhamento/orientação/direção espiritual e aconselhamento psicológico, a partir dos 

desencontros por vezes postos entre psicologia e religião/espiritualidade. Constata, 

ainda, a crescente busca pela formação em psicologia por parte dos líderes religiosos 

cristãos, no intuito de estes terem, com tal formação, maiores condições de ajudar as 

pessoas a se ajudarem, considerando a atual perspectiva do counseling. Abre-se um 

parênteses para considerar a importância da atitude de escuta, tanto num tipo de 

aconselhamento quanto no outro, na perspectiva da Logoterapia, que já havia sido 

indicada por Victor Frankl. Como embasamento teórico, sem deixar de lado o viés 

humanizante que é próprio do aconselhamento espiritual, utilizar-se-á – dentre os 

muitos recursos psicológicos dos quais podemos nos valer – os métodos diretivo e não-

diretivo e os conceitos de empatia, congruência e consideração positiva incondicional, 

atitudes básicas na relação terapeuta-cliente segundo a terapia centrada na pessoa, de 

Carl Rogers. Ademais, contaremos, obviamente, com outros textos de outros autores 
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que discutem as teorias dos principais autores propostos com os quais estaremos 

dialogando e a conveniência de sua aplicabilidade na prática do aconselhamento, uma 

vez que, no cerne, mesmo que timidamente, ambas as áreas do conhecimento sempre 

fizeram uso uma da outra. Toda essa reflexão ajudará numa melhor compreensão do 

tema proposto. 

 

Palavras-chave: Aconselhamento psicológico. Aconselhamento espiritual. Técnicas 

terapêuticas. Escuta. Counseling.  

 

 

ANGÚSTIA APRESENTADA NA TOXICOMANIA: UM OLHAR 

PSICANALÍTICO EM USUÁRIOS DE CRACK DO CAPS-AD DA CIDADE DE 

MONTES CLAROS– MG. 

 

Eliana Ferreira Silva 

Maria Thereza Silva Paranhos 

Worney Ferreira de Brito 

 

RESUMO 
 

O uso de drogas existe desde o início da história da humanidade, em quase todas as 

culturas, nos mais diversos contextos. A dependência surge, quando a pessoa tem uma 

necessidade física ou psicológica de se prender a uma substância psicoativa, cuja 

repetição sistemática leva ao hábito. Tendo como pressuposto básico a droga, o sujeito 

se faz toxicômano quando a vê como único objeto de satisfação, promovendo a ele uma 

ilusão de plenitude, um gozo absoluto e a sensação de que não há falta. O toxicômano 

procura repor a incompletude com objetos idealizados; tenta defender-se da ansiedade 

com um objeto postiço. As drogas instituem uma promessa irrecusável de tapar esse 

buraco, impreenchível. No toxicômano, tal procura de completude nos objetos (como as 

drogas) se reproduzirá infinitamente na ansiedade do indivíduo para localizar o objeto 

que a causa. Essa busca totalizada escusa o falante de confrontar-se com o desejo, isto é, 

o que ele não almeja é, justamente, pagar o preço da castração, o que lhe causará 

angústia, e é se drogando que ele escapa dessa angústia advinda de sua condição fálica, 

faltosa. O presente trabalho tem como objetivo discorrer a respeito da angústia presente 

em toxicômanos, usuários de crack, atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas - CAPS-ad, sendo de ordem qualitativa, de corte transversal, e 

pretendendo verificar a relação entre a realidade e o objeto de estudo. A coleta de dados 

se deu através de entrevistas semiestruturadas, com 4 (quatro) sujeitos, considerados 

a partir dos critérios de saturação, o que possibilitou uma gama de respostas que 

levaram à apreciação da angústia gerada nos sujeitos. A interpretação dos dados 

coletados foi feita 

através da Teoria Psicanalítica, concomitante à Análise do Discurso, proposta por 

Pêcheux. Foi possível verificar, através das entrevistas, como se apresenta a angústia 

nos sujeitos que fazem uso do crack, uma vez que relataram vivências desagradáveis a 

partir de tal uso. 

 

Palavras chave: psicanálise; angústia; toxicomania; crack; CAPS-ad. 
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ANSIEDADE ENTRE ACADÊMICOS DOS CURSOS INTEGRAL E NOTURNO 

DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA 

 

Amanda Julia Brito Andrade Mendes 

Amanda Silveira Dias 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 
 

Objetivo: Investigar os fatores associados à ansiedade em estudantes dos cursos de 

graduação em Psicologia e Fisioterapia. Levando em consideração o nível de qualidade 

de vida entre estes estudantes do nível superior, trabalhadores e não trabalhadores. 

Método: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e amostral. O estudo foi constituído 

por estudantes de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes Claros-MG. 

