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BIOMEDICINA 

 

 

ANÁLISE DE FATORES RESULTANTES DE RECOLETA NA FASE PRÉ-

ANALÍTICA EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

Sâmela Pabrielly Rodrigues Mourão 

Tatiane Ludmila Ribeiro Marçal Santos 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: Avaliar o índice de recoletas relacionadas à fase pré-analítica de um laboratório de 

Análises Clínicas de Pirapora-MG no período de 2014 a 2018. Materiais e Métodos: Estudo 

transversal, com abordagem quantitativa e descritiva no qual a população de estudo foi 

composta por 125 fichas de não conformidade em que foi solicitada recoleta, somente da fase 

pré-analítica. Foi realizada estatística descritiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética sob o parecer de nº 3.205.697. Resultados: Foi possível observar que o índice 

predominante de recoletas foi em 2017 (18,3%), a causa de recoleta predominante nos anos de 

2014, 2016, 2017 e 2018 foi amostra hemolisada (66,7%, 44,4%, 48,9% e 46,4%, 

respectivamente), a recoleta por solicitação de laboratório de apoio teve destaque em 2015 

correspondendo a 36,4% das não conformidades. Entre os fatores de recoleta avaliados, 

destacou-se no setor de coleta, a hemólise (55,0%), na recepção, foi exame não cadastrado 

(60,9%), e na triagem, houve somente solicitação de laboratório de apoio (8,7%). A triagem 

foi o setor onde os erros eram detectados com mais frequência (97,6%), e que dentre as 

recoletas, na maioria (89,6%) não foram realizadas ações corretivas. Conclusão: Observou-se 

baixo índice de recoleta ao longo dos anos e isto evidencia a importância da implantação de 

um sistema de gestão de qualidade nos laboratórios clínicos para minimização dos erros para 

que o laboratório tenha sucesso e excelência nos resultados e ganhe a confiança dos clientes. 

 

Palavras-chave: Controle de qualidade. Técnicas de laboratório clínico. Coleta de amostras. 

 

 

COBERTURA VACINAL DE SARAMPO EM CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS 

NA MACRORREGIÃO DO NORTE DE MINAS 

 

Gleidson Araújo de Oliveira 

Nathalya Saraiva Santos 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: Avaliar a cobertura vacinal das crianças menores de 5 anos da Macrorregião de 

Saúde do Norte de Minas – MG no período de 2014 a 2018. Materiais e Métodos: Trata-se 

de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e retrospectivo. A população foi composta 

por dados de vacinação para sarampo das crianças até 5 anos da Macrorregião de Saúde do 

Norte de Minas obtidos na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (Datasus) do Programa Nacional de Imunizações. Os dados foram 

expressos por meio de análises estatísticas descritivas e apresentações de tabelas. Resultados: 

A partir da análise dos dados expostos, nota-se um declínio no número de doses aplicadas em 

todas as regiões de saúde em comparação ao ano de 2014. Além do mais, observou-se que os 

números de doses aplicadas da vacina tríplice viral são bastante superiores aos da tetra viral. 

Conclusão: A cobertura média em todas as regiões de saúde não alcançou um índice 

recomendado, com exceção do ano de 2014. As informações elucidadas no estudo servem de 
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embasamento para rever a necessidade de melhorar a cobertura vacinal e antecipar a 

vacinação nas crianças das regiões do Brasil, principalmente na região Norte de Minas, a qual 

apresentou o menor índice de cobertura vacinal nos anos de 2015 a 2018. 

 

Palavras-chave: Sarampo. Notificação. Cobertura Vacinal. Criança. 

 

 

FATORES DE INAPTIDÃO PERMANENTE DE CANDIDATOS À DOAÇÃO DE 

SANGUE - REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

Carla Santos Silva 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Identificar os fatores de inaptidão permanente dos candidatos à doação de sangue, 

na literatura científica. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de revisão de literatura 

que foi feito através de consultas a artigos científicos no banco de dados do Scielo e do 

Google acadêmico. Resultados: Os principais fatores relacionados à inaptidão permanente da 

doação de sangue estão relacionados às doenças como Chagas, Hepatites, entre outras. 

Conclusão: Todos os estudos analisados deste artigo observaram os fatores que estão 

associados aos tipos de inaptidões para a doação de sangue, favorecendo, dessa forma, a 

definição do perfil do doador, o que é importante para subsidiar ações de captações e 

campanhas para aumentar o número de doações e reduzir o número de descarte de bolsas de 

sangue. 

 

Palavras-chave: Fatores de Inaptidão de Doação de Sangue. Doador de Sangue. Doenças 

Transmissíveis. 

 

 

ÍNDICE DE ESTRESSE NO ANALISTA DE LABORATÓRIO HOSPITALAR 

 

Iara Ramos Veloso
 

Nubbia Lorenny Lima Barbosa
 

Mariana de Castro
 

Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro
 

 

Objetivo: Verificar o índice de estresse no profissional de análises clínicas em hospitais de 

Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e 

transversal, realizado com 25 analistas de laboratório que trabalham a mais de um ano no 

laboratório de análises clínicas de um dois hospitais de Minas Gerais estudados. A coleta de 

dados foi realizada a partir de um questionário validado, que avalia o nível de estresse 

ocupacional e é composto pelas subescalas: estágio de resistência, estágio de quase exaustão e 

exaustão. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas da Funorte pelo parecer 

consubstanciado 3.103.612. Resultados: 48% dos profissionais entrevistados não 

apresentaram sinais de estresse, 40% deles estavam na fase de resistência ao estresse e 12% 

apresentavam na fase de quase exaustão. Conclusão: Verificou-se um elevado índice de 

profissionais de laboratório na fase de resistência ao estresse, o que indica que o organismo 

está se esforçando para manter o corpo a um nível igual ao que existia antes da presença de 

fatores estressores. Se nada for feito para aliviar esses sintomas, o organismo, que já se 

apresentará sem energia, enfraquecerá e não conseguirá enfrentar os agentes do estresse, 
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provocando as sintomatologias. Desta forma, são necessários ações para melhoria dos fatores 

estressores destes trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Estresse Ocupacional. Esgotamento Profissional. Estresse Profissional.  
 

 

ÍNDICE DE REAÇÃO TRANSFUSIONAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 

 

Juliana de Oliveira Gomes 

Natália Mendes Moura 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: Analisar o índice de reação transfusional em pacientes submetidos à transfusão 

sanguínea em um hospital de Montes Claros - MG no período de 2014 a 2018. Materiais e 

Métodos: Estudo quantitativo, retrospectivo e documental. A população foi composta por 18 

arquivos de pacientes submetidos à transfusão sanguínea que apresentaram reações 

transfusionais, atendidos no hospital. Realizou-se a coleta das fichas de notificação de 

incidentes transfusionais. Os resultados foram descritos em forma de tabelas. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer de n° 3.188.635. Resultados: Das reações 

transfusionais notificadas, 66,7% eram do sexo masculino, 61,1% tinham 60 anos ou mais e o 

local onde mais teve transfusão foi no centro de tratamento intensivo (33,3%). O 

hemocomponente mais utilizado foi concentrado de hemácias (66,7%), predominando 

pacientes sem histórico de incidente prévio (61,1%), com 77,8% de histórico de evento 

adverso. A manifestação clínica que mais acometeu os pacientes foi calafrios (44,4%) e 

predominou evento adverso imediato (72,2%). Conclusão: Este estudo mostrou um baixo 

índice de reação transfusional ao longo de 5 anos, mas mesmo assim é importante destacar 

que as reações transfusionais trazem inúmeras complicações, e diante disso, podem-se 

reavaliar os padrões de testes pré-transfusionais e assim passar aos pacientes mais confiança 

ao realizar o tratamento com transfusão sanguínea. 

 

Palavras-chave: Reação transfusional. Transfusão de Componentes Sanguíneos. Notificação. 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE SÍFILIS EM GESTANTES E 

CONGÊNITA NO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Anna Flavia Santana 

Jhennifer Santos Borem 

Leticia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico de casos de sífilis em gestantes e sífilis congênita 

no Norte de Minas Gerais no período de 2014 a 2018. Materiais e Métodos: Estudo de 

caráter descritivo, quantitativo, transversal, documental e retrospectivo no qual a população 

estudada foi composta pelos dados de sífilis materna e congênita do Norte de Minas Gerais.  

O levantamento de dados foi realizado por meio da base de dados no site do “Datasus 

Tabnet”, e as informações foram dispostas em gráficos e tabelas. Resultados: Observou-se o 

aumento progressivo no número de casos confirmados e/ou notificados de sífilis em gestantes 

e sífilis congênita do ano de 2014 para o ano de 2018. Entre as variáveis referentes a sífilis em 

gestantes houve predomínio da faixa etária de 20 e 39 anos, resultado reativo no teste não 
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treponêmico e no teste treponêmico e casos na fase primária da doença. Já no que se refere a 

sífilis congênita nota-se que a maioria teve seu diagnóstico até 6 dias de vida, classificado 

como sífilis recente e que o número de óbito pelo agravo notificado é bem baixo. Conclusão: 

O estudo evidencia o crescente índice de sífilis em gestantes e congênita no Norte de Minas e 

que ainda há gestantes que não realizaram o pré-natal. Os resultados reforçam a gravidade da 

doença de forma clara, as consequências da não realização do pré-natal, a submissão ao 

tratamento inadequado ou a não realização deste.  

 

Palavras-chave: Sífilis. Transmissão vertical. Sífilis congênita. Notificação. 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MENINGITE NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Aline Sthéfany Pereira dos Santos 

Kennia Marybelly Silva Gonçalves 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico de meningite em Minas Gerais no período de 

2014 a 2018. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo de abordagem 

quantitativa, cuja população foi composta por dados de adultos e crianças diagnosticados e 

notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação com Meningite no estado de 

Minas Gerais. Os dados coletados foram apresentados em forma de tabelas utilizando 

estatística descritiva. Resultados: Foram confirmados 4.967 casos de meningite em Minas 

Gerais no período de 2014 a 2018. Observou-se predomínio de casos em homens (61,5%) na 

faixa etária de 20 a 59 anos (43,5%) e na região central do estado (46,0%). Houve 

predominância de meningite de etiologia bacteriana (39,9%) e os sorogrupos Y (45,5%) e A 

(27,8%). A meningite viral se apresentou aumentada na idade adulta. Em relação à evolução 

da doença, 75,6% dos casos evoluíram para alta hospitalar.  Conclusão: Esse estudo fornece 

incentivo para ações de controle e prevenção da meningite em Minas Gerais. A maior 

ocorrência de meningite bacteriana alerta o fortalecimento de ações de controle e prevenção. 

Também é importante monitorar a prevalência dos sorogrupos e sorotipos de Streptococcus 

pneumoniae e Neisseria meningitidis na região para a ampliação das vacinas a fim de 

diminuir a incidência por estes agentes.  

 

Palavras-chave: Meningite. Epidemiologia. Etiologia. Minas Gerais. 

 

 

 

ENFERMAGEM 

 

 

A PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Karyne Andrade de Oliveira 
Luiz Fernando Batista de Figueiredo 

Agna Soares Menezes 

 

Objetivo: Identificar a síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem em um hospital 

do norte de Minas Gerais. Materiais e Métodos: Estudo descritivo, transversal, de 
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abordagem quantitativa, em um hospital no norte de Minas Gerais. Participaram do estudo 

104 profissionais, sendo 17 enfermeiros, 84 técnicos de enfermagem e 3 auxiliares de 

enfermagem. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob parecer Nº 

2.542.142 e o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi entregue aos sujeitos 

do estudo, seguindo as normas de ética em pesquisa segundo a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. Os questionários foram aplicados individualmente aos sujeitos 

da pesquisa entre os meses de março e maio de 2019. Resultados: A maioria dos 

profissionais era do sexo feminino (59,6%), com idade entre 31 e 40 anos (54,5%), com 

estado civil casado (51,5%) e sem filho (34,3%). Em relação às características laborais, 72,7% 

eram técnicos de enfermagem, onde 52,5% exerciam carga horária acima de 80 horas 

semanais. Conclusão: O estudo contribuiu para uma maior visibilidade do acometimento da 

síndrome nesta instituição e aos sinais de alerta para possíveis futuros acometimentos destes 

profissionais. 

 

Palavras-chave: Burnout. Equipe de enfermagem. Emocional. 

 

 

ADICÇÃO: SENTIMENTOS E TEMORES  

 

Polliana Da Conceição Diogo 

Phamela Lohany Fernandes Silva 

Álvaro Parrela Piris 

 

Objetivo: Analisar as produções científicas sobre: A vulnerabilidade familiar frente ao 

usuário de droga, na toxicomania e adicção. Materiais e Métodos: Estudo descritivo de 

revisão integrativa da literatura. Foram incluídos artigos desenvolvidos com adultos, 

publicados entre 2015 a 2018. Resultados: Selecionou-se 8 artigos de um total de 1.010. A 

partir da análise evidenciou que “um” artigo foi produzido pela metodologia quase 

experimental, “quatro” com análises descritivas não experimentais, “um” artigo com 

evidência proveniente de relato de caso ou de experiência e “dois” de evidências baseadas em 

opiniões de especialista. Instrumento: Problemas encontrados pelos familiares de usuários de 

substâncias psicoativas. Conclusão: Para lidar com essa situação de compulsão/vício dentro 

do próprio lar, ficou evidente que a utilização das drogas tem como maior característica o 

desejo em se obter felicidade, fuga das tristezas, frustrações e insucessos determinados pelos 

problemas vivenciados na vida, desencadeando o uso exagerado dos entorpecentes e 

favorecendo o processo de adicção. Desta forma, evidenciasse que a compulsão e a 

vulnerabilidade dos indivíduos adictos afeta não somente o usuário, mas sim todos ao seu 

redor. 

