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ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS E MAMOGRÁFICOS EM MULHERES 

COM IDADE INFERIOR A 40 ANOS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA DE 

IMAGEM 

 

Letícia Mesquita Baracho 

Elizania Soares Rocha 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 

 

Os exames de imagem como a mamografia e ultrassonografia são a melhor opção para 

identificar e diagnosticar as neoplasias mamarias, e por esse motivo estão cada vez mais 

modernos e melhores. O objetivo desse estudo foi investigar as alterações na mama 

através dos exames de ultrassonografia e mamografia em mulheres com idade inferior a 

40 anos atendidas em uma Clínica de Imagem de Montes Claros - MG. Trata-se de um 

estudo descritivo, quantitativo e documental no qual a população de estudo foi 

composta por arquivos de mulheres com idade inferior a quarenta anos que realizaram o 

exame de ultrassonografia mamária e que posteriormente tenham realizado ou não o 

exame de mamografia. Foram avaliados os seguintes parâmetros: idade e achados nos 

exames de ultrassonografia mamária e mamografia conforme o sistema de classificação 

BI-RADS. No período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 foram realizados 791 

exames de ultrassonografia onde 160 (20,2%) apresentavam idade inferir a 40 anos. No 

exame de ultrassonografia mamária, observou-se prevalência da categoria 3 (achado 

provavelmente benigno) e apenas uma mulher apresentou categoria 6 (achado com 

malignidade comprovada). Das mulheres que realizaram a ultrassonografia, 31 (19,4%) 

foram encaminhadas para a mamografia, no qual observou-se alto índice de mulheres na 

categoria 2 (38,7%) considerado como um achado benigno. Os exames de imagem têm 

papel crucial no diagnóstico do câncer de mama sendo a ultrassonografia de 

fundamental importância principalmente no caso das mulheres mais jovens, e a 

mamografia sendo muito importante contra o câncer pois detecta minunciosamente cada 

detalhe da mama, e quando associados estes exames o diagnostico se torna ainda mais 

preciso. 

 

Palavras – chave: Ultrassonografia mamária. Mamografia. Mulheres. Jovens. 

 

 

ANÁLISE FÚNGICA EM BANANAS MADURAS COMERCIALIZADAS NO 

MERCADO CENTRAL DE MONTES CLAROS – MG 

 

Arthur Ferreira Silva 

Ilaria Jeane Pereira 

Marden Rene Gonçalves Ferreira 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 
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O estudo buscou investigar a presença de fungos nas bananas maduras comercializadas 

no mercado central de Montes claros-MG. Foram utilizadas para a pesquisa bananas 

maduras das espécies Musa paradisíaca, Musa acuminata e Musa Cavendish. De cada 

uma destas espécies foram utilizados quatro frutos sendo dois com casca integra e dois 

com cascas que sofreram algum tipo de dano mecânico, e destas bananas escolhidas 

foram utilizadas a polpa para a análise onde possuíam manchas escuras e onde não 

houvesse. As amostras foram maceradas e inoculadas em Agar Batata Dextrose com 

cloranfenicol, onde posteriormente foi realizada a contagem total de bolores e leveduras 

e a identificação da espécie. Foram encontradas sete espécies de fungos: Cladosporium 

sp., Candida sp., Aspergillus flavus, Zigomiceto, Cunninghamella bertholletiae, 

Cladosporium carrionii e Fonsecaea pedrosoi, presentes em sua maioria em amostras 

que possuíam cascas danificadas e com manchas. Os fungos encontrados possuem 

características em comum por serem microrganismos oportunistas, sobretudo em 

imunocomprometidos. Todavia são necessários estudos mais aprofundados e 

conclusivos ao que diz respeito a contaminações causadas por ingestão e sua relação 

com a microbiota intestinal, assim como também em relação à inalação desses 

microrganismos por imunocomprometidos. 

 

Palavras-chave: Fungos. Banana. Contaminação. 

 

 

PREVALÊNCIA DE Acinetobacter baumannii E Pseudomonas aeruginosa 

MULTIRRESISTENTES EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL 

 

Lorena Rocha Corrêa 

Andreia Maria Cavalcante 

Letícia Antunes Athayde 

 

RESUMO 

 

Introdução e objetivos: As nosocomias são uma grande preocupação das instituições 

de saúde, principalmente dos hospitais. Este estudo objetiva avaliar a prevalência de 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii multirresistentes em pacientes 

atendidos em um hospital de Montes Claros – MG. Métodos: Foram analisados todos 

os laudos e arquivos de pacientes que apresentaram bactérias multirresistentes atendidos 

em um hospital de Montes Claros no período de 2012 a 2015. Resultados: No ano de 

2015, houve maior prevalência de bactérias multirresistentes sendo 105 (39,5%) de A. 

baumannii e 97 (48,1%) de P. aeruginosa. Houve maior prevalência de A. baumannii e 

P. aeruginosa em homens (60,5% e 61,9%, respectivamente) e na faixa etária acima de 

60 anos (63,9% e 65,8%, respectivamente). A clínica de internação em que houve maior 

prevalência de bactérias multirresistentes foi o CTI com 198 (74,4%) casos de A. 

baumannii e 118 (58,4%) de P. aeruginosa. O espécime clinico em que ocorreu maior 

prevalência foi o swab retal com 107 (40,3%) casos de multirresistência para A. 

baumannii e 67 (33,2%) casos para P. aeruginosa, seguido pelo aspirado traqueal com 

97 (36,5%) casos A. baumannii e 64 (31,7%) P. aeruginosa. Conclusão: Para obter a 

diminuição das infecções nosocomiais é preciso a conscientização de toda equipe 

hospitalar quanto a importância de antissepsias das mãos e quanto ao uso de 

antimicrobianos, o tempo de tratamento dos pacientes e a quantidade de doses 

administradas para os mesmos.  
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Palavras-chave: Farmacorresistência bacteriana. Acinetobacter baumannii. 

Pseudomonas aeruginosa. 
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ANÁLISE DA VEGETAÇÃO DE UMA NASCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DA PONTE -NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Bruna Oliveira Martins 

Verônica Araújo Santos 

Marlúcia Beatriz Lopes Pereira 

Pablo Moreno Souza Paula
 

 

RESUMO 
 

Além dos serviços ecossistêmicos proporcionados pelas matas ciliares, lhe é atribuída 

agora a função de fixação de carbono. Objetivou-se neste estudo avaliar o processo de 

revegetação, a quantificação do estoque de carbono absorvido em kg por cada planta 

(com idade média de dois anos), a variação da temperatura do ambiente dentro da área 

plantada e o volume da água da nascente, ressaltando a importância da manutenção de 

áreas de vegetação ripária que são grandes alvos das ações antrópicas. O estudo foi 

realizado em uma pequena área rural localizada no Município de São João da Ponte - 

MG. Foram feitas medidas da altura e CAP (Circunferência a Altura do Peito) de 7 

(sete) espécies, sendo escolhidos aleatoriamente 15 plantas como amostra, de um total 

de 50 indivíduos, para estima do estoque de carbono e crescimento das plantas. Todos 

os procedimentos foram feitos por meio de métodos indiretos (medições sem 

instrumentos de precisão), para a medição da vazão foram usados um cano de PVC, 

uma régua de madeira e um cronômetro. O sequestro de carbono ao longo do tempo não 

apresentou variações significativas. A temperatura do ar foi medida por um termômetro 

de ambiente convencional. Após os dois anos, as mudas apresentaram um bom 

desenvolvimento, destacando-se as gameleiras (Clusia burchellii). O método de 

medição da vazão mostrou ser eficiente, demonstrando um aumento paulatino do 

volume de água. As medições de temperatura ambiente no interior da área plantada não 

apresentaram variações significativas, mantendo as características do clima da região de 

cerrado.  

 

Palavras-chave: método indireto; sequestro de carbono; revegetação; volume de água. 

 

 

ATUAÇÃO DA PROTEÍNA S100A4 NA TRANSIÇÃO EPITELIO–

MESENQUIMAL 

 

Alcielly Hordania Damasceno Porto 
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Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 
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O presente artigo visa descrever a atuação da proteína S100A4 na transição epitélio-

mesequimal. A perda da polaridade celular epitelial e a manifestação de algumas 

características são associadas com o novo fenótipo mesequimal. A proteína S100A4 é 

um marcador útil para o desenvolvimento da progressão e metástase, atuando como 

elemento chave na indução do fenótipo metastático. Ela apresenta um papel direto na 

progressão metastática, possuindo múltiplas funções. Este estudo conduziu uma revisão 

bibliográfica para descrição da atuação da proteína S100A4 na transição epitelial-

mesenquimal durante a progressão neoplásica a partir da avaliação crítica de artigos 

relacionados ao tema, encontrados nas bases de dados Scielo e PubMed, no período de 

agosto a setembro de 2016. Observou-se que o S100A4 e a transição epitélio-

mesenquimal estão presentes em diversos tipos de cânceres, tendo um papel muito 

importante no desenvolvimento metastático. O S100A4 age na célula aumentando sua 

motilidade, invasão e tem forte influência com angiogênese o que faz com que a células 

de câncer se multipliquem e espalhem mais rapidamente. A investigação experimental 

do S100A4 e sua atuação na transição epitélio-mesenquimal podem apresentar futuras 

contribuições terapêuticas para pacientes com câncer.  

 

Palavras chave: S100A4, Transição epitélio-mesequimal (EMT), Câncer. 

 

 

BIOPROSPECÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE SEMENTES DE ARATICUM 

(Annona crassiflora Mart.) COM POTENCIAL EFEITO ANTIMICROBIANO  

 

Thulio Muriel Gonçalves Veloso
 
 

Vanderson Fernandes Cartoso
 

Priscila Maria Andrade de Prince 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

Os óleos essenciais são compostos voláteis caracterizados por forte odor, formados pelo 

metabolismo secundário e conhecidos por sua ação bactericida, fungicida e outras 

propriedades medicinais. Pesquisas já têm demonstrado que várias sementes de frutos 

do cerrado contêm altas quantidades de óleo essencial. O Araticum (Annona crassiflora 

Mart.) pertencente à família Annonaceae é uma árvore frutífera nativa do cerrado e é 

amplamente distribuída por todo este bioma. Foram coletados três indivíduos na zona 

rural de Mirabela, MG. As sementes foram pesadas e passaram por padronização do 

teor de umidade em estufa, trituração em liquidificador e padronização do pó por 

tamises. Fizeram-se então os extratos pelo método Soxhlet em triplicatas. Em seguida, o 

óleo essencial foi concentrado em capela de exaustão até a completa evaporação dos 

solventes, sendo pesado para o cálculo do rendimento. Os óleos foram então 

solubilizados em dimetilsulfóxido 1% onde obtiveram-se as soluções estoque, as quais 

foram diluidas em caldo BHI, para teste antimicrobiano através de microdiluições 

seriadas. O rendimento do extrato de todas as triplicatas não apresentou uma 

discrepância relevante. Enquanto para o potencial antimicrobiano, verificou-se que 

nenhum dos extratos foi eficaz, portanto, é crescente a resistência bacteriana a extratos 

de origem vegetal. 
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Palavras Chave: Extratos Vegetais; Plantas Medicinais; Viabilidade Microbiana; Óleo; 

Annona. 

 

 

EXTRATOS VEGETAIS E SUA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DAS 

ARBOVIROSES ZIKA VIROSE E FEBRE CHIKUNGUNHYA 

 

Wagner Fiuza De Souza 

Priscilla Karolliny Pereira Lucena
 

Daniela Hirsch 

 

RESUMO 

 

O principal vetor das arbovíroses Zika Virose e a Febre Chikungunya é o mosquito 

Aedes aegypti, pertence a ordem Diptera, família Culicidae. O Zika vírus (ZIKV) foi 

identificado pela primeira vez em 20 de abril de 1947, no Brasil os primeiros casos 

registrados foram no início de 2015. Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde 

confirmou a relação entre a infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia. A 

Febre Chikungunhya (CHIKV), é uma infecção causada pelo arbovírus Alphavírus 

(Togaviridae), por sua vez é transmitida aos seres humanos através da picada do 

mosquito Aedes aegypti infectado. Até o momento não há vacina ou tratamento 

específico contra os vírus da CHIKV e ZIKV, sendo assim melhor maneira de combater 

o vetor das doenças é a prevenção, seja ela no controle dos criadouros do vetor ou no 

uso de larvicidas naturais. O Stryphnodendron adstringens popular Barbatimão é uma 

planta que possui grande potencial na obtenção de um larvicida natural. 

 

Palavras chave : Arbovíroses. Zika Virose. Febre Chikungunhya 

 

 

POTENCIAL ALELOPÁTICO DE JURUBEBA (Solanum paniculatum L.) EM 

PLANTAS CULTIVADAS DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS  

 

Graziela Piasse Carneiro
 

Sthefany Lorrane Ferreira Borges 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

A alelopatia é gerada do metabolismo secundário das plantas sendo caracterizada pela 

liberação de aleloquímicos no ar ou solo pela mesma, inibindo ou estimulando o 

crescimento de outros vegetais. É um trabalho exploratório de análise experimental 

quantitativa, que visa avaliar o potencial efeito alelopático do extrato de Jurubeba, 

planta medicinal do Cerrado, e suas proporções, em sementes de sistemas 

agroecológicos. Após os 14 dias verificou-se o comprimento da radícula e do hipocótilo 

(mm) de cada uma das plântulas correspondente a cada proporção do extrato, seus 

respectivos controles e em seguida o número de sementes que germinaram. Os dados 

foram submetidos à análise de dados pelo software Excel em forma de planilha. 

Concluiu-se que o extrato hidroalcoólico de Jurubeba, atingiu efeito alelopático 

negativo nas sementes de Alface e Beterraba e especialmente no Tomate, planta de sua 
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mesma família (Solanaceae). A germinação houve nas três plantas no controle negativo 

(água mineral), no positivo sulfato de zinco a 0,1% apenas o Tomate não germinou. 

 

Palavras Chave: Alelopatia; Extratos Vegetais; Germinação. 

 

 

RENDIMENTO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALMESCLA (Protium heptaphyllum 

(Aubl.) Marchand) DA REGIÃO CENTRO-NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Maria Carolina Oliva Brasil
 

Katherine Waleska de Almeida Leite
 

Maria das Dores Magalhães Veloso
 

Guilherme Araújo Lacerda
 

 

RESUMO 
 

A espécie Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand popularmente conhecida como 

Almescla pertence à família Burseraceae. É uma planta com ampla distribuição 

geográfica, portanto de fácil acesso. O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento 

do óleo essencial das folhas e caule de Almescla da região centro-norte de Minas 

Gerais. A coleta foi realizada no mês de Setembro de 2016 no município de Buenópolis, 

Minas Gerais e sua exsicata depositada no Herbário Montes Claros Minas Gerais 

(MCMG). Após secas, as amostras botânicas foram trituradas até a obtenção de um pó 

fino e a granulometria da amostra de folhas padronizada através de tamises. O ensaio foi 

realizado em triplicata, a extração feita em extrator Soxhlet, mantendo-se por 6 horas. 

Para a amostra de folha, obteve-se rendimento médio de 3,33% e para o caule de 1,86%. 

 

Palavras Chave: Plantas Medicinais; Extratos Vegetais; Burseraceae. 

 

 

REVISÃO SISTEMATICA E METANALISE DA OCORRÊNCIA DO GÊNERO 

Philcoxia NO BRASIL. 

 

Samira Gabrielle Andrade 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 
 

Philcoxia P.Taylor & V.C.Souza é um gênero descrito pela primeira vez a menos de 

vinte anos, e apresenta cinco especies: P. bahiensis, P. goiasensis, P. minensis, P. 

tuberosa e P. rhizomatosa. As espécies são endêmicas da região onde ocorrem e 

desenvolveram estratégias para aquisição nutricional por serem encontradas em terrenos 

pobres em nutrientes. Uma das adaptações deste gênero é a carnivoria descoberta em 

algumas espécies. As espécies do gênero Philcoxia podem ser classificadas como 

criticamente em perigo de acordo com critérios geográficos internacionais estando 

sujeita a várias situações de ameaças, considerando: 1) a localidade de ocorrência; 2) 

exploração de recursos madeireiros; 3) expansão das plantações para reflorestamento e 

4) incêndios associados a essas atividades que causam danos aos recursos naturais e aos 

fragmentos florestais. Diante disto este trabalho teve como objetivo investigar a 

presença da Philcoxia no Brasil, e as ameaças que a levam a risco de extinção, para isso 
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foi feita uma revisão sistemática e metanálise. A pesquisa foi realizada em diferentes 

bases de dados e contatos com pesquisador. No resultado da metanálise identificamos a 

dispersão do gênero de acordo com as cinco espécies em 40% em Minas Gerais, 40% na 

Bahia e 20% em Goiás. Os estudos mostram que se faz necessário novas pesquisas e 

medidas de conservção para o gênero. 

 

Palavras Chave: Philcoxia; Metanálise; Endêmicas. 

 

 

SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFESSORES DO 6° AO 9° ANO DA 

CIDADE DE MONTES CLAROS 

 

Humberto Alysson Oliva Campos 

Jessica Jordane Lopes Ribeiro 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

A sobrecarga no trabalho é o principal fator para desencadear a síndrome de burnout e 

tendo a síndrome o profissional passa a ser menos eficiente no trabalho, sendo menos 

produtivo, apresentando perda de entusiasmo. A síndrome possui grande incidência em 

profissionais que tem relações direitas com pessoas, como é o caso de professores. 

Dessa forma, este trabalho objetivou estudar características de professores da cidade de 

Montes Claros/MG,  considerando  fatores  relacionados  à síndrome  de burnout. A 

pesquisa é do tipo descritiva de natureza quantitativa que avaliou fatores relacionados 

ao estresse e ocorrência da síndrome de burnout em 26 professores do ensino básico 

cidade de Montes Claros-MG. Participaram profissionais que trabalham com estudantes 

entre o 6º e 9º ano. A amostra foi composta com 26 professores para avaliação sócio-

econômica, tendo uma maior ocorrência de de participantes do sexo feminino, casados, 

com carga horária abaixo de 30 horas semanais. Observou-se que 

88,5% se sentem pouco valorizados no ambiente de trabalho e 73,1% não se sentem 

satisfeitos com os equipamentos de trabalho. Boa parte dos profissionais sentem uma 

média/alta exaustão emocional, alta despersonalização, baixa realização profissional, 

sendo que a maioria apresentam a síndrome de burnout (73,1%).   Observou-se neste 

estudo uma grande ocorrência de burnout em docentes do 6º ao 9º ano. Os professores 

apresentam tendência em abandonar seu trabalho e sua profissão como consequência da 

síndrome. Assim, sugere-se a realização de novos estudos, métodos preventivos e de 

acompanhamento terapêutico, com a finalidade de preservar a saúde dos professores e 

proporcionar melhor qualidade ao processo ensino-aprendizagem nas escolas. 

 

Palavras Chave: Docentes. Estresse. Saúde. 

 

 

USO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DO Aedes aegypti, VETOR 
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O objetivo foi realizar uma revisão literária sobre dados epidemiológicos da dengue, 

relacionado ao controle efetivo desta arbovirose de importância epidemiológica nos 

países de clima tropical. Material e Metódos: foi um estudo de revisão literária integrada 

nacional e internacional, com dados obtidos da Biblioteca Virtual em Saúde das bases 

de dados SCIELO, LILACS, Google Acadêmico e Instituição Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), artigo do período de 2006 a 2016. Resultados: originalmente foram 

obtidos 38 artigos, após sucessivas leituras, o critério de eliminação foram artigos 

duplicados, obteve-se como amostra final um total de 16 artigos. Discussão:  

responsábilidade das autoridades públicas sobre a ocorrência da dengue, falta de 

estrutura e organização dos servidores para o devido atendimento a população, como 

combater este vetor sem danos a saúde publica e nenhum dano ao meio ambiente, sobre 

o estimulo da população em ações educativas. 

 

Palavras-chave: Dengue, Aedes Aegypti, extrato vegetal, larvicida, vírus. 

 

 

USUÁRIOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE E O CONHECIMENTO DA 

DOENÇA DE CHAGAS 

 

Maria Verônica Martins 

Marilia Gabriela Cardoso Santos 
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RESUMO 
 

A doença de Chagas (DC) constitui um problema de saúde pública que causa 

repercussões importantes na vida de seus portadores. Em 2006 no continente americano 

estima-se que entre 12 e 14 milhões de pessoas estavam infectados. No Brasil, estima-se 

2.5 milhões de pessoas em sorologia positiva para o T.cruzi no ano de 2006. Dentre os 

motivos para contágio, nota-se, como fator preponderante, o desconhecimento da 

doença, que propicia maior exposição dos indivíduos às situações de risco. Vale 

salientar que compreender e criar estratégias para inibir este comportamento, é de suma 

importância. Neste contexto, o estudo objetivou avaliar o nível de conhecimento dos 

usuários de uma unidade de saúde sobre a doença de chagas. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa, com a utilização de um questionário adaptado. 

Para coleta de dados, realizou-se entrevistas com 51 pessoas selecionadas por terem 

realizado sorologia para chagas e estarem cadastradas em uma Estratégia da Saúde da 

família de Montes claros, Minas Gerais. Os resultados demonstraram que 98% dos 

entrevistados conhecem a patologia, e mesmo os que não tiveram contato com o 

barbeiro, identificaram a forma de transmissão e a consideraram como patologia grave. 

Alguns dos entrevistados desconhece se a doença possui cura.  