Para a coleta de dados utilizou-se IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado), 

CCEB (Critério de Classificação Econômica Brasil)estes são estruturados, autoaplicável 

e validado para a língua e cultura nacional, cujo objetivo é medir aspectos específicos 

de ansiedade presentes em várias situações e o questionário estruturado, auto aplicado e 

elaborado pelos autores do estudo com o intuito de caracterizar os sujeitos quanto às 

variáveis demográficas, socioeconômicas dos discentes. Resultados: Participaram do 

estudo 681 estudantes, de ambos os cursos, com idade igual ou menor que 23 anos. 

Comprovou-se que o estudo encontrou um escore de 89,6% (n= 472) apresentaram de 

médio a alto o nível de ansiedade estado e 90,7% (n= 478) apresentaram um índice 

médio a alto nível de ansiedade traço. Identificou-se significamente que quando 

comparados por curso prevaleceu em índice maior o grau de ansiedade em graduandos 

em Fisioterapia com 93,2% (n= 207) mesmo que o curso de Psicologia apresente um 

numero considerado como alto 88,9% (n= 305). Conclusão: Portanto, quanto ao 

transtorno de ansiedade o estudo foi comprovado em maioria o alto índice em 

estudantes do curso de Fisioterapia.  

 

Palavras Chaves: Psicologia; Fisioterapia; Ansiedade. 

 

 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS SURDOS: INTERESSE E 

CAPACITAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DE 

SAÚDE IBITURUNA PARA ESSA ESPECIALIDADE 

 

Camilla Maia Silveira 

Jeane Carla Bispo Cardoso 

Aurora Maria De Morais 

 

RESUMO 
 

Uma característica evidente na história dos surdos é o estar à margem da sociedade em 

seu aspecto econômico, social, educacional, político e cultural, sendo reconhecidos 

como inábil deficiente e alienado de seus direitos e possibilidade de escolhas. Após o 

final do último século ocorreram mudanças expressivas na conduta de compreensão das 

características e propostas oferecidas aos surdos e até os dias atuais continuam a ser 

elaboradas e acrescidas como importante atenção da sociedade. A partir do interesse das 

pesquisadoras em atuar no atendimento psicológico de surdos, percebeu-se uma 
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ausência de profissionais capacitados para essa especialidade na região do Norte de 

Minas gerais uma vez que não é ideal que se tenha um mediador entre o paciente e o 

psicólogo, tendo em vista o código de ética da profissão e o sigilo profissional e 

considerando que a comunidade surda nessa região se faz presente, com suas demandas 

emocionais, este trabalho buscou verificar de que modo os acadêmicos de Psicologia 

estão instruídos ou interessados no atendimento aos surdos com essa especialidade. Essa 

pesquisa utilizou um questionário estruturado contendo questões abertas relacionadas 

aos interesses profissionais dos formandos de psicologia em relação a uma possível 

atuação ao atendimento à esses clientes. O tratamento de dados permitiu identificar o 

índice de acadêmicos do curso de psicologia que compreendem as habilidades 

necessárias para um psicólogo atender pessoas com surdez em sua práxis e o interesse 

de trabalhar com deficientes auditivos (surdos) na clínica ou institucional. Através dos 

dados foi possível constatar, na amostra estudada, que há uma necessidade de se investir 

na capacitação dos acadêmicos de Psicologia para atenderem os surdos, afinal é uma 

nova linguagem que exige capacitação adequada. 

 

 Palavras-chave: LIBRAS; PSICOLOGIA; ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA.  

 

 

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CANDIDATOS À CNH NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS-MG 

 

Farley dos Santos Lopes 

Jhonathan Henrique Pereira Leite 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

 O presente estudo investigou a ansiedade em candidatos que prestaram o exame de 

pratica de direção veicular para obter a CNH na cidade de Montes Claros-MG. Como 

objetivos específicos, visou-se compreender de que maneira este fator interferiu nos 

altos índices de reprovação, assim como possibilitou a descrição de características 

epidemiológicas do grupo investigado. Considerou ainda a reflexão teórica sobre os 

achados, associando-os aos dados da literatura, buscou relacionar fatores 

desencadeantes de ansiedade, e assim propor possíveis estratégias de superação dessa. A 

pesquisa apresentou caráter exploratório, quantitativa, comparativa e de corte 

transversal, tendo como delineamento estudo de campo. Foi realizada em três dos 30 

Centros de Formação de Condutores (CFC), cadastradas junto ao DETRAN-MG, da 

cidade de Montes Claros – MG, escolhidos por conveniência e que autorizaram a 

realização da pesquisa. Esses CFCs quanto ao porte, número de veículos para a prática 

de direção, e consequentemente, quanto ao número de candidatos em curso. O projeto 

foi aprovado em apreciação ética junto a um Comitê de Ética em Pesquisas – CEP, 

conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes da 

pesquisa estavam realizando as aulas práticas de direção veicular, durante o mês de abril 

de 2016, aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária. Participaram da pesquisa 