 

Palavras-chave: Adictos. Toxicomania. Sentimentos e Temores 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO: FATORES QUE INFLUENCIAM NO DESMAME 

PRECOCE 

 

Maíra Miranda Santos 

Agna Soares Silva Menezes 

 

Objetivo: Compreender quais os fatores que predispõe o desmame precoce. Materiais e 

Métodos: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com caráter qualitativo. A 
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população foi composta por mães que estavam em processo de amamentação ou deixaram de 

amamentar seu bebê antes dos seis meses de idade. O presente estudo foi realizado nas 

residências das mães cadastradas nas equipes de saúde da família da cidade de Montes 

Claros–MG. A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

SOEBRÁS e autorizada com o Parecer nº 3.141.492. Resultados: Através do discurso das 

entrevistadas, emergiram três categorias temáticas: “Importância da amamentação na 

percepção da mãe”, “Motivos que levaram as mães a pararem de amamentar”, “Importância 

da amamentação no desenvolvimento e crescimento da criança.” Considerações finais: A 

partir das entrevistas foi possível perceber que o conhecimento das mães acerca da 

importância da amamentação tanto para ela quanto para o bebê é ainda deficiente, pois lhes 

faltar conhecimento da forma correta de como amamentar. A insegurança materna decorre da 

falta de experiência, tanto pessoal, quanto por observação de outras mulheres amamentando. 

Reforça-se aí a necessidade de apoio pela família, amigos e profissionais da saúde, dando-lhes 

suporte e lhes orientando sobre a forma adequada para prevenção e manejo dos principais 

problemas que podem ocorrer durante o processo de amamentação. 

 

Palavras-chave: Desmame precoce. Amamentação. Mulher. 

 

 

COBERTURA VACINAL CONTRA SARAMPO EM CRIANÇAS MENORES DE 02 

ANOS EM UM MUNICIPIO DO NORTE DE MINAS 

 

Andressa Pereira Santos 

Ana Luiza Souza 

Agna Soares Da Silva Menezes 

 

Objetivo: Caracterizar a situação vacinal de crianças menores de 02 anos na cidade de 

Varzelândia – MG. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de 

abordagem quantitativa. A população foi composta por crianças menores de 02 anos nascidas 

no período de 2015 a 2018. Foram analisados dados de 271 crianças nas bases do SI-PNI 

WEB, e-Sus e DATASUS. Após tabulados, os dados foram analisados através do software 

SPSS 22.0 e o software Excel. Resultados: Foram analisados 69 dados de registros com erros 

de digitação da imunização, tais inconsistências de dados somente no ano de 2015. O 

município permanece com uma alta cobertura da vacina em 2016, 2017 e 2018 estendendo – 

se para mais de 100%. Conclusão: Conclui–se que há um aumento do número de casos de 

sarampo no Brasil e o município de Varzelândia demonstra uma alta cobertura vacinal nas 

crianças menores de 02 anos.  

 

Palavras-chave: Vacinação. Calendário Vacinal. Sarampo 

 

 

EXAMES DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UM RECORTE DE 

GÊNERO 

 

Lorena Thaynara de Oliveira Peres 

Maria Tereza Santos Gouveia 

Álvaro Parrela Piris 

 

Objetivo: Analisar a aceitação aos exames de rastreamento do câncer de próstata em 

professores do Ensino Superior da região norte mineira. Materiais e Métodos: Pesquisa de 
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caráter quantitativo, descritiva exploratória, realizada em coorte transversal. A amostra foi 

constituída por 35 professores. Este estudo foi realizado em instituições de Ensino Superior 

Privadas, localizadas na cidade de Montes Claros – MG. Foi utilizado para coleta de dados 

parte do instrumento validado por Elenir Pereira de Paiva desenvolvido em uma tese de 

doutorado intitulado: Conhecimentos, Atitudes e Práticas Acerca da Detecção do Câncer de 

Próstata, e presente no acervo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. O 

instrumento foi adaptado para a execução no Google Forms. A tabulação, análise e 

interpretação dos dados coletados foram dadas através de planilha do Excel. Este estudo 

obedece todas as recomendações determinadas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 3.193.499 

Resultados: Ocorreu grande resistência do corpo docente em responder ao questionário 

encaminhado pela mídia social, assim a amostra foi constituída por apenas 35 dos 187 

possíveis, todos empregados, na sua maioria casada e religiosa. Conclusão: Os professores 

demonstram ter um bom conhecimento o rastreamento do Câncer de Próstata, e sabem da sua 

importância para saúde do homem, contudo, a maioria afirma não ter realizado o que reforça a 

necessidade de entender o que causa a não adesão à prática dos exames. 

 

Palavras-chave: Detecção precoce de câncer. Diagnóstico. Neoplasias da Próstata. Próstata.  

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E OS TIPOS DE CÂNCERES ENTRE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Adriana Ramos Almeida 

Thamires Stênia da Silva Crisostomo 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico e os tipos de câncer entre crianças e 

adolescente. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de revisão interativa. A pesquisa 

foi realizada através de levantamentos de dados com artigos com o tema proposto. Os artigos 

selecionados foram do ano de 2015 a 2019. Com intuito de informar os cânceres mais 

acometidos na infância e adolescência. Resultados: Os artigos foram analisados, e através de 

estudos, dividiu – se as informações em categorias distintas. Categoria: 1 Perfil 

sociodemográfico e categoria 2: Os tipos de câncer mais incidentes em crianças e 

adolescentes. Considerações Finais: Após análise dos resultados estudados, pode-se perceber 

e refletir o quão difícil é cuidar de crianças e adolescentes com câncer. Quando reconhecida e 

estudada, permitem ao profissional a junção de ferramentas para melhor acolhimento e 

atendimento no período de busca pelo diagnóstico correto. 

 

Palavras-chave: Câncer. Criança. Neoplasias. 

 

 

SEXUALIDADE DE MULHERES NO PERÍODO GESTACIONAL E PÓS-PARTO 

 

Jhennyfer Ketley Soares Cardoso 

Sandy Kellen D Reis Pereira Quintino 

Agna Soares Silva Menezes 

 

Objetivo: Conhecer como é vivenciada a sexualidade em gestantes e puérperas cadastradas 

em uma equipe de saúde da família na cidade de Montes Claros/MG. Materiais e Métodos: 



 

 

16 

  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal de abordagem qualitativa utilizando questões 

norteadoras na pesquisa de campo. Os dados foram coletados de abril a maio de 2019 após a 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa com o parecer de número 3.141.492. Foi realizada 

com dez mães que se encontravam em período pós-parto (até 02 (dois) anos após o parto) 

cadastradas em uma equipe de saúde da família de Montes Claros-MG e que aceitaram 

participar da pesquisa, formalizado através do Termo de Consentimento livre e Esclarecido. 

Realizou–se a análise de dados na perspectiva de Bardin, para melhor compreensão dos 

sujeitos entrevistados. Resultados: As entrevistadas da pesquisa estão na faixa etária entre 19 

e 41 anos, sendo 80% multíparas com vida sexual ativa, que não chegaram a completar o 

ensino médio. Observaram-se relatos de cansaço, estresse, e preocupações com o papel 

materno e o relacionamento conjugal, e também preocupações com a imagem corporal. A 

frequência sexual diminuiu entre as gestantes e puérperas, mas quanto à satisfação sexual 

dessas mulheres e do parceiro mantiveram-se. Considerações Finais: Foi possível perceber 

que o olhar dado à mulher, durante essa fase de vida, deve ser de forma ampla, ouvindo suas 

dificuldades e vivências, conhecendo o contexto cultural e social que ela vive para que o 

cuidado se dê de modo efetivo. 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Gestação. Período Pós–Parto. Saúde Reprodutiva 

 

 

 

FARMÁCIA 

 

 

ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E NÃO FARMACOLÓGICO 

EM IDOSOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

 

Adrielly Maria Paraíso Ramos 

Victor Lucas Pereira Brito
 

André Fabrício Pereira da Cruz 

 

Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico em idosos 

portadores de Diabetes Mellitus. Materiais e Métodos: O estudo contou com a participação 

de 30 idosos selecionados de maneira aleatória, diagnosticados com a doença e que possuíam 

lucidez suficiente para responder ao questionário durante entrevista. O projeto foi aprovado 

no CEP com número de parecer: 03945118.9.0000.5141. Resultados: Com os dados obtidos 

na entrevista, pode-se constatar baixa adesão ao tratamento em ambos os gêneros, sendo o 

gênero masculino o de menor aderência. Além disso, a maior porcentagem dos participantes 

afirmou não ter recebido orientações farmacêuticas durante o tratamento, o que pode ter 

influência direta no baixo índice de adesão. Conclusão: Desse modo, pôde ser demonstrado o 

quanto a participação ativa do Farmacêutico faz-se necessária para a melhoria da adesão, de 

tal forma que sejam traçadas estratégias voltadas sistematicamente para as dificuldades dos 

pacientes. Agindo sobre as dificuldades da adesão, a mesma será alcançada e diminuindo as 

chances de que maiores complicações da doença aconteçam, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Adesão. Diabetes mellitus. Idosos. 

 

 

ANÁLISE DO USO MEDICAMENTOSO EM PACIENTES IDOSOS 
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Bárbara Monick Martins Ferreira 

Renata Rodrigues da Silva Durães
 

Adriana Inácia Paculdino Ferreira 

 

Objetivo: Avaliar o uso medicamentoso em pacientes idosos atendidos em uma determinada 

drogaria no município de Francisco Sá/MG.  Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de 

análise qualitativa, do tipo transversal e documental, realizado com vinte e nove idosos, sendo 

feita entrevista individual, por meio de um questionário composto por perguntas prévias. 

Resultados: A faixa etária predominante dos entrevistados era de 61 a 70 anos, sendo 59% do 

sexo masculino.  Destaca-se que 72% dos entrevistados faziam uso frequente de 

medicamentos, sendo as drogas anti-hipertensivas, com maior representatividade. Os 

medicamentos genéricos foram os mais consumidos entre os entrevistados. A automedicação 

demonstrou-se como uma prática recorrente de 58% dos entrevistados, apesar de poucos 

conhecerem o significado do termo. Conclusão: Nesse contexto se destaca o importante papel 

do farmacêutico, com acompanhamento sistemático da rotina medicamentosa dos idosos, a 

fim de auxiliá-los no correto uso dos diversos tipos de medicamentos que fazem parte do 

tratamento de suas enfermidades. 

 

Palavras-chave: Idosos. Medicamentos. Automedicação. 

 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO CAPTOPRIL 25MG DISPENSADO EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE MONTES CLAROS – MG 

 

Élida Nayara Marques Custódio 

Yasmin Kelly Machado Souza 

André Fabrício Pereira Cruz 

 

Objetivo: Avaliar a qualidade físico-química do Captopril de 25mg dispensado em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) de Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: O presente 

estudo se caracteriza por uma pesquisa de caráter descritivo com análise qualitativa e 

quantitativa. Foram adquiridos por doação 204 comprimidos de 25mg de Captopril em uma 

UBS da cidade de Montes Claros-MG. Os testes de friabilidade, dureza, peso médio e tempo 

de desintegração foram realizados em triplicata, os experimentos e os aspectos visuais foram 

fundamentados através da Farmacopeia Brasileira 5ª edição, volume 1, 2 e monografia do 

fabricante. Resultados: Os resultados obtidos através dos testes físico-químicos 

demonstraram que o captopril de 25mg dispensados pela UBS, está em conformidade, de 

acordo com a Farmacopeia Brasileira 5ª edição, volume 1, 2 e monografia do fabricante. Onde 

o peso médio se encontrava dentro do limite de variação de ±7,5%, com dureza aceitável e 

baixa friabilidade nos resultados, não ultrapassando 1,5% de perda, o tempo de desintegração 

se encontrava dentro dos parâmetros permitidos e as características visuais em conformidade. 

Conclusão: Ao avaliar os comprimidos de Captopril de 25mg dispensados em uma UBS, foi 

possível concluir que os parâmetros físico-químicos avaliados estão de acordo com o 

estabelecido, o que viabiliza a sua distribuição e consumo pela população que o necessita. 

  

Palavras-chave: Hipertensão arterial. Controle de qualidade. Captopril. Saúde Pública. 

 

 

ASPECTOS CITOTÓXICOS DO AVELÓS (Euphorbia tirucali L.) 
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Crisley Soares De Souza 

Rosely Ferreira De Souza 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Analisar o potencial tóxico de avelós (Euphorbia tirucalli L.), no crescimento de 

raízes de cebola. Materiais e Métodos: A presente pesquisa consistiu em um estudo 

transversal com análise experimental e quantitativa. A população foi constituída de plantas 

avelós (Euphorbia tirucalli L.) encontradas e colhidas na região do Norte de Minas Gerais. 

Foram utilizadas plantas de três localidades diferentes da região do Norte de Minas Gerais e o 

látex do avelós foi extraído de partes diferentes das plantas e testado em cinco concentrações 

(0,0ml; 0,15ml; 0,50ml; 0,75ml; 1 ml). Após a retirada do látex, este foi encaminhado ao 

laboratório Multidisciplinar das Faculdades Integradas do Norte de Minas Gerais- Funorte 

para a realização dos procedimentos e analises. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Resultados: 

As concentrações não influenciaram significativamente o crescimento das raízes de cebola, 

nas diferentes concentrações. Não foi possível observar efeitos significativos do látex de 

avelós obtidos de diferentes locais, sobre o desenvolvimento das raízes de cebolas. 