 

Palavras Chave: Doença de chagas; conhecimento; transmissão. 
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A INFLUÊNCIA DOS SINTOMAS CLIMATÉRICOS NA SAÚDE DA MULHER 

 

Fernanda Viana de Moraes 

Júlio César Figueirêdo Júnior 

Dina Luciana de Batista Andrade 

 

RESUMO 
 

O climatério é caracterizado por ocorrer uma diminuição da produção de hormônios 

pelos ovários, provocando sintomas desagradáveis que podem aparecer aos 40 anos de 

idade diminuindo a qualidade de vida dessas mulheres. Assim este estudo objetivou 

descrever a influência dos sintomas climatéricos na qualidade de vida de mulheres nessa 

fase do ciclo reprodutivo. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, transversal 

e epidemiológica que iniciou-se após parecer favorável do Comitê de ética pela 

numeração 1.655.600. Participaram da pesquisa mulheres com idade entre 40 e 64 anos 

de idade usuárias de uma ESF da cidade de Montes Claros-MG que consentiram 

participar da pesquisa através do Termo de Consentimentos Livre e Esclarecido. O 

instrumento de coleta utilizado foi o questionário sóciodemográfico, QSM e o Índice de 

Kupperman e Blatt com análise descritiva e comparativa dos dados. Nos resultados 

pode-se observar que a maioria das mulheres apresentou sintomas entre moderados e 

acentuados, totalizando 60,9% de acordo o Índice de Kupperman e Blatt, e que a 

maioria das participantes, 52,9%, apresentaram médias de resposta no QSM acima da 

média geral da população estudada, o que aponta que os sintomas vivenciados nesta fase 

da vida levam à alterações na sua qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: climatério, saúde da mulher, menopausa. 

 

 

ÀS VEZES A GENTE VÊ ALÉM DAQUILO ALI UMA FORÇA: PERCEPÇÃO 

DA ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE DOS PROFISSIONAIS NA UTI 

NEONATAL PEDIÁTRICA  
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RESUMO  

 

Espiritualidade é algo essencial à vida, abstrato e imensurável, relacionado ao “sopro de 

vida”. Torna-se inerente ao ser humano, uma vez que sua estrutura vai além do físico, 

social ou psíquico. Sob esta perspectiva, a intervenção da espiritualidade torna-se de 

suma importância como forma de lidar com a dor e sofrimento. O presente estudo visa 

compreender a percepção dos enfermeiros que atuam em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal Pediátrica sobre a influência da espiritualidade em sua prática. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa e de caráter transversal, fundamentada no método de 

Interacionismo simbólico, sendo entrevistados os profissionais de Enfermagem de nível 

superior. Diante dos resultados identificados nos discursos dos profissionais, pôde-se 

constatar que a visão destes sobre a Espiritualidade é uma tangente utilizada no contexto 
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do processo de saúde-doença, onde cada um apodera de forma divergente, porém, com a 

mesma finalidade.  

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Enfermagem. Humanização da assistência. Religião. 

 

 

ESPIRITUALIDADE E RESILIÊNCIA NA VIDA DO CUIDADOR DE IDOSOS 
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Mariza Alves Barbosa Teles  

 

RESUMO  
 

As pessoas estão vivendo cada vez mais em toda parte do mundo, assim é possível 

observar que a população vem aumentando em grande escala e em decorrência desse 

aumento a uma mudança no perfil epidemiológico da polução, crescendo o índice de 

doenças crônicas não transmissíveis entre elas se destaca as demências, que requer um 

cuidado ininterrupto e cada vez mais complexos que comprometem a vida desses 

cuidadores. Para enfrentar tal situação a espiritualidade e a resiliência podem ser 

consideradas estratégias de o cuidador se reerguer perante essas situações. O objetivo do  

presente estudo foi verificar a influência da espiritualidade e da resiliência na vida 

cuidador de idosos  com demências. Foi desenvolvido um estudo de natureza 

transversal, e com caráter descritivo e exploratório com cuidadores que estavam 

acompanhando os idosos com demência no CMV Eny faria de Oliveira, no período de 

agosto a outubro de 2016 no município de Montes Claros MG, por meio  de uma 

amostra não probabilística por conveniência.Para a coleta de dados, foi elaborado um 

roteiro  para obtenção informações quanto às variáveis sociodemográficas e 

socioeconômicas, variáveis  clínicas e foram também utilizadas a escala de resiliência e 

a de espiritualidade.Os dados foram  registrados na forma de banco de dados, mediante 

a utilização do programa IBM SPSS™ (Statistical  Package for Social Sciences) versão 

19.0, por meio do qual se aplicaram análises estatísticas  descritivas (cálculos de 

frequências absolutas e relativas e medidas de tendência central). O presente estudo 

respeitou os aspectos éticos da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi encaminhado para apreciação e aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil- SOEBRAS e que 

somente após aprovado teve iniciada a pesquisa. Houve prevalência do sexo feminino 

87,2%. Em relação à escala de espiritualidade no  primeiro item a média foi de 3,76; no 

segundo item, 3,86; já o último item apresentou como média  3,03, sendo este o valor 

mais baixo. Já a escala de resiliência apresentou todos os valores acima da média, ou 

seja, os cuidadores estão sendo capazes de se adaptarem a essa nova rotina, e enfrentar 

problemas advindos da mesma. Assim a espiritualidade e a resiliência contribuem, 

sobremaneira no enfrentamento dificuldades vivenciadas pelos cuidadores de idosos 

com demência.   

 

Palavras Chave: Idoso; Espiritualidade; Cuidadores. 
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PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A ASSISTÊNCIA AO 

PARTO HUMANIZADO 

 

Jáiksa Rosecarly Saturnino de Souza
 

Maria Aparecida Pereira Coelho
 

Gizele Ferreira David 

 

RESUMO 

 

A Humanização da Assistência consiste em uma prestação de serviço durante o ciclo 

gravídico puerperal, que considera a qualidade da assistência técnica entrelaçando-a 

com os aspectos morais de cada cliente. Com isso, procura atender as necessidades e 

respeitar as circunstâncias de cada indivíduo na sua particularidade. Essa conduta é 

utilizada nos hospitais que prestam atendimento ao parto humanizado, vinculados ao 

que está preconizado pelo Ministério da Saúde. No entanto, o mesmo possui dificuldade 

para implementar essa prática, sendo ocasionada muitas vezes pela falta de 

profissionalismo da equipe de Enfermagem, negligenciando os princípios éticos e 

morais. Objetivou-se compreender as práticas humanizadas, realizadas pela equipe de 

Enfermagem durante a assistência ao parto, efetuadas no ambiente hospitalar, 

identificando se as mesmas estão de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Trata-se 

de um estudo de caráter fenomenológico e hermenêutico de abordagem qualitativa. Faz 

parte do cenário, o Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF) da cidade de Montes 

Claros. A população do estudo é representada pela equipe de enfermagem da 

maternidade Maria Barbosa que atuam no atendimento à assistência humanizada. A 

pesquisa foi efetuada através de uma entrevista semiestruturada, onde as falas foram 

gravadas e posteriormente transcritas. A mesma foi realizada no segundo semestre de 

2016, no período de sete dias do mês de outubro, em plantões ímpares e pares dos 

turnos vespertino e noturno. O tratamento dos dados foi realizado através do método de 

Bardin. Evidenciou-se pouco conhecimento sobre a temática entre os profissionais da 

Equipe de enfermagem, além de que as práticas realizadas, não condizem com as que 

são preconizadas pelo Ministério da Saúde, prejudicando a qualidade da assistência 

prestada à gestante. Conclui- se que é notória a indispensabilidade de criar meios de 

capacitações e treinamentos, para os profissionais que atuam na maternidade do 

Hospital pesquisado. Ampliando seus conhecimentos e aperfeiçoando cada vez mais a 

equipe, para que possam perceber a importância de prestar uma assistência humanizada 

para a parturiente, para o recém nascido e para todo a família inserida nesse processo. 

 

Palavras-chave: Parto humanizado. Humanização da assistência. Equipe de 

Enfermagem. 
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RESUMO 
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A Consulta de Puericultura é voltada para o público infantil, no qual as crianças entre 0 

a 2 anos de idade são acompanhadas com frequência, objetivando a identificação de 

alterações no estado de saúde durante todo seu crescimento e desenvolvimento. Período 

este da infância em que as crianças estão mais vulneráveis a doenças e/ou agravos à 

saúde. É de grande importância conhecer a percepção das mães ou responsáveis legais 

sobre a puericultura realizada pelo Enfermeiro, pois é quem conduz a criança às 

consultas, e assim possibilita analisar a influência do atendimento do profissional 

Enfermeiro na saúde e vida da população infantil. Portanto, foi realizado um estudo 

qualitativo, do tipo descritivo, com o intuito conhecer as percepções de mães ou 

responsáveis legais em relação à Consulta de Enfermagem em Puericultura, atendidas 

na Estratégia de Saúde da Família do bairro Bela Paisagem, cidade de Montes Claros – 

MG. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS. A coleta de dados aconteceu no mês de 

setembro de 2016, utilizando-se roteiro de entrevista semi estruturado e formulário 

sociodemográfico, transcritos na integra e tratados através de técnica de Análise de 

conteúdo. Identificou-se que existe desvalorização à consulta de enfermagem, 

desconfiança quanto ao fazer do enfermeiro. E assim, concluiu-se que as mães ou 

responsáveis legais desconhecem a função do enfermeiro durante a puericultura. 
 

Palavras-chave: Mães. Cuidado da criança. Enfermeiro. 
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RESUMO 

 

O envelhecimento populacional, antes considerado um fenômeno mundial, hoje, faz 

parte da realidade de todas as sociedades. É um processo natural de mudanças 

relacionadas ao tempo que é caracterizado por várias alterações funcionais tanto físicas 

quanto metais. As doenças crônicas degenerativas receberam influências desse 

envelhecimento acarretando quadros de demência que ocorre com frequência em 

pessoas idosas. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência 

corresponde entre 50 e 70% dos casos. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, 

progressiva, irreversível e é caracterizada por alterações cognitivas e comportamentais. 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os idosos com demência em um 

Centro de Referência Para Idosos no Norte de Minas Gerais. Foi desenvolvido um 

estudo de caráter documental, retrospectivo no Centro Mais Vida Eny Faria Oliveira 

(CMV), que funciona em Montes Claros, MG. A população foi representada por 

indivíduos idosos com demência, através da análise de seus dados no Programa Mais 

Vida nos prontuários do CMV, por meio de uma amostra não probabilistica por 

conveniência.  Os dados foram coletados, nos meses de agosto a outubro de 2016. Para 

a coleta de dados, foi elaborado pelas próprias autoras um roteiro para obtenção 

informações quanto às variáveis sociodemográficas e socioeconômicas, variáveis da 

funcionalidade (avaliação da cognição e grau de dependência) e demais informações 

como presença de comorbidades, dentre outras. Para inclusão dos idosos com demência 
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foram utilizadas as informações contidas no prontuário do paciente, no Programa Mais 

Vida, referentes ao Plano de Cuidados (PC) do paciente e incluiu o Mini- Exame do 

Estado Mental, a avaliação das Atividades de Vida Diária (escalas de Katz e o índice 

Pfeffer). Os dados foram registrados na forma de banco de dados, mediante a utilização 

do programa IBM SPSS™ (Statistical Package for Social Sciences) versão 19.0, por 

meio do qual se aplicaram análises estatísticas descritivas (cálculos de frequências 

absolutas e relativas e medidas de tendência central). O estudo respeitou os aspectos 

éticos da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde e foi encaminhado para apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS e somente após ser aprovado pelo 

mesmo iniciou-se a pesquisa. Em razão disso conclui-se que os idosos entrevistados 

apresentaram triagem positiva para alterações cognitivas, em relação ao diagnóstico de 

demência obtido através do MEEM, sendo os tipos mais prevalentes de demência 

Doença de Alzheimer (DA), seguido por Demência Vascular (DV) e Demência Mista 

(DM) e mais da metade da amostra entrevistada pelas próprias autoras foi constituída 

por pacientes analfabetos. 

 

Palavras Chave: Demência, Idoso, Mini-Exame de Estado Mental 
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RESUMO 

 

O numero de idosos no Brasil passou mais de 3 milhões, no ano de 1960, para 7 

milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008, um aumento de aproximadamente 700% em 

periodo de quase 50 anos. Em resposta a isso, doenças comuns no envelhecimento 

passaram a ganhar maior expressão no seio da sociedade, sobretudo, as demências. O 

presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de idosos 

portadores de demência em um centro de referência para idosos. Foi desenvolvido um 

estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa, foi realizada a avaliação da 

qualidade de vida de cuidadores de idosos com Alzheimer por meio da aplicação do 

questionário SF-36. O estudo respeitou os aspectos éticos da Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e foi encaminhado para apreciação 

e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 

SOEBRAS e somente após ser aprovado pelo mesmo iniciou-se a pesquisa. Os 

resultados obtidos houve uma prevalência do sexo feminino, 41 (87,2%), uma média de 

idade de 51,2 anos, em relação às ocupações dos cuidadores, 16 (34%) dividem o seu 

ato de cuidar com tarefas domésticas e os resultados mostram ainda que 21 (45,7%) dos 

cuidadores gastam entre 20 e 24 horas por dia cuidando do idoso fazendo com que não 

haja tempo para o autocuidado e prática de atividades de lazer. Na avaliação da 

qualidade de vida, no que se refere à autopercepção dos cuidadores  sobre sua saúde, a 

maior parte dos entrevistados relatou que era boa e que essa não mudou, se comparada 
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há um ano atrás. Em virtude disso conclui-se que há uma necessidade de maiores 

abordagens sociais e profissionais aos cuidadores de pacientes portadores de demência. 

 

Palavras-chave: Cuidadores. Doença de Alzheimer. Qualidade de vida 
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RESUMO 
 

O aumento da população idosa representa um grupo com maior vulnerabilidade, devido 

aos agravos que a idade pode acarretar o que requer um aumento no número de 

profissionais especializados para o cuidado dessa população. Esses profissionais são 

chamados cuidadores e podem ser formais ou informais. Os estudos sobre as síndromes 

demenciais sugerem que a sobrecarga do cuidador é um dos fatores responsáveis pelo 

surgimento de transtornos mentais nos cuidadores. O presente estudo teve como 

objetivo verificar a saúde mental dos cuidadores de idosos com demência em um Centro 

de Referência para Idosos no Norte de Minas Gerais. Foi desenvolvido um estudo 

transversal, descritivo e exploratório com cuidadores que acompanhavam os idosos com 

demência, no Centro Mais Vida Eny Faria de Oliveira, no município de Montes Claros-

MG, período da coleta de dados. Os dados foram coletados, nos meses de setembro a 

outubro de 2016. Foram utilizados como instrumentos ficha sócios demográficos e o 

Questionário de Saúde Geral (QSG-12). O estudo respeitou os aspectos éticos da 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e foi 

encaminhado para apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS e somente após ser aprovado pelo mesmo 

iniciou-se a pesquisa. Os resultados obtidos houve uma prevalência do sexo feminino, 

41 (87,2%), uma média de idade de 51,2 anos, em relação às ocupações dos cuidadores, 

16 (34%) dividem o seu ato de cuidar com tarefas domésticas e os resultados mostram 

ainda que 21 (45,7%) dos cuidadores gastam entre 20 e 24 horas por dia cuidando do 

idoso fazendo com que não haja tempo para o autocuidado e prática de atividades de 

lazer. Embora uma parcela significativa dos cuidadores, 20 (42,6%), tenha considerado 

sua saúde boa, quase a totalidade (97,8%) apresentou saúde mental comprometida. Em 

razão disso conclui-se que a saúde mental dos cuidadores de pacientes com Doença de 

Alzheimer mostrou-se alterada, devido a vários fatores entre eles serem em maioria do 

sexo feminino em consequência disto elas dividem o tempo de cuidar do idoso com as 

tarefas domésticas, fazendo com que não sobre tempo para práticas de lazer e para o 

autocuidado que são fatores importantes para promover uma boa sua saúde mental. 

 

Palavras Chave: Cuidadores; Demência; Saúde Mental. 

 

 

SOBRECARGA DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA EM UM 

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS NO NORTE DE MINAS GERAIS 

 



 

28 

 

 

Maicon Douglas Xavier Braga 

Stella Marys Braga Roque 

Mariza Alves Barbosa Teles 

 
RESUMO 

 

Objetivo deste estudo foi avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos com demência 

em um Centro de Referência para Idosos no Norte de Minas Gerais. Foi desenvolvido 

um estudo transversal, descritivo e exploratório com cuidadores de idosos com 

demência, atendidos no Centro Mais Vida Eny Faria de Oliveira, na cidade de Montes 

Claros-MG, nos meses de agosto a outubro de 2016. A população do estudo foi 

composta por cuidadores que estavam acompanhando os idosos com demência nesse 

Centro. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados um roteiro de entrevista 

contendo informações sociodemográficas, socioeconômicas, características relacionadas 

ao de cuidar e, para avaliar a sobrecarga nos cuidadores foram aplicadas a escala de 

Zarit Burden Interview (ZBI) e o questionário Maslach Burnout Inventory (MBI).Os 

dados foram analisados por análise estatística descritiva: cálculos de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central e lançados no banco de dados do 

Programa IBM SPSS™ (StatisticalPackage for Social Sciences) versão 19.0.O estudo 

respeitou os aspectos éticos da Resolução nº 466 de 12/12/2012. O Projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil 

SOEBRAS, obtendo parecer consubstanciado de nº 1.675.224. O escore médio total do 

Inventário de Sobrecargade Zarit dos cuidadores de idosos com Alzheimer neste estudo 

foi de 25,2 confirmando a sobrecarga moderada dos participantes. Evidenciou-se baixo 

nível de stress entre os participantes. Cuidadores de pacientes com (DA) revelaram que 

por mais que o cuidador tenha um vínculo positivo com o idoso e sinta-se extremamente 

satisfeito com o ato de cuidar, essa ação traz em si uma ambivalência entre o sentir-se 

realizado e o estar sobrecarregado. 

 

Palavras Chave: Demência; Doença de Alzheimer; Cuidadores. 
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Lorena Thamires Gomes Fialho 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 
 

Introdução: O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) tem importância 

significativa no tratamento com drogas medicamentosas (antibióticos, quimioterapias, 

soluções hipertônicas), nutrição parenteral, ou tratamento endovenoso prolongado. 

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caráter descritivo e análise quantitativa 

realizada após parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS). A coleta de dados ocorreu por meio de 

instrumento elaborado pelos pesquisadores através da revisão de prontuários do setor de 

terapia intensiva neonatal em um hospital escola do Norte de Minas Gerais. O período 
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selecionado para investigação foi março de 2016 a agosto do mesmo ano. Resultados: 

A amostra foi constituída por 10 prontuários de neonatos retidos na UTI neonatal no 

período analisado, sendo que 08 neonatos fizeram uso do PICC, os demais usaram 

cateter venoso umbilical e cateter periférico. Houve discreto predomínio de neonatos do 

sexo masculino (50,9%) e de neonatos prematuros extremos com menos de 32 semanas 

de idade gestacional. Conclusão: Esse dispositivo endovenoso se mostra eficaz na 

terapia intensiva neonatal, favorecendo diretamente na melhoria da qualidade da 

assistência a recém-nascidos pré-termo e que apresentam desconforto respiratório, além 

evitar as diversas punções que seriam realizados caso esse recém-nascido utilizasse um 

acesso venoso periférico para um aporte medicamentoso e nutricional por via parenteral. 

 

Palavras chave: PICC. Remoção. Neonatologia. 

 

 

 

FARMÁCIA 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PORTADOR DE 

TRANSTORNO MENTAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO 

PSICOSSOCIAL-CAPS DE BOCAIUVA 

 

Mikaelly Tatianne Pereira Dos Santos 

Jacira Aparecida Pessoa
 

Felipe Queiroz Alvarenga 

 

RESUMO 

 

O CAPS foi criado com o intuito de sociabilizar esse paciente e reintegrá-lo a 

sociedade, recebendo um tratamento efetivo, participando de diversas oficinas e estando 

perto de sua família. A Atenção Farmacêutica faz-se necessária nesse ambiente para 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos, sendo realizada pelo farmacêutico e requer 

uma bagagem de conhecimentos científicos e habilidades desse profissional. O objetivo 

da pesquisa foi esclarecer o quanto à presença do profissional farmacêutico é importante 

no tratamento farmacoterapêutico dos pacientes com transtorno mental no CAPS de 

Bocaiúva/MG. A pesquisa foi baseada em uma análise qualiquantitativa com 

participação por cotas: com um limite de dez indivíduos. Para realização da entrevista 

foi elaborado um roteiro com questões objetivas e direcionadas, realizada em uma sala 

com portas fechadas e individualmente, utilizando um gravador multimídia para coleta 

dos dados. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sucedeu-se 

com a entrevista onde responderam perguntas sobre o farmacêutico no CAPS. Esta 

pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e pode inferir que o profissional na visão 

do paciente e do próprio farmacêutico, cuida e promove o melhor tratamento 

farmacoterapêutico procurando sempre alternativas de sucesso para evitar que o 

paciente interrompa a medicação, além de ajudar na sua melhora contínua de saúde, 

afinal um paciente bem cuidado, é um cidadão saudável fisicamente e mentalmente, daí 

vem o farmacêutico como figura essencial para promover esse bem estar e total 

promoção da qualidade de vida da comunidade onde atua. 