58 voluntários à CNH, de ambos os sexos com idade acima dos 18 anos (M = 25,24, 

DP = 7,85 anos). O respondente mais jovem estava com 18 anos, e o mais velho 53 anos 

(moda = 21). Quanto ao item ansiedade, a maioria dos participantes não apresentou 

indícios de ansiedade (43,10%), seguido de participantes que indicaram a possibilidade 

de estarem ansiosos (34,48%) e 22,42 % com grandes chances de estarem ansiosos. Tal 
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aferição é importante em função da carência de dados da literatura científica sobre o 

tema, e em especial para a região do Norte de Minas que não dispõe de estudos prévios 

neste contexto. 

 

Palavras Chave: Ansiedade de produção, ansiedade no exame de direção, ansiedade 

em avaliações. 

 

 

ESTRESSE EM POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS 

 

Márcia Jaciane dos Santos 

Sérgio Da Silva de Jesus 

Maria Rita Britto Tupinambá 

Worney Ferreira de Brito 

 

RESUMO  
 

O Policial Militar, com uma rotina que lhe exige cada vez mais, tem muita dificuldade 

em cuidar da saúde e ter qualidade na vida pessoal. Fica a cargo de sua função a missão 

de atuar na preservação da ordem pública e a atuação como agente responsável por fazer 

cumprir a lei, colocando em risco a própria vida. O estresse pode estar relacionado a 

diversos fatores, podendo afetar a vida pessoal ou profissional dos policiais, que são 

responsáveis por manterem a ordem e a segurança da sociedade e de terem desempenho 

excelente na execução de suas atividades laborais. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a percepção dos Policiais Militares em relação ao estresse, observando-

se as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles para lidar com essa situação. O 

objeto de estudo foi construído a partir de relatos da vivência de Policiais Militares que 

atuam na cidade de Montes Claros, MG. Foi utilizado o método qualitativo, baseado na 

análise de conteúdo (AC), que envolve múltiplas fontes de dados e observação. 

Utilizou-se um questionário estruturado contendo 10 perguntas. O trabalho visou a 

apresentar, além das percepções de Policiais Militares em relação ao estresse, a 

repercussão desta condição de saúde nas relações biopsicossociais, o impacto desse 

fenômeno na saúde do Militar e a importância de um acompanhamento psicológico na 

vida desses profissionais.  

 

Palavras-chave: Estresse. Adoecimento Mental. Policiais Militares. 

 

 

IDEAÇÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE 

OS FATORES DETERMINANTES NA VISÃO DOS PROFESSORES 

 

Ananda Catherine Morais de Sá 

Carollina Araújo Magalhães 

Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 

 

O suicídio é uma temática que envolve aspectos sociais, psicológicos e de saúde. O 

presente trabalho busca investigar a respeito destes fatores determinantes na visão dos 

professores, e como os mesmos identificam os adolescentes e os prováveis riscos 
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desencadeantes da ideação suicida. Portanto, parte-se das causas desses fatores e 

articulação teórica específica, através de contribuições de artigos científicos e pesquisa 

de campo de cunho qualitativo, a ser realizada com professores de uma escola pública 

do município de Montes Claros/MG. Assim sendo, a busca pertinente por maiores 

explicitações acerca da temática proposta tende a trazer um novo olhar sobre um 

assunto que proporciona um diálogo e compreensão desta problemática que desperta 

para investigação sobre os fatores desencadeantes do suicídio, tendo em vista a 

percepção de professores. Desta forma, possibilita-se aos leitores esclarecimentos e a 

possibilidade de se agir preventivamente contra este mal que assola a sociedade 

contemporânea. Os dados analisados permitiram compreender que a maioria dos 

professores entrevistados abordam o suicídio como um ato relacionado a covardia, falta 

de fé religiosa e dificuldade de lidar com problemas pessoais.   

 

Palavras-chave: Suicídio; Adolescente; Fatores de risco; Professores. 

 

 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN NO MERCADO DE 

TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Luciana dos Santos Lima 

Mônica Marise de Lima 

Leila Lúcia Gusmão Abreu 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar o processo de inclusão da pessoa com 