Conclusão: Dessa forma, sugere-se a aplicação de mais estudos nessa área, de forma a 

evidenciar os possíveis efeitos citotóxicos do látex dessa planta. 

 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Euphorbia tirucali L. Câncer. Citotoxicidade. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ORA-PRO-NOBIS (Pereskia aculeata) 

 

Eliana Cardoso Ramos 

Fernanda Karen Oliveira Xavier da Silva 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Caracterizar quimicamente a hortaliça não convencional ora-pro-nobis, obtida da 

cidade de São Francisco, Minas Gerais. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal e experimental de análise quantitativa. A população foi constituída de plantas de 

ora-pro-nobis encontradas em São Francisco-Minas Gerais. Foram observadas as 

características biológicas de cinco indivíduos no momento da coleta: presença de flores, 

partes danificadas, altura visual das plantas e presença de frutos. Foram avaliadas quanto ao 

teor de proteína bruta (%) as partes vegetais: caule e folhas de cada um dos cinco indivíduos. 

As coletadas ocorreram no período da manhã, com baixa umidade de ar, sendo uma sub-

amostra inserida em exsicata. Após a secagem as amostras para análise foram levadas para o 

laboratório da Faculdade de Integradas do Norte de Minas, sendo utilizado o método Kjedahl 

para determinação do teor de proteína. Resultados: Observou-se a predominância de parte 

vegetativa (caule e folhas) nos indivíduos amostrados. Estes apresentaram diferentes teores de 

proteínas nas folhas (0,9 a 14,1%) e caule (1,9 a 23,3%). Conclusão: Mais estudos devem ser 

realizados com plantas alimentícias não convencionais (PANCs), como a ora-pro-nóbis, 

devido ao potencial alimentício que estas apresentam. 

 

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais. Ora-pro-nobis. Hortaliças. 

Alimento. 
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DEPRESSÃO E O USO DE MEDICAMENTOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

João Paulo Lessa Dos Santos 

Marcelo Rodrigues Vieira 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Avaliar a incidência de microrganismos causadores de Infecção do Trato Urinário 

em pacientes internados em um hospital de Montes Claros-MG, de janeiro de 2016 a 

dezembro de 2017. Materiais e Métodos: O estudo apresenta caráter retrospectivo, 

descritivo, transversal e de natureza quantitativa, no qual a população de estudo foi composta 

por prontuários de pacientes internados que realizaram exames de urocultura. Dessa forma, 

foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo, microrganismos causadores da infecção, 

teste de sensibilidade aos antimicrobianos e antibióticos usados. Os resultados foram 

apresentados por meio de gráficos e tabelas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

SOEBRAS sob o parecer de nº 2.836.696. Resultados: Das 100 amostras analisadas, 27% são 

do sexo masculino e 73% do sexo feminino. Quanto à idade, 23% estavam na faixa etária 

entre 30 a 59 anos e 77 % apresentava idade superior a 60 anos. Klebsiella pneumoniae, foi o 

microrganismo prevalente presente em 30% dos pacientes e Pseudomonas aeruginosa com 

15% de prevalência. Conclusão: O sexo feminino é o mais acometido pela infecção 

pesquisada, bem como a ocorrência dos microrganismos causadores é a mesma, conforme 

dados da literatura. 

 

Palavras-chave: Depressão. Efeitos colaterais. Questionário Beck. Medicamentos.  

 

 

IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DO CÂNCER: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Kelly Cristine Marques Santos 

Kelria Angelica Silva Barbosa
 

Keyla Laisa Araújo e Saldanha 

 

Objetivo: Avaliar a importância do profissional farmacêutico no tratamento oncológico. 

Materiais e Métodos: Realizou-se uma revisão de literatura, tendo como fonte artigos 

publicados nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, utilizando os seguintes descritores: 

oncologia, câncer, assistência farmacêutica no tratamento do câncer e papel do farmacêutico 

no tratamento de câncer infantil, utilizados individualmente. Como critério de inclusão 

estabeleceu-se os artigos publicados entre os anos de 2015 e 2019, no idioma Português 

brasileiro. Resultados: a análise dos artigos demonstrou a importância da inserção dos 

profissionais farmacêuticos junto à equipe multiprofissional, visando à melhoria do 

tratamento oncológico e a prevenção dos problemas relacionados aos medicamentos. 

Conclusão: A Atenção Farmacêutica é uma atividade promissora, responsável por promover 

melhorias na qualidade de vida dos pacientes e assim, contribuindo para uma melhor adesão 

ao tratamento farmacológico.  

 

Palavras-chave: Neoplasia. Tratamento Farmacológico. Serviço de Atendimento 

Farmacêutico. 
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INCOMPATIBILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO VIA Y DOS MEDICAMENTOS 

UTILIZADOS NA UTI EM UM HOSPITAL  

 

Mariana Mota Fernandes 

Renata Catarina da Silva 

Adriana Inácia Paculdino Ferreira 

 

Objetivo: Avaliar possíveis incompatibilidades de administração via Y dos medicamentos 

utilizados na UTI. Materiais e Métodos: O estudo apresentou caráter retrospectivo, 

quantitativo de corte transversal, a população foi composta por prontuários de pacientes que 

estiveram internados na Unidade Terapia Intensivos (UTI) adulta no período compreendido de 

dezembro de 2018 a março de 2019 de um hospital em Montes Claros - Minas Gerais. 

Resultados: Foram analisadas 129 prescrições da UTI, sendo 107 prescrições com 

incompatibilidade, onde se encontram 114 associações de medicamentos incompatíveis pela 

administração pela via Y, constituindo-se incompatibilidades físicas (86%, =100). 

Conclusão: Este estudo proporcionou uma fonte de informação apropriada de administração 

segura dos medicamentos, sobressaindo os benefícios da inclusão do farmacêutico clínico em 

equipes multidisciplinares. 

 

Palavras-chave: Medicamentos. Administração intravenosa. Via Y. Incompatibilidade de 

medicamentos. 
 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM IDOSOS NO USO DA POLIFARMÁCIA 

EM UMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS - MG 

 

Ângela Pereira Da Silva 

Julyane Soares Ruas 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Caracterizar as interações medicamentosas em idosos no uso da polifarmácia em 

um hospital do Norte de Minas Gerais. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo com 

caráter transversal, retrospectivo e documental com abordagem quantitativa, desenvolvido em 

um hospital na cidade de Montes Claros – MG. A população estudada foi de idosos a partir de 

65 anos com o uso da polifarmácia, sendo a amostra composta por 242 prontuários e 

prescrições médicas. A coleta das amostras aconteceu através de uma ficha de coleta, e os 

dados obtidos foram tabulados em uma planilha Microsoft Excel 2016, sendo realizada na 

Farmácia Central do referido hospital. A análise dos dados se deu através das informações 

disponíveis no banco de dados do Micromedex 2.0. Em seguida os resultados foram 

transferidos para planilhas e gráficos para uma melhor compreensão. Resultados: As 

interações que ocorreram em maior frequência foram as moderadas onde a mais evidenciada 

foi losartana x espirolactona (n=149) entre as interações graves se destacou omeprazol x 

clopidogrel (n= 71). Conclusão: O estudo evidenciou uma considerável frequência de 

interações medicamentosas (IM´s) entre os idosos, visto que essa é a população mais propícia 

as IM´s devido ao arsenal de fármacos que é composta a farmacoterapia dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Polifarmácia. Idosos. Interações medicamentosas. 
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NÍVEIS DE UREIA E CREATININA EM PACIENTES DIALÍTICOS EM UM 

LABORATÓRIO DE MONTES CLAROS-MG 

 

Thabita Thayara Pereira Chaves 

Viviane Pereira Santos 

Adriana Inácia Paculdino Ferreira 

 

Objetivo: Avaliar os níveis de ureia e creatinina em pacientes dialíticos em um laboratório 

em Montes Claros - MG. Materiais e Métodos: A pesquisa consistiu em um estudo de 

caráter retrospectivo, transversal e quantitativo através da análise de resultados de exames em 

sistema informatizado de pacientes que realizaram exames de ureia e creatinina mensalmente. 

Observou-se a necessidade de acompanhamento nos exames laboratoriais destes pacientes, 

para verificar se estes obtiveram melhora clínica significativa, através dos dados que foram 

tabulados no programa Excel, e por meio de tabelas e gráficos foi possível a realização da 

análise dos mesmos. Resultados: Através dos dados apurados concluiu-se que 100% dos 

pacientes apresentaram valores de ureia e creatinina alterados, e 77% tiveram seus valores 

diminuídos, observando melhora clínica. Conclusão: Tornou-se possível avaliar através deste 

estudo que a realização da diálise trouxe benefícios aos pacientes dialíticos. 

  

Palavras-chave: Doença renal crônica. Fatores de riscos. Complicações. 

 

 

O IMPACTO DA FARMACOECONOMIA EM UMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 

MONTES CLAROS- MG 

 

Fernanda Pinheiro Leite 

Rauana Fagundes Silva 

André Fabrício Pereira Da Cruz 

 

Objetivo: Avaliar o impacto da farmacoeconomia em uma Fundação Hospitalar de Montes 

Claros- MG. Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, transversal e documental, realizada 

no período de Janeiro a Dezembro de 2018 em uma Fundação Hospitalar de Montes Claros- 

MG. Foram utilizadas no estudo 377 intervenções farmacoeconomicas. Os dados coletados 

foram descritos, estruturados e processados em planilhas do programa Microsoft Excel, 

versão 2010. A análise quantitativa destes dados foi realizada através do programa SPSS 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows. Foi utilizado o teste t-student 

independente para avaliar as médias dos dados de dois grupos sendo considerado significativo 

p≤0,05. Resultados: Das 377 intervenções com proposta de mudança para via oral 41,37% 

foram aceitas, a previsão dos custos que seriam gastos foi de R$ 27.692,07 com a aplicação 

das intervenções esses gastos reduziram para R$ 1.793,96 promovendo uma economia de R$ 

25.898,11 no ano de 2018. Conclusão: Os resultados comprovaram que as intervenções 

farmacoeconomicas são de suma importância, pois além de gerar uma economia de 

aproximadamente 26 mil reais, podem contribuir com o uso racional de medicamentos. 

 

Palavras-chave: Farmacoeconomia. Custos. Benefícios. Medicamentos. 

 

 

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO: 

REVISÃO DE LITERATURA 
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Danilo Moura Santos Gonçalves 

Keyla Laisa Araújo e Saldanha 

 

Objetivo: consiste em realizar uma revisão bibliográfica sobre o papel do farmacêutico no 

tratamento da hipertensão. Materiais e Métodos: Trata-se uma pesquisa descritiva, 

qualitativa. Com análise sobre a importância do profissional farmacêutico na adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Os artigos foram obtidos nas bases de dados 

SCIELO e Google Acadêmico. Para a pesquisa dos artigos que deram suporte técnico 

cientifico às discussões proposta, os seguintes termos foram utilizados: atenção farmacêutica 

e hipertensão arterial, utilizados isoladamente. A seleção dos artigos considerou o seguinte 

critério de inclusão: ano de publicação entre os anos de 2015 a 2019. Os mesmos 

necessariamente deveriam abordar a Hipertensão Arterial e estarem em concordância com o 

tema proposto para discussão neste artigo.  Resultados: Os artigos selecionados foram 

analisados segundo os critérios estabelecidos na metodologia e discutidos sobre a temática 

desse estudo. Conclusão: o estudo sugere que a importância da Atenção Farmacêutica no 

tratamento da hipertensão arterial contribui para a segurança e eficácia da farmacoterapia, 

possibilitando a redução de problemas relacionados aos medicamentos e consequente 

melhoria na qualidade de vida do paciente. O acompanhamento pode garantir a conservação 

dos níveis pressóricos dentro de limites adequados e seguro.  
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Atenção Farmacêutica. Anti-hipertensivo.  

 

 

O USO DE ANTIDEPRESSIVOS EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Letícia Costa Souza
 

Ramon Costa Souza
 

André Fabrício Pereira da Cruz
 

 

Objetivo: Analisar o uso de antidepressivos em estudantes da área da saúde de uma 

instituição de ensino localizada na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: 

Desta forma essa pesquisa se trata de um estudo de caráter descritivo, com análise qualitativa, 

quantitativa, exploratória de campo, a fim de identificar quais cursos mais utilizam 

antidepressivos, quais medicamentos antidepressivos são mais utilizados pelos estudantes da 

área da saúde. Resultados: Como resultado pode-se constatar que o medicamento da classe 

dos ISRS, fluoxetina, foi o medicamento mais utilizado pelos estudantes e que o sexo 

feminino foi o mais afetado. A faixa etária mais acometida foi entre 18 anos e 24 anos. 

Conclusão: Os dados indicam que a doença ainda tem alta prevalência entre os estudantes, e 

que medidas preventivas devem ser tomadas.  

 

Palavras-chave: Depressão. Antidepressivos. Estudantes. 

 

 

POLIFARMÁCIA EM IDOSOS: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

Aldiele Souza Silva 

Stéphanie Almeida Rodrigues 

Jéssica Cristine Dias Acacio 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 
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Objetivo: Analisar de uma forma bibliométrica a prevalência da polifarmácia em idosos. 

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caráter analítico e descritivo sendo realizado 

por meio de revisão bibliométrica que servirá para compreender a importância e benefícios do 

farmacêutico no tratamento. Para isso, foram selecionados artigos publicados entre 2013 a 

2019 em periódicos nacionais, que a busca aconteceu entre os meses de fevereiro e março de 

2019. Resultados: Os principais autores da nossa pesquisa bibliométrica foram Simon Bell, 

posteriormente Danijela Gnjic, e em terceiro Alessandro Nobili. Os principais periódicos de 

acordo com a análise Drugs and Agin e, International Jornal of Clinical Pharmacy. E por fim 

algumas das principais universidades são University of Sidney, Karolinsk Institute e Johns 

Hopinks. Conclusão: Os índices de publicações relativas à polifarmácia em idosos foram 

encontrados em países desenvolvidos, e com maioria de população idosa. Enquanto que no 

Brasil, a partir da metodologia utilizada, não foi observada nenhuma publicação. 