 

Palavras-chave: Farmacêutico. Atenção farmacêutica. Paciente. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO DE 

COSMÉTICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Gislaine Pereira da Silva 

Liliane Alves de Oliveira 

Marrone Quadros Antunes 

 

RESUMO 
 

Os cosméticos são produtos consumidos no Brasil e são utilizados em diversas 

finalidades no corpo e em seus anexos. Eles possuem seus efeitos benéficos porem o 

uso indiscriminado pode trazer malefício. A atenção farmacêutica é praticada por 

profissional farmacêutico habilitado para orientar o paciente e esclarecer possíveis 

dúvidas na hora de comprar o produto. E importante conhecer as fontes onde esses 

produtos são adquiridos e também por qual motivo são consumidos. Sabe-se que 

existem no mercado, cosméticos falsificados que podem provocar problemas de saúde 

ao consumidor. Os cosméticos legalizados passam por rigorosos testes físico-químicos e 

biológicos nas indústrias exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Esta revisão de literatura tem por objetivo mostrar a importância do 

profissional farmacêutico na execução e dispensação de produtos cosméticos, pois a 

utilização destes produtos e feita diariamente necessitando, o consumidor de 

informações adequadas. 

 

Palavras chaves: Cosméticos, Atenção Farmacêutica, Estética.  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA FARMACOVIGILÂNCIA EM 

DROGARIAS E FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS: UMA REVISÃO 

SITEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Adevan Ramiro Prates
 

Adisleide Ferreira da Silva 

Maronne Quadros Antunes 

 

RESUMO  
 

Este estudo objetivou analisar a importância quanto ao papel do farmacêutico com 

relação à implantação da farmacovigilância em farmácias comunitárias e drogarias, 

comparando a relação quanto a erros de prescrição, erros de dispensação, reações 

adversas, inefetividade terapêutica e uso off label de medicamentos. Fundamentou-se na 

pesquisa bibliográfica narrativa com levantamentos de artigos nas seguintes bases de 

dados Lilacs e Scielo. Foram pesquisados boletins, revistas e site da vigilância sanitária, 

onde ambos abordassem o tema proposto. Os descritores utilizados foram: erros de 

prescrição, erros de dispensação, reação adversa, uso off label e inefetividade 

terapêutica. Percebe-se então que erros de prescrição ainda é um problema corriqueiro 

em no século atual, é uma prática que requer atenção de todos os profissionais 

envolvidos. O erro de dispensação está ligado aos erros de prescrição, uma vez que 

esses erros acontecem em conseqüência de uma etapa anterior, estando presente em 
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todos os ambientes comerciais que envolvem os medicamentos, o que requer maior 

atenção aos profissionais envolvidos no processo. Em conseqüência desses erros 

aparecem sintomas indesejados, conhecidos como reações adversas, que podem ser 

causados tanto por uma dispensação ou prescrição incorreta como pelo uso 

indiscriminados dos fármacos resultando em inefetividade terapêutica. Havendo assim a 

necessidade de se implantar a farmacovigilância em farmácias populares, pois 

promoveria a qualidade e segurança no tratamento e cuidado com o paciente. 

 

Palavras-chave: Farmacovigilância, Farmácias, Notificação 

 

 

A INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS NA 

AUTOMEDICAÇÃO 

 

Calebe Matos Gomes 

Rebecca Matos Gomes 

Paulo José da Mota Júnior 

 

RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo foi mensurar o quanto a propaganda influencia na 

utilização dos medicamentos, identificar qual tipo de propaganda mais atrai os usuários 

no uso de medicamentos e quantificar a influência do farmacêutico sobre o paciente 

diante a dispensação. O estudo apresentou caráter transversal e quantitativo. 

Participaram do mesmo homens e mulheres voluntários, acima de 18 anos, pacientes/ 

clientes da drogaria. Foram abordadas cerca de 100 pessoas de forma direta em uma 

drogaria localizada em Montes Claros/ MG entre os dias 01/10/2016 a 04/11/2016. Foi 

aplicado aos voluntários um questionário semi-estruturado de forma individual, no qual 

foram coletados dados sobre o tema de estudo. Após a coleta os resultados foram 

tabulados, analisados e dispostos em gráficos e tabelas com o auxílio do programa 

Excel. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) nº 1.718.573. 

De acordo com o estudo realizado constatou-se que 46% dos participantes sempre 

praticam a automedicação, 67% relataram já terem sido influenciados pela propaganda 

de medicamentos. A mídia que mais influencia os participantes é a televisão (50%) e 

mostrou também o alto índice de confiabilidade no farmacêutico (87%). O que vem 

confirmar a influência da propaganda de medicamentos na automedicação e a 

necessidade do trabalho farmacêutico diante a dispensação e orientação medicamentosa. 

 

Palavras-chave: Propaganda de medicamentos; Automedicação; Farmacêutico. 

 

 

AÇÃO DO MASTRUZ (Chenopodium ambrosioides) NAS BACTÉRIAS 

Staphylococcus aureus E Escherichia coli PRESENTES NA ÁGUA DA LAGOA 

DO INTERLAGOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS 

 

Fabricio Rodrigues Appezzato 

Marlúcia Beatriz Lopes Pereira 

 

RESUMO 
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É comum e cultural o uso medicinal do mastruz (Chenopodium ambrosioides) para 

tratamento de verminoses. A possibilidade de que haja ação antibacteriana cria uma 

urgência em testes, pois, ao apresentar estas propriedades, ele contribuirá não apenas 

para tratamento de doenças humanas, como também para descontaminação de água por 

eliminação destes microrganismos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

atividade em amostra da ação do mastruz nas bactérias Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli em uma amostra de água retirada da lagoa do Interlagos, em Montes 

Claros, Minas Gerais. Esta pesquisa se configura como experimental quantitativa. 

Foram coletadas amostras de água para exame laboratorial durante ação de material 

vegetal da espécie Chenopodium ambrosioides. Os dados obtidos foram plotados em 

planilha no programa Microsoft Excel 2010 para montagem de gráficos. Os resultados 

encontrados mostraram que o extrato do mastruz não inibiu o crescimento das bactérias. 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que o mastruz não tem ação inibitória 

das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli.  

 

Palavras Chave: Água. Chenopodium ambrosioides. Ação antimicrobiana. 

 

 

ADESÃO DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

Jenifer Estéfany Silva Santos 

Nádia Cristina Neves da Silva 

Maronne Quadros Antunes 

 

RESUMO 
 

Introdução: a Insuficiência Renal Crônica e definida como síndrome provocada por uma 

variedade de nefropatias, que têm aumentado muito no Brasil e, em todo mundo, 

tornando-se uma epidemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no Brasil, 

existem 684 centros de tratamento dialítico. A doença não tem cura, e o principal 

tratamento é a hemodiálise, a terapia farmacológica e em último caso o transplante. 

Objetivo: analisar a adesão do tratamento farmacológico em pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica. Material e Métodos: trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de 

caráter quantitativo e de corte transversal, no qual a população estudada foi composta 

por pacientes que realizam hemodiálise em um hospital de Montes Claros-MG. As 

variáveis analisadas foram o perfil socioeconômico, doenças crônicas, queixas dos 

pacientes e medicamentos utilizados. Os resultados foram expressos em porcentagem 

em forma de tabelas. Resultados: foram analisados 65 questionários, desses, houve uma 

predominância do sexo masculino e de indivíduos entre a faixa etária 20-59 anos. 

Observou-se ainda uma maior incidência em pessoas com baixa escolaridade. 

Conclusão: nesse estudo observou-se que os pacientes em sua maioria mostraram falta 

de informação em relação aos medicamentos que fazem uso, sendo que a maioria dos 

pacientes são polimedicados, o que dificulta ainda mais a adesão do tratamento. 

 

Palavras-Chave: Hemodiálise. Insuficiência Renal Crônica. Automedicação. 

 

 

ANALISAR ERROS DE PRESCRIÇÃO MEDICA DISPENSADO NA 

FARMÁCIA PÚBLICA DE MONTES CLAROS (MG) 
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Janaína Dias Gomes 

Kênia Cardoso Dias 

Maria Dolores Tiago Vaz 

 

RESUMO: 

 

A prescrição médica é classificada como um documento clínico de valor legal, 

tornando-se responsável aquele que prescreve, manipula, dispensa e administra à 

terapêutica, sendo essa considerada medicação ou não. Objetivou-se com este estudo 

avaliar as prescrições médicas ao serem dispensadas em uma farmácia públicas de 

Montes Claros – MG. Estudo transversal de abordagem quantitativa, tendo com a 

amostra 200 receituários. Foi utilizando com instrumentos de coleta de dados um 

questionários para analisa as prescrições, esta analise ocorreu no mês de agosto e 

setembro de 2016 nos turnos matutino e vespertino. A primeira fase foi coletada os 

dados relacionados ao prescritor e paciente e no segundo momento sobre a medicação, 

este estudo respeitou todos os preceitos da resolução 466 de dezembro de 2012 e teve 

com parecer o n° 1.800.325. Os resultados obtidos foram legibilidade de 40%, 

assinatura do prescritor de 70%, abreviatura de 100%, carimbo de 84%, nome completo 

do paciente de 100%, idade 0%, data da prescrição 89%, dose 78%, concentração de 

92%, quantidade 80%, via de administração 78% e posologia 96%. Por fim a 

implementação de medidas simples, como um novo modelo de receituário eletrônico 

podem reduzir os erros relacionados prescrição de medicamentos e com isso minimizar 

possíveis riscos de erros nas dispenssão de medicação, melhorando a qualidade do 

atendimento. 

 

Palavras-chave: Prescrições de Medicamentos. Erros de medicação, Uso Racional de 

Medicamentos. 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA DE BULAS SOB A PERSPECTIVA DO USUÁRIO DE 

MEDICAMENTOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 

 

Marcelo Henrique Fonseca 

Maria Clara Pereira Cruz 

Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

Na área da saúde em relação a práticas informativas e explicativas das bulas de 

medicamentos, percebe-se que nem todas elas fornecem informações de forma explicita 

ou sequer orientam aos pacientes, clientela, usuários, consumidores e profissionais da 

saúde sobre os efeitos colaterais do medicamento, no entanto têm como papel 

primordial o de  comunicar e ensinar a todos os interessados os quais dependem do uso 

de medicamentos a utilização  correta e consciente  dos medicamentos. Diante disso este 

trabalho tem como objetivo compreender e avaliar a importância da leitura informativa, 

entendimento e conscientização das bulas de medicamentos pelos usuários da ESF do 

distrito de Nova Esperança pertencente ao Município de Montes Claros – MG. A 

presente pesquisa tem como principal característica um estudo de campo de forma 

transversal, com abordagem quantitativa. O trabalho será desenvolvido no contexto da 
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Estratégia de Saúde da Família, localizado (a) no distrito de Nova Esperança o qual  faz 

parte da cidade de  Montes Claros- MG. O mecanismo aplicado  para coleta de dados 

dos profissionais envolvidos neste âmbito da Saúde  será um questionário semi-

estruturado.Em prosseguimento a coleta, será realizada a análise e interpretação, 

compilação, tabulação, codificação através de gráficos e tabelas embasadas no programa 

estatístico Predictive  Analytics SoftWare  (PASW). A pesquisa estabelecerá todas as 

diretrizes determinadas pela Resolução nº 466 de Dezembro de 2012. Cerca de 83% dos 

entrevistados afirmam que a realizaram a leitura da bula e 17% não fazem. As principais 

dificuldade encontrada nas bulas pelos usuarios são a linguagem dificil (34%)  e letras 

pequenas (30%). Concluindo, faz-se necessário que sejam realizados estudos mais 

aprofundados a luz da literatura conforme o referido tema em sua abordagem com a 

finalidade de detectar os principais motivos das dificuldades relacionadas à leitura e ao 

entendimento da bula de medicamento pelos pacientes. 

 

Palavras - chave: Bulas de Medicamentos. Automedicação. Relação Droga resposta a 

Droga. 

 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO MEL COMERCIALIZADO NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS - MG 

 

Daniela Antunes da Silva  

Mariana Virginia dos Santos Martins1 

Keyla Laisa Araújo e Saldanha 

 

RESUMO 
 

O mel é um produto natural produzido por abelhas a partir do néctar das flores. O 

produto é considerado um dos alimentos mais puros presentes na natureza, 

demonstrando uma riqueza de elementos em sua constituição. Procurando uma forma de 

garantir a qualidade do mel, o Ministério da Agricultura através da Instrução Normativa 

n. 11 de Outubro de 2000, padroniza a qualidade e identidade do mel comercializado, 

estabelecendo valores e parâmetros para características sensoriais e físico-químicas. 

Dessa forma, o presente estudo tem por finalidade realizar análises que avaliem a 

qualidade do mel comercializado na cidade de Montes Claros- MG. Nas amostras foram 

analisados parâmetros físico-químicos como umidade, Lund, Fiehe, lugol e parâmetros 

de sujidades como análise microscópica. Dos testes realizados, apenas os testes de 

umidade e Lund não apresentaram resultados fora do parâmetro estabelecido. Para os 

testes de Fiehe, lugol e análises microscópicas, em pelo menos um dos experimentos 

essas amostras apresentaram divergência aos padrões estabelecidos. Observa-se pelo 

estudo que há a necessidade de mudanças no processamento e armazenamento desse 

produto, garantindo-se assim a sua eficiência farmacológica e nutritiva. 

 

Palavras-chave: Mel; Análise físico-química; Ação Farmacológica; Adulteração. 

 

 

ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS E IDENTIFICAÇÃO DE ERROS EM 

PRESCRIÇÃO MÉDICA MANUSCRITA EM UM HOSPITAL DE MONTES 

CLAROS – MG 
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Lusiomar Renato Silva 

Thiciane Rocha Leite 

Maria Dolores Tiago Vaz 

 

RESUMO 

 

A prescrição médica é uma ordem escrita, que exige ética e competência adquirida na 

prática clínica pelo profissional que a escreve. O sistema informatizado com controle de 

estoque por código de barras permite o desenvolvimento preciso desses processos, além 

de proporcionar segurança na rastreabilidade de medicamentos e materiais com domínio 

total sobre lote e validade, além da legibilidade das prescrições. Objetivo geral: Avaliar 

prescrições medicamentosas em um hospital de Montes Claros. Materiais e métodos: 

O estudo apresenta uma pesquisa de característica descritiva, retrospectiva, longitudinal 

e análise quantitativa com resultados de análise de prontuários e prescrições médicas 

arquivadas em um hospital de Montes Claros – MG, que atende a população com 

cirurgias eletivas e internação de 24 horas. Foram analisadas 200 prescrições médicas 

manuscritas, todas da clínica cirúrgica. A análise ocorreu conforme preconizado na 

metodologia. Com base nos dados apresentados, é nítida a importância da implantação 

do sistema eletrônico. Conclusão: De acordo com os resultados encontrados, foi 

possível observar que há erros nas prescrições manuscritas que podem ocasionar 

problemas aos pacientes internados. A proposta de melhorias no ambiente hospitalar 

abrange diferentes resultados com a implantação de um sistema eletrônico visando 

beneficiar o paciente, o prescritor e diversos setores do âmbito hospitalar. 

 

Palavras- chave: Erros de medicação. Prontuário Eletrônico. 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA A PACIENTES GERIÁTRICOS USUÁRIOS DO 

CAMPUS AMAZONAS EM MONTES CLAROS. 

 

Luciana Soares Fernandes 

Mariane Lopes Cardoso 

Maria Dolores Tiago Vaz 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar e ampliar o conhecimento dos pacientes sobre a hipertensão arterial, 

buscando orientá-los ao uso correto e uso racional dos medicamentos e a adesão e estilo 

de vida adequado, informar a importância de um acompanhamento farmacoterapeutico 

no tratamento da doença. Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo/quantitativo 

descritivo probabilístico, experimental e longitudinal, realizado com 10 pacientes 

hipertensos usuários do Campus Amazonas/CEMED, selecionados atrás do Método 

Dáder colhendo dados sobre os hábitos de vida, medicamentos utilizados. Resultado: 

observou uma redução respectivamente, havendo redução estatística significativa dos 

níveis da PA entre a segunda e quarta visita, os erros relacionados aos medicamentos 

foram corrigidos, conseguindo-se a redução gradual da PA de 7 pacientes, sem 

ocasionar mudanças na farmacoterapia. Conclusão: O estudo relata que o 

acompanhamento farmacoterapêutico contribuiu grandemente para a segurança e 

eficácia durante a farmacoterapia, proporcionando a redução dos problemas 

relacionados ao medicamento (PRM), melhorando a qualidade de vida dos pacientes. 
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Esse acompanhamento farmacoterapêutico pode garantir a manutenção dos níveis 

pressóricos, assim estabilizando e os mantendo dentro dos limites adequados e seguros. 

 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica, Acompanhamento Farmacoterapêutico, 

Hipertensão Arterial, Pacientes, Medicamentos, Farmacoterapia. 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES USUÁRIOS DE TABACO: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Estéfane Silva Reis  

Keth Wiviane Silva  

Maria Dolores Tiago Vaz 

 

RESUMO 
 

O consumo de tabaco durante muito tempo foi visto como um símbolo ligado a status e 

independência gerando preocupação em decorrência dos malefícios desse ato, 

principalmente pela presença da nicotina que leva ao vicio é um dos principais fatores 

que influenciaram na mortalidade em todo o mundo, o tratamento do combate ao tabaco 

é longo e contínuo e demanda o acompanhamento de um farmacêutico. Esse 

profissional irá desempenhar grande papel, o de assegurar que o paciente esteja 

devidamente orientado sobre o uso racional de medicamentos, pois os efeitos da 

abstinência são inúmeros. Objetivo: realizar revisão de literatura cientifica sobre a 

importância do farmacêutico no tratamento do tabagismo. Metodologia: a metodologia 

adotada foi a de princípios da revisão de literatura, através de artigos científicos 

publicados. Conclusão: foram encontrados diversos artigos referentes ao tabagismo e ao 

papel do profissional farmacêutico no combate ao tabaco, percebendo a grande 

preocupação sobre os malefícios causados por esse hábito tão mortal. 

 
Palavras chave: Atenção Farmacêutica, Tabaco, Nicotina. 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA COM FOCO EM EMPREENDEDORISMO 

SOCIAL  
 

Eliane da Silva Pereira 

Fernanda Gonçalves de Souza 

Felipe Queiroz Alvarenga 
 

RESUMO 
 

A Atenção Farmacêutica é um fator relevante para prática do profissional farmacêutico 

interagindo de forma direta com o paciente atendendo todas as suas necessidades 

relacionadas ao uso de medicamentos. O Programa Farmácia Popular tornou-se uma 

nova fonte de receita para as drogarias, uma vez que, a população mais carente é 

subsidiada integral ou parcialmente pelo governo. Uma visão empreendedora sobre essa 

necessidade de se consumir medicamentos trouxe a possibilidade de aumentar o número 

de medicamentos comercializados e consequente lucratividade através da 

implementação de ações de saúde prestadas à comunidade. Este trabalho avaliou como a 
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atenção farmacêutica aplicada aos pacientes atendidos pelo Programa de Farmácia 

Popular pode aumentar a fidelização dos clientes na Drogaria X e consequentemente 

provocar um aumento nas vendas. Trata-se de um estudo longitudinal com intervenção, 

quantitativo e descritivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 

Educativa do Brasil (SOEBRAS) estando de acordo com a Lei nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Ações de saúde como estratégia de expansão de negócios 

constituem-se como atitudes empreendedoras onde comunidade e empresários 

interagem de forma ativa beneficiando-se dessas relações tanto social quanto 

economicamente. O Resultado desse trabalho cria perspectivas para novos estudos de 

empreendedorismo e negócios de impacto social. 

 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Medicamentos; Farmacêutico. 

Empreendedorismo. 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE 

FARMÁCIA 
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RESUMO 
 

Introdução: Por muito tempo as atividades do profissional farmacêutico tinham enfoque 

apenas ao medicamento e todas as suas ações referentes à gestão. Ao longo do tempo o 

Farmacêutico foi conquistando outros locais de atuação, onde aumentou sua 

importância. Objetivo: Esse artigo tem como objetivo avaliar a percepção do acadêmico 

de Farmácia em relação à Atenção Farmacêutica. O trabalho aqui exposto visa verificar 

o conhecimento dos acadêmicos de farmácia a respeito da prática de Atenção 

Farmacêutica. Metodologia: Esse estudo apresenta-se em caráter transversal, de 

abordagem quantitativa e também comparativa, realizado junto a um grupo de 113 

acadêmicos de farmácia de uma faculdade do município de Montes Claros, MG. A 

pesquisa será constituída de um questionário. Foi solicitada uma autorização à 

Instituição através do TCI e para os acadêmicos o TCLE. Foram selecionadas as salas 

do curso de farmácia. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética das 

Faculdades Integradas do Norte de Minas- FUNORTE. Resultados: A pesquisa 

demonstrou a participação de 76 mulheres (67,26 %) e 37 homens (32,74%), em que 80 

deles estão aptos a prestar Atenção Farmacêutica à comunidade (71%) e 33 

confirmaram que não se sentem aptos (29%). Discussão: Para os acadêmicos, a 

importância/necessidade da Atenção Farmacêutica vem para ser atuantes do mercado de 

trabalho, saber entender e auxiliar o próximo e obter uma visão ampla da Atenção 

Farmacêutica. Conclusão: De acordo com os resultados, observou-se que a maioria dos 

acadêmicos entendeu o significado da Atenção Farmacêutica e a necessidade da mesma. 