Síndrome de Down – SD no mercado de trabalho, a partir da Lei n° 8.213/91, que 

instituiu a política nacional de cotas para pessoas com deficiência. A pesquisa foi de 

caráter qualitativo, combinando-se pesquisa literária e de campo. Participou do estudo 

um jovem, com 24 anos, que tem Síndrome de Down. Os dados foram coletados através 

de entrevista semiestruturada. Para análise do material, utilizou-se a técnica de análise 

de conteúdo de Bardin, que permite a criação de categorias temáticas de análise por 

meio da identificação de temas semelhantes. As categorias analisadas foram: 

apontamentos Pessoais; escolarização e profissionalização; trabalho e inclusão. Os 

resultados sugerem que, mesmo diante da obrigatoriedade da contratação de 

funcionários com alguma deficiência, conforme estabelece a Lei de Cotas, ainda é muito 

difícil para a pessoa com deficiência conseguir uma vaga no mercado de trabalho, 

situação que se agrava quando o deficiente é acometido de SD. Constatou-se que, para o 

jovem participante deste estudo, não houve barreiras para o exercício de sua função na 

empresa, onde trabalha. A partir deste trabalho, pôde-se evidenciar a necessidade de 

que, empresas e sociedade, conheçam melhor a realidade de uma pessoa com SD, a fim 

de que percebam sua capacidade, bem como as possibilidades de sua inclusão no 

mercado de trabalho.  

 

Palavras-Chave: Síndrome de Down. Inclusão. Mercado de Trabalho. 

 

 

INTERFERÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
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Amanda Dantas Nascimento 

Hellen Ribeiro Santos 

Aurora Maria de Morais 

 

RESUMO 
 

A empresa de modo geral, é vista como um local onde, além de trabalhar, as pessoas 

passam grande parte de suas vidas e por isso, acabam sempre se dedicando de modo 

especial e consequentemente anseiam algo em troca. Portanto, é de grande importância 

a forma como o local de trabalho é estruturado, pois, influencia diretamente na 

qualidade de vida dos colaboradores e no atendimento ao cliente. Reconhecendo a 

importância que as relações interpessoais entre os colaboradores de uma organização 

têm sobre o atendimento ao cliente, justifica-se o desenvolvimento deste estudo visando 

contribuir com a identificação das interferências que essas relações têm sobre a 

qualidade deste atendimento, sugerindo maneiras de minimizá-las, afim de, apoiar 

trabalhos em organizações que pretendam melhorar o vínculo entre os seus 

colaboradores e, consequentemente, a qualidade de atendimento aos seus clientes. O 

estudo é de caráter descritivo e análise quantitativa dos dados, tomando como base as 

interpretações das respostas de um questionário fechado aplicado numa amostra de 25% 

dos colaboradores das Clínicas Odontológicas Sorrisus na cidade de Montes Claros - 

MG. Foi possível investigar como situações conflituosas no âmbito organizacional 

podem influenciar diretamente na qualidade de atendimento ao cliente e também sugerir 

a futuros pesquisadores novos métodos investigativos para tal tema, a fim de refletir se 

o instrumento utilizado no presente estudo foi adequado para alcançar todos objetivos 

almejados. 

 

Palavras-chave: Relações Interpessoais. Qualidade. Atendimento.   

 

 

NÍVEL E ESTADO DE ESTRESSE DOS ACADÊMICOS FORMANDOS DO 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Erika Karoline Barbosa da Sliva 

Jhúlia Santos Alves 

Aurora Maria de Morais 

 

RESUMO 

 

O estresse sempre acompanhou a humanidade, apresentando-se como uma resposta do 

organismo às situações expostas pelo meio o qual o homem se encontra inserido. O 

acesso ao Ensino Superior tem se tornado quase uma exigência, por esse motivo, 

significativa origem de estresse, onde são desempenhadas atividades mais rigorosas que 

podem provocar inúmeras reações emocionais, além de preocupações e medos perante a 

expectativa da conclusão de um objetivo que demorou anos para ser construído. O 

surgimento do estresse em virtude das cobranças tem sido presente nos relatos dos 

acadêmicos. Ao final da formação, o sentimento de responsabilização dos estudantes 

aumenta e prevalecem os sinais de ineficácia, impotência e a sensação de conhecimento 

insuficiente para encarar o mercado de trabalho, gerando relato de grande exaustão e 

desânimo em um momento que demanda muita energia: a inserção no mercado de 

trabalho.  Pesquisar sobre o estresses dessa população pode vir a contribuir para as 
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universidades refletirem e adequarem seus currículos de modo a diminuir  essa carga de 

cobrança aos concluintes. Medir o nível e grau de estresse dos acadêmicos formandos 

do curso de psicologia; identificar os fatores estressores dos níveis encontrados; inquirir 

sobre as estratégias de controle de estresse utilizadas pelos acadêmicos forão os 

objetivos deste estudo. Para tanto, forão utilizados o teste Inventário de Sintomas de 

Estresse para adultos -ISSL, de Lipp ( 2014  )   e um roteiro de entrevista semi 

estruturada. Trata- se de um estudo com caráter descritivo, com abordagem quantitativa, 

corte transversal. Todo o trabalho obedeceu as recomendações da resolução 466/2012 

do CNS. 