 

Palavras-chave: Polifarmácia. Uso de medicamentos. Idosos. Prevenção. Doenças crônicas. 

 

 

TRATAMENTOS ALTERNATIVOS NO EMAGRECIMENTO 

 

Dayana Martins Durães 

Ianny Nanine Ruas Felix 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Analisar a percepção frente a tratamentos alternativos no emagrecimento por 

acadêmicos do curso de Nutrição. Materiais e Métodos: Este estudo foi realizado com 70 

acadêmicos do curso de graduação em Nutrição do primeiro ao oitavo período, de ambos os 

sexos de uma instituição privada de ensino superior na cidade de Montes Claros – MG. De 

acordo com os aspectos éticos a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos. Foi realizada a análise estatística descritiva, e posteriormente foram 

confeccionados gráficos e tabelas com os resultados obtidos para uma melhor visualização. 

Resultados: Observou-se que a maioria trata-se de indivíduos do sexo feminino (n=65), com 

aproximadamente 93%, enquanto que a maioria dos acadêmicos que foram abordados 

aleatoriamente compreendeu aqueles que cursam o 7º período. A maioria utiliza o chá de 

hibisco. Foi possível observar também a prática de atividade física e o uso de procedimentos 

estéticos entre os participantes que usam medicamentos ou chás. Conclusão: Os resultados 

indicam que os acadêmicos participantes da pesquisa investem em exercícios físicos com a 

finalidade de emagrecer e obter o corpo que desejam.  

 

Palavras-chave: Emagrecimento. Obesidade. Fitoterápicos simples. Procedimentos Estéticos. 

 

 

USO DO BOLDO (Peumus boldus L.) NOS TRANSTORNOS GÁSTRICOS POR 

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Flávia Monyk Araújo Dantas 

Priscila Peres de Oliveira 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: Analisar o uso e quais os tipos do boldo são utilizados como fitoterápico nos 

transtornos gástricos por usuários do Sistema Único de Saúde de Montes Claros-MG. 

Materiais e Métodos: Este estudo foi realizado em uma Estratégia de Saúde da família (ESF) 
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na cidade de Montes Claros-MG. Foi feita a aplicação de questionários para 169 pacientes 

solicitando informações sociodemográficas e bem como da fitoterapia. Durante o período de 

março a maio as pesquisadoras acompanharam a dispensação de medicamentos e abordaram 

os pacientes para a participação. Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa 

SPSS (Statitical Package for the Social Science) e em forma de gráficos e tabelas foi 

realizado a análise descritiva e analítica dos dados. Resultados: A utilização de plantas como 

fitoterápicos é uma prática difundida de geração em geração. De acordo com resultados o 

boldo do chile (Peumus boldus Molina) é o mais utilizado, como medida terapêutica para 

dores estomacais em forma de chá ou macerado. O uso da planta possui relação com renda 

familiar sendo maior a prevalência na população de baixa renda. São adquiridos 

principalmente em quintais. Conclusão: O presente estudo evidenciou a importância e a 

aplicação da medicina popular atualmente que garante aplicação do boldo como uma 

alternativa terapêutica. 

 

Palavras-chave: Fitoterápicos. Transtornos Gastrointestinais. Plantas Medicinais. 

 

 

USO DO METILFENIDATO POR ESTUDANTES  

 

Giovanna Rebello Faria 

Renan Machado Lopes de Macedo 

Marco Antonio Ramos Canela 

 

Objetivo: A presente pesquisa buscou identificar e analisar a produção científica acerca do 

uso indiscriminado de metilfenidato entre acadêmicos. Materiais e Métodos: realizou-se uma 

revisão bibliográfica sistemática, considerando trabalhos acadêmicos publicados em meio 

digital, no período de 2015 a 2019, nas bases de dados do LILACS e do Google Acadêmico. 

Foram adotados critérios específicos para a coleta dos dados como a consideração de artigos 

publicados em língua portuguesa, no Brasil e que fossem vinculados às Instituições de Ensino 

Superior. Resultados: Feitas as devidas combinações com os descritores escolhidos para a 

presente pesquisa, foram encontrados 120 trabalhos que se enquadram nos critérios de 

elegibilidade. Conclusão: Verificou-se na produção acadêmica examinada a necessidade de 

métodos de promover conscientização dos riscos da automedicação e do uso indiscriminado 

de medicamentos notório que a utilização do metilfenidato apresentou ser maior em 

acadêmicos da área da saúde.   

 

Palavras-chave: Metilfenidato. Concentração nos Estudos. Uso indiscriminado. Acadêmicos.  

 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL E FUNCIONAL DO GELADO COM BIOMASSA DE 

BANANA VERDE (Musa spp.) 

 

Luciana Karine Lommez Vaz  

Maria Renata Alcântara Carinhanha Barbosa 

Kátia Pina Sepúlveda Hott 
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Objetivo: Desenvolver e avaliar aceitabilidade do gelado de biomassa de banana verde em 

universitários de uma faculdade privada na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e 

Métodos: O gelado com biomassa de banana verde foi elaborado utilizando leite em pó, 

cacau em pó, biomassa de banana verde, da variedade Caturra, açúcar mascavo e água 

filtrada. Em seguida, os gelados foram acondicionados em uma caixa isotérmica, para a 

distribuição e realização da avaliação sensorial. Para determinar a composição centesimal foi 

utilizada uma tabela de composição de alimentos. O custo foi calculado a partir dos preços 

sugeridos no comércio. Resultados: O custo do gelado de biomassa de banana verde ficou em 

R$ 0,79. O gelado de biomassa de banana verde elaborado apresentou na constituição 5,9g de 

fibras na porção de 60g. Os resultados da aceitabilidade do gelado de biomassa de banana 

verde mostraram que 100% gostaram da cor, 96,7% apreciaram o sabor, 93,5% gostaram do 

aroma, 95,9% gostaram da textura, e em relação à avaliação de todo o produto 97,5% dos 

provadores aceitaram o produto final.  Quanto à intenção de compra 80,5% dos avaliadores 

comprariam o produto final. Conclusão: O gelado é uma alternativa para uma alimentação 

saudável, além de oferecer um produto com apelo funcional, e uma alta quantidade de fibras. 

 

Palavras-chave: Alimento Funcional. Musa. Tecnologia de Alimentos. 

 

 

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DAS DIETAS VEGETARIANAS 

 

Endy Santiago 

Yasmin Oliveira do Sacramento Silveira 

Kátia Pina Sepúlveda Hott 

 

Objetivo: Avaliar com base na literatura se as dietas vegetarianas atendem as necessidades 

nutricionais da população adulta sadia. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica integrativa, com busca de materiais nos bancos de dados: Biblioteca Virtual de 

Saúde, Google Acadêmico, PubMed e Scientific Electronic Library Online nas línguas 

portuguesa e inglesa. Como critérios de inclusão os artigos deveriam estar disponíveis 

gratuitamente e serem publicações entre 2014-2018. Os critérios de exclusão foram: os artigos 

que não estavam relacionados ao tema, cuja população pesquisada não fosse composta por 

adultos, artigos de revisão bibliográfica, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. 

Posterior ao processo de seleção, onze artigos foram escolhidos. Resultados: Verifica-se que 

a maioria das pesquisas demonstra que os veganos são o grupo que menos ingerem proteína, 

vitamina D, vitamina B12, zinco e cálcio, e junto aos vegetarianos, tiveram maior ingestão de 

ômega-3. Já com o ferro, observou-se elevado consumo pelos veganos, porém nas amostras 

bioquímicas não atendiam ao preconizado. Conclusão: A adequação nutricional da 

alimentação vegetariana varia mediante a restrição alimentar, ou seja, dietas restritas tendem a 

uma maior possibilidade de deficiência nutricional. Portanto, o acompanhamento nutricional 

individualizado e o monitoramento de exames bioquímicos fazem-se necessários.  

 

Palavras-chave: Consumo de Alimentos. Deficiências Nutricionais. Dieta. Dieta 

Vegetariana. 

 

 

AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE PÃES INTEGRAIS: TEOR 

FIBRAS E ADEQUAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

Ciméia Alves Santiago
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Lívia Diniz Oliveira Barral 

Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas 

 

Objetivo: Analisar os rótulos de pães integrais selecionados aleatoriamente, comercializados 

em supermercados e padarias na cidade de Montes Claros – MG. Foi realizada a comparação 

com a quantidade apresentada no rótulo e a recomendação pela legislação vigente. Materiais 

e Métodos: A amostra desse estudo foi composta por rótulos de pães integrais, de quinze 

marcas distintas, escolhidas de forma aleatória, nomeadas de “A” a “O”, disponíveis para a 

venda em supermercados e padarias centrais da cidade de Montes Claros-MG. Os rótulos 

foram avaliados tomando por base, legislações brasileiras, que dispõe sobre quantidade de 

farinha integral, fibras e classificação que produtos panificados devem conter. Foi feito um 

comparativo desses requisitos entre as marcas e avaliação da classificação correta. Os dados 

dos produtos adquiridos foram tabulados a partir de uma planilha do programa Excel. 

Resultados: Os rótulos de pães integrais avaliados neste estudo, em sua maioria, 

apresentaram conformidade em relação às legislações brasileiras vigentes sobre a quantidade 

de fibras para que o pão seja considerado integral. Quanto à utilização da classificação “fonte 

de fibras” e “alto teor de fibras” apenas 26,66% dos produtos de panificação estavam em 

acordo com a legislação. Já 66,66% utilizaram a farinha de trigo integral como primeiro 

ingrediente. Conclusão: Os rótulos de pães integrais avaliados neste estudo, em sua maioria, 

apresentaram conformidade em relação às legislações brasileiras vigentes sobre a quantidade 

de fibras para que o pão seja considerado integral. 

 

Palavras-chave: Pão Integral. Fibra. Rótulo. Legislação. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE BISCOITOS A PARTIR DO APROVEITAMENTO 

INTEGRAL DE ALIMENTOS 

 

Ellen Nayara Silva Fonseca 

Luanna Araújo Pêgo 

Kátia Pina Sepúlveda Hott 

 

Objetivo: Desenvolver biscoitos com baixo custo por meio do aproveitamento integral de 

alimentos para o público infantil. Materiais e Métodos: O presente estudo caracteriza-se pela 

abordagem transversal do tipo quantitativo. A amostra constituiu-se de 57 estudantes do 

ensino fundamental de uma rede privada de ensino infantil da cidade de Montes Claros – MG. 

Foram desenvolvidos dois sabores de biscoito: Biscoito 01 - sabor casca de abóbora japonesa 

e cereais; Biscoito 02 - sabor casca de banana e cereais. Um terceiro biscoito (Biscoito 03), 

sabor coco, era o biscoito comercial do tipo cookie integral. Resultados: Embora nenhum dos 

biscoitos tenha obtido o percentual estabelecido pelo teste de aceitabilidade, houve uma 

pequena diferença entre os percentuais que dizem respeito à preferência. Contudo, a 

predileção pelo industrializado ficou evidente. Conclusão: Apesar dessa preferência, 

observou-se a aceitação significante dos biscoitos elaborados. Além do mais, constatou-se a 

possibilidade de desenvolver um produto de baixo custo e a minimização do descarte de 

insumos no meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Alimento Funcional. Aproveitamento Integral dos Alimentos. Promoção da 

Saúde. Indicadores de Sustentabilidade.  
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DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CORREÇÃO E COCÇÃO DAS 

HORTALIÇAS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Caroline dos Santos Lima 

Janllis Gabriela Mota 

Kátia Pina Sepúlveda Hott 

 

Objetivo: Determinar o desperdício de hortaliças em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e análise 

quantitativa, que foi realizado com as hortaliças utilizadas em uma unidade de Montes Claros, 

MG. Para determinar o fator de correção foi utilizada a relação entre o peso bruto e o peso 

líquido. O fator de cocção foi calculado através da relação entre o alimento cozido e in natura, 

após realizar o preparo e a coleta de peso das hortaliças. A aferição do peso das amostras de 

cada hortaliça foi realizada em dias diferentes e em triplicata. Resultados: O fator de correção 

das hortaliças variou entre 1,07 a 1,46 e o fator de cocção 0,92 a 1,28. O trabalho realizado 

apresentou resultados em consonância com a literatura. Conclusão: Verifica-se a importância 

das técnicas adequadas para a elaboração das preparações, possibilitando eficiência dentro da 

UAN, em especial na solicitação de compra. A utilização adequada dos fatores de correção, 

cocção juntamente com o per capita evitando assim perdas dentro da unidade de alimentação 

e favorecendo a diminuição dos custos. 

 

Palavras-chave: Desperdício de Alimentos. Nutricionistas. Planejamento de Cardápio.  