 

Palavras Chave: Atenção Farmacêutica. Farmácia. Farmacoterapia. 
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ATIVIDADE TÓXICA FRENTE À ARTEMIA SALINA E AVALIAÇÃO 

ETNOBOTÂNICA DA PLANTA CONHECIDA VULGARMENTE COMO CHÁ 

PODRE 

 

Deyse Dayalle Figueiredo Santos  

Edilene Rodrigues Ferreira 

Eurisliene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade tóxica frente a Artemia salina 

e, realizar levantamentos etnobotânico e etnofarmacológico da planta conhecida 

vulgarmente como chá podre, em uma comunidade do município de Montes Claros – 

MG, como contribuição ao conhecimento científico da referida planta. Para a execução 

deste estudo, realizou uma pesquisa transversal, qualitativa e quantitativa, foi utilizado 

três estratégias metodológicas:  coleta de dados através de entrevista semiestruturada, 

coleta do material botânico e pesquisa experimental. A planta chá podre é muito 

utilizada pela comunidade de Espigão, sua forma de extração é a maceração tendo como 

indicação problemas do trato gastrointestinal. Inferiu-se que a planta chá podre, 

pertence a família Asteraceae do gênero Eupatorium. Os resultados obtidos pelos testes 

de fitoquímica mostraram-se significativamente positivos para flavanóides, saponinas, 

taninos e substancia amarga. No ensaio frente à A. salina houve ausência de toxicidade 

das amostras, o resultado da DL50 para todas as amostras foi superior a 1000 μg/mL. É 

de suma importância que realize estudo aprofundado acerca da utilização da planta 

vulgarmente conhecida como chá podre, para que o conhecimento empírico se 

mantenha. 

 

Palavras Chave: Etnobotânica; toxicidade; fitoterapia; Artemia salina. 

 

 

AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES GERIÁTRICOS E ARMAZENAMENTO 

DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS 
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André Fabrício Pereira Cruz 

 

RESUMO 
 

 A automedicação é o fenômeno no qual o indivíduo lança mão de recursos terapêuticos 

para resolver seus problemas de saúde sem contar com a prescrição de um profissional 

habilitado para tal. O elevado índice de envelhecimento populacional faz com que haja 

maior preocupação com esse problema de saúde pública, haja visto que os idosos são a 

classe mais medicalizada. Sendo assim o objetivo desse artigo foi avaliar a incidência da 

automedicação em indivíduos idosos, assim como avaliar as condições de 

armazenamento dos medicamentos em domicílio. Trata-se de um estudo transversal 

com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com 121 idosos do município de 

São Francisco-MG. Dentre os participantes 65% eram mulheres e 30% tinham entre 60 

e 65 anos. 66% não conheciam o termo automedicação e 83% sabem dos riscos 

envolvidos nessa prática e mesmo assim 91% executavam a automedicação. Os 
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medicamentos analgésicos/antitérmicos foram os mais citados (95 vezes) e ainda 54% 

afirmaram já ter olhado na bula a forma correta de armazenamento domiciliar dos 

medicamentos. Os resultados obtidos mostram que a automedicação em idosos é uma 

prática crescente mesmo os idosos estando cônscios dos riscos inerentes a prática, e a 

forma de armazenamento  mostrou-se  satisfatória. 

 

Palavras Chave: Saúde pública, Automedicação, Idoso, Armazenamento de 

medicamentos. 

 

 

AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS EM UM ESF – ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
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RESUMO 
 

Introdução: o farmacêutico é responsável por otimizar a segurança, qualidade e adesão 

ao tratamento farmacoterapêutico. A terapia medicamentosa é essencial na recuperação, 

prevenção e na promoção da saúde. No entanto, a utilização de medicamentos de forma 

incorreta pode trazer riscos à saúde do indivíduo. Materiais e Métodos: Foram 

analisadas prescrições médicas recebidas em uma ESF da cidade de Montes Claros – 

MG. Para coleta de dados foi utilizada uma tabela elaborada pelos pesquisadores. A 

tabulação, análise e interpretação dos dados foram feitas através de software Excel. 

Resultados e Discussão: Foram analisadas 441 prescrições e avaliados 869 

medicamentos, onde se encontrou 28 classes terapêuticas e vários erros relacionados a 

medicamentos. Um desses medicamentos, a amoxicilina, foi o mais indicado: 69 vezes; 

e subsequente, a classe terapêutica mais apresentada foi a de antibióticos; 22,61% dos 

medicamentos, não estavam descritos na RENAME e 5,22% das prescrições 

apresentaram ilegibilidade. Conclusão: A prescrição médica é um ato de 

responsabilidade, pois implica diretamente na saúde do paciente. Com a ocorrência de 

tantos erros, a importância do farmacêutico deve ser salientada por ser um profissional 

especializado em medicamentos.  

 

Palavras-chave: Prescrição médica. Estratégia de Saúde da Família. Atenção 

farmacêutica.  

 

 

AVALIAÇÃO DE ERROS DE PRESCRIÇÃO E CALIGRAFIA DE 

RECEITUÁRIOS MÉDICOS 
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RESUMO 
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Objetivou-se com este estudo avaliar os erros de prescrição e caligrafia em receituários 

médicos para dispensação de medicamentos em uma drogaria de Montes Claros – MG. 

Após a aprovação do comitê de Ética em Pesquisa, foram avaliados 500 receituários 

médicos, no período de Setembro a outubro de 2016, de pacientes de ambos os sexos, 

faixa etária aleatória, que continham caligrafia ilegível e falta de dados vigentes na 

legislação. Realizou-se também a aplicação de questionário contendo 10 questões 

fechadas de múltipla escolha aos balconistas e farmacêuticos da mesma drogaria. Foram 

detectados ao total sete erros de prescrição nas amostras das receitas, e dentre as 

principais dificuldades do profissional do balcão, estava em compreender as prescrições 

ilegíveis e com falta de dados. Ainda há muito que ser revisado nas prescrições, mas 

neste estudo é visto a melhora gradativa da caligrafia médica e como os erros estão 

diminuindo em consequência disto. 

 

Palavras-chave: Médico; Balconista; Farmacêutico; Dispensação. 

 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO ACERCA DA 

VALIDADE, DESCARTE E ARMAZENAMENTO DOMICILIAR DE 

MEDICAMENTOS E A INFLUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA 

DISPENSAÇÃO 

 

Alan Patrik Pereira Azevedo 

Tharcísio Alencar Ferreira 

André Fabrício Pereira Da Cruz 

 

RESUMO 
 

Medicamentos são insumos farmacêuticos produzidos com o intuito de promover a 

saúde, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Porém, 

quando apresentam vencidas suas validades, há necessidade de promovermos sua 

inutilização e descarte adequado para evitar ou minimizar os impactos ambientais e 

problemas de saúde pública como intoxicações e contaminações. Foi realizada uma 

pesquisa que apresenta caráter corte transversal e análise quantitativa de conveniência, 

baseada na avaliação do conhecimento da população acerca da validade, descarte e 

armazenamento domiciliar de medicamentos e a influência dos profissionais atuantes na 

dispensação. A população desta pesquisa foi composta de 200 indivíduos maiores de 18 

anos que estavam passando pela Praça da Matriz, na região central de Montes Claros-

MG.  Os resultados mostram que a população possui o hábito de descartar os 

medicamentos de forma incorreta e em locais inadequados; dessa forma, promover 

campanhas e projetos de recolhimento dos medicamentos vencidos é uma maneira de 

amenizar a situação de descarte incorreto que é uma prática comum e, para isso faz-se 

necessário o apoio, o financiamento e a responsabilidade das entidades governamentais 

e dos próprios geradores de resíduos, as indústrias farmacêuticas.  

  

Palavras-chaves: Armazenamento de medicamentos. Prazo de validade de 

medicamentos. Descarte de medicamentos. Farmacêutico. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E PREFERÊNCIA ENTRE 

MEDICAMENTO REFERÊNCIA, SIMILAR E GENÉRICO PELA 

POPULAÇÃO 

 

Tayane Santos Rodrigues 

Tiéllen Lorrane Batista Ribeiro 

André Fabricio Pereira da Cruz 

 

RESUMO 
 

Este estudo realizou um levantamento do conhecimento e preferência da população em 

relação às categorias de medicamento: referência, similar e genérico, além disso, 

avaliou qual categoria é a mais prescrita. A pesquisa se caracteriza como quantitativa, 

transversal e comparativa. A amostra foi constituída por 180 pessoas, consumidores de 

medicamentos de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 50 anos. Os questionários 

foram aplicados de forma aleatória na região central da cidade de Montes Claros-MG. 

Para averiguar a categoria mais prescrita pelos médicos foi realizada uma análise de 60 

prescrições de uma Drogaria. Os dados coletados foram lançados em uma planilha no 

programa Excel 2010 e interpretados. Foi oferecido aos participantes uma cartilha 

informando os conceitos e a diferença entre medicamento referência, similar e genérico, 

podendo assim contribuir para uma maior liberdade de escolha na hora da compra. Este 

estudo obteve resultados que demonstraram um alto índice de conhecimento e aceitação 

de medicamentos genéricos, além disso, a maioria da população aceita a troca de 

medicamentos referência e similar pelos genéricos, neste estudo também concluiu-se 

que os medicamentos referências são os mais prescritos pelos médicos e em relação à 

preferência da população a classe dos genéricos foi a mais citada. 

Palavras-Chaves: Medicamento genérico, Medicamento Referência, Similar. 

 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O USO DE 

ANTICONCEPCIONAIS 

 

Adimara Gonçalves de Souza 

Ruthy Melo da Cruz 

Paulo José da Mota Junior 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho de revisão bibliográfica têm como objetivo geral: Compreender e 

avaliar acerca de uma reflexão sobre o conhecimento relacionado ao uso de 

anticoncepcionais. A metodologia utilizada para a abordagem do referido tema foi de 

cunho bibliográfico, transversal, qualitativa e quantitativa. A qual permitiu observar a 

administração de políticas públicas que tendem a oferecerem a distribuição gratuita 

mensal, sob o controle de profissionais responsáveis pela ESF, ou mesmo, as vendas de 

anticoncepcionais pela Drogaria, confirmandode forma global, uma positiva avaliação 

dos farmacêuticos e dos usuários, fundamentalmente em função da oportunidade de 

dispensar os métodos contraceptivos de forma mais rápida. Tais países que estabelecem 

a referida política, tendem a discutirem sobre a falta de mobilização de conselhos, 

palestras e maiores informações sobre a saúde sexual e reprodutiva para as usuárias, 

clientelas e consumidores. No entanto no Brasil a maioria dos casos, tais medicamentos 
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são vendidos sem prescrição médica e sem orientação até dos próprios farmacêuticos 

em determinados casos, pois ainda carece de uma política pública que invista na 

qualificação dos profissionais farmacêuticos responsáveis para informar, esclarecer e 

oferecer um atendimento a  nível  de excelência, só assim as pessoas serão 

conscientizadas e esclarecidas sobre a importância do receituário médico e da qualidade 

e eficiência do atendimento no âmbito farmacêutico. 

 

Palavras-Chave: Uso de anticoncepcionais das clientes. Políticas Públicas. Estratégias 

de Saúde da Família.  

 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL POR PACIENTES ATENDIDOS NA UBS/ESF 

LOURDES I EM MONTES CLAROS - MG 

 

Fernanda Rodrigues Souza 
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Daniela Hirsch 

 

RESUMO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das patologias que mais acometem idosos. Com 

o envelhecimento da população estima-se que o número de hipertensos irá aumentar 

consideravelmente nos próximos anos, sendo necessário repensar estratégias de atenção 

a estes pacientes. O profissional farmacêutico pode auxiliar não apenas na dispensação 

de medicamentos, mas também na orientação de pacientes e profissionais da saúde, 

evitando-se assim interações medicamentosas, má adesão ao tratamento medicamentoso 

e efeitos adversos. O objetivo do presente estudo foi verificar a adesão de hipertensos ao 

tratamento medicamentoso, bem como as possíveis interações medicamentosas e 

reações adversas nessa população. A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo 

exploratório, descritivo, de corte transversal e análise quantitativa. Participaram do 

estudo 130 pacientes hipertensos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família Lourdes 

I, do Município de Montes Claros-MG. A média de idade da população estudada foi de 

64,6 anos. Verificou-se que a inserção do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde - 

APS não se dá de forma efetiva, embora 97,69% da amostra tenha relatado uso contínuo 

da medicação 87,69% (n=114) dos pacientes relatou não ter recebido nenhuma 

orientação do profissional farmacêutico, também não foram relatadas visitas 

domiciliares feitas pelo farmacêutico. A presença de profissionais da saúde no ambiente 

domiciliar pode auxiliar na gestão dos medicamentos, evitando, assim, erros de doses, 

horários, dentre outros.  

 

Palavras-Chave: Assistência Farmacêutica; Atenção Primária à Saúde; Hipertensão 
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RESUMO 
 

Introdução: A busca pelo corpo perfeito está cada vez mais presente na sociedade 

moderna. Métodos e intervenções que alcancem tais objetivos encontram-se disponíveis 

no mercado da beleza, como as mais variadas técnicas estéticas e cirúrgicas. Um 

distúrbio relevante e que afeta a maioria da população, ocasionando insatisfação 

principalmente em mulheres, é a estria. As estrias são lesões cutâneas lineares visíveis 

que se dispõem paralelamente umas às outras, podendo ser raras ou numerosas. Para o 

tratamento dessa disfunção estética, utiliza-se a carboxiterapia associada ao peeling de o 

ácido retinóico, entre outros. A carboxiterapia é um método que utiliza gás carbônico, 

gerando processo inflamatório, acelerando a produção de colágeno e elastina, renovando 

a pele e levando ao desaparecimento das estrias. O ácido retinóico também promove 

inflamação, com posterior reorganização do tecido dérmico e melhora no aspecto 

cicatricial causado pelas estrias. Objetivo: O presente estudo objetiva verificar o uso e 

benefícios da carboxiterapia, associado ao peeling de ácido retinóico no tratamento das 

estrias brancas e rosadas. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 

sistemática, onde foram verificadas opiniões de diversos autores a respeito da terapia 

associada no tratamento das estrias. Resultados: A revisão dos dados coletados aponta 

que os autores foram unanimes em relação à eficácia no tratamento da carboxiterapia 

associado ao ácido retinóico. Considerações finais: Atualmente técnicas seguras e 

efetivas são encontradas no tratamento das estrias recentes ou tardias, mesmo que os 

resultados algumas vezes não alcancem um desaparecimento total das mesmas, as 

terapêuticas atuais citadas neste estudo contribui para importante resultado e satisfação 

dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Carboxiterapia. Ácido Retinóico. Estrias.  
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RESUMO 
 

A anticoncepção é definida como a utilização de métodos e técnicas que previnem a 

gravidez indesejada e protegem contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). 

A escolha pelo método contraceptivo a ser utilizado geralmente é baseada na 

preferência dos jovens, porém deve ser associada a informações e orientações de 

educação sexual. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de conhecimento das 

acadêmicas dos cursos de Farmácia e Direito sobre os métodos anticoncepcionais. Para 

a realização deste estudo foi utilizado um questionário, englobando questões referentes 

ao uso dos métodos anticoncepcionais e o conhecimento a respeito dos mesmos. 

Evidenciou-se que 69,9% das acadêmicas no curso de Farmácia e 66,7% no curso de 

Direito fazem uso de métodos anticoncepcionais. As mesmas revelaram ter 

conhecimento a respeito do seu método anticoncepcional, sendo 77,7% e 80,4%, 

respectivamente, mas ressalta-se que quando contestadas sobre alguns tipos de métodos, 
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as respostas revelaram conceitos equivocados. Os resultados encontrados evidenciam 

uma lacuna entre as campanhas de orientação, as disciplinas abordadas durante a 

graduação e a educação sexual adquirida pelas acadêmicas. Exalta-se a importância do 

profissional da saúde a respeito do assunto abordado, como também se reforça a 

necessidade de uma educação sexual mais efetiva para a população em geral, e não 

apenas acadêmicas dos cursos da área da saúde. 

 

Palavras-chave: Anticoncepcionais. Conhecimento. Educação Sexual.  
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Eurislene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

A fitoterapia é uma área da Medicina na qual a terapêutica é baseada no uso de 

medicamentos constituídos de ativos derivados de plantas ou mesmo a própria planta. O 

Brasil possui uma grande biodiversidade vegetal sendo um diferencial do país em se 

tratando de produtos naturais. Nos últimos anos, tem-se notado a criação de diversas 

políticas públicas que inserem a fitoterapia na Atenção Primária à Saúde o que exige 

profissionais capacitados e bem qualificados para uma atuação eficiente. Diante disso, 

objetivou-se analisar o conhecimento e interesse sobre as práticas da fitoterapia pelos 

acadêmicos do curso de graduação em Farmácia. Trata-se de um estudo de campo, de 

natureza transversal e quantitativa, com amostra de 132 acadêmicos, de ambos os sexos, 

na faixa etária de 18 a 60 anos, frequentes no primeiro, quinto e décimo período do 

curso de graduação em Farmácia de instituição privada de ensino superior na cidade de 

Montes Claros – MG. Os dados foram coletados através um questionário semi-

estruturado e adaptado. Verificou-se que acadêmicos possuem conhecimento sobre 

plantas medicinais a partir do censo comum. Evidenciou-se que 65,9% dos alunos 

questionados sabem o conceito de fitoterapia e ainda a diferença entre  medicamento 

fitoterápico e  planta medicinal. A maior parte dos acadêmicos (31,8%) possuem o grau 

médio de interesse sobre a temática e 93,2% acham importante ter disciplinas sobre 

plantas medicinais e fitoterápia nos cursos da área da saúde. Conclui-se que, compete às 

instuições de ensino superior possibilitar o acesso dos acadêmicos às formas alternativas 

de assistência à saúde. 

 

Palavras Chave: Fitoterapia; Plantas Medicinais; Regulamentação. 
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RESUMO 
 

Introdução: atualmente, o Brasil encontra-se no 5º lugar no mundo no que concerne ao 

ranking de uso de medicamentos, e a automedicação é uma prática comum na 

sociedade. Diversos são os fatores que induzem ao uso indiscriminado de desses 

produtos, o que pode gerar inúmeros danos à saúde quando se acredita estar agindo 

corretamente e alcançar a cura por intermédio da automedicação. Objetivo: avaliar o 

consumo de medicamentos entre acadêmicos de uma Faculdade do Norte de Minas. 

Metodologia: trata-se de um estudo do tipo exploratório, descritivo, transversal, com 

análise quantitativa realizada com 280 acadêmicos de uma faculdade privada. 

Resultado: os resultados obtidos foram tabulados em Programa Estatístico SPSS, versão 

22.0 e apresentado por meio de tabelas e gráficos, que mostraram um alto índice da 

automedicação entre os acadêmicos, principalmente dos cursos da área da saúde. 

Conclusão: considerando-se os dados da pesquisa, a automedicação prevalece entre os 

acadêmicos de todos os cursos. Portanto, fazem-se importantes nas instituições de 

ensino as informações sobre o risco dessa prática com vistas a que os próprios 

acadêmicos contribuam para o uso racional de medicamentos, para a preservação da 

saúde, além de levar as informações à população.  

 

Palavras-chave: Automedicação, Cuidados Farmacêuticos, Uso Racional de 

Medicamentos. 
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EFEITOS SOBRE OS INDIVÍDUOS 

 

Gleissa Bruna Santos Gomes  

Thaislani Fernanda dos Reis Rosa  

Paulo José da Mota Junior  

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral o de compreender, a identificação e a 

quantificação relacionada ao conhecimento dos pacientes atendidos na farmácia sobre a 

cronofarmacologia do medicamento. Em relação a metodologia, o estudo apresenta 

caráter transversal, quantitativo e instrumental de cunho bibliográfico de vários artigos, 

livros, revistas. São mostrados os avanços, bem como a necessidade de aprimorar este 

estudo, obtendo resultado melhores e ainda evitar muitos efeitos colaterais nos pacientes 

e a importância do papel do fármaco. Concluindo, os pontos positivos e negativos 

serviram como incentivo para a realização de estudos mais detalhados posteriormente 

com o intuito de dar continuidade a pesquisa a luz da literatura para apropriação de 

novos ressignificados e enriquecimento do embasamento teórico. 
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RESUMO 
 

O presente estudo teve como finalidade avaliar a aplicação da Atenção Farmacêutica 

(AF) na dispensação de Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINES) no balcão de uma 

rede de drogarias, em Montes Claros, MG. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo 

e transversal, caracterizado por pacientes que obtiveram estes medicamentos nos meses 

de setembro e outubro de 2016. Os dados foram coletados por via de um questionário e 

revelaram que o ibuprofeno é o medicamento da classe dos anti-inflamatórios não 

esteroidais mais vendido na drogaria estudada. É provável que este fato deve-se, 

primordialmente, a grande publicidade relacionada a este medicamento para os mais 

variados fins usuais e na inovação das formas farmacêuticas que necessitam de um 

tempo menor para produzir seu efeito farmacológico. Todos os indivíduos entrevistados 

consideraram importante a prestação da atenção farmacêutica no momento da 

dispensação desses e de outros fármacos, o que demonstra a demanda por farmacêuticos 

treinados em atenção farmacêutica nas farmácias e drogarias. 

 

Palavras chave: Atenção farmacêutica, medicamentos sem prescrição, anti-

inflamatórios. 
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RESUMO 
 

A Bidens pilosa L. é uma espécie da família Asteraceae, conhecida como picão ou 

picão-preto, as preparações com a planta possuem efeito comprovado não apenas 

antimicrobiano, mas também anti-inflamatório, antioxidante, antialérgico e cicatrizante. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano do extrato 

hidroalcóolico de todas as partes botânicas de Picão-preto (Bidens pilosa L.). Essa 

avaliação visou ainda validar o potencial antimicrobiano dessa espécie de modo que o 

chá da planta possa ser utilizado e reconhecido como fitoterápico. Os extratos foram 

diluídos em dimetilsulfóxido e obtiveram-se assim as soluções estoque as quais foram 

diluídas em caldo BHI para o teste antimicrobiano utilizando o método REMA em 

microdiluições com o revelador resazurina. O extrato não apresentou ação 

antibacteriana frente as cepas de S. aureus e E. coli, portanto maiores investigações 

quanto a resistência das bactérias e antimicrobianos alternativos. As substâncias naturais 

podem ser uma alternativa com alta viabilidade para a produção de fármacos 

antimicrobianos. 