 

Palavras Chave: Estresse. Acadêmicos. Formandos. Faculdade 

 

 

NÍVEL DE ESTRESSE NO TRABALHO INFORMAL 

 

Grace Kelly Pereira Lima 

Maria do Carmo da Cruz Santos 

Luciene Maria Lopes 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

Álvaro Parrela Píris
4
 

 

RESUMO 
 

A busca do ter para ser movimenta o indivíduo de forma que este fica exposto aos 

fatores estressores presentes no dia a dia. No mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo o trabalhador está sujeito as influências emocionais que podem causar 

estresse. O objetivo do presente estudo foi analisar o nível de estresse dos trabalhadores 

informais que trabalham nas imediações da Praça Dr. Carlos Versiani em Montes 

Claros/MG. Para tanto, os procedimentos metodológicos basearam-se em uma revisão 

de literatura e pesquisa de campo. A pesquisa se caracterizou como descritiva e 

qualitativa de corte transversal. A amostra da população foi constituída por cinquenta 

trabalhadores informais, atuantes nas imediações do local supracitado. Os dados 

utilizados foram obtidos por meio do Questionário Sócio Demográfico (QSD); o 

questionário “Job Stress Scale” versão reduzida adaptado para o português; e o Teste 

psicológico Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL). Nos quais, buscou-se 

verificar a relação entre os níveis de desgastes e a demanda psicológica envolvida; a 

caracterização sócio-demográfica e o possível nível de estresse do individuo. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da FUNORTE/SOEBRAS (parecer nº 

1.427.296/2016) e identificou que o trabalhador informal está exposto aos fatores 

estressores, embora cada um os perceba a sua maneira. 

 

Palavras-chave: Trabalho Informal; Stress; Causas do estresse. 

 

 

O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DE ASSEIO E 

LIMPEZA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR EM 

MONTES CLAROS 

 

Celma da Silva Marinho 

Flávia Mara Nunes da Silva 
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Aurora Maria de Morais 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo pesquisar o significado do trabalho na vida dos 

profissionais de asseio e limpeza de uma instituição privada de ensino superior na 

cidade de Montes Claros - MG, nele abordam-se aspectos relacionados ao sentido que 

os indivíduos atribuem ao trabalho e a sua relevância para os profissionais, levando em 

consideração a valorização da fala dos trabalhadores, explorando melhor o significado 

que eles atribuem ao trabalho que realizam nessa instituição e à categoria em que estão 

inseridos. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, corte transversal, com análise 

qualitativa. . A amostra foi constituída por 11 participantes de ambos os sexos, 

profissionais da instituição. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada, contendo onze questões, elaborada pelas próprias pesquisadoras, a 

coleta foi realizada no período de março a abril de 2016. A interpretação dos dados foi 

realizada através do método de análise do conteúdo, que permitiu gerar categorias, e as 

respostas foram catalogadas, permitindo verificar suas incidências. De acordo com os 

resultados obtidos nesse estudo, o trabalho pode viabilizar vivências prazerosas, resgate 

da subjetividade, conferir sentido à vida; não apenas pelo valor financeiro, mas, 

principalmente pela satisfação e felicidade em realizá-lo. O estudo proporcionou um 

novo olhar para o trabalho realizado pelos profissionais de asseio e limpeza e ao próprio 

conceito de trabalho, que passa a ser concebido do ponto de vista saudável, uma vez que 

permite a realização pessoal e profissional. O trabalho da categoria de asseio e limpeza 

é de grande representatividade na vida dos trabalhadores, que desfrutam de um 

sentimento de utilidade, de produtividade, favorece a valorização e autorrealização. 

 

Palavras- chave: Trabalho. Serviço de limpeza. Asseio 

 

 

O USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMO FATOR SOCIAL ENTRE 

OS ACADÊMICOS DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Ana Rita Cardoso Medeiros 

Sara Cristina de Oliveira 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

O objetivo foi identificar a prevalência do consumo de álcool em acadêmicos de 

Psicologia de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG. 

Estudo descritivo, quantitativo e transversal, realizado entre os meses de abril e maio de 

2016. População constituída por acadêmicos do curso de Psicologia da cidade de 

Montes Claros - MG. Utilizou-se o Teste de Identificação de Desordens Devido ao 

Álcool (AUDIT), o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool 

(IECPA), o Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras 

Substâncias (ASSIST), a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). Os dados 

permitiram concluir que da amostra pesquisada registrou baixa prevalência de 

dependência do álcool e outras drogas lícitas e ilícitas. 