 

 

EFEITO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTADO NUTRICIONAL DE PESSOAS 

COM DIABETES MELLITUS TIPO II ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA A 

SAÚDE 

 

Gercília Dias Oliveira
 

Ronilson Ferreira Freitas
 

 

Objetivo: Comparar o estado nutricional de pessoas com diabetes mellitus tipo II pré e pós-

intervenção de educação em saúde. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

longitudinal, prospectivo, de intervenção e não controlado do tipo antes e depois. Os dados 

foram coletados a partir de um questionário que abordava aspectos sociodemográficos (idade, 

gênero, situação conjugal e cor da pele), e econômicos (renda familiar e escolaridade), para 

avaliação antropométrica utilizou-se a bioimpedância, onde foram coletadas as seguintes 

informações: peso, IMC, gordura corporal, massa muscular, gordura visceral, taxa metabólica 

basal e idade corporal. Foi realizada ainda a avaliação da glicemia capilar. A implementação 

da proposta educativa se efetivou em seis encontros, distribuídos ao longo de dois meses. As 

intervenções foram divididas por áreas de atuação, sendo realizadas intervenções com 

enfermeiro, biomédico, médico, farmacêutico, educador físico e nutricionista. Resultados: 

Foram avaliadas 25 pessoas de ambos os sexos, com média de idade de 62,3 anos. Após as 

intervenções de educação em saúde, foi possível observar reduções significativas no IMC (p = 

0,006), na Gordura Visceral (p = 0,000), Taxa Metabólica Basal (p = 0,010) e Circunferência 

Abdominal (p = 0,003). Conclusão: Conclui-se que o estudo apontou que o estado nutricional 

de pessoas com DM tipo II é melhorado após as intervenções de educação em saúde, e que 

houve uma redução substancial no IMC, gordura visceral, taxa metabólica basal e 

circunferência abdominal do pré para a pós as ações.  

 



 

 

28 

  

Palavras-chave: Educação em Saúde. Estado Nutricional. Diabetes Mellitus. Saúde da 

Família. 

 

 

REAÇÕES ADVERSAS A ALIMENTOS EM CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Anne Beatriz Prates Rocha 

Marina Soares de Oliveira 

Wellington Danilo Soares
 

 

Objetivo: Analisar das reações adversas alimentares (RAA) em crianças assistidas pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de verificar o estado nutricional através da 

antropometria e averiguar a qualidade de vida destes avaliados após o diagnóstico. Materiais 

e Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, prospectiva, transversal e quantitativa. 

Amostra foi composta por crianças diagnosticadas com algum tipo de reação adversa 

alimentar da rede municipal de ensino de Montes Claros-MG. A coleta de dados foi realizada 

com 44 crianças com idade de 02 a 09 anos, de ambos os sexos, diagnosticadas com reações 

adversas alimentares, matriculadas na zona urbana do município. O estado nutricional foi 

diagnosticado através da avaliação antropométrica (Imc/I, Peso/I, Estatura/I e RCE). Os 

questionários de avaliação da qualidade de vida foram respondidos pelas mães e analisados os 

laudos. Resultados: Foi verificado que a maioria dos avaliados (63,3%) é do sexo masculino, 

e houve uma maior prevalência de crianças com somente uma reação adversa alimentar. 

Intolerância a lactose foi o tipo mais evidente de RAA, seguida de alergia a proteína do leite, 

e alergia a ovo. A maioria das crianças apresentaram peso, estatura e IMC adequados para a 

idade e razão cintura estatura estava acima do recomendado (risco). Conclusão: A maioria 

das crianças encontrava-se dentro da normalidade, considerando os parâmetros 

antropométricos analisados. As reações adversas alimentares relacionadas a leite são as mais 

frequentes. A qualidade de vida da criança e dos pais sofre influências significativas devido às 

reações, interferindo nas relações atividades sociais escolares e familiares da criança. 

 

Palavras-chave: Hipersensibilidade aos alimentos. Intolerância. Crianças. Estado nutricional. 

Qualidade de vida. 

 

 

RODAS DE CONVERSA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MELHORIA DOS QUADROS 

DE NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA PASTORAL DA CRIANÇA 

 

Andrea Cristina Guimarães
 

Wellington Danilo Soares
 

 

Objetivo: Analisar os dados recentemente divulgados pelo Novo Sistema de Informação da 

Pastoral da Criança, tendo sido correlacionadas bases referentes ao diagnóstico, tendências e 

evoluções dos quadros de nutrição das crianças assistidas, bem como a frequência e a 

participação familiar às rodas de conversas e de apoio promovidas pela Pastoral da Criança. 

Materiais e Métodos: Os dados foram sistematizados por Data Scraping, sendo conferida 

uma amostragem aleatória estratificada de tipo proporcional (n = 2497). Resultados: Foi 

observada significativa correlação entre a participação e a frequência das mães nas reuniões 

comunitárias de apoio nutricional (rodas de conversa) e os diagnósticos, tendências e 

evoluções dos quadros de nutrição das crianças. Conclusão: A pesquisa revelou a relevância 
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das rodas de conversa como estratégia de promoção da educação em saúde, assim como das 

determinações de melhorias nos quadros de nutrição das crianças assistidas. 

 

Palavras-chave: Nutrição infantil. Educação em saúde. Assistência à saúde comunitária. 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

COM TEA 

 

Mateus Rodrigues Cordeiro 

Thalyta Maria Ramos Guimarães  

Suelen Priscila Macedo Farias 

 

Objetivo: Avaliar a influência da música no processo de socialização de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Materiais e Métodos: O estudo de caracteriza como 

um relato de experiência de caráter qualitativo, longitudinal e comparativo. Foi realizado no 

Instituto Suelen Priscila com duas crianças, uma (C1) com diagnóstico de (TEA) de oito anos 

e outra (C2) de desenvolvimento neurotípico de sete anos, ambas as crianças foram escolhidas 

intencionalmente. Foram utilizadas tabelas com itens do Inventário Portage Operacionalizado 

área de socialização e um instrumento musical (teclado). A análise de dados foi feita a partir 

da evolução das habilidades sociais da criança com TEA de acordo com os itens do Inventário 

Portage Operacionalizado. Parecer do CEP 3.245.491. Resultados: Foram proporcionados 

três encontros entre as crianças, onde nos dois encontros iniciais o ambiente proporcionado 

não teve a presença da música, apenas brincadeiras sociais. No último encontro foi 

proporcionado o ambiente com música e brincadeiras sociais. Sendo assim, no ambiente com 

a música foi possível perceber que C1 ficou mais calmo, mostrou-se mais colaborativo e mais 

tolerante a frustração, se manteve mais organizado onde seus comportamentos de mexer mãos 

e pés foram de forma mais interativa, além de um maior interesse pelas atividades feitas em 

grupo, diferentemente dos encontros sem a música. Conclusão: De acordo com os dados 

obtidos no presente relato de experiência foi possível perceber que a música pode influenciar 

no processo de socialização da criança com TEA, atingindo os resultados esperado. 

 

Palavras-chave: Música. Habilidade Social. TEA. 

 

 

ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PRIVADA 

 

Douglas Dias de Souza 

Matheus Goudinho Silveira 

Sabrina Gonçalves Silva Pereira 

 

Objetivo: Avaliar o clima organizacional entre os funcionários técnico-administrativos de 

uma instituição de ensino superior privada. Materiais e Métodos: o estudo tipifica-se como 

transversal de perfil exploratório e abordagem quantitativa, realizado em uma instituição de 

ensino superior privada da cidade Montes Claros-MG. A amostra foi censitária e 62 
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funcionários participaram da pesquisa. Para coleta de dados utilizou-se a Escala de Clima 

Organizacional (ECO), validado por Siqueira, a coleta foi realizado no mês de abril de 2019. 

Os dados foram tabulados e organizados em planilhas do Microsoft Office Excel® e para 

análise seguiu-se as recomendações da autora.  O projeto de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte com parecer substanciado nº 

3.221.309. Resultados: os resultados encontrados nos respectivos agrupamentos de fatores 

foram de: 4 no apoio da chefia e da organização; 3 na recompensa; 4 no conforto físico; 3 no 

controle/pressão e 4 na coesão entre colegas. Conclusão: o clima organizacional desta 

instituição é favorável para o bom funcionamento de unidade de ensino. 

 

Palavras-chave: Clima Organizacional. Escala de Satisfação. Satisfação. 

 

 

ANSIEDADE EM ACADÊMICOS 

 

Marco Antônio Ramos Canela 

Larissa Cândida de Carvalho Souza 

Rosangela Silva Veloso 

 

Objetivo: Compreender a incidência da Ansiedade em acadêmicos. Materiais e Métodos: 

Diante do estudo, foi realizado o levantamento da produção científica acerca da temática 

abordada a partir de critérios de escolha, tais como: Produções disponíveis em meios 

eletrônicos; Trabalhos publicados em Revistas Científicas de Psicologia e saúde e Publicações 

em Língua Portuguesa no período de 2015 a 2019. Resultados: Foram encontrados artigos 

com os descritores eleitos para a presente pesquisa. Contudo, a combinação não apresentou 

muitos resultados, dentro dos parâmetros da investigação. Nesse sentido, optou-se pela 

realização de uma Discussão Teórica com trabalhos que abordam a temática, por correlação e 

aproximação do tema. Conclusão: Através das discussões realizadas durante as pesquisas, o 

presente trabalho evidencia a escassez de produções cientificas acerca de um tema que vem 

sendo amplamente discutido na contemporaneidade, considerando imprescindível o cuidado 

aos acadêmicos da instituição de ensino superior, com foco no autocuidado e 

autoconhecimento.  

 

Palavras-chave: Ansiedade. Acadêmicos. Psicologia. Sofrimento Mental. 

 

 

BENEFÍCIOS DA PSICOONCOLOGIA PARA FAMILIAR DE ADOLESCENTE 

COM DOENÇA ONCOLÓGICA 

 

Geane Barbosa Santana 

Karine De Araújo 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Conhecer os benefícios da psiconcologia para familiar de adolescente com doença 

oncológica, numa abordagem hermenêutica. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

de análise qualitativa de abordagem hermenêutica. O levantamento de dados ocorreu na 

cidade de Taiobeiras, estado de Minas Gerais. A população consistiu em um familiar de 

adolescente com doença oncológica. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista não estruturado, apresentado ao participante o objetivo da pesquisa e solicitado a 

assinatura do Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, o projeto foi 
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submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil para apreciação 

e aprovação. Resultados: Após a análise dos dados foi possível constatar que os benefícios da 

psiconcologia para familiar de adolescente com doença oncológica relacionam-se a criação de 

vínculos estabelecidos entre os grupos terapêuticos que foram realizados pela psiconcologia, 

proporcionando o desenvolvimento da empatia e da resiliência, como formas de 

enfrentamento das adversidades. Considerações finais: Constatou-se que o trabalho realizado 

pelo psiconcologista na prática de grupos terapêuticos favorece aos indivíduos a criação de 

vínculos terapêuticos, facilitando as intervenções e auxiliando na prática da empatia e da 

habilidade de resiliência.  

 

Palavras-chave: Câncer. Pediatria. Hebiatria. Psico-oncologia.  

 

 

CIRURGIA BARIÁTRICA: O ENFRENTAMENTO PÓS-PROCEDIMENTO 

 

Maurício de Jesus Chaves 
Terezinha Barbosa Gonçalves Araújo 

Álvaro Parrela Piris 

 

Objetivo: Compreender a percepção do paciente e sua capacidade de enfrentamento a sua 

nova realidade (metabólica e corpórea) após a cirurgia bariátrica; além de identificar o 

impacto físico, emocional e social para a rotina do indivíduo, a percepção quanto a sua 

autoimagem antes e no pós-operatório da cirurgia bariátrica, perceber a visão do paciente 

sobre a mudança no seu estilo de vida. Materiais e Métodos: O estudo trata-se de uma 

pesquisa observacional de caráter qualitativo com referencial teórico metodológico baseado 

na fenomenologia e com análise de discurso, realizada na cidade de Montes Claros – Minas 

Gerais. Esta pesquisa teve parecer positivo pelo CEP com o número: 3.141.480. Todos os 

indivíduos foram identificados nesta pesquisa por pseudônimos e a população alvo foi 

constituída de seis indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica na cidade 

supracitada, a seleção dos participantes do estudo foi feita por meio do método “snowball” 

que é o método mais adequado quando a população tem maiores especificidades onde 

percebe-se maior dificuldade em localizar os indivíduos. Resultados: Na análise dos relatos 

durante as entrevistas revelaram que antes de realizarem a cirurgia bariátrica, ao se verem 

obesos  sofriam de alguma comorbidade devido ao excesso de peso, diante da percepção dos 

participantes nas entrevistas esses são os motivos de maior relevância ao procedimento 

cirúrgico, trazendo alívio ao sofrimento, maior satisfação no decorrer dos resultados e estando 

ligado diretamente com o convívio afetivo e psicossocial. Conclusão: Conclui-se que os 

resultados do procedimento cirúrgico da bariatrica é de grande relevância para os 

participantes entrevistados melhorando sua auto estima, aumento da confiança e a 

disponibilidade causando impacto positivo fisico, emocional e social. 
 

Palavras-chave: Adaptação. Cirurgia Bariátrica. Imagem do corpo. Motivação. Percepção. 

 

 

COMPORTAMENTO SUICIDA: UMA ANÁLISE SOBRE OS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS 

 

Dara Sousa Macedo  

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 



 

 

32 

  

Objetivo: Analisar os fatores que motivam os jovens universitários terem ideações suicidas, 

ou cometerem o suicídio propriamente dito. Materiais e Métodos: trata-se de uma pesquisa 

baseada em dados qualitativos obtidos por meio de uma revisão sistemática de trabalhos 

científicos, publicados entre os anos de  2009 e 2019 com base de dados Scielo, Google 

acadêmico e periódico, em língua portuguesa. Resultados: Para uma melhor compressão, os 

resultados e discussões foram divididos em três seções:  a primeira contextualiza o 

comportamento suicida, a segunda que explana as conquistas e dificuldades dos jovens 

universitários, e por fim, as possíveis causas do suicídio entre a população universitária.  