 

Palavras Chave: Plantas Medicinais; Fitoterápicos; Antimicrobiano; Bidens; Extratos 

Vegetais. 



 

47 

 

 

 

 

ERROS DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS EM UMA FARMÁCIA MAGISTRAL 

NO MUNICÍPIO MONTES CLAROS-MG 

 

Manoel Adriano Vicente Santos 

Matheus Felipe Veríssimo Gonçalves 

Paulo Jose da Mota Junior 

 

RESUMO 
 

Introdução: Naturalmente são os médicos que decidem a terapia medicamentosa a ser 

utilizada, porém, sabe-se que prescrições ilegíveis ou incompletas, abreviaturas, rasuras 

e principalmente a falta de padronização da nomenclatura são fatores que desencadeiam 

elementos que levam à dificuldade de interpretação e a erros de medicação. Objetivo: 

Avaliar as prescrições médicas aviadas por uma Farmácia Magistral no município de 

Montes Claros – MG. Metodologia: O estudo apresenta caráter transversal descritivo, 

quantitativo e instrumental, foi realizado em uma farmácia Magistral no município de 

Montes Claros – MG. Foram avaliados 200 receituários médicos nos quais se observou 

as informações de legibilidade das prescrições, identificação do prescritor, identificação 

do paciente, dose e posologia do medicamento e abreviaturas. Resultados: Os dados 

apontam que uma parcela considerável de receitas apresenta legibilidade insatisfatória, 

comprometendo o entendimento do paciente e também dos profissionais responsáveis 

pela dispensação. Além disso, observaram-se abreviaturas constantes acompanhadas de 

ausência de informações ou de dados incompletos. Conclusão: É necessário que os 

profissionais em saúde adotem uma linguagem coerente e padrão no quesito 

informativo. Sendo assim, é de extrema importância a participação do farmacêutico no 

momento da dispensação, com a finalidade de avaliar esses erros e colaborar para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde.  

 

Palavras-Chave: Prescrições médicas. Legibilidade. Medicamentos. 

 

 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NO 

SETOR FARMACÊUTICO 

 

Edvânia Alves da Silva Ferreira 

Isabela Cristina Valeriano de Lima
 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 
 

O consumidor valoriza cada vez mais as ações administrativas voltadas para o 

marketing, pois são significativas para a fidelização, satisfação e conquista de novos 

clientes. A pesquisa justifica-se ainda por contribuir com a literatura sobre o tema, bem 

como o aprimoramento do conhecimento, proporcionando crescimento em todas as 

esferas. Considerando as informações apresentadas, destaca-se que o objetivo do 

presente estudo foi analisar as estratégias de marketing na fidelização de clientes quanto 

ao serviço esperado e ofertado, bem como o efeito das mesmas na decisão de compra 

dos consumidores em uma drogaria privada de Montes Claros/MG. O estudo tratou-se 
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de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A população foi composta de 

aproximadamente 1.500 pessoas clientes da drogaria e a amostra foi constituída por 306 

clientes (IC 95%), de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 60 anos. Neste estudo foi 

possível observar que o atendimento prestado pela farmácia é o grande diferencial da 

mesma, dessa forma, a empresa deve manter a estratégia de qualificação dos seus 

funcionários, a fim de proporcionar aos seus clientes um atendimento personalizado e 

de qualidade continuamente. Constatou-se também que a maioria dos clientes 

participantes da pesquisa afirmou que indicam a farmácia a outras pessoas, o que é um 

resultado de suma importância e muito positivo para a empresa estudada. 

 

Palavras-chave: Clientes. Marketing. Satisfação. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o conhecimento tradicional sobre plantas 

medicinais em duas comunidades rurais (Barrigudas e Condado do norte), localizadas 

no distrito de São João da Ponte – MG, Brasil. Trata se de um estudo descritivo 

quantitativo e transversal, utilizou se como instrumento de coletas de dados um 

questionário estruturado adaptado contendo 16 questões aplicados a 270  

participantes.Abordando dados sócio econômicos, plantas utilizadas,indicação. A 

maioria das plantas medicinais (86,%) é cultivada, comumente nos quintais, pelos 

moradores locais, A folha é a parte do vegetal significantemente mais utilizada na 

medicina caseira local (50,9%), a forma de preparo mais utilizada é a infusão ou chá 

(53,1%). Foi relatado gripe(21,48%) como a patologia mais citada em seguida 

inflamação (18,9%) e doenças relacionada com aparelho digestivo (10,7%).  Os 

resultados observados revelam que é necessário o desenvolvimento de estratégias para 

que a população tenha um maior conhecimento quanto ao uso de plantas medicinais, 

evitando assim, o consumo inadequado, e estimulando ainda mais seu uso, dentro de 

critérios que evitem prejuízos para a saúde. 

 

Palavras Chave: plantas medicinais, zona rural, fitoterápicos. 
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RESUMO 
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O excesso de trabalho do motorista de caminhão pode levá-lo a sofrer danos em sua 

saúde, pois a profissão acaba favorecendo estilos de vida pouco saudáveis como 

sedentarismo, hábitos alimentares inapropriados, uso de álcool e tabaco, e tratamento 

farmacoterapêutico ineficaz devido à administração incorreta dos medicamentos. O 

estudo teve como objetivo analisar a necessidade do cuidado farmacêutico voltado para 

os pacientes caminhoneiros do Norte de Minas, vulneráveis à hipertensão arterial e 

diabetes mellitus adquiridos em consequência do hábito de vida inadequado. Este foi 

um estudo de análise quantitativa e transversal em que foram analisados 150 

caminhoneiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que estão há mais de 1 ano na 

profissão. Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário estruturado, 

elaborado pelos próprios autores. Após a coleta de dados, os resultados foram tabulados 

com o auxílio do Microsoft Office Excel 2010. Observou-se que a maioria dos 

participantes era do sexo masculino, com idade entre 40 e 50 anos e que estavam há 

mais de 20 anos na profissão. Houve uma parcela significativa de motoristas já 

diagnosticados com hipertensão e/ou diabetes ou com histórico familiar. O estudo 

retratou que esse grupo não possui alimentação adequada, o que pode ser confirmado 

pela quantidade de pessoas que faz uso excessivo de sal, açúcar ou gorduras, alimenta-

se na hora errada fazendo poucas refeições diárias, e uma grande parcela não pratica 

exercícios físicos, fatores que, associados ao uso de álcool, tabaco e ao estresse gerado 

pela profissão, podem desencadear hipertensão e diabetes. 

 

Palavras-chave: Saúde. Hipertensão. Diabetes.  
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RESUMO 
 

A Atenção Farmacêutica é composta por práticas realizadas pelo profissional 

farmacêutico, com o objetivo orientar o paciente quanto ao uso racional de 

medicamentos. Na ausência desta prática, o processo de cura pode ser comprometido e 

como consequência uma série de transtornos para o paciente, desde o agravamento do 

quadro ao óbito. Diante, deste contexto cabe ao Farmacêutico exercer um papel 

complementar em relação ao atendimento médico, pois o paciente terá maior aderência 

ao seu tratamento. Na Atenção Farmacêutica, o farmacêutico tem como foco principal o 

paciente. A pesquisa avaliou o exercício da Atenção Farmacêutica no município de 

Jaíba-MG. A população foi constituída por profissionais farmacêuticos das drogarias 

privadas do município. A amostra foi composta por 13 farmacêuticos responsáveis 

técnicos ou substitutos das drogarias, selecionados intencionalmente. Utilizou-se como 

intrumento para a coleta de dados a aplicação de questionários compostos por 13 

questões fechadas, em seguida os dados obtidos foram tabulados e interpretados. Os 

resultados obtidos confirmam que metade dos farmacêuticos se sentem pouco 

valorizados e tem como maior dificuldade para o desenvolvimento da Atenção 

Farmacêutica o grande número de funções no dia-a-dia. Porém mesmo diante das 

dificuldades todos os avaliados exercem a Atenção Farmacêutica. 
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RESUMO  
 

O farmacêutico ao atuar no cuidado direto com o paciente tem por objetivo prestar 

Atenção Farmacêutica, que compreende em promover informações relacionadas aos 

medicamentos pertinentes ao seu uso correto, desenvolver atividades que possam 

conscientizar sobre automedicação. O objetivo principal deste estudo foi avaliar a 

percepção da população acerca do profissional farmacêutico e de sua atuação no 

ambiente da drogaria, tratando-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e transversal. 

Os dados da pesquisa foram coletados mediante aplicação do termo de consentimento 

livre e esclarecido-TCLE, seguido de uma entrevista. Sendo avaliadas 200 pessoas de 

ambos os sexos, selecionados de forma aleatória nas principais praças da cidade.  Os 

resultados demonstram que grande parte população reconhece a obrigatoriedade do 

profissional farmacêutico em contrapartida possuem dificuldades para distinguir seu 

papel e atuação no  âmbito da drogaria. Neste contexto, sobressai a necessidade de 

intensificar a realização de palestras e treinamentos sobre atenção farmacêutica, 

voltadas para o profissional farmcêutico bem como divulgação deste serviço através da 

mídia(tv, internet e rádio). O conhecimento da população sobre o atual perfil da 

profissão possibilita uma maior procura pelos serviços, visto que o farmacêutico é o 

profissional mais acessível á população que visa garantir promoção e recuperação da 

saúde, aumentando a qualidade e expectativa de vida da população.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho visa compreender, explanar e descrever a atuação inovadora do 

profissional farmacêutico na prática clínica farmacêutica, visando a orientação do 

paciente quanto ao uso correto de medicamentos. Após a implantação do consultório 

farmacêutico, o profissional irá realizar intervenções farmacêuticas relacionadas à 

prevenção, à identificação e à resolução de problemas associados às necessidades dos 

pacientes. Juntamente com os demais profissionais da saúde, o farmacêutico atuará de 

forma mútua, direta e recíproca viabilizando a adesão e a otimização do tratamento 



 

51 

 

 

prestado ao paciente, ampliando a efetividade e a segurança da farmacoterapia. Esse 

trabalho tem como objetivo apresentar as farmácias clínicas como campo de atuação do 

profissional farmacêutico contribuindo para a obtenção de melhores resultados do 

paciente com o uso de medicamentos na adesão à farmacoterapia. Tal atuação do 

profissional farmacêutico pode ser reconhecida como uma oportunidade de contribuição 

para o avanço do movimento clínico farmacêutico, promovendo a melhoria do acesso à 

saúde e aos serviços clínicos oferecidos à comunidade. Esse trabalho caracteriza-se por 

uma revisão bibliográfica, onde os dados desta revisão foram coletados por meio de 

pesquisas em livros, artigos, textos e discursos científicos, especialmente em bancos e 

depósitos virtuais vinculados ao tema proposto.  

 

Palavras Chaves: Farmácia Clínica; Consultório Farmacêutico; Atenção Farmacêutica. 
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RESUMO 
 

Com a evolução tecnológica e com o desenvolvimento de pesquisas, as indústrias do 

ramo farmacêutico vêm ganhando espaço em uma gama de fatores primordiais para a 

cura de doenças e para o bem estar dos seres vivos, pois se faz necessário que suas 

características de pesquisa tenham amplo espaço entre as outras classes industriais. A 

indústria farmacêutica cada vez mais vem se especializando em área limpa, buscando 

controlar as condições ambientais, para oferecer uma melhor qualidade ao produto e 

aumento a segurança para aquele que utilizará seu produto/medicamento, o cliente. 

Deste modo, o estudo das legislações que imperam como máxima de orientação para 

elaborar um produto farmacêutico assegurará que os produtos cheguem ao consumidor 

com o máximo de segurança possível minimizando os impactos à saúde dos mesmos. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva do tipo revisão bibliográfica. Sua 

finalidade é coletar informações relacionados à importância da obediência dos 

colaboradores da indústria farmacêutica em relação às normas de biossegurança em área 

classificada para promover a garantia da qualidade de seus produtos. Serão discutidos 

também sobre os principais riscos a que os funcionários do setor industrial farmacêutico 

estão expostos. A identificação das áreas de risco nos setores de produção de uma 

indústria farmacêutica podem reduzir os riscos relacionados à contaminação por 

microrganismos em áreas limpas. Os principais focos de contaminação são eliminados 

quando a gestão industrial lança mão de ferramentas criadas a partir do estudo das 

Normas Regulamentadoras criando mecanismos de controle que minimizem ocorrência 

de riscos no ambiente profissional. O farmacêutico é o profissional responsável por 

gerir esse serviço e, desta forma, deve estar em constante reflexão e estudo sobre 

aspectos de segurança, qualidade e desenvolvimento de metodologias que possam 

otimizar o setor produtivo não desconsiderando as normas de biossegurança e 

legislações pertinentes.  
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RESUMO 
 

Este trabalho objetivou-se em avaliar as publicações sobre o uso de plantas medicinais 

em gestantes. A hipótese deste estudo se baseia no pressuposto de que haja escassez de 

pesquisas sobre o uso de plantas medicinais por gestantes. A desinformação e o mau uso 

das ervas por gestantes, podem estar relacionados a pouca divulgação desta temática. A 

pesquisa realizada configurou-se como revisão integrativa. A amostra foi constituída 

por artigos publicados na base de dados do sítio BIREME, referente a publicações 

realizadas no período de 2004 a 2016. Em relação a análise da amostra selecionada 

foram obtidos os resultados classificados em relação às variáveis ano de publicação, 

local de publicação, tipo de pesquisa e foco da pesquisa. A partir dos dados coletados e 

analisados, é possível afirmar que existe falta de informações necessárias e 

fundamentais para o uso de plantas medicinais durante a gravidez, tanto por parte das 

gestantes assim como por parte dos profissionais da saúde.Dessa forma, este estudo 

pretendeu contribuir para maiores informações e esclarecimentos sobre o tema e propõe 

que mais trabalhos que relacionem gestantes e plantas medicinais sejam realizados e 

publicados, além de discutidos no meio acadêmico da área de saúde. 
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RESUMO 
 

O farmacêutico que atua na área Hospitalar tem como responsabilidade a Assistência 

Farmacêutica, seleção de medicamentos necessários; programação, aquisição e 

armazenamento adequado dos selecionados; manipulação daqueles necessários e/ ou 

indisponíveis no mercado. Ainda, atua na distribuição e dispensação com garantia de 

segurança, acompanhamento da utilização e orientação a paciente e equipe de técnicos 

presentes nas farmácias hospitalares. Objetiva-se com esse trabalho avaliar através de 

uma revisão de literatura a importância do farmacêutico na gestão hospitalar como 

principal responsável sobre aquisição e controle de estoque medicamentos. O estudo foi 

realizado com base em métodos qualitativos, pesquisas revisões de literatura, 

publicações disponíveis nas bases Medline, Lilacs e  Scielo nos últimos cinco anos e 
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com datas anteriores a  esse período. A Gestão em farmácia hospitalar possui uma 

grande importância estratégica, e vem crescendo cada vez mais, tornando 

imprescindível a atuação de farmacêuticos para melhor gerenciamento desse setor. 

 

Palavras-chaves: Gestão. Profissional Farmacêutico.  Farmácia hospitalar. 
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RESUMO 
 

Cânceres antigamente intratáveis hoje contam com técnicas diagnósticas mais precisas 

que permitem um diagnóstico precoce, e um tratamento que além de retardar o óbito, 

pode permitir a cura e a mínima redução da qualidade de vida. Diante de tantas 

transformações percebeu-se ainda que, o tratamento oncológico tem maior êxito quando 

realizado por uma equipe multidisciplinar, garantindo assim uma assistência integral. 

Neste contexto, a atenção farmacêutica surge como forma de potencializar os benefícios 

terapêuticos, com orientações precisas que garantem maior qualidade de vida, e melhor 

assistência ao paciente oncológico. Desta forma o objetivo do estudo foi realizar uma 

revisão integrativa de literatura sobre a atenção farmacêutica ao paciente oncológico. A 

busca sistemática por artigos foi realizada as bases de dados vinculadas à Biblioteca 

Virtual em Saúde-BVS. O farmacêutico atuante em oncologia exerce funções variadas 

que englobam desde a dispensação de medicamentos até a atenção farmacêutica com 

pacientes e familiares destes. Estudos apontam que a inserção do farmacêutico em 

equipes multidisciplinares possibilita a redução do número de erros de prescrição, 

aumento do entendimento da prescrição por familiares e pacientes, aumento da adesão 

ao tratamento farmacoterapêutico e melhora da condição de saúde dos pacientes. 

Embora os dados sejam concretos e o custo com a inserção de tais profissionais na 

assistência oncológica seja irrisório ainda verifica-se grande carência destes 

profissionais nos serviços de oncologia. 
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Os antibióticos são medicamentos frequentemente prescritos em consultórios e em 

âmbito hospitalar. Esses medicamentos apresentam uma grande variedade de classes e 

são divididos de acordo seu local de atuação. O médico e o farmacêutico possuem o 

dever de trabalhar em conjunto para que o paciente possa ter a terapia medicamentosa 

apropriada, com a finalidade da cura ao final do tratamento. Este é um estudo 

transversal de análise quantitativa, para o qual aplicou-se um questionário a um total de 

200 paciente/clientes de uma rede de farmácias privadas do município de Montes 

Claros, Minas Gerais. Para análise e interpretação dos dados coletados foi utilizado o 

programa Microsoft Office Excel 2010. Constatou-se que a maior parte dos usuários de 

antibiótico é do sexo feminino. Os B-lactâmicos foram a classe mais prescrita, 

representados pela Amoxicilina; em seguida aparecem os Macrolídeos, representados 

pela Azitromicina, sendo este o antibiótico mais presente nas prescrições. A procura 

pelo farmacêutico ainda se mostra escassa. A orientação por parte desse profissional 

ocorreu em 81,54% dos atendimentos realizados pelo mesmo. Um percentual de 79% 

dos pacientes disse ter recebido as orientações médicas sobre o uso de antibióticos. 

Conclui-se que o farmacêutico, nas farmácias e drogarias, assume o papel principal de 

dispensar e orientar seus clientes, para assegurar que a terapia medicamentosa esteja 

correta e segura. As classes de antibióticos prescritas tiveram relação com o tipo de 

infecção mais comum entre sexo e idade dos pacientes.  

 

Palavras Chave: Antibióticos; Medicamento; Farmácia; 

 

 

MEDICAMENTOS: DESCARTE DE VENCIDOS E UTILIZAÇÃO DE SOBRAS 

 

Milton Carlos Alves de Paula 

Nilzelane Lima Santos 

Marlucia Beatriz Lopes Pereira 

 

RESUMO 
 

Armazenamento e descarte indevido de medicamentos propiciam danos à saúde. Teve-

se como objetivo avaliar o descarte medicamentoso pelas famílias atendidas em 

Unidade Básica de Saúde do Norte de Minas. Estudo descritivo, quantitativo e 

transversal. Em pesquisa de campo, foram coletados dados por questionário 

semiestruturado. Os resultados foram: 82% armazenavam medicamentos em casa sendo 

os locais: quarto, cozinha, banheiro. 68% dos pesquisados observavam aparência e 

validade do medicamento ao utilizar. Em relação ao descarte de sobras, 51% depositam 

no lixo comum ou esgoto e após o vencimento este número eleva-se a 86%, enquanto 

13% relatam não descartar. 76% acreditam que o descarte inadequado desencadeia 

problemas de saúde pública e 82% afirmaram que não foram orientados sobre prática 

correta. Diante do exposto observa-se um número preocupante de medicamentos 

armazenados em casa, descarte inadequado e desinformação. Portanto necessita-se 

planejamento e estratégias em saúde pública a fim de minimizar este quadro. 

 

Palavras chave: Medicamentos; Prazo de Validade; Unidade Básica de Saúde. 

 

 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 
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Jonas Fonseca Dias 

Laert Adriano Pereira de Souza 

André Fabricio Pereira da Cruz 

 

RESUMO 
 

Anticoncepção é o uso de métodos e técnicas com a finalidade de impedir que o 

relacionamento sexual resulte em gravidez. Os métodos anticoncepcionais podem ser 

classificados em reversíveis e irreversíveis. Os contraceptivos hormonais são o método 

reversível mais utilizado pela população feminina brasileira (± 25%) para planejamento 

familiar e consiste da associação entre um estrogênio (em geral, etinilestradiol) e um 

progestogênio ou em apresentações de progestogênio isolado sem o componente 

estrogênico. Trata-se de uma revisão sistemática do tipo exploratória, descritiva, através 

de um levantamento bibliográfico sistematizado sobre os métodos contraceptivos 

hormonais, descrevendo sobre os principais métodos disponíveis no mercado, 

discorrendo sobre seu funcionamento, principais características farmacológicas, efeitos 

colaterais e riscos. Notou-se que a escolha do contraceptivo hormonal, depende muito 

dos efeitos colaterais de cada tipo de pílula, já que do ponto de vista de eficácia elas são 

muito parecidas. Portanto, são de extrema importância o conhecimento, funcionamento, 

eficácia, vantagens e desvantagens de cada um dos métodos contraceptivos hormonais. 

A falta de informação sobre estes itens leva ao seu uso inadequado, podendo ocorrer 

uma gravidez indesejada ou problemas cardiovasculares. 

 

Palavras Chave: Métodos Contraceptivos; Anticoncepção Hormonal; Gravidez 

Indesejada. 