 

 Palavras-chave: Consumo; Álcool; Mediador Social; Acadêmicos. 
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PERCEPÇÕES ACERCA DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

Jéssica Silva Ferreira 

Marta Dos Santos Vieira Cruz 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
A problemática motivacional ao desenvolvimento deste artigo definiu-se em investigar, 

comparar e produzir diagnósticos relevantes acerca do que se percebe sobre a 

homossexualidade dentro e fora da comunidade acadêmica, buscando assim obter uma 

visão mais ampliada referente a este tema, refutando e/ou confirmando hipóteses pré-

estabelecidas. Através do instrumento utilizado para coleta de dados os resultados a 

partir dos gráficos apontam que dentro da universidade 70% dos acadêmicos considera 

normal a homossexualidade, já a amostra espelho 70% considera anormal o que 

confirma a hipótese que houve mais tolerância por parte dos acadêmicos em relação aos 

que estão fora dela. Embora pessoas em um suposto nível de conhecimento superior, 

proveniente de sua inserção na universidade, percebem de melhor modo à existência da 

homossexualidade e lidam melhor com isso, faz-se necessário que os profissionais da 

saúde e educação, juntamente com as políticas públicas, corroborem em levar um maior 

esclarecimento sobre a orientação de gênero, promovendo um entendimento global onde 

possa oferecer a este público condições dignas de respeito e livres de preconceito. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade; Percepções; Universitários; Cidadãos; 

Preconceito. 

 

 

PERCEPÇÕES DA HOMOSSEXUALIDADE: UM ESTUDO COM 

ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM MONTES CLAROS (MG) 

 

Lorena Lima Silva
 

Sara Madureira Martins 

Marco Antônio Ramos Canela
 

 

RESUMO 

 

A homossexualidade sempre esteve presente ao longo de todos os períodos históricos e 

sendo encarado com normalidade. Hoje, junto à ciência, os movimentos homossexuais 

foram crescendo cada vez mais, em busca de reconhecimento, direitos e diminuindo 

assim o preconceito social. Contudo, ainda existe uma carga de preconceitos, dando 

origem às perseguições, hostilizações, ofensas, agressões que, muitas vezes resultam em 

violência física e psicológica. O presente artigo teve sua origem de observações 

realizadas durante o curso, no que diz respeito ao índice de profissionais e acadêmicos 

que possui resistência ao assunto. O estudo teve como objetivo investigar sobre as 

percepções da homossexualidade em acadêmicos de Psicologia numa instituição privada 

de Montes Claros. A pesquisa teve corte transversal de caráter qualitativo e quantitativo. 

A população foi composta por estudantes de graduação, devidamente matriculados e 

cursando o referido. Na coleta de dados utilizamos um questionário desenvolvido pelas 

próprias pesquisadoras e os dados foram tratados em SPSS, para geração de gráficos e 
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tabelas que subsidiaram as análises. Com a realização da pesquisa, foi possível obter 

muitas informações a cerca do assunto com os acadêmicos e concluir que os futuros 

profissionais entendem que não devem ser críticos e ter opiniões não tendenciosas em 

relação à escolha da orientação sexual dos sujeitos, sendo algo que deve ser respeitado, 

pois vai da subjetividade de escolha de cada um. 

 

 Palavras-chave: Homossexualidade. Homofobia. Preconceito.  

 

 

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM ACADÊMICOS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, TRABALHADORES E NÃO 

TRABALHADORES 

 

Mirian Rodrigues Da Silva 

Rubens Lopes Da Silva 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Qualidade de vida (QV) é um tema amplamente discutido em diversas áreas de 

conhecimento. Seu conceito é bastante complexo e abrange aspectos biopsicossociais, 

envolvendo a construção individual, fatores objetivos e subjetivos, bem como 

experiências interpessoais e o contexto social no qual o sujeito está inserido, refletindo 

sua percepção quanto à satisfação de suas necessidades, a negação ou concessão de 

oportunidades de alcançar felicidade, e a expectativa de autorrealização pessoal e 

profissional. Os estudos sobre a percepção da QV possibilitam investigar quais fatores 

são percebidos pelo indivíduo ou comunidade como negativos e positivos, 

possibilitando a atuação no sentido de promover ações que visam à melhoria da QV dos 

sujeitos envolvidos. A importância de investigar as condições e fatores que interferem 

na QV de acadêmicos da área da saúde se intensifica, considerando que são capacitados 

para atuação direta ou indireta na promoção da saúde da população. O presente estudo 

tem caráter quantitativo, analítico, transversal, com representatividade amostral. 

Buscou-se identificar a percepção da QV de estudantes do curso de graduação em 

Farmácia de uma Instituição de Ensino Superior privada, em Montes Claros – MG e 

analisar a associação do nível dessa percepção com as variáveis demográficas, 

socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de saúde e discentes. Para tal, 

utilizou-se o Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial 

de Saúde – WHOQOL-Bref, questionário Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB) e Questionário Sociodemográfico. A amostra foi composta por 312 

acadêmicos, com predomínio do gênero feminino, solteiros, trabalhadores, com média 

de idade de 23 anos. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Percepção. Estudantes de Farmácia. 