Conclusão: Foi possível verificar que são vários os fatores de risco que afetam os jovens 

universitários, dentre eles estão: depressão, insatisfação na escolha do curso, mudanças e 

adaptações e pressões que a vida acadêmica exige como o estresse, ansiedade, álcool e outras 

drogas, também alguns transtornos mentais e etc., que representam uma crise individual de 

difícil elaboração que contribui para o comportamento suicida. 

 

Palavras-chave: Suicídio.  Jovens Universitários. Fatores de risco. 

 

 

COMPREENDENDO A EXPERIÊNCIA DO HOMEM COM CÂNCER DE 

PRÓSTATA REFERENTE À PROSTATECTOMIA: UMA VISÃO HERMENÊUTICA 

 

Iara Aparecida Azevedo Batista 

Lucas Moura Magalhães 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Compreender e descrever como é para o homem receber o diagnostico de câncer de 

próstata e precisar se submeter à cirurgia para a retirada da próstata (prostatectomia). 

Materiais e Métodos: Foi utilizado um roteiro de entrevista não estruturado contendo uma 

questão norteadora: fale, com detalhes, sobre sua experiência com o câncer de próstata e o que 

mudou após a cirurgia. Resultados: Amostra composta por três homens prostatectomizados, 

que reside na cidade de montes claros. Com idade acima de 45 anos, com memória 

preservada, casados, com filhos e aposentados. O diagnóstico inicial foi através de alterações 

no PSA e/ou toque retal. Depois de submetidos à cirurgia de prostatectomia, tiveram 

alterações como: disfunção erétil e incontinência urinária. Percebe-se com a realização do 

presente estudo, que vem havendo uma mudança no padrão de comportamento dos homens no 

que diz respeito ao rastreamento e ao tratamento do câncer de próstata. Considerações 

Finais: a pesquisa contribuirá muito para outras pessoas que venham a receber o diagnostico 

de câncer e que tenham interesse de saber sobre a temática, e/ou que já receberam e tem 

receio de fazer a cirurgia. Além disso, esse estudo contribuiu para produzir conhecimento aos 

pesquisadores, uma vez que foi possível fazer uma escuta apurada sobre a experiência dos 

participantes. 

 

Palavras-chave: Câncer de Próstata. Prostatectomia Radical.  Hermenêutica. 

 

 

COMPREENDENDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DAS MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA 

 

Beatriz Aparecida Ribeiro 

Fredson Dos Santos Santana 

Henrique Andrade Barbosa 
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Objetivo: Compreender as interferências nas relações interpessoais das mulheres com câncer 

de mama. Materiais e Métodos: Caráter qualitativo, com abordagem no interacionismo 

simbólico desenvolvido por Herbert Blumer e instituído pelo filósofo George Herbert Mead. 

Esse estudo foi desenvolvido no projeto vida, por se tratar de um projeto que acolhe mulheres 

com câncer de mama. A população foi composta por mulheres com idade entre 30 e 75 anos, 

em tratamento, foram excluídas mulheres com quadro de recidiva do câncer de mama e 

mulheres que não tenham alfabetização. Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada e 

gravador. Para realização da interpretação dos dados, optou-se pela análise do conteúdo, por 

esta compreender técnicas de pesquisa que torna possível, de forma ordenada, o relato das 

mensagens e das ações ligadas ao contexto, bem como as inferências sobre os dados 

coletados. Resultados: Os dados foram agrupados em três categorias, a saber: 1) significados 

do câncer de mama; 2) as experiências adquiridas após o câncer de mama e 3) relações 

interpessoais das mulheres após o câncer de mama. Considerações Finais: É de grande 

enriquecimento não somente para a pesquisa em si, mas para as mulheres que estão em 

tratamento do câncer, pois com o avanço das pesquisas voltado para essa temática, tende cada 

vez mais a crescer para o conhecimento da população e o bem-estar das mulheres com câncer 

de mama.  

 
Palavras-chave: Câncer de mama. Interacionismo simbólico. Relações Familiares. 

 

 

COMPREENSÃO MASCULINA DO SIGNIFICADO E O IMPACTO DO CÂNCER 

DE PRÓSTATA 

 
Christiane Silva Souza 

Edmária Veríssimo Neres  

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Compreender a visão masculina do significado e o impacto do câncer de próstata. 

Materiais e Métodos: este artigo caracteriza-se por uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, sendo parte integrante do projeto intitulado (con)vivendo com o câncer. 

Participaram da pesquisa quatro homens que por um determinado espaço de tempo, estiveram 

em uma Instituição de Acolhimento a pacientes com câncer (Associação Presente), da cidade 

de Montes Claros – MG. Os critérios de inclusão foram participantes que aceitaram participar 

de forma voluntária da pesquisa, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e 

que estariam em tratamento da doença. Os dados coletados nessa pesquisa foram analisados a 

partir da análise de conteúdo. Resultados: a análise dos dados possibilita evidenciar que, o 

impacto causado nos participantes e familiares é grande, devido às alterações emocionais, 

sociais e psicológicas. Sendo o seu significado atribuído muitas vezes à morte, ao sentimento 

de ansiedade e outros. Considerações finais: O presente estudo possibilitou entender como o 

câncer de próstata impacta todo o contexto da vida do homem devido às alterações 

emocionais, sociais e psicológicas, em decorrência do diagnóstico e tratamento e como esses 

sujeitos vivenciam os significados dessas mudanças.  

 

Palavras-chave: Câncer. Câncer de próstata. Pesquisa qualitativa. 

 

 

CRIMINALIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA SOBRE ESTA RELAÇÃO 
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Amandala Alves Xavier 

Poliany Pereira Cruz 

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 

Objetivo: Estudar e analisar a produção científica que aponte a vulnerabilidade social como 

fator explicativo da criminalidade. Materiais e Métodos: A pesquisa caracteriza-se como 

uma revisão sistemática, realizada nas bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Scielo, 

com um recorte temporal de dez anos – 2008 a 2018. Resultados: No que se refere à 

literatura encontrada, observou-se que os artigos estabelecem relações entre criminalidade e 

vulnerabilidade social, por meio de fatores como território, urbanização, tráfico, uso de 

drogas, violência e educação. Conclusão: Dentre tais fatores, o território destaca-se pelo 

número de publicações que o relaciona com a criminalidade, principalmente através de seu 

papel segregador e produtor de injustiças sociais.  

  

Palavras-chave: Vulnerabilidade Social. Criminalidade. Território. Violência. Desigualdade 

Social. 

 

 

“ELA VAI DORMIR E SERÁ QUE ELA ACORDA?” - COMPREENDENDO A 

VIVÊNCIA ANTECIPADA DO LUTO EM FAMILIARES E CUIDADORES DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER NUMA ABORDAGEM 

FENOMENOLÓGICA 

 

Bruna Fernanda Alves Costa 

Larissa Araújo Amaral Carneiro De Abreu 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Identificar a existência do luto antecipatório dos familiares e cuidadores das 

crianças e adolescentes com câncer. Materiais e Métodos: Tratou-se de um estudo de caráter 

qualitativo com abordagem fenomenológica. A amostra foi constituída por duas famílias de 

crianças e adolescentes com câncer infantil, em seus domicílios. Foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada para a coleta de dados, que continham as seguintes questões 

norteadoras: “O que o câncer representa para vocês?”; “Qual foi o primeiro pensamento ao 

receber o diagnóstico de câncer?”. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética em pesquisa 

para avaliação, aprovada sob parecer consubstanciado 3.261.640/2019. Resultados: É natural 

que familiares e cuidadores apresentem ansiedade, nervosismo ao receberem o diagnóstico de 

câncer em seu meio, considerando que é uma fase marcada pela incerteza do que está por vir e 

em como irão lidar nesse novo contexto. O fenômeno luto antecipatório acontece antes da 

perda real e possui as mesmas características e sintomatologia das primeiras fases de luto 

normal como abatimento e aturdimento, anseio e desespero. Considerações Finais: Quanto 

ao suporte profissional, é tido como muito válido, sendo necessário o suporte emocional em 

que estes indivíduos possam ter com quem compartilhar suas angústias, medos, tristezas, 

incertezas e principalmente como lidar de uma forma mais saudável possível perante a nova 

realidade e em obter uma melhor qualidade de vida para seus filhos e todo sistema familiar. 

 

Palavras-chave: Câncer. Fenômeno. Luto. Crianças. Adolescentes. 

 

 

ENVELHECIMENTO: UM ESTUDO SOBRE O LUGAR DO IDOSO NA FAMILIA 
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Marco Antônio Ramos Canela 

Déborah Sérgia Damascena 

Geraldo Acácio da Silva Júnior
 

 

Objetivo: Analisar a Produção Científica, disponível em meio eletrônico, acerca do 

envelhecimento dentro do contexto familiar e produzir uma discussão teórica sobre o tema. 

Materiais e Métodos: A pesquisa se concretizou por meio de revisão bibliográfica 

sistemática, considerando trabalhos acadêmicos publicados em meio digital, no período de 

2015 a 2019, nas bases de dados do Scielo e do Google Acadêmico, considerando a relevância 

dos mesmos para o estudo proposto, utilizando as combinações: Envelhecimento na família, 

Papel do Idoso e Psicologia, O impacto do envelhecimento na família e Mudanças na família 

do idoso.  Resultados: Foram encontrados 39 artigos, dentro dos critérios de inclusão e 

exclusão, Por conveniência, foram analisados 06 artigos, publicados, cujos editoriais 

mostraram-se alinhados com a temática investigada. Conclusão: Constatou-se a incipiência 

de produções científicas sobre o tema. Através das discussões realizadas, o presente trabalho 

evidencia necessidade eminente de novas pesquisas que aprofundem e contextualizem a 

questão do idoso e o aumento do cuidado familiar para com o mesmo. 

 

Palavras-chave: Idoso. Família. Envelhecimento. Contexto Familiar. Psicologia. 

 

 

“EU NÃO TIVE O CÂNCER, FOI O CÂNCER QUE ME TEVE” – PERCEPÇÕES 

SOBRE O CÂNCER DE MAMA NUMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

 

Carolline Santos Fernandes Araújo 

Rosângela Rodrigues Novais 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Perceber a influência da mastectomia na percepção da autoimagem das mulheres 

com câncer de mama. Materiais e Métodos: Pesquisa qualitativa, contextualizada com a 

fenomenologia, foi realizada com um grupo de cinco mulheres do Projeto de Extensão Vida, 

com faixa etária entre 42 e 63 anos, que passaram pelo processo da mastectomia. Foi utilizada 

uma entrevista semiestruturada, que foi submetida à apreciação e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa. Resultados: A reação ao receber o diagnóstico de câncer de mama 

apresentou-se de diversas formas entre as participantes. Algumas das entrevistadas relataram 

ser o momento de pavor, o mais assustador em suas vidas seguido da certeza de morte. 

Considerações finais: O presente estudo atesta que a percepção da autoimagem de mulheres 

com câncer de mama mastectomizadas, num contexto grupal, possibilita uma maior 

compreensão, pois, as relações interpessoais e a troca de experiências em torno do fenômeno 

mastectomia se tornam fonte de dados altamente rica e que poderão ser mais bem exploradas 

por outros estudos que abordem o mesmo tema. 

 

Palavras-chave: Mastectomia. Câncer de mama. Intervenção. Percepção. 

 

 

GRAVIDEZ EM ADOLESCENTES EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DE MONTES CLAROS ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018 

 

Bianca Ribeiro da Silva 
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Hendy Ranieli Souza Mendes 

Mariana de Castro 

Karine Suene Mendes Ribeiro 

 

Objetivo: Verificar o percentual de gravidez na adolescência em uma Estratégia de Saúde da 

Família – ESF em Montes Claros. Materiais e métodos: estudo quantitativo, descritivo e 

retrospectivo, realizado em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Montes Claros, MG. 

A amostra foi composta de todos os prontuários de mulheres que fizeram o acompanhamento 

de pré-natal em 2017 e 2018, na referida equipe. Os dados foram coletados no mês de 

março/2019, a partir de uma planilha semiestruturada para registro dos dados quantitativos. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas sob o parecer 3.206.441. Resultados: 16,67% das gravidezes 

foram em mulheres adolescentes no ano de 2017 e 16,37% no ano de 2018, 80% destas eram 

casadas e 46,67% tinham o ensino médio completo. Conclusão: O percentual de gravidez em 

mulheres adolescentes está acima da estimativa da América Latina e do Caribe que é de 15% 

de todas as gravidezes. Percebe-se a necessidade de aprimoramento da educação em saúde 

ofertada às famílias e uma atenção mais incisiva sobre os adolescentes, pois a falta de 

conhecimento sobre anticoncepção e sexualidade ainda é uma realidade. 

 

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Saúde Publica. Adolescente. 

 

 

INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS RELAÇÕES AFETIVAS AMOROSAS: A 

PERCEPEÇÃO DE ACADÊMICOS (AS) DA PSICOLOGIA 

 

Agno Stefanny Oliveira de Jesus 

André Mendes Lafetá 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Refletir sobre os efeitos e impactos das redes sociais nas relações afetivas amorosas 

e no modo como as pessoas se interagem. Materiais e Métodos: O artigo trata-se de uma 

pesquisa descritiva de corte transversal com característica quali-quantitativa, a amostra foi 

definida por conveniência, portanto, participaram do estudo 4 acadêmicas(os) ingressas(os), 

do 9º período, do turno matutino, no curso de graduação em Psicologia da Faculdade de 

Saúde e Humanidades Ibituruna - FASI, de diversos gêneros, com idade entre 18 e 30 anos. ; 

Utilizou-se como instrumento um questionário semiestruturado. A interpretação dos dados foi 

feita com base em material teórico, através da análise do conteúdo das respostas obtidas. Este 

estudo foi aprovado no comitê de Ética sob o parecer de nº 3.101.421 em 22 em dezembro de 

2018. Resultados: Observou-se que, acerca da qualidade dos relacionamentos provindos de 

alguma rede social, 50% dos entrevistados consideram a qualidade como média, 25% como 

boa e 25% como ruim; sobre a influência das redes sociais, 75% dos entrevistados afirmam 

que influencia pouco, de forma negativa, 25% relatam não saberem o quanto influencia; 

referente à durabilidade 50% dizem que as relações decorrentes de redes sociais duram menos 

se comparadas às oriundas de meio tradicionais, os outros 50% afirmam ter a mesma duração. 