 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES EM RELAÇÃO AO SERVIÇO 

PÚBLICO DA FARMÁCIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE 

 

Carla Fabíola Barbosa Quintino 

Anderson Antônio Pereira 

Marlúcia Beatriz Lopes Pereira 

 

RESUMO 
 

O uso da farmácia do SUS em uma unidade de saúde é algo corriqueiro para muitas 

pessoas. O acesso ao medicamento, às informações farmacológicas e as orientações de 

uso, são de suma importância para um tratamento eficiente. O nível de satisfação do 

usuário representa feedback essencial para análise e implementação de planejamento de 

ajuste do funcionamento da farmácia e do comportamento do farmacêutico para 

melhorar a adesão e o sucesso da farmacoterapia. O presente estudo tem como propósito 

avaliar o nível de satisfação dos usuários de uma farmácia do SUS de uma unidade de 

saúde da cidade de Montes Claros – MG. A amostra foi composta por 87 usuários 

daquela unidade de saúde, sendo aplicado questionário semiestruturado adaptado, 

composto de 14 perguntas. O estudo é de caráter descritivo, com abordagem 

quantitativa e de corte transversal. Cerca de 88,5% dos entrevistados mostraram-se 

satisfeitos com a disponibilidade do farmacêutico em responder suas perguntas.  Em 

relação ao horário de funcionamento da farmácia, 65,5% dos usuários, acreditam que o 
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horário disponível para atendimento seja adequado para ao público. Conclui-se que os 

usuários encontram-se satisfeitos em todos os aspectos daquela unidade de farmácia. 

 

Palavra-Chave: Satisfação. Farmácia. Saúde. Usuários. 

 

 

O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS POR PACIENTES HIPERTENSOS EM 

UMA UNIDADE ESF 

 

Helbiani Ramos Pereira 

 Núbia de Jesus Teles 

Marlúcia Beatriz Lopes Pereira  

 

RESUMO 
 

Chama-se de fitoterapia o tratamento baseado no uso das plantas medicinais. O 

conhecimento cultural aliado a falsa visão de que essas ervas nunca farão mal, estimula 

o preparo e uso inadvertido, que pode acarretar reações indesejáveis e interrupção ou 

substituição da farmacoterapia. A pesquisa teve como objetivo descrever a utilização de 

plantas medicinais por pacientes hipertensos. Como metodologia, o estudo configurou-

se como descritivo, corte transversal e análise quantitativa. Para a coleta de dados foi 

utilizado questionário adaptado de Oliveira; Machado e Rodrigues, 2014, contendo 

perguntas abertas e fechadas. Os dados foram tabulados pelo programa EXCEL 2010, 

para montagem de gráficos, tabelas. A amostra constituiu de 40 pacientes hipertensos, 

atendidos pelo ESF.  Os resultados demonstraram que a maioria dos hipertensos 

entrevistados são idosos, 70% usam fitoterapia, 55% não relatam este uso ao médico, a 

erva mais comum foi a folha de chuchu e o chá como forma de preparo. Ressalta-se que 

a justificativa para uso de ervas contemplou indicação médica e hábito cultural, o que é 

preocupante, pois conclui-se que a indicação médica ocorreu época anterior e que o uso 

foi retomado ou continuado sem orientação para isto no momento atual. Quanto à forma 

de preparo, o desconhecimento da diferença entre infusão e decocção pode ter 

influenciado o resultado e configurar perigo por manuseio e ingesta de forma 

inadequada.  

 

Palavras-Chave: Fitoterapia; Plantas Medicinais; Hipertensão.   

 

 

O USO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS NOS QUADROS DE 

ANSIEDADE 

 

Neide Cardoso Da Silva 

Edilane Cordeiro 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 
 

Introdução: Dentre as intercorrências de ordem mental, o transtorno da ansiedade, é o 

mais frequente e o mais oneroso aos sistemas de saúde dos principais países do mundo. 

Os fármacos utilizados para o tratamento desse transtorno são conhecidos como 

psicofármacos, sendo que o uso desses medicamentos pode gerar diversos efeitos 



 

57 

 

 

colaterais. Diante disso, elucida-se o tratamento da ansiedade com o uso de 

fitoterápicos, que são fármacos que podem ser obtidos exclusivamente a partir de 

compostos vegetais. Posto isso, o presente trabalho propõe investigar acerca do uso de 

medicamentos naturais (fitoterápicos) nos quadros de ansiedade. Objetivo: Analisar o 

perfil do uso de medicamentos fitoterápicos nos quadros de ansiedade em moradores 

cadastrados numa Estratégia Saúde da Família da cidade de Montes-MG. Metodologia: 

O estudo é de caráter exploratório, de natureza qualitativa por meio de uma pesquisa de 

levantamento. O universo do presente trabalho foram os pacientes atendidos por uma 

Estratégia de Saúde da Família - ESF da cidade de Montes Claros– MG, sendo a 

amostra composta por 100 pessoas. Resultados: A população pesquisada não possui 

hábitos favoráveis ao uso de medicamentos fitoterápicos, sendo que apenas 29% dos 

entrevistados já utilizaram esse tipo de medicamento em algum momento da vida. Dos 

medicamentos utilizados, constatou-se que 66% eram indicados em casos de desordens 

psicológicas. Conclusão: É necessário a criação de estratégias voltadas à propagação do 

conhecimento da população em relação aos benefícios proporcionados pelo uso de 

fitoterápicos. Além disso, é importante que a comunidade médica adote uma postura 

favorável à tal prática, possibilitando, quando exequível, a substituição do medicamento 

sintético pelo fitoterápico. 

 

Palavras-Chave: Estratégia Saúde da Família; Medicamentos Fitoterápicos; Transtorno 

de Ansiedade. 

 

 

O USO DE FITOTERÁPICOS ALIADO AOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 

 

Amanda Thais P. Mendes 

Eliane Kele T. Novais 

Janini Tatiane L. S. Maia 

 

RESUMO  
 

Os fitoterápicos utilizados no processo de emagrecimento são aqueles que apresentam 

propriedades termogênicas, diuréticas, laxantes e que reduzam o colesterol. Objetivo: 

Avaliar o uso de fitoterápicos aliado aos procedimentos estéticos na cidade de Montes 

Claros-MG. Metodologia: Foram, realizadas pesquisas em clínicas de estética 

localizadas na cidade de Montes Claros-MG, nas quais são realizadas prescrições de 

fitoterápicos e procedimentos aliado ao processo de emagrecimento. Resultados: 

Verificou-se que os fitoterápicos são utilizados no processo de emagrecimento, sendo os 

mais utilização, Camelia sinessis, Citrus aromatium, Garcinia cambogia, e que são 

utilizados sempre aliados a outros procedimentos. Conclusão: Nota-se que a utilização 

dos fitoterápicos é uma alternativa no processo de perda de peso, portanto, são 

necessários mais estudos que comprovem sua eficácia, uma vez que sua utilização vem 

sendo feita aliada a mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, 

dificultando sua comprovação e eficácia. 

 

Palavras-chaves: Medicamentos Fitoterápicos. Fitoestética. Qualidade de Vida. 

 

 

OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO REALIZADA POR ESTUDANTES DE 

CURSOS DAÁREA DA SAÚDE – ARTIGO DE REVISÃO 
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Diomerson Cardoso Ramos
 

Melque Luiz Lopes Da Costa
 

Felipe Queiroz Alvarenga 

 

RESUMO  
 

A automedicação é caracterizada pela administração de medicamentos, sem prescrição, 

com a finalidade de amenizar sintomas e tratar doenças. De acordo com a definição da 

OMS - Organização Mundial da Saúde a automedicação deve ser entendida como um 

dos elementos do autocuidado. Ao adquirir medicamentos inadequados o indivíduo 

pode estar sujeito ao risco de efeitos adversos e ter gastos desnecessários. Além disso, a 

automedicação, feita de forma indiscriminada, pode mascarar sintomas importantes, 

agravando o quadro clínico e levando a uma recomendação terapêutica equivocada, 

podendo ainda causar reações iatrogênicas, piorando as condições do paciente e 

ocasionando muitas vezes, transtornos mais graves que a doença inicial. Nesse sentido, 

o presente trabalho constitui-se como revisão bibliográfica que teve por objetivo realizar 

uma análise descritiva de periódicos que constam sobre a prática da automedicação 

realizada por profissionais da saúde, buscando conhecer as consequências dessa 

autoadministração de fármacos e se os conhecimentos adquiridos pelos mesmos durante 

a formação acadêmica interferiram nessa prática. 

 

Palavras chave: Automedicação, Riscos, Cuidado à Saúde. 

 

 

PAPILOMA VÍRUS HUMANO: CONHECIMENTO E ADESÃO À 

VACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 

 

Jaderson Vinicius Cardoso de Souza 

Mábson Lopes Rodrigues 

André Fabrício Pereira da Cruz 

 

RESUMO 
 

O conhecimento sobre o HPV entre a população mundial é considerado baixo, já que 

poucas publicações relatam acerca da patologia. No Brasil, poucas mulheres participam 

de algum programa preventivo contra o câncer de colo do útero, o que explica o alto 

índice de câncer em todo o país. Este estudo teve como objetivo verificar o 

conhecimento sobre a patologia HPV, bem como seus métodos de diagnóstico e 

prevenção. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de análise quantitativa. Foi 

estudada a população feminina com idades entre 11 e 17 anos de duas escolas estaduais 

localizadas no norte de Minas Gerais. Foram aplicados questionários sobre a 

sexualidade das entrevistadas e sobre seu entendimento a respeito de métodos de 

prevenção. Os resultados demonstraram pouco conhecimento em relação às condutas 

preventivas, bem como sobre sexualidade e métodos profiláticos, uma vez que possíveis 

informações relacionadas a efeitos adversos da vacina divulgados no período de 

inserção afetaram a sua adesão. Nota-se que é fundamental haver maior investimento 

em medidas preventivas e em programas que tratem sobre sexualidade nas escolas e 

com os pais e/ou responsáveis, bem como campanhas informativas, utilizando a mídia e 

rede sociais. 
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Palavras-chave: Papiloma Vírus Humano; Imunização; Adesão; Conhecimento; 

Vacinas. 

 

 

PERFIL DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE EM UMA CIDADE DO INTERIOR DO NORTE DE MINAS GERAIS. 

 

Ana Maria Vieira Silva
 

Daiane Andrade Silva
 

Maronne Quadros Antunes
 

 

RESUMO 
 

Introdução: A prática de realizar análises de prescrições médicas é uma atribuição do 

farmacêutico e tem um papel fundamental, uma vez que ele detecta problemas 

relacionados a medicamentos (PRM), coordena, executa e avalia ações para 

posteriormente elaborar um plano farmacoterapêutico eficiente que de fato irá trazer 

resultados positivos. Objetivo: Identificar o perfil das prescrições de medicamentos e 

seus possíveis impactos farmacoterapêuticos em uma Unidade Básica de Saúde em uma 

cidade do interior do Norte de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo de 

caráter quantitativo, descritivo e documental. A amostra foi constituída por 900 

prescrições efetuadas durante os meses de Janeiro a Julho de 2016 em uma ESF 

(Estratégia Saúde da Família), a tabulação dos dados foi realizada através do Microsoft 

Excel. Discussão/resultados: Os resultados mostram que 56% não tinham erros e 44% 

apresentaram algum tipo de erro. Conclusão: Concluímos que, no entanto, há um 

descumprimento legal sobre a forma adequada e fidedigna de como deve ser uma 

prescrição médica de acordo com a Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA); 

detectamos, também, fraudes e falsificação quanto ao emitente da receita, que não é um 

profissional habilitado, os nomes não foram divulgados respeitando a confiabilidade da 

pesquisa. 

 

Palavras - Chave: Sistema Único de Saúde, Assistência Farmacêutica, Prescrições. 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORAS DE TROMBOSE VENOSA 

ORIUNDA DE CONTRACEPTIVOS ORAIS 

 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Agatha Cristinne Pereira de Aquino 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 
 

A trombose venosa profunda é uma patologia grave que pode ser fatal. Pertencente ao 

grupo do tromboembolismo venoso, acomete com maior proporção as veias profundas 

dos membros inferiores e ocorre por perda da homeostasia, por desregulação entre os 

fatores pró coagulantes e os anticoagulantes. Os contraceptivos são hormônios sintéticos 

utilizados com o intuito de inibir a ovulação, usados em associação ou isoladamente, 

estes levam em suas formulações alguns efeitos colaterais, dentre eles o 
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desenvolvimento de tromboembolismo. O presente estudo tem como objetivo descrever, 

investigar e avaliar o perfil epidemiológico de portadoras de trombose venosa oriunda 

de contraceptivos orais. O estudo apresentou caráter retrospectivo, descritivo, corte 

transversal e análise quantitativa, com característica documental, em que foram 

analisados seiscentos e quinze prontuários de pacientes atendidas em uma Estratégia 

Saúde da Família da cidade de Montes Claros-MG, dentre eles duzentos e vinte e quatro 

mulheres estavam em hormonioterapia e duas foram diagnosticadas com trombose 

venosa profunda.  

 

Palavras Chave: Epidemiologia. Trombose Venosa. Anticoncepcional. 

 

 

PREVALÊNCIA DE PARASITOSE INTESTINAL EM CRIANÇAS  

 

Gessika de Jesus Oliveira
 

Monica Fernanda Soares Santos
 

Maronne Quadros Antunes 

 

RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo analisar a prevalência de parasitose em crianças através da 

literatura científica. Trata-se de uma revisão narrativa sobre os principais trabalhos 

científicos, onde foi realizado um levantamento na rede de acesso da Biblioteca Virtual 

em Saúde. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos no idioma português, 

textos disponíveis gratuitos e que contemplasse o tema da pesquisa. A parasitose é uma 

doença comumente conhecida que pode ser causada por organismos parasitas, que se 

instalam no corpo humano, afetado o organismo ou até mesmo levando a morte, caso o 

indivíduo não tenha o tratamento adequado. Os resultados mostram que muitas pessoas 

são afetadas, mas em especial as crianças, constituindo um grave problema de saúde 

pública. A doença pode ser adquirida pela ingestão da larva e ovos do verme, a 

contaminação pode ser fecal, falta de higiene, falta de saneamento básico, alimentos 

contaminados e a contaminação da água é a principal causa de tal infecção.  

 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Medicamentos; Farmacêutico. 

Empreendedorismo. 

 

 

PREVALÊNCIA DE USO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE 

SIBUTRAMINA MONOIDRATADO ENTRE ACADÊMICOS DE 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Lorena da Silva Rodrigues
 

Nayra de Aquino Fernandes
 

Keyla Laísa Araújo e Saldanha 

 

RESUMO 
 

Existem várias opções de tratamento farmacológico para obesidade, sendo que a melhor 

escolha seja baseada em critérios como indução da perda de peso sustentada, boa 

tolerabilidade ao fármaco e interferência favorável nos fatores cardiovasculares. Dentre 
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esses agentes, cita-se o cloridrato de sibutramina monoidratado que deve ser utilizado 

de forma orientada, pois apresenta severos efeitos colaterais. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a prevalência de uso do medicamento cloridrato de 

sibutramina monoidratado entre acadêmicos de uma instituição particular da Cidade de 

Montes Claros- MG. Foram aplicados 300 questionários contendo 14 questões objetivas 

para os acadêmicos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e 

Psicologia. Deste total, 78,7% pertenciam ao gênero feminino, 19,3% do gênero 

masculino e 2,0% outros. Os efeitos adversos mais comuns foram cefaléia com 7,0%, 

insônia com 3,0%, alteração do paladar com 7,0% e outros com 7,7%. Em relação a 

melhor forma de emagrecimento, 51% atividade física, 63% reeducação alimentar e 

47,6% acompanhamento médico e nutricional. Conclui-se com o estudo que se faz 

necessário uma maior divulgação de informações referentes aos riscos da 

automedicação, principalmente de substâncias como o Cloridrato de Sibutramina 

Monoidratado, que atua no sistema nervoso central (SNC) e traz sérias conseqüências 

para o indivíduo que o utiliza. 

 

Palavra chave: Obesidade, Anfetamina, Problemas cardiovasculares. 

 

 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO POSTO DE MEDICAMENTO EM 

DROGARIA  

 

Bruna Pinheiro Guimarães 

Lorenna Thalita Pereira Santos 

Felipe Queiroz Alvarenga 

 

RESUMO 
 

A profissão farmacêutica é uma área bastante promissora no Brasil, o profissional pode 

exercer funções diversificadas em mais de 71 áreas sendo obrigatória a sua atuação nos 

locais em que são oferecidos serviços farmacêuticos. A presença do farmacêutico nas 

drogarias tem-se um maior controle e menor desperdício de produtos ofertados à 

população, uma vez que pode ser comercializado um grande número de produtos o que 

lhes confere maior vantagem em relação ao posto de medicamentos, o qual possui 

prestação de serviço limitada, pois é proibida a comercialização de muitos outros. Além 

de não possuir a presença do farmacêutico, há dificuldades no acompanhamento 

farmacológico e adesão ao tratamento pelos pacientes. Trata-se de um estudo 

quantitativo, descritivo, transversal, realizado através de roteiro de entrevista e 

questionário aplicado aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia – CRF-MG, 

proprietário e clientes de um estabelecimento farmacêutico. O objetivo do trabalho é 

fornecer informações necessárias ao leitor para subsidiá-lo no processo de 

transformação de um Posto de Medicamento em drogaria. Essa mudança de categoria de 

estabelecimento farmacêutico terá foco empreendedor e promoverá crescimento 

sustentável, lucratividade, além da possibilidade de escalabilidade do negócio, 

favorecida pela presença do profissional farmacêutico atuante no estabelecimento. 

 

Palavras-chave: Posto de medicamentos, Farmacêutico, Drogaria, Transformação. 
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QUALIDADE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS EM FARMÁCIA ESCOLA DE 

MONTES CLAROS – MG 

 

Jailton César dos Santos 

Samuel Pereira Ruas 

Simone Valéria Dias Souto 

 

RESUMO 
 

Objetivo:foi analisar a qualidade das prescrições médicas em uma Farmácia Escola na 

cidade de Montes Claros-MG. Metodologia: tratou-se de um estudo descritivo, 

quantitativo e transversal sobre a qualidade dos receituários médicos apresentados em 

uma Farmácia Escola, com cerca de 120 pacientes para verificar se os pacientes eram 

capazes de entender e seguir o tratamento de acordo com o seu receituário médico. A 

pesquisa de campo foi realizada no período desetembro a outubro do ano de 2016. Os 

questionários foram analisados, tabulados interpretados através do software “Microsoft 

Office Excel® 8.0”para análise estatística. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE, onde foi aprovado com o 

número do CAAE: 57355716.0.0000.5141, para realização do estudo de acordo com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de Dezembro de 2012. 

Resultados: o estudo apontou que 64% compreendem o que está escrito na receita, 81 % 

sabem durante quanto tempo será seu tratamento, 91% sabem a posologia e 85% o 

médico explicou a indicação dos fármacos. Conclusões:a comunicação entre médico e o 

paciente e o esclarecimento das duvidas no ato da dispensação torna-se uma maneira a 

mais de assegurar o tratamento e ameniza os problemas gerados pelas ilegibilidades dos 

receituários. 

 

Palavras Chave: Prescrição médica, Medicamentos, Farmácia. 

 

 

RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO ADQUIRIDO E PRÁTICA DA 

AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Cátia Pereira Barbosa Lopes 

Valquiria Dias Oliveira 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 
 

Introdução: automedicação é a ingestão de medicamentos por um indivíduo que se trata 

por conta e risco próprio, sem o acompanhamento ou a prescrição de um profissional da 

saúde. O objetivo é avaliar o quanto o conhecimento adquirido influencia na 

automedicação entre alunos matriculados a partir do 5º período, nos cursos de farmácia, 

enfermagem, nutrição e fonoaudiologia. Método: Pesquisa transversal descritiva, com 

abordagem quantitativa realizada com 480 participantes de um total de 922 alunos 

matriculados a partir do quinto período de uma instituição de ensino superior da cidade 

de Montes Claros-MG. Utilizou-se questionários abordando questões sobre 

automedicação, foram transcritas para um banco de dados e analisados estatisticamente, 

gerando-se a seguir gráficos e tabelas para explicar os resultados. Resultados: Alto o 

índice da automedicação em todos os alunos da área da saúde. É necessário 
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conscientização geral aos acadêmicos, divulgando os males da automedicação em 

propagandas e cartilhas com recomendações objetivas. 

 

Palavra-chave: Automedicação. Uso racional. Estudantes ciências da saúde. 

 

 

REVISÃO INTEGRATIVA DE ARTIGOS SOBRE O ALZHEIMER NOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 

 

Daniela Pereira Brandão 

Emanuelle Drumond Silva 

Marlúcia Beatriz Lopes Pereira 

 

RESUMO 
 

Esse estudo aborda a gravidade sobre patologias que envolvem neurodegeneração, que 

são classificadas como maiores causadoras de demência no mundo, neste contexto a 

doença de Alzheimer que relaciona com o maior nível de comprometimento cognitivo e 

rápida progressividade da patologia provocando debilidade das capacidades intelectuais 

gradativas à evolução patológica. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar as 

pesquisas realizadas e publicadas sobre a doença Alzheimer nos últimos 5 anos. 

Discussão: No que diz respeito aos estágios da doença de Alzheimer, onze artigos ou 

78,54% da amostra, abordaram as possíveis alterações de linguagem e dificuldades que 

esses idosos portadores de demência do tipo Alzheimer apresentam. Resultados: Os 

resultados mostram que 50% ou 7 artigos foram publicados entre 2015 e 2016 e outros 

50% ou 7 artigos foram publicados entre 2012 e 2014. Conclusão: As publicações 

relacionadas à demência de Alzheimer demonstram que muito ainda deve ser estudado 

sobre a doença, e que essa patologia não tem fator etiológico ou de cura determinado 

cientificamente.  

 

Palavra Chave: Alzheimer, Patologia, Demência. 