 

 

PERFIL DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO 

SARA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Izildinha Aparecida Almeida 

Lilian Flávia Teixeira Sacramento Silva 
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Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

Introdução: O câncer é uma neoplasia que vem sendo considerada a doença do século. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil das crianças e adolescentes 

oncológico da Associação Sara Albuquerque Costa (Fundação Sara) da cidade de 

Montes Claros – MG. Metodologia: Para tanto foi realizada um pesquisa descritiva, 

com abordagem quantitativa e transversal. Foram analisados  prontuários de pacientes, 

ambos os sexos, na faixa etária de 1 a 18 anos selecionados de forma aleatória no ano de 

2015. Resultados: Os resultados mostraram que foram atendidos 36 pacientes 

oncológicos em um ano, destes 25% o tumor estava localizado entre a cabeça e pescoço, 

50% no sangue; 13,0% nos ossos; 5,56% no ovário; 2,77% nos testículos e 2,77% nos 

rins. Das crianças e adolescentes atendidos 75,0% estavam em fase de tratamento 

enquanto que 25,0% vieram a óbito. Conclusão: Assim pode-se depreender que é 

evidente a necessidade de uma maior divulgação e prevenção do câncer em crianças e 

adolescentes, pois a precocidade do diagnostico tem grande influência no prognostico 

positivo. 

 

Palavras - chave: Câncer; Perfil; Paciente. 

 

 

PREVALÊNCIA DE NÍVEIS DE DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DE 

PSICOLOGIA 

 

Ingrid Rodrigues de Oliveira 

Jonh Arieu Teixeira Batista 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a presença ou não de sintomas depressivos em 

acadêmicos da graduação em Psicologia de uma instituição privada de ensino superior 

da cidade de Montes Claros-MG. Trata de um estudo de caráter descritivo, com 

abordagem quantitativa e transversal. Compuseram a amostra 99 acadêmicos, ambos os 

sexos, selecionados aleatoriamente, matriculados e frequentes no curso de psicologia 

que aceitaram participar de forma voluntária da pesquisa. Para verificar os níveis de 

depressão utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck. A aplicação do instrumento de 

coleta de dados aconteceu nos meses de Março e Abril de 2016. Foram encontrados 

uma minoria (2,02%) casos de depressão grave, também poucos (5,05%) investigados 

com depressão moderada, e com depressão leve (8,08%), sendo que a maioria (84,84%) 

dos investigados não apresentaram quadro de depressão. Os casos de depressão 

encontrados foram mais prevalentes no sexo masculino. Os resultados permitem 

depreender que existe uma prevalência maior de níveis de depressão na população 

universitária pesquisada quando comparada com a população geral. Nesse sentindo, é 

necessário se pensar na importância da presença de um apoio psicológico para os 

acadêmicos da instituição considerando que esta possui em seu corpo docente 

profissionais habilitados para oferecer esse suporte biopsicossocial. 

 

Palavras-chave: Depressão. Psicologia. Universitários. 
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RELAÇÃO ENTRE ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES E O SEU 

IMPACTO NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS FILHOS 

 

Liliam Ferreira da Mata
 

Maria José Carneiro Chaves 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO 

 

Introdução: Os estilos parentais referem-se às estratégias utilizada pelos pais para 

atingir determinado objetivo em relação aos filhos em situações específicas, podendo 

diferenciar-se de filho para filho. Enquanto os estilos parentais referem-se aos padrões 

globais de interação familiar, ou seja, ao conjunto de várias práticas combinadas, que 

caracterizarão o modo em que a família se organiza e interagem-se. A associação desses 

dois aspectos resulta em cinco estilos parentais: democrático, autoritário, autoritativo, 

permissivo, negligente ou indiferente. Assim, o estudo desses estilos é uma das formas 

mais usadas de investigação sobre as interações socializadoras na família e sua 

influência sobre os filhos ao longo do tempo. Objetivo: o presente trabalho propõe 

dialogar acerca da relação entre estilos educativos praticados pelos pais e o desempenho 

escolar dos filhos. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter quanti-quali, 

delineado por uma pesquisa bibliográfica de revisão sistemática. Foram selecionados 20 

estudos publicados em periódicos eletrônicos, no período de 2002 à 2015, disponíveis 

nas bases de dados SciElO Brasil (Scientific Electronic Library Online) e LILACS, 

assim como dissertações e teses disponíveis na plataforma CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior). Utilizou-se como palavras chave de 

pesquisa estilos parentais, estilos familiares, sucesso acadêmico e desempenho escolar. 

Resultados: Pôde-se observar que há relação significante entre o desempenho 

acadêmico e o estilo parental do tipo democrático e autoritário, sendo que no primeiro 

nota-se rendimento escolar positivo e, no segundo, negativo. Assim, conclui-se que as 

práticas adotada pelos pais comportam-se como essencial para o desenvolvimento dos 

filhos. 