Conclusão: Como esperado, o conteúdo tirado com o questionário aplicado tem forte 

conotação social, assim como a discussão de uma sociedade movida ao imediatismo e 

facilidade quando se trata de se relacionar. 

 

Palavras-chave: Relações afetivas. Redes sociais. Psicologia. 
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INTERPRETANDO AS INFLUÊNCIAS DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES: 

UMA VISÃO HERMENÊUTICA 

 

Klécia Gonçalves Souza 

Sany Mariana Moura Evangelista 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Interpretar as influências do câncer de mama em mulheres, numa perspectiva 

hermenêutica. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com a abordagem 

hermenêutica. A pesquisa foi realizada no projeto vida. Foram incluídas na pesquisa mulheres 

com câncer de mama e com disponibilidade para a participação da entrevista e excluídas, 

mulheres com idade inferior a 40 anos. Para realização da coleta de dados, foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturado e para interpretação dos dados foi utilizada a análise do 

discurso. Resultados: A religiosidade, fé, qualidade de vida e saúde física e emocional, são 

vistas como formas de enfrentamento da doença e do sofrimento. O adoecer pode se tornar 

transformador e aparecer como um sinal de alerta que surge de maneira inesperada para se 

repensar o sentido da vida. Considerações finais: Apesar do câncer de mama carregar um 

estigma bastante forte, diante do estudo notou-se um novo olhar das pacientes após o 

diagnóstico da doença, passando a adotar métodos de enfrentamento que proporcionasse uma 

melhor forma de viver a vida. 

 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Hermenêutica. Psicologia. 

 

 

JUVENTUDE FEMININA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL: O SEU LUGAR NA 

PERIFERIA 

 

Ana Clara Viana de Oliveira Matos  

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 

Objetivo: Analisar os discursos das jovens moradas de periferia da cidade de Montes Claros, 

revelando as suas percepções, entendimentos sobre si, do espaço social que está inserida, e 

também suas projeções para o futuro. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, de caráter exploratório – descritiva, permeada por uma pesquisa de 

campo. O instrumento de coletas de dados perpassou as entrevistas semiestruturadas e após 

foi produzido uma análise do conteúdo das falas obtidas. Esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética das Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE sob o parecer nº 

2.442.894 em 1º de Dezembro de 2018. Resultados: Foi possível constatar com o findar 

dessa pesquisa que a maneira como acontece a construção da subjetividade da juventude 

feminina varia de acordo com a cultura da localidade e com o seu processo individual de fazer 

laço com o social. Considerações finais: Percebe-se a relevância destes estudos que abordam 

assuntos atuais vivenciados pelas jovens envolvendo questões sociais e culturais para a 

constituição de diferentes subjetividades. 

 

Palavras-chave: Juventude Feminina. Periferia.  Representação Social. 

 

 

NOMOFOBIA: NÍVEL DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA EM ACADÊMICOS 

INICIANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA 
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Luana Monção Santos 

Natália Silva de Macedo 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Verificar como o uso do celular e redes sociais usadas de forma abundante afeta na 

vida social e afetiva de acadêmicos do ensino superior de uma instituição privada localizada 

na cidade de Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: Pesquisa descritiva e transversal de 

cunho quantitativo. A população foi constituída por acadêmicos iniciantes do curso de 

Psicologia. A amostra correspondeu a uma representação significativa da população. Para a 

coleta de dados o instrumento utilizado foi elaborado pelos pesquisadores em forma de 

questionários estruturados com perguntas objetivas de múltipla escolha. Resultados: 

Observou-se que 50% dos acadêmicos responderam que sempre passam mais tempo na 

internet do que pretendiam e os outros 50% dizem que às vezes acontece isso. 80% dos 

acadêmicos mencionam que suas notas não pioram por causa da quantidade de tempo que 

passam na web. Todavia, ainda possui uma amostra de 20% de acadêmicos que relatam ter 

um baixo desenvolvimento. Conclusão: O estudo permitiu um levantamento de resultados 

preliminares sobre o transtorno da Nomofobia, assim como a reflexão em relação a este novo 

transtorno que, embora seja atual, ainda não é exposto nem discutido nas instituições de 

ensino como deveria. Sugerem-se novos e mais aprofundados estudos. 
 

Palavras-chave: Nomofobia. Tecnologia. Dependência. Relações Interpessoais. 

 

 

O DESEJO NÃO TEM IDADE: DISCUTINDO A SEXUALIDADE NA TERCEIRA 

IDADE 

 

Jéssica Taynara Santos Silva Miranda
 

Juliana Dias Azevedo
 

Maircon Rasley Gonçalves Araújo 

 

Objetivo: Analisar e discutir a percepção de um grupo de idosos de uma instituição 

prestadora de serviços, da cidade de Montes Claros/MG em relação às transformações 

advindas da terceira idade, tal como suas consequências no exercício da sexualidade. 

Materiais e Métodos: A pesquisa possui caráter quantitativo, exploratória e explicativa e de 

corte transversal. Participaram da pesquisa pessoas de ambos os sexos, com idade a partir de 

60 anos, alfabetizados que aceitaram participar, voluntariamente da pesquisa. Em relação aos 

instrumentos para coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado que abordou 

sobre o exercício da sexualidade na velhice, sendo um questionário quociente sexual na 

versão masculina e outro na versão feminina. Para o desenvolvimento da pesquisa o projeto 

foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Soebras e aprovado sob o número de 

parecer 3.101.480. Resultados: a amostra constituiu-se de 14 pessoas, sendo a maioria do 

sexo feminino, viúvas e com três ou mais filhos. Ao analisar as modificações que ocorrem no 

campo da sexualidade e desejo sexual entre pessoas da terceira idade em seu processo de 

envelhecimento é possível perceber que os participantes deste estudo têm compreensão desta 

temática ao expressar que a sexualidade é um conjunto de sentimentos e atitudes em relação 

ao parceiro, como expressões de carinho, olhar, toque, cumplicidade, reciprocidade, entre 

outros gestos. Conclusão: a sexualidade é pertencente à vida do ser humano, que faz parte do 

ciclo biológico e que no processo de envelhecimento, também é possível ter uma vida 

sexualmente ativa e prazerosa. É necessário que se rompa com o tabu e preconceito em 
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relação ao sexo na terceira idade para que as pessoas idosas possam ter suas necessidades 

sexuais totalmente satisfeitas, sem receios, vergonha ou pudor excessivo. 

  

Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento Humano. Sexualidade. Velhice. 

 

 

O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SOCIABILIDADE HUMANA 

 

Bruna Danyelle Silva Pereira 

Clara Ribeiro Rodrigues 

Marco Antônio Ramos Canela
 

 

Objetivo: Estudar a Produção Cientifica disponível em meio eletrônico acerca do impacto das 

redes sociais na sociabilidade humana e elaboração de uma discussão teórica sobre a temática. 

Materiais e Métodos: A pesquisa se concretizou por meio de revisão integrativa, 

considerando trabalhos acadêmicos publicados em meio digital, no período de 2015 a 2019, 

na base de dados do Google Acadêmico. Resultados: Feitas as devidas combinações com os 

descritores eleitos para a presente pesquisa, foram encontrados 2.804 trabalhos que se 

enquadram nos critérios de elegibilidade. Para efeito da análise proposta, por conveniência 

foram escolhidos 5 (cinco) artigos científicos. Conclusão: Concluiu-se que foi possível 

identificar na produção acadêmica analisada que há indicativos fortes de que as redes sociais 

atrapalham no convívio social. Tais redes apresentam benefícios, mas os riscos do uso 

excessivo são evidentes para a sociabilidade humana. Novos estudos são sugeridos. 

 

Palavras-chave: Relações afetivas. Redes Sociais. Sociabilidade. Psicologia. 

 

 

O LUTO VIVENCIADO POR MULHERES QUE SOFRERAM PERDA 

GESTACIONAL EM MONTES CLAROS MG 

 

Andreia Ferreira Silva 

Taís Marques dos Reis 

Ted Nobre Evangelista 

 

Objetivo: Identificar quadros de adoecimento em mulheres gestantes que sofreram perda 

gestacional, como vivenciam a experiência de perda e qual significado atribuem a esta. 

Materiais e Métodos: Realizou-se a pesquisa em um hospital da rede privada situado em 

Montes Claros – MG. Resultados: A gravidez, mesmo que não planejada, foi consentida por 

mulheres que sofreram a perda gestacional, a compreensão foi de acordo com a subjetividade 

de cada uma. Faram identificados alguns fatores de risco nas gestações, como o sangramento; 

nota-se que os sentimentos decorrentes a perda foi de grande tristeza, culpabilidade e as 

reações emocionais observadas foi o choro, o olhar cabisbaixo e a dificuldade na fala sobre o 

assunto. A perda desencadeou a estas mulheres diversos sentimentos, que por muitas vezes 

quando não são observados provocam algum quadro de adoecimento. Conclusão: Portanto, é 

importante desenvolver ações para um bom acolhimento e uma escuta qualificada a estas 

mulheres, isto seria um dos pontos positivos para o não desenvolvimento de possíveis 

alterações psíquicas. 
 

Palavras-chave: Luto. Gestação. Perda. Mulher. 
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O MANEJO DA TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA CLÍNICA DO 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

 

Vinícios Maurício de Carvalho 

Marco Antônio Ramos Canela  

Iara Wanderley Biondi 

 

Objetivo: Discutir o manejo da transferência no Acompanhamento Terapêutico, considerando 

a clínica psicanalítica com a psicose como referencial teórico. Materiais e Métodos: A 

pesquisa concretizou-se por revisão bibliográfica sistemática, considerando artigos científicos 

publicados entre 2014 e 2019 em português, no Brasil, disponíveis na íntegra e gratuitos, nas 

bases de dados do Google Acadêmico; SCIELO e LILACS. Às bases Scielo e LILACS 

aplicam-se 2014 a 2018, por não apresentarem 2019 como alternativa de busca. Considerou-

se à coleta das referências, de forma isolada e por combinação simples, os descritores: 

Acompanhamento terapêutico; Saúde mental; Psicanálise; Psicose; Manejo da transferência. 

Encontrou-se 8.294 trabalhos. Resultados: O AT mostra-se potente aparato, considerando a 

possibilidade de atuação para além dos modelos clínicos tradicionais, operando na 

comunidade, contribuindo com a construção social de inclusão, cuidado e interação. 

Conclusão: Verifica-se a necessidade de novas pesquisas que contextualizem melhor a 

temática do manejo da transferência, pois a carência de problematização sobre o tema nas 

referências limitou a discussão proposta. Há muito que debater no meio acadêmico sobre o 

AT norteado pela clínica psicanalítica, enriquecendo a literatura e contribuindo ao 

desenvolvimento de novas formas com a experiência da loucura. 

 

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico. Saúde Mental. Psicanálise. Psicose. Manejo 

da Transferência. 

 

 

“O QUE IMPORTA É MINHA IMPORTÂNCIA SOBRE TUDO ISSO”: 

SUBJETIVIDADE, MASCULINIDADE E O CÂNCER DE PRÓSTATA NUMA 

ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 
 

Alana Gândara de Jesus Ferreira 

Sarah Maria Tresena Cardoso 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Compreender as reações do homem ao ser diagnosticado com câncer de próstata, 

bem como entender sua subjetividade e masculinidade. Materiais e Métodos: O estudo foi de 

caráter qualitativo, de cunho fenomenológico. Resultados: As maiores reações são os 

sentimentos que surgem no momento do diagnóstico. Sentir angústia, medo, sofrimento e 

preocupação diante do diagnóstico de câncer de próstata, comum pelo fato de estar associado 

o câncer com o fim da vida, O conformismo é um sentimento caracterizado pela aceitação e 

adaptação dos sujeitos que estão no decorrer do seu tratamento, quando aceitam a realidade se 

ajustando a situação vivenciada. O indivíduo, a partir das relações que vivencia no mundo, 

atribui novas significações internas e externas, como ser significante, lhe permite ser singular, 

humanizando a sua objetividade no mundo. A masculinidade apresenta diferenças em relação 

à cultura e sofre transformações, ao longo do tempo, dentro da mesma cultura havendo 

conflito entre potência e impotência, entre a exigência de desempenho e o medo de falhar e 

não corresponder aos padrões, impostos de masculinidade desde a antiguidade. 
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Considerações finais: O estudo tornou possível o conhecimento e a compreensão sobre as 

reações e emoções do homem a partir do diagnóstico de câncer vinculado a sua masculinidade 

e subjetividade, considerando a percepção individual dos pacientes e a maneira de interpretar 

seus sentimentos e reações, de maneira subjetiva. 

 

Palavras-chave: Câncer de Próstata. Subjetividade. Masculinidade. Fenomenologia  

 

 

OS PROCESSOS ATUAIS DE ACESSIBILIDADE NA CULTURA 

CONTEMPORÂNEA 
  

Anna Clara Pereira Pimenta 

Sandra Fonseca Prates Monteiro
 

Leila Lúcia Gusmão Abreu 
 

Objetivo: Identificar os processos atuais de acessibilidade na cultura contemporânea. 