 

 

SUSTENTABILIDADE DO ARQUIVO LOCAL EM UMA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 

 

Allyson Fernando Pereira¹  

Estefânia Mendes Leal¹ 

Felipe Queiroz Alvarenga² 

 

RESUMO 
 

Introdução: a sustentabilidade é baseada em um sistêmico conceito que reflete em 

estratégias e atitudes das indústrias, liga-se a um processo que trará benefícios. A 

garantia da qualidade tem a responsabilidade de auditar a fim de identificar pontos 

fracos, falhas no processo, melhorias dentro do método trabalhado, observando e 

garantindo a qualidade. Nesse âmbito, ferramenta da qualidade 5S tem como objetivo 

auxiliar o processo comportamental, promovendo, contudo, reorganizações estruturais e 

ambientais por meio da eliminação de todo material inútil. Já o PDCA se divide em 

quatro fases: P (Plan), D (Do), C (Check), A (Action). A TRIZ é um instrumento que 
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auxilia no processo com o intuito de solucionar problemas inventivos, possibilitando a 

correção destes e a adoção de soluções que pertencem a um leque resoluções utilizadas 

nas áreas em questão. O objetivo do trabalho se concentra na gestão e no arquivamento 

sustentável do registro de informações físicas e críticas ao processo. Metodologia: 

Trata-se de um estudo de caráter longitudinal, qualitativo e quantitativo, o qual 

identificou não conformidades com necessidade de saneamento, considerando-se as 

metodologias previamente aprovadas pela indústria farmacêutica: 5S, PDCA e TRIZ. 

Resultados: Foi disposto um plano de ação para correção dessas falhas, havendo um 

acompanhado diário das ações com a utilização das ferramentas da qualidade. 

Conclusão: Com as correções realizadas, o arquivo local do DP 550 alcançou sua meta, 

que foi de manter-se 100% conforme, simples e autossustentável. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Arquivo; Qualidade. 

 

 

TRIAGEM FITOQUÍMICA DAS FOLHAS DO Coffea arabica L. 

 

Claudinéia Miranda Silva 

Bruno Rayan Souza Pereira 

Keyla Laisa Araújo Saldanha 

 

RESUMO 
 

O café conhecido cientificamente como Coffea arábica L. é um representante da família 

das Rubiaceae, que se desenvolve em grande parte dos biomas, principalmente nas 

florestas tropicais. Mesmo não sendo uma árvore nativa, o Coffea arábica L. se adaptou 

ao solo e ao clima do país, fazendo do Brasil um dos maiores produtores, consumidores 

e exportadores de café do mundo. No entanto, estudos relacionados à folha são escassos, 

uma vez que não é a parte do vegetal com maior interesse econômico. Objetivou-se pelo 

estudo, analisar a presença dos principais metabólitos secundários presentes nas folhas 

do vegetal. O material utilizado neste estudo foi composto pelas folhas do Coffea 

arábica L coletado na Comunidade Palmito, Montes Claros - MG. Da espécie coletada 

produziram-se três exsicatas que foram depositadas no herbário da Faculdade de Saúde 

Ibituruna. Realizou-se análise fitoquímica, seguindo metodologias específicas e foi 

possível a identificação de alcalóides, taninos, flavonóides e glicosídeos 

antraquinônicos. Não houve presença de saponinas na espécie analisada. 

 

Palavras-chave: café, plantas medicinais, produtos naturais. 

 

 

USO DA FITOTERAPIA E PLANTAS MEDICINAIS COMO PRÁTICA 

COMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DO CÂNCER  

 

Maria Beatriz Ribeiro Nunes 

Marisa Cardoso de Oliveira 

Keyla Laisa Araújo e Saldanha 

 

RESUMO 
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Câncer é definido como um conjunto de patologias que se caracteriza pelo crescimento 

anormal de células.  Visto que o tratamento é considerado agressivo, as práticas 

complementares surgem como opção para amenizar ou eliminar esses efeitos, a 

fitoterapia e as plantas medicinais são terapias amplamente utilizadas por pacientes 

oncológicos. O objetivo do estudo consistiu em avaliar a incidência de pacientes 

oncológicos que fazem uso de plantas medicinais e/ou medicamentos fitoterápico. 

Trata-se de um estudo qualitativo, a população foi composta por pacientes oncológicos, 

acompanhados em uma instituição filantrópica na cidade de Montes Claros. A amostra 

consistiu em sete pacientes de ambos os sexos. Para a coleta de dados foi utilizado um 

roteiro de entrevista semi-estruturado. A análise e interpretação ocorreram a partir das 

respostas obtidas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

SOEBRAS. Verificou-se que o uso de produtos naturais como terapias complementares 

são vistas como adjuvantes ao tratamento oncológico. 

 

Palavras-Chave: Neoplasia. Propriedade terapêutica. Terapia complementar. 

 

 

USO DE ANTIMICÓTICOS POR ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE 

 

Amanda Dias Martins Xavier 

Paulo Henrique Soares Xavier 

Daniela Hirsch 

 

RESUMO 
 

Introdução: Dermatomicoses superficiais e onicomicoses são causadas por 

microrganismos fúngicos que encontrando ambiente favorável e alimento, se proliferam 

causando infecções na pele, unha e couro cabeludo. Objetivo: avaliar a utilização e o 

nível de conhecimento das drogas antimicóticas para tratamento das dermatomicoses 

superficiais e onicomicoses em estudantes da área da saúde. Metodologia: tratou-se de 

uma pesquisa quantitativa onde o público estudado foi composto por estudantes do 

curso de farmácia aplicando questionários pré-formulados. Os dados obtidos a partir da 

análise quantitativa das respostas foram posteriormente tabulados e expressos em 

quadros, tabelas e gráficos com auxílio do programa IBM SPSS Statistics versão 22. 

Resultados: Foram entrevistados 200 estudantes da área da saúde, dos quais 102 já 

tiveram ou tem algum tipo de dermatomicose superficial e onicomicose. Dentre eles 

63,50% apresentam faixa etária de 18 a 25 anos, onde 45% dos entrevistados se auto 

medicam e 72% não sabem os riscos que trazem o tratamento inadequado dos 

antimicóticos. Conclusão: Os resultados encontrados demonstram evidências 

consistentes de que os estudantes que usam ou já usaram os antifúngicos não conhecem 

a forma de tratamento adequado e nem os risco que o mau uso do tratamento traz 

consigo. Os resultados encontrados sustentam o desinteresse dos estudantes da área da 

saúde para com a correta utilização de medicamentos, originando, muitas vezes, 

complicações terapêuticas e até mesmo resistências dos agentes etiológicos. 

 

Palavras chave: Dermatomicose. Onicomicose. Antimicóticos. Fungos. Pele. 

 

 

USO DO MISOPROSTOL NA INDUÇÃO DO PARTO E OUTRAS 

INDICAÇÕES CLÍNICAS NO BRASIL 
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Júlia Sany Sousa Silva 

Maria Clara Afonso Fonseca 

Felipe Queiroz Alvarenga 

 

RESUMO 
 

O misoprostol é um medicamento análogo sintético da prostaglandina E1, foi licenciado 

e muito utilizado sobre o sistema gastrointestinal no tratamento de úlceras pépticas, com 

a função inibidora da secreção gástrica. Este medicamento atua provocando o 

relaxamento do músculo liso na cérvice e favorecendo a sua dilatação, promovendo 

contração uterina eficaz e suave, por este motivo sua venda livre foi suspensa, e passou 

a ser restrito de uso hospitalar. O objetivo do estudo é avaliar a importância das 

indicações clínicas do misoprostol no Brasil. O estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, apresentando uma análise qualitativa e descritiva sobre o uso do 

misoprostol na indução do parto e suas indicações clínicas no Brasil. A discussão será 

pautada em artigos científicos e/ou periódicos publicados na base de dados Scielo e 

Pubmed e foi definido o limite de artigos publicados nos últimos 5 anos nos idiomas 

inglês e português. Através deste estudo foi possível ressaltar que o uso clínico está 

restrito ao ambiente hospitalar e deve seguir uma rigorosa padronização de acordo a 

resolução 1050 de 2006.  

 

Palavras - chave: Misoprostol, parto induzido, aborto. 

 

 

USO IRRACIONAL DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (PÍLULA DO 

DIA SEGUINTE) 

 

Edvânia Aparecida Virginio 

Caroline Alves Martins Silva
 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 
 

Em meados dos anos 90, foi elaborado um medicamento com uma única composição 

(progesterona), que minimizou os efeitos negativos e aumentou a eficiência do método 

contraceptivo, este é vulgarmente conhecido como “pílula do dia seguinte”. Em 

contraste à utilização dos demais métodos contraceptivos, o uso abusivo e a venda 

indiscriminada do medicamento de emergência mostra a mudança na maneira de se 

evitar a gravidez. Porém, o seu uso se tornou um “recurso” para relações sexuais, muitas 

vezes sem proteção. Considerando as informações apresentadas, destaca-se o objetivo 

do presente estudo foi analisar a frequência do uso irracional da anticoncepção de 

emergência e o nível de conhecimento sobre a mesma, em estudantes em uma  escola 

pública da cidade de Bocaiuva – MG.A referida escola oferece o curso técnico em 

magistério e educação de jovens e adultos (EJA). O estudo trata-se de uma pesquisa 

com caráter quantitativo. A população foi composta por mulheres de 18 a 40 anos e a 

amostra foi constituída por 106 alunas de dois turnos de funcionamento  da escola, no 

período do mês de setembro de 2016. Neste estudo foi possível observar que que as 

mulheres apresentam algum conhecimento sobre a anticoncepção de emergência, porem 

a maioria dessas mulheres consideram o método abortivo e, no entanto, as mesmas 
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necessitam de mais informações a respeito deste assunto. Embora todos os profissionais 

de saúde sejam responsáveis por tais informações, os órgãos públicos devem retratar 

iniciativas em orientar as usuárias sobre o uso correto e riscos na utilização destes 

medicamentos.  

 

Palavras-chave: Métodos Contraceptivos. Atenção Farmacêutica. Saúde  Pública. 

 

 

USUÁRIOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE E O CONHECIMENTO DA 

DOENÇA DE CHAGAS 

 

Maria Verônica Martins  

Marilia Gabriela Cardoso Santos  

Marlúcia Beatriz L. Pereira  

 

RESUMO 
 

A doença de Chagas (DC) constitui um problema de saúde pública que causa 

repercussões importantes na vida de seus portadores. Em 2006 no continente americano 

estima-se que entre 12 e 14 milhões de pessoas estavam infectados. No Brasil, estima-se 

2.5 milhões de pessoas em sorologia positiva para o T.cruzi no ano de 2006. Dentre os 

motivos para contágio, nota-se, como fator preponderante, o desconhecimento da 

doença, que propicia maior exposição dos indivíduos às situações de risco. Vale 

salientar que compreender e criar estratégias para inibir este comportamento, é de suma 

importância. Neste contexto, o estudo objetivou avaliar o nível de conhecimento dos 

usuários de uma unidade de saúde sobre a doença de chagas. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa, com a utilização de um questionário adaptado. 

Para coleta de dados, realizou-se entrevistas com 51 pessoas selecionadas por terem 

realizado sorologia para chagas e estarem cadastradas em uma Estratégia da Saúde da 

família de Montes claros, Minas Gerais. Os resultados demonstraram que 98% dos 

entrevistados conhecem a patologia, e mesmo os que não tiveram contato com o 

barbeiro, identificaram a forma de transmissão e a consideraram como patologia grave. 

Alguns dos entrevistados desconhece se a doença possui cura.  

 

Palavras chave: Doença de chagas; conhecimento; transmissão. 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS POR ESTUDANTES DE FARMÁCIA 

EM MONTES CLAROS, MG 

 

Caroline Beatriz Ferreira Da Silva
 

Milene Ferreira Silva
 

Daniela Hirsch 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se com este estudo avaliar o uso de fármacos antimicrobianos de ações 

antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiparasitária pelos estudantes e se essa 

utilização foi sobre prescrição médica, indicação farmacêutica ou automedicação. Foi 
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realizada uma pesquisa quantitativa com 226 estudantes, onde foi aplicado um 

questionário com perguntas sobre a utilização desses fármacos. A quantidade de 

estudantes que fizeram uso de fármacos sem prescrição foi de 176 (77,9 %). Os 

fármacos antibacterianos foram utilizados por 32 estudantes (66,7 %), os antifúngicos 

por 5 discentes (10,4 %), os antivirais por 7 educandos (14,6 %) e os antiparasitários 

por 4 dos questionados (8,3 %). Para 62 entrevistados os principais motivos para 

automedicação estão relacionados ao difícil acesso aos Sistemas de Saúde e ao 

profissional médico, por isso eles acabavam optando por se medicarem por conta 

própria, mesmo tendo consciência que essa prática pode trazer riscos à sua saúde.  

 

Palavras-chave: Automedicação. Antimicrobianos. Prescrição. Estudantes. 

 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES  

 

Arlene Cristina Rosa Alves 

Sara Fernanda Souza Felício. 

Paula Karoline Soares Farias 

 

RESUMO 
 

Introdução: A adolescência é uma faixa etária vulnerável ao aceite de alimentos 

inadequados em relação às necessidades nutricionais desse grupo. Além disso, os 

adolescentes ficam muito tempo expostos aos meios de comunicação que além de 

incentivar praticas alimentares inadequadas, também incentiva o sedentarismo. 

Observamos que na mídia os alimentos anunciados na sua maioria das vezes são ricos 

em gorduras, açucares e sal, não contendo uma carga nutricional necessária para uma 

alimentação saudável. Objetivo: o presente estudo demonstrou as consequências de uma 

alimentação inadequada na infância, a influência da mídia no comportamento alimentar 

e a relação entre mídia e a formação dos hábitos alimentares. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão de literatura. A literatura pesquisada mostra diversas facetas do 

posicionamento da criança diante da mídia. Alguns autores afirmam que quando uma 

criança fica exposta a algum tipo de meio de comunicação, especialmente da televisão, 

ela não é receptora passiva e demonstra a sua interatividade com o veículo. Outros 

garantem que a mídia poderia ser uma má influência para o público infantil. É preciso 

que os pais e educadores contribuam na formação alimentar das crianças para que estas 

não caiam na força do marketing e passem a ter uma alimentação sadia.  

 

Palavras-chave: Mídia. Nutrição Infantil. Hábitos alimentares. 

 

 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DO 

Origanum vulgare L. 

 

Natália Silva
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Roberta Belarmina Silva Rodrigues
 

Paula Karoline Soares Farias  

 

RESUMO 

 
O Origanum vulgare L. popularmente conhecido como orégano, é uma erva aromática 

nativa da Europa e de regiões  do  Mediterrâneo,  utilizada como  condimentos.  

Verificam-se propriedades antioxidantes devido a elementos presentes na composição 

do Origanum vulgare L., podendo citar a presença dos compostos fenólicos, timol e o 

carvacrol. O orégano possui ações que atuam na diminuição dos radicais livres, uma vez 

que estes estão ligados ao processo de envelhecimento. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a atividade antioxidante e fenólica de diferentes marcas de Origanum vulgare 

L. comercializadas em Montes Claros-MG. As análises antioxidantes e fenólicas das  

amostras  Origanum  vulgare  L.  foram  realizadas  no  laboratório  de  Plantas  

Medicinais  do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas 

Gerais, em Montes Claros – MG. A atividade antioxidante foi determinada através do 

método de redução de radicais livres pela transferência de elétrons (método do 2,2-

difenil-1-picril-hidrazila - DPPH). Não foram obtidos resultados relevantes de 

compostos fenólicos analisados nas cinco diferentes marcas de Origanum vulgare L. o 

conteúdo fenólico apresentou-se menor que o padrão de referência. Verificou-se baixa 

atividade antioxidante, os quais podem estar relacionados com os teores de compostos 

fenólicos totais. 

 
Palavras-chave: Orégano. Antioxidantes. Compostos fenólicos. 

 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E ANÁLISE DIETÉTICA DE 

ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE INDAIABIRA – 

MG 

 

Cleide de Oliveira Gomes  

Naiara Alves Soares 

Paula Karoline Soares Farias  

 

RESUMO 
 

Introdução: A fase escolar é período de construção de novos comportamentos 

nutricionais, no qual verifica-se também uma maior demanda de nutrientes, e um 

elevado risco de  desenvolvimento da obesidade e deficiências nutricionais. Objetivo: 

Neste trabalho analisou-se o estado nutricional e o consumo alimentar de escolares da 

cidade de Indaiabira-MG. Materiais e Métodos: A análise foi realizada de forma 

descritiva com abordagem quantitativa. Inicialmente solicitou-se a autorização para a 

Secretaria Municipal de Educação da cidade, e foram marcadas as datas para as 

reuniões, no qual explicou-se para os responsáveis dos escolares os objetivos do 

trabalho e foi realizada a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Posterior aplicou-se um questionário socioeconômico e um recordatório 24 horas para 

que os responsáveis pelos escolares respondessem, e realizou-se a aferição de peso e 

estatura dos escolares. Resultados: Observou-se que a maioria dos escolares encontrava-

se com o peso adequado. Observa-se que a ingestão de macronutrientes estava elevada 

pela maioria da amostra, assim como a ingestão calórica total, na qual 56% dos 
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avaliados ingeriam mais calorias do que o recomendado. Verificou-se ingestão 

inadequada de fibras por 100% dos escolares, cálcio e vitamina D foram consumidos em 

quantidade inadequada por 86,95% e 91,30%, respectivamente. Conclusão: o consumo 

alimentar inadequado mostrou-se preocupante para a população estudada e demandam 

adequada intervenção nutricional. 

 

Palavras-chave: Estado nutricional. Consumo alimentar. Nutrientes. 

 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES E A RELAÇÃO DA 

FAMÍLIA COM SUA ALIMENTAÇÃO 

 

Caroline de Freitas Lima 

Paulo Henrique Soares Silva 

Sislene de Matos Reis 

 

RESUMO  
 

Neste trabalho o objetivo foi avaliar o estado nutricional de pré-escolares em uma 

escola privada de Montes Claros/MG, e identificar a influência do conhecimento 

familiar sobre a alimentação da criança na unidade de acordo com o consumo dos 

alimentos que são proporcionados pelas famílias. Como metodologia foi avaliado o 

estado nutricional dos pré-escolares através da antropometria, bem como identificou a 

influência do conhecimento familiar sobre a alimentação da criança de acordo com o 

consumo dos alimentos que são proporcionados pelas famílias na escola e em casa, 

através de questionários alimentares e formulário de observação. Foi possível entender o 

importante papel dos familiares e da escola na formação dos hábitos alimentares das 

crianças, tendo como resultado uma maioria classificadas como eutróficas, praticante de 

atividade física, com hábitos alimentares saudáveis. Ressalta-se a imensa importância da 

continuidade de educação alimentar e nutricional, levando em consideração o perfil de 

cada criança, assim desenvolver de forma eficiente a conduta de hábitos alimentares 

saudáveis a fim de promover um crescimento adequado, evitando o surgimento de 

doenças ligadas a alimentação inadequada garantindo a melhoria da qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Educação Alimentar, Hábitos Alimentares, Nutrição Infantil.  

 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ADESÃO À DIETA DE PACIENTES EM 

HEMODIÁLISE 

 
Ana Claudia de Oliveira Santos 

Monyele Ramos Antunes 

Sislene de Matos Reis 

 
RESUMO 

 
Objetivo:Avaliar o estado nutricional e a adesão à dieta de pacientes em hemodiálise, 

em um Centro de Terapia Substitutiva no Norte de Minas Gerais. Métodos: Estudo de 

caráter qualiquantitativo, transversal e prospectivo, realizado com 44 pacientes 

submetidos à hemodiálise há mais de cinco anos, no Centro de Terapia Renal 
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Substitutiva de Brasília de Minas, que atende pacientes de Januária, São Francisco, 

Japonvar, Luislândia, entre outros municípios da região. Foram coletados dados 

antropométricos, analisados de acordo com o índice de massa corporal. Foi aferido a 

prega cutânea tricipital para verificar a espessura do tecido adiposo subcutâneo nos 

membros superiores. O estado geral de saúde foi avaliado pela avaliação subjetiva 

global adaptada ao paciente renal crônico. A avaliação dietética foi feita por meio de 2 

recordatórios de 24hs, aplicados em sessões consecutivas. Resultados: Com base nos 

dados observaram-se 57% dos pacientes adultos com eutrofia e 52% dos pacientes 

idosos com baixo peso. Ao avaliar o consumo alimentar ocorreram inadequações na 

ingestão de fósforo, sódio, potássio, proteína e lipídeo. Conclusão: Conclui-se que 

apesar da maioria da população estudada apresentar-se eutrófica, a prevalência de baixo 

peso foi importante, especialmente nos idosos. Houve inadequação entre os 

macronutrientes da dieta, o que prevê uma adesão insatisfatória á alimentação orientada 

para o paciente em hemodiálise e sugere a necessidade de constantes avaliações do 

estado nutricional e do consumo alimentar dos pacientes, para que não haja 

complicações que agravem seu quadro nutricional. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Desnutrição. Diálise Renal. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DO 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 

 

Gracielle Conseição Nogueira 

Vanessa Silva Borborema 

Wanessa Casteluber Lopes 

 

RESUMO 
 

A doença renal crônica (DRC) é definida por uma lesão renal ou diminuição da função 

renal por três ou mais meses, indiferente da forma que se deu origem. A DRC é uma 

preocupação para a saúde pública porque causa grande impacto para os indivíduos, 

familiares, sociedade e para os sistemas de saúde. O objetivo do presente estudo foi 

caracterizar pacientes com doença renal crônica, doenças associadas e consumo 

alimentar em ambulatório de uma faculdade privada de Montes Claros - MG. A amostra 

foi composta por prontuários de pacientes com o diagnóstico de doença renal crônica 

assistidos em um ambulatório escola de um município do norte de Minas Gerais. Foram 

avaliados 13 prontuários de pacientes com prevalência de 61,5% na faixa etária de 62 a 

81 anos, no qual foi encontrado valores acima da recomendação para os nutrientes 

proteína e potássio. As doenças associadas encontradas com maior prevalência foram a 

hipertensão e o diabetes mellitus. 