 

Palavras-chave: Estilos parentais; Rendimento escolar; Pais e filhos. 

 

 

SEXTING: A VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE NO MEIO VIRTUAL 

 

Diana Katy Cardoso de Oliveira
 

Mara Lucia Aguiar Fonseca 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
 

Um fenômeno que tem se tornado mais visível nos últimos anos entre jovens em 

ambientes de redes sociais e dispositivos móveis é conhecido como SEXTING. O 

objetivo foi o estudar os impactos sociais e psicológicos na violação da intimidade nas 

relações. Utilizou-se o método snowbol, desenvolvido como suporte e ferramenta da 

pesquisa que é de caráter qualitativo. A amostra via questionário aplicada à quatro 
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jovens com idades entre 18 e 29 anos, onde foi realizada a análise do discurso do 

sujeito. A violação da privacidade no meio virtual além de causar constrangimento ao 

sujeito, traz mudanças de comportamento como raiva, vergonha, medo e culpa; o que 

leva as vítimas ao adoecimento causando danos à saúde física, mental e social. 

Salientamos a importância do papel da Psicologia nesse contexto afim de produzir 

conhecimentos e capacitando profissionais a estarem preparados a acolher a demanda 

que se repercute a cada dia. 

 

Palavras chave: sexting; tecnologia; privacidade; comportamento. 

 

 

RELAÇÕES EMOCIONAIS EM ACOMPANHANTES DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

 

Simone Cassia de Morais 

Wellington Danilo Soares  

 

RESUMO 

 

Introdução: O familiar que possui câncer geralmente passa por procedimentos de 

quimioterapia, radiologia e internação, o que demanda um cuidador para este 

acompanhamento constante. Na maioria dos casos este cuidador é algum membro da 

família que altera sua rotina com o objetivo de realizar os cuidados necessários. 

Enfrentar as adversidades junto ao enfermo pode trazer diversas privações. Objetivo: 

Este estudo objetivou averiguar as relações emocionais vivenciadas pelos cuidadores 

que surgem em decorrência da vivência com pessoas em tratamento oncológico. 

Metodologia: A metodologia desenvolvida foi uma revisão de literatura que utiliza da 

pesquisa qualitativa com o intuito de colher informações referente ao assunto abordado, 

para tanto, utilizou-se bibliografia publicada entre os anos de 2012 á 2015. Conclusão: 

Diante do exposto, conclui-se que este processo é uma experiência impactante tanto 

para o paciente, quanto para seu acompanhante e dinâmica familiar. Dessa forma, a 

vivência do cuidador demonstrou-se estressante, provocando impactos biopsicossociais, 

desencadeando diferentes sentimentos e conturbações psicológicas. 

 

Palavras-chave: Neoplasias; Emoções; Estresse psicológico; Cuidador. 

 

 

VIOLÊNCIA URBANA: INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM 

MOTOCICLETAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG 

 

Ari Piedade Da Silva 

Mácia Regina Soares Silva 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Atualmente, vivencia-se aumento considerável na frota de veículos em todo o país, 

elemento que acarretou vários fatores como consequência, dentre eles o adensamento e 

os acidentes de trânsito. Ressalta-se também que a diminuição do uso do transporte 

coletivo urbano, a baixa infraestrutura das vias e os comportamentos de risco 
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contribuem consideravelmente para a incidência das colisões no trânsito, que é 

prevalente entre os condutores de motocicletas, uma vez que este veículo tem sido cada 

vez mais adquirido pela população dado o custo benefício e o curto tempo emanado até 

a chegada ao local designado. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva de 

abordagem quantitativa, cujos objetivo são descrever as características epistemológicas 

do grupo investigado, relacionar fatores desencadeantes de acidentes com motocicletas 

na literatura, considerando aspectos urbanísticos que favoreçam acidentes e os custos 

públicos na recuperação das vítimas. Utilizou-se os dados da Ficha de Atendimento Pré-

Hospitalar e do Levantamento Epidemiológico Anual realizados pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da macro região do Norte de Minas, que 

abarquem os acidentes de trânsito envolvendo condutores de motocicletas na cidade de 

Montes Claros – MG. Observou-se que a tipologia mais frequente das vítimas referem-

se aos adultos jovens do sexo masculino, sendo que os acidentes ocorrem 

predominantemente na região central da cidade. Ressalta-se, também, que o maior 

tempo demandado nas ocorrências refere-se à chegada no local e a liberação da unidade 

no hospital, respectivamente, sendo que a maior parte das ocorrências gastam, no 

máximo, até duas horas. 

 

Palavras-Chave: Acidentes de trânsito; motocicletas; comportamento no trânsito; vias 

urbanas; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

 