Materiais e Métodos: Este estudo consta de revisão bibliográfica integrativa de cunho 

qualitativo, sistemático. Tem caráter retrospectivo com recorte de seis anos aproximadamente 

de 2012 a 2018, artigos encontrados nas bases de dados, SciELO e BVS a partir dos seguintes 

descritores: Acessibilidade - Necessidade Especial - Deficiência. Os trabalhos selecionados 

foram classificados quanto à sua categoria de publicação, conforme explicitado pelos 

periódicos. A leitura textual proporcionou categorizar os estudos com relação às abordagens 

temáticas realizadas pelos autores-pesquisadores objetivando uma maior percepção quanto 

aos descritores utilizados. Inicialmente, foram efetuadas buscas isoladas que demonstraram 

um número grande de textos disponíveis para a revisão da literatura. Esse volume de textos 

inviabilizaria a pesquisa em função de tempo disponível às análises. Nesse sentido, optou-se 

por realizar buscas combinadas. Por fim, 10 artigos foram selecionados como potencialmente 

apropriados para a revisão literária. Resultados: Os estudos analisados demonstram que a 

cultura contemporânea impõe muitos obstáculos a serem vencidos pela pessoa com 

deficiência. É necessário formar uma rede de apoio, unindo família, sociedade e Estado, 

buscando atender as necessidades e os direitos dessa parcela da população, numa perspectiva 

de rompimento desses obstáculos que permeiam legislação, discurso político e prática social, 

a educação através do conhecimento demonstra ser a melhor maneira de romper todos os 

obstáculos existentes. Conclusão: É perceptível a necessidade de avançar a reflexão sobre a 

assistência às demandas da pessoa com deficiência de forma intersetorial e interdisciplinar 

eliminando os obstáculos que dificultam esse processo. Por fim, nesse sentido, faz-se 

necessário também que o reconhecimento da mobilidade urbana como condição relevante 

para a inclusão de pessoas com necessidades especiais na prática, se efetive na promoção real 

e irrestrita inclusão na sociedade brasileira. 

 

Palavras-chave: Deficiência. Acessibilidade. Necessidade Especial. 

 

 

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS ACERCA DO ATENDIMENTO: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Flávia Zizina de Freitas Mendonça 

Vilma Silva Lima 

Marco Antônio Ramos Canela 
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Objetivo: Estudar a Produção Científica acerca do tema percepção dos usuários do caps 

acerca do atendimento em meio eletrônico e produzir um debate teórico. Materiais e 

Métodos: A pesquisa se concretizou por meio de revisão bibliográfica, considerando 

trabalhos acadêmicos publicados em meio digital, no período de 2014 a 2018, nas bases de 

dados Scielo, Google Acadêmico e Lilacs. Resultados: Verificou-se que é muito pequena a 

produção acadêmica a respeito da legislação em questão, sobretudo diante da relevância da 

temática. Feitas as devidas combinações com os descritores eleitos para a presente pesquisa, 

foram encontrados 229 trabalhos que se enquadram nos critérios de elegibilidade. Para efeito 

da análise proposta, por conveniência foram sorteados eletronicamente 06 (seis) artigos 

científicos Conclusão: Os objetivos do estudo foram alcançados, com algumas limitações, 

como um número reduzido de artigos, acredita-se que o estudo merecia mais tempo, que 

merecia uma amostra maior de artigos. Com base no conteúdo analisado, evidencia-se que é 

fundamental o desenvolvimento de intervenções que busquem facilitar a apropriação de 

direitos pelas pessoas com transtornos mentais.  

 
Palavras-chave: Percepções. Serviços da Saúde. Saúde Mental.  Caps. 

 

 

PESSOA SURDA: PERCEPÇÕES DE VIDA E RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Layla Luiza Acypreste Gomes 

Sarah Juliana Fonseca Souza 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: Compreender as forma de interações sociais e o conhecimento/uso da língua de 

sinais que influencia a percepção de vida das pessoas surdas na cidade de Montes Claros/MG. 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, de estudo descritivo e de carácter 

transversal do tipo qualitativa com interpretação dos dados pelo método de análise do 

conteúdo, realizada com pessoas surdas da cidade de Montes Claros/MG. A amostra foi 

constituída aleatoriamente e contou com a participação de quatro surdos de ambos os sexos 

(masculino/feminino). Tendo como base as respostas apresentadas pelos participantes, quatro 

categorias foram criadas para análise e interpretação dos dados colhidos, sendo elas: sua 

percepção de vida sobre a surdez; presença ou não de sofrimento em decorrência de ser surdo; 

comunicação, uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), interações sociais e 

conhecimento da Libras pela família enquanto sistema facilitador. Resultados: Atualmente, a 

maior dificuldade encontrada pela comunidade surda está ligada diretamente à comunicação e 

suas interações sociais. Conclusão: Observou-se a necessidade de ampliar o conhecimento 

sobre a comunidade surda, melhorar a qualificação dos profissionais, e principalmente, da 

área da saúde que prestam serviços à sociedade como um todo. Além disso, à importância da 

conscientização de aprender-se a Língua Brasileira de Sinais para que a participação da 

comunidade surda na sociedade não seja compreendida somente com a presença de um 

intérprete/mediador.  

 

Palavras-chave: Surdez. Relações Sociais. Psicologia 

 

 

“PÕE UM APARELHO LÁ DENTRO E DOEU DEMAIS, DEPOIS JÁ NÃO DOÍA”: 

RECONHECENDO AS ALTERAÇÕES EMOCIONAIS, COMPORTAMENTAIS E 

PSICOLÓGICAS EM MULHERES COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NUMA 

ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 
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Marisa Cardoso Neto 

Sabrina Batista Souza 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Reconhecer as alterações emocionais, comportamentais e psicológicas em uma 

mulher acometida pelo câncer de colo do útero. Materiais e Métodos: O estudo foi parte 

integrante do projeto de pesquisa para publicação do livro intitulado por (Con)vivendo com o 

câncer, de cunho qualitativo com abordagem fenomenológica. Como cenário a Casa de 

passagem Maria Dora, população mulheres com câncer de colo do útero e amostra de uma 

paciente entrevistada, que respondeu um roteiro de entrevista não estruturada. Resultados: 

Pelo discurso da participante foi possível reconhecer o significado das alterações emocionais, 

comportamentais e psicológicas em uma idosa com a doença. Considerações finais: A 

espiritualidade e religiosidade estiveram presentes na decorrência do processo saúde-doença 

da entrevistada, como fonte de esperança de cura e ressignificação do sentido da vida. E o 

apoio de familiares, amigos e pessoas religiosas foram importantes para o processo de 

aceitação do fenômeno câncer.   

 

Palavras-chave: Câncer. Câncer do Útero. Espiritualidade. Religiosidade. 

 

 

“PRA MIM FOI O FIM DA VIDA” - O IMPACTO PSICOSSOCIAL DO 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: UMA 

VISÃO HERMENÊUTICA 

 

Ana Cláudia Luíza da Silva 

Flavia Maria de Souza Ferreira 

Henrique Andrade Barbosa 

 

Objetivo: Compreender o impacto emocional em uma mulher diante do diagnóstico e do 

tratamento do câncer do colo do útero. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de 

caráter qualitativo que utilizou-se de um roteiro de entrevista semiestruturada para o seu 

desenvolvimento, sendo baseado na abordagem hermenêutica. Resultados: Constituiu-se em 

duas categorias temáticas: o impacto emocional diante do diagnóstico e tratamento, as formas 

de enfrentamento criadas e a mudança psicossocial do cotidiano da paciente. Considerações 

finais: Observou-se com esta pesquisa que ocorrem diversas mudanças emocionais, 

psicológicas e sociais no cotidiano da paciente acometida por esta neoplasia, e que este 

processo é avassalador na sua vida. Sendo assim, é necessária a criação de várias formas de 

enfrentamento para superação desta doença, além do suporte psicológico que favorece o 

ajustamento psicossocial, amenizando os danos advindos da neoplasia. Sugere que mais 

pesquisas sejam realizadas para que o câncer de colo uterino seja diagnosticado precocemente 

e aumente a qualidade de vida da mulher. 

 

Palavras-chave: Câncer. Útero. Diagnóstico. Percepção. Enfrentamento. Hermenêutica. 

 

 

REVISÃO SISTEMÁTICA DO BULLYING INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR: 

ANÁLISES SOBRE AS SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Camila Cristina Soares Sant’ana Carvalho 
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Thainá Ferreira Nascimento 

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 

Objetivo: Analisar as consequências do bullying infantil no contexto escolar por meio das 

reflexões de revisão teórica. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, com 

estudo bibliográfico de caráter transversal, descritivo e qualitativo. Tendo como embasamento 

teórico os estudos de autores publicados no período de 2014 a 2018. Resultados: O fenômeno 

do bullying ocasiona entre os alunos má convivência social, causando graves prejuízos 

psicológicos, sociais, cognitivos e intelectuais. Conclusão: O desenvolvimento desta pesquisa 

possibilitou uma análise das principais consequências ocasionadas pelo bullying no contexto 

escolar, buscando soluções para amenizar os problemas causados por este fenômeno. 

 

Palavras-chave: Bullying. Educação Infantil. Vítimas/Agressores. 

 

 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO NO SETOR DE ATENDIMENTO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA  

 

Izabela Cristina Martins de Souza 

Luana Sousa Pilet 

Sabrina Gonçalves Silva Pereira 

 

Objetivo: Analisar o grau de satisfação do trabalho dos funcionários do setor de atendimento 

ao estudante de uma instituição de ensino superior privada. Materiais e Métodos: trata-se de 

estudo quantitativo realizado em 5 unidades do Setor de Atendimento ao Estudante de uma 

instituição de ensino superior privada da cidade de Montes Claros-MG. A amostra foi 

censitária e 26 funcionários participaram da pesquisa. Para coleta de dados utilizou-se a 

Escala de Satisfação no Trabalho validado por Siqueira, a coleta foi realizada no mês de abril 

de 2019. Para tabulação os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Office 

Excel® separadas por unidade e para análise seguiu-se as recomendações de análise da escala 

para cada participante e em seguida realiza média para cada unidade. O projeto de pesquisa 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte com parecer 

substanciado número 3.221.307. Resultados: os funcionários encontram-se insatisfeitos em 

relação ao salário (3,4), indiferentes com os colegas (4,7) e com a chefia (4,3) e satisfeitos 

com as promoções (5,0). Conclusão: ações voltadas para melhoria das relações pessoais e 

avaliação de possíveis ajustes salariais poderiam aumentar o nível de satisfação entre os 

funcionários da instituição e consequentemente a qualidade do trabalho dos profissionais.  

 

Palavras-chave: Trabalho. Satisfação. Escala de Satisfação no Trabalho. 

 

 

”UMA SEGUNDA CHANCE DE VIDA” - COMPREENSÃO DAS MUDANÇAS QUE O 

CÂNCER INFANTOJUVENIL PROVOCA NAS RELAÇÕES FAMILIARES E NA 

SUBJETIVIDADE DOS SUJEITOS 

 

Carla Graciele Leal Ferreira 

Gabriele De Almeida Araújo 

Henrique Andrade Barbosa 
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Objetivo: Compreender as interferências do câncer infantojuvenil nas relações familiares e na 

subjetividade dos sujeitos. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo de caso com a mãe 

de uma criança com câncer do tipo rabidomiossarcamo, que será nomeada nesse artigo como 

mãezinha. A entrevista foi realizada na cidade de Montes Claros, de forma semiestruturada, a 

análise de dados foi feita de forma qualitativa e com abordagem no interacionismo simbólico. 

Resultados: Na categoria 01: significado do câncer, a entrevistada apresenta o significado do 

câncer como uma segunda chance de vida. Na categoria 02: Atribuí às experiências ligadas ao 

câncer como um conhecimento maior em relação ao autocuidado. Na categoria 03: apresenta 

que apesar do câncer gerar dor, modificou as relações as suas relações interpessoais 

aproximando aa família. Considerações finais: É fundamental que toda a família possa ter 

um acompanhamento psicológico visto que, o diagnóstico pode causar sentimento de angustia 

e medo da morte. Além disto, a terapia ajudará a todos a se organizarem sua nova rotina 

familiar, tendo em vista que esta se modifica. 

 

Palavras-chave: Câncer. Infanto juvenil. Família. 

 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL: UMA ANÁLISE SOBRE O AGRESSOR 

 

Ana Maria Alves Martins  

Jéssica Nayara dos Reis Marques 

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 

Objetivo: Analisar o perfil do agressor sexual infanto juvenil. Materiais e Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa quantitativa, documental, transversal, censitária, cujo universo são fichas de 

notificação/investigação individual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

SINAN, de 53 cidades de Minas Gerais, do ano de 2018. Esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética das Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE aprovado sob o 

parecer nº 3.116.585 em 20 de janeiro de 2019. Resultados: Constatou-se que 162 agressores 

eram do sexo masculino; sendo 86 adultos e 40 adolescentes; 131 agressores não estavam sob 

o efeito de álcool durante a violência. Percebeu-se em 85,14% existência de vínculo entre 

vítima e agressor.  Considerações finais: Observou-se que ainda que tenha sido alcançado o 

objetivo desta pesquisa, é importante citar as limitações decorrentes das dificuldades na 

construção de um perfil dos agressores, a ausência de dados como nível socioeconômico, 

estado civil, escolaridade e cor, restringe as possibilidades de análise.  

 

Palavras-chave: Agressor. Crianças e adolescentes.  Violência sexual. 