 

Palavras- chaves: Doença renal crônica, consumo alimentar, qualidade de vida. 

 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 

ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS 

 

Rayssa Priscila De Quadros Cardoso  
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Victória Dos Santos Vargas 

Wanessa Casteluber Lopes 

 

RESUMO 
 

Com a popularização a partir da mídia de corpos magros e musculosos, as pessoas têm 

procurado cada vez mais as academias e utilizado os suplementos de forma errônea, a 

partir de indicações de pessoas não qualificadas, podendo levar a problemas de saúde 

como sobrecarga de órgãos, câncer e problemas nos rins e fígado. O objetivo deste 

estudo foi identificar a prevalência do consumo de suplementos alimentares por 

indivíduos praticantes de atividade física em academias da cidade de Montes Claros - 

MG. Foi realizada uma pesquisa em outubro de 2016, na qual se aplicou um 

questionário contendo 22 questões sobre o uso de suplementos alimentares e o perfil dos 

frequentadores de três academias. A amostra foi de 100 indivíduos, sendo eles 39,0% 

mulheres e 61,0% homens com idade entre 18 e 55 anos, destes, 65,0% são usuários de 

suplementos nutricionais. Os suplementos mais consumidos foram os a base de 

proteína. O principal objetivo com a suplementação foi saúde e hipertrofia muscular. O 

uso de suplementos foi feito em 36,9% dos casos por iniciativa própria, e o gasto 

mensal com eles foi de R$ 101,00 a 300,00 (33,8%). Observou-se um alto consumo de 

suplemento pelos avaliados, e que a maioria fazia uso por iniciativa própria, mostrando 

assim a necessidade de nutricionistas dentro das academias para fazer a devida educação 

nutricional. 

 

Palavras-chave: Suplementação; Nutrição Esportiva; Exercício Físico. 

 

 

CONTAGEM E EFEITO NA PROPORÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTICAS EM 

IOGURTES COMERCIAIS 

 

Gerlane Antunes Batista 

Susi Gabriela Antunes dos Santos 

Paula Karoline Soares Farias 

 

RESUMO 
 

Iogurte é a definição dada ao derivado do leite, proveniente da fermentação pela ação de 

cultura láctea mista de Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. A 

conservação dos iogurtes por meio da ação das bactérias lácticas nos alimentos ocorre 

pela produção de ácidos orgânicos, especialmente o ácido láctico com, concomitante 

acidificação do produto a pH próximo de quatro. O processo de acidificação promove a 

inibição do desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes e patogênicos. O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Instrução Normativa n° 

46 de 2007 estabelece a quantidade mínima viável para as bactérias lácticas. O presente 

estudo teve como escopo a quantificação das bactérias láticas bem como avaliar a 

acidez titulável e o pH em diferentes marcas e tipos de iogurtes comerciais. Foram 

utilizadas 28 amostras de iogurtes, contemplando 7 marcas diferentes, no sabor 

morango, comercializadas na cidade de Montes Claros–MG, no qual foram realizadas as 

análises físico-químicas de pH e acidez titulável no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais – 

ICA/UFMG. De acordo com os resultados obtidos pôde-se verificar que, excetuando a 
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amostra C no 7º e 14º dias em que não atingiram o níveis mínimos para acidez, todos os 

iogurtes analisados apresentaram valores de pH característicos de iogurtes e acidez 

dentro dos valores permitidos pela legislação e de acordo com valores encontrados por 

outros autores. No que tange a contagem de bactérias lácticas, todas as 7 marcas 

analisadas apresentaram-se dentro do limite mínimo estabelecido pela legislação. 

 

Palavras-chave: Iogurte. Bactérias. Probióticos. Qualidade de produtos para o 

consumidor.  

 

 

DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E SUA RELAÇÃO COM A 

OBESIDADE INFANTIL  

 

Cristiane Pereira da Silva 

Estefany Alves Pereira 

Izabella Costa Cordeiro 

 

RESUMO 
 

Introdução: O aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida traz 

inúmeros benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. A obesidade já é considerada 

um problema de saúde pública. A amamentação exclusiva é um fator muito importante 

na prevenção do sobrepeso e obesidade infantil, por atender todas as necessidades do 

lactente, pois o aumento do consumo de formulas alimentares infantis disponibiliza 

quantidades de energia e proteínas além do necessário.  O presente estudo teve como 

objetivo avaliar, através da literatura, se o aleitamento materno exerce efeito protetor 

contra a obesidade infantil. Metodologia: Para obtenção dos dados o presente estudo 

realizou uma revisão de literatura. Conclusão: Pode-se notar nos estudos que o 

aleitamento materno exclusivo mostrou ser um meio de prevenção no combate contra a 

obesidade infantil. Os estudos demonstraram que, ha uma forte prevalência da 

influência do aleitamento materno na prevenção da obesidade, mas ainda ha 

controvérsias entre a relação do AME e a obesidade, pois apesar de alguns estudos 

mostrarem que há relação, outros apontam que a prevalência do aleitamento materno 

(exclusivo e total) não apresenta relação com o perfil antropométrico das crianças.   

 

Palavras-chave: Obesidade Infantil. Amamentação. Desmame precoce. Aleitamento 

materno. 

 

 

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS EM 

COMUNIDADES RURAIS 

 

Jovana Marrieth Oliveira 

Luana de Fatima Pereira
 

Eusrislene Moreira Antunes Damasceno 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o conhecimento tradicional sobre plantas 

medicinais em duas comunidades rurais (Barrigudas e Condado do norte), localizadas 
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no distrito de São João da Ponte-MG Brasil. Trata se de um estudo descritivo 

quantitativo e transversal, utilizou se como instrumento de coletas de dados um 

questionário estruturado adaptado contendo 16 questões aplicados a 270  

participantes.Abordando dados sócio econômicos, plantas utilizadas,indicação. A 

maioria das plantas medicinais (86,%) é cultivada, comumente nos quintais, pelos 

moradores locais, A folha é a parte do vegetal significantemente mais utilizada na 

medicina caseira local (50,9%), a forma de preparo mais utilizada é a infusão ou chá 

(53,1%). Foi relatado gripe (21,48%) como a patologia mais citada em seguida 

inflamação (18,9%) e doenças relacionada com aparelho digestivo (10,7%).  Os 

resultados observados revelam que é necessário o desenvolvimento de estratégias para 

que a população tenha um maior conhecimento quanto ao uso de plantas medicinais, 

evitando assim, o consumo inadequado, e estimulando ainda mais seu uso, dentro de 

critérios que evitem prejuízos para a saúde. 

 

Palavras Chave: plantas medicinais, zona rural, fitoterápicos. 

 

 

HÁBITOS ALIMENTARES E AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

SAÚDE ORAL DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA 

 

Ângela de Freitas Silveira  

Rejane dias de Oliveira  

Mariza Alves Barbosa Teles  

 

RESUMO 
 

O envelhecer traz a uma grande preocupação, uma vez que boa parte dessa população é 

afetada por Doenças Crônicas não Transmissíveis , dentre elas, as demências, e sua 

consequência, a demanda por cuidadores de idosos. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar os hábitos alimentares e saúde oral dos cuidadores de idosos com 

demências. Foi desenvolvido um estudo transversal, descritivo e exploratório com 

cuidadores de idosos com demência, atendidos no Centro Mais Vida Eny Faria de 

Oliveira. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2016, por meio 

de um questionário sociodemográfico e pelo Questionário adaptado da Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis. Os dados foram 

analisados por meio do Programa Statistical Package for Social Sciences versão 19.0. 

Essa pesquisa respeitou todos os aspectos éticos e legais e foi submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa, obtendo parecer favorável.  Os resultados revelaram que a população 

deste estudo foi constituída em sua maioria por mulheres, sendo a média de idade dos 

cuidadores 50,1 anos, com idade mínima de 27 anos e máxima de 76 anos. Quanto ao 

tempo que prestam cuidados a idosos, a maior parte dos cuidadores afirmaram cuidar 

até 03 anos e dispendendo de 20 a 24 horas por dia. A dificuldade de encontrar dados 

referentes ao assunto expõe uma deficiência muito grande no sistema de saúde publica. 

A informalidade e falta de conhecimento sobre o cuidado especializado à idosos com 

Doença de Alzheimer , coloca em risco o idoso e o cuidador. 

 

Palavras chaves: Hábitos Alimentares. Saúde Oral. Cuidadores. Idosos. 
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HÁBITOS COMPORTAMENTAIS DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM 

DEMÊNCIA EM UM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA NO NORTE DE 

MINAS  

 

Brenda Eduarda Rodrigues Assunção  

Jaqueline Fernandes Pereira1 

Mariza Alves Barbosa Teles2 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi verificar os hábitos comportamentais dos cuidadores de 

idosos com demência em um ambulatório de geriatria no Norte de  Minas Gerais. Foi 

desenvolvido um estudo transversal, descritivo e exploratório com cuidadores de idosos 

com demência, atendidos no Centro Mais Vida Eny Faria de Oliveira, na cidade de 

Montes Claros-MG. A população do estudo foi composta por cuidadores que estavam 

acompanhando os idosos com demência nesse Centro. Foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados um roteiro sociodemográfico, o Questionário adaptado 

da Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis 

(VIGITEL)e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os dados foram 

analisados por análise estatística descritiva: cálculos de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e lançados no banco de dados do Programa IBM 

SPSS™ (StatisticalPackage for Social Sciences) versão 19.0. Os resultados mostraram 

que em maioria os cuidadores dos idosos eram mulheres 40(85,1%), filhas dos idosos 

35(74,5%), não fizeram nenhum curso para cuidador 40(97,6%). Apenas 1(2,4%) 

fumavam quanto ao nível de atividade física 15(36,6%) eram sedentários e 12(29,3%) 

eram irregularmente ativos.  

 

Palavras Chave: Cuidadores; Hábitos; Idoso. 

 

 

INSEGURANÇA ALIMENTAR EM PORTADORES DE DIABETES 

MELLITUS EM DOMICÍLIOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG¹ 

 

Daniele Braga e Silva 

Raissa Pereira Barbosa 

Sislene de Matos Reis 
 

RESUMO 
 

Este trabalho teve o propósito de avaliar o conhecimento sobre alimentação em 

indivíduos portadores de diabetes mellitus cadastrados em uma unidade de atenção 

básica à saúde da cidade de Montes Claros, bem como o consumo alimentar, estado 

nutricional e hábitos alimentares. Trata de um estudo transversal, descritivo, 

comparativo com abordagem quantitativa e qualitativa, com portadores de Diabetes 

mellitus (DM), de ambos os sexos. Foi realizada uma entrevista com um questionário 

semiestruturado adaptado no domicilio e aferição do peso, altura e circunferência da 

cintura. 60,3% dos cadastros coletados responderam o questionário, a maioria era do 

sexo feminino, maiores 60 anos. A maioria estudou até 1º Grau ou ensino fundamental e 

a renda de 1 a 3 salários, grande parte dos entrevistados tem histórico familiar da DM, 

em relação às comorbidades associadas ao DM e ao excesso de peso observa-se que a 
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maioria apresenta o sobrepeso/obesidade e reportaram hipertensão. Com relação a 

frequência de consumo dos entrevistados acima de 50% relataram não consumir doces e 

salgado e nem refrigerantes, fasts foods e macarrão de 1 a 3 vezes por semana, 65% 

consome de lácteos, arroz e feijão, frutas, legumes cozidos, saladas e carnes, porém 

somete exatos 37% destes consome alimentos integrais. Foi possível identificar a 

insegurança alimentar dos pacientes diabéticos evidenciado pelo desconhecimento do 

que se relaciona a alimentação adequada para o diabético. 

 

Palavras–chave: Hábitos alimentares; Consumo de alimentos; Doenças crônicas; 

Abastecimento de alimentos. 

 

 

LICOPENO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER 

 

Paula Bianca Soares Barbosa 

Lucineia Fonseca Santos  

Ettienne Batista De Sene  

 

RESUMO 
 

Verifica-se que o licopeno possui importante atuação na prevenção e proteção contra 

danos oxidativos causados aos sistemas biológicos, que são reconhecidos como as 

principais bases etiológicas dos diversos tipos de câncer. Além de ser um agente 

quimioprotetor, o licopeno pode também atuar diminuindo a velocidade da evolução de 

quadros oncológicos já estabelecidos. A obtenção do licopeno pelo organismo humano 

deve acontecer através da ingestão dietética de alimentos ricos neste composto. Porém, 

para que o organismo seja beneficiado com os efeitos preventivos do licopeno, é 

necessário observar as condições que favorecem sua biodisponibilidade. Diversos 

mecanismos de ação são propostos para explicar a ação do licopeno na prevenção do 

câncer, com destaque para sua atividade antioxidante e interferências no ciclo de 

crescimento da célula tumoral. Ainda que não seja considerado um nutriente essencial, 

algumas recomendações sobre o consumo de licopeno são feitas e sugere-se que o 

mesmo esteja inserido na alimentação cotidiana, uma vez que já consolidados seus 

efeitos funcionais sobre a saúde humana. O objetivo foi Realizar uma pesquisa 

bibliográfica abordando os principais aspectos relacionados ao potencial 

anticarcinogênico do carotenoide licopeno. Apresenta caráter bibliográfico, qualitativo, 

na língua portuguesa, retratando de outros estudos. Os artigos usados como base foram 

retirados de fontes de internet seguindo padrões de qualidade, artigos científicos 

publicados em site confiáveis como SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, REVISTAS. 

O consumo do tomate e seus derivados a licopeno ajudaram na redução de diversos 

tipos de cânceres. De acordo com os autores, diversos mecanismos de ação são 

propostos para explicar a ação do licopeno na prevenção de câncer, com destaque para 

sua atividade antioxidante e interferência no ciclo crescimento da célula tumoral. 

Conclui-se que o consumo de alimentos ricos e provenientes em licopeno traz 

benefícios para o ser humano, mas deve ser levado em consideração que o licopeno em 

si, não traz a cura para doenças crônicas, mas sim a prevenção de tais, devido ao seu 

princípio ativo oxidante.  

 

Palavras – Chave:  Alimentos, Alimentação e Nutrição. 

 



 

77 

 

 

 

 

NECESSIDADE DE DIETA ESPECIAL EM AMBIENTE ESCOLAR: UMA 

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SOBRE AS PRINCIPAIS PATOLOGIAS. 

 

Késsia Correia Ribeiro 

Yara Guimarães Rodrigues 

Sislene De Matos Reis  

 

RESUMO 
 

Introdução: O programa nacional de alimentação escolar – PNAE possui uma resolução 

destinada a crianças com necessidades dietéticas especiais. Sendo que as principais 

patologias que acometem esta população são: Diabetes mellitus (DM), intolerância a 

lactose, alergia ao leite de vaca e em menor percentual, doença celíaca (DC) e 

hipertensão arterial (HA) Objetivo: fazer uma revisão bibliográfica avaliando as 

patologias associadas com alimentação em pré-escolares e escolares. Metodologia: 

Revisão sistemática de literatura, com buscas de no máximo cinco anos, em português e 

em bancos de dados do Scielo e Scholar Google. Além, de utilização de legislação 

especifica para alimentação escolar em portadores de patologias relacionadas com a 

mesma. Resultados e Discussão: Em meio aos artigos utilizados nessa revisão, foi 

possível encontrar que portadores dessas patologias passam por restrições alimentares 

severas, afetando até mesmo o meio social em que está inserido. Ressaltando a 

importância da família, do apoio psicológico, médico e nutricional no tratamento e 

prevenção dessas doenças inclusive no ambiente escolar. Conclusão: A obesidade pode 

levar ao aparecimento de algumas patologias como: DM2 e HA. Também muito comum 

atualmente estão às intolerâncias e alergias alimentares, justificando assim, mais estudos 

estatísticos sobre tais assuntos.  Observando também o conhecimento da comunidade 

escolar e como elas se portam em relação às legislações que garantem o direito a 

alimentação específica a crianças com necessidades nutricionais especiais. 

 

Palavras-chave: Alimentação escolar. Hipertensão arterial. Diabetes mellitus. 

Intolerância a lactose.  

 

 

NUTRIÇÃO ESPORTIVA: ANÁLISE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE ACADEMIA DE 

MUSCULAÇÃO 

 

Glays Pereira Fróes 

Lorena Karoline Nogueira Santos 

Ettienne Batista Sene 

 

RESUMO 
 

Os suplementos foram projetados para eliminar qualquer possível ou Existente 

deficiência na dieta, necessários para manter-se saudável e atingir bons resultados 

dentro da prática desportiva. Objetivo: avaliar, através de uma revisão, o uso de 

suplementos alimentares, em praticantes de musculação, que visam hipertrofia 

muscular. Metodologia: A pesquisa dos artigos foi realizada nas bases de dados 
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SciELO, PubMed, Science Direct e BIREME utilizando-se dois conjuntos de 

intersecção de termos de busca bibliográfica: suplementação ergogênicanutrional e 

hipertrofia muscular. Resultados: De acordo com os resultados obtidos podemos 

observar que os homens utilizam mais suplementos que as mulheres (69,96 %), o 

objetivo principal dentro da musculação é a hipertrofia muscular (63,4 %), os 

suplementos mais utilizados são as proteínas (40 %) e a principal fonte de indicação são 

os educadores físicos (40%). Conclusão: A utilização de suplementos alimentares em 

praticantes de musculação foi bastante elevada, principalmente entre os homens, 

utilizando para isso suplementos proteicos, sendo os educadores físicos os principais 

responsáveis pela indicação do suplemento. 

 

Palavras – chaves: Musculação, Ciência da Nutrição Esportiva, Suplementos e 

Anabolizantes. 

 

 

O CONHECIMENTO E O INTERESSE DA FITOTERAPIA POR 

ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO 

 

Priscilla Morgana Vieira dos Santos Souza1 

Eliane Neves Lima  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

 

RESUMO 
 

Fitoterápico é o fármaco que utiliza apenas extratos vegetais em sua composição, e sua 

eficácia e segurança são comprovados através de estudos científicos. Já planta medicinal 

e uma espécie vegetal utilizada como tratamento com poder curativo ou não. O objetivo 

da pesquisa foi analisar o conhecimento e o interesse da fitoterapia por acadêmicos do 

curso de Graduação em Nutrição. A pesquisa foi desenvolvida em todos os períodos de 

Nutrição no segundo semestre de 2016 na Faculdade de Saúde Ibituruna . Para a coleta 

de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado. A tabulação dos dados foi 

realizada utilizando o programa estatístico Predictive Analytics SoftWare (PASW® 

STATISTIC) versão (18.0). Participaram da pesquisa 93 acadêmicos de Nutrição, no 

qual cerca de  45,2% considera o seu conhecimento sobre fitoterápicos e plantas 

medicinais irrelevante  e 50,5% não conhecem as resoluções de regulamentação de 

prescrição, 54,8 % sabem a diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos. E 86% 

dos acadêmicos fazem uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Pode-se observar que o 

consumo de plantas medicinais e fitoterápicos entre os acadêmicos de nutrição é 

relevante. Apesar disso, o conhecimento dos acadêmicos sobre o assunto é pouco. 

Portanto é necessário maior atenção ao tema na graduação de nutrição. 

 

Palavras-chave: Fitoterapia. Plantas medicinais. Nutrição. 

 

 

PERFIL ALIMENTAR DE GESTANTES ATENDIDAS NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO ACACIAS DE MONTES CLAROS – MG 
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RESUMO 
 

A gestação e um momento da vida em que a mulher precisa de cuidados essenciais, e 

diante disso é indispensável uma alimentação balanceada que possua todos os nutrientes 

que darão auxilio no desenvolvimento do bebê. O presente estudo investigou o consumo 

alimentar de gestantes em fase de pré-natal na estratégia de saúde da família (ESF) do 

bairro Acácias de montes claros - MG. Foram avaliadas 50 gestantes, no período de 

setembro a outubro de 2016. As informações foram retiradas através do questionário de 

freqüência alimentar aplicado á todas as gestantes cadastradas no ESF. E foi avaliado 

também o índice de massa corporal-IMC gestacional, sendo representado por 52% 

gestantes eutróficas, 22% com sobrepeso, 8%com obesidade e 18% com baixo peso. 

Sugerimos que novos estudos sejam conduzidos com a finalidade de investigar a 

qualidade da alimentação das gestantes usuárias de serviços públicos de saúde, 

considerando que esse é um grupo de maior vulnerabilidade social e biológica a fim de 

orientar a execução de políticas publica para interferir em programas de assistência pré-

natal que levem informações nítidas e praticas sobre importância da alimentação 

adequada nesta fase da vida. 

 

Palavras-chave: Estado nutricional, Gestantes, Nutrientes. 

 

 

PERFIL E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE 

ESÔFAGO 

 

Beatriz Aparecida Botelho Barros 

Maiara Fernandes Ribeiro 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 
 

O câncer é uma neoplasia maligna que engloba mais de 100 doenças, e apresenta como 

característica em comum a proliferação de células descontroladas. O tratamento dos 

pacientes oncológicos colabora para muitos efeitos colaterais que irão influenciar no seu 

estado nutricional, interferindo no consumo energético habitual como a disfagia, a 

realização da avaliação nutricional precoce, busca identificar pacientes oncológicos que 

precisam de tratamento nutricional. O objetivo deste estudo é revisar o estado 

nutricional em pacientes com neoplasias do trato gastrointestinal superior (esôfago) 

entre eles os sintomas e os agravos no decorrer do tratamento antineoplásico, segundo a 

literatura atual. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura com a finalidade 

de adquirir informações referente ao assunto tratado, publicados entre os anos de 2006 a 

2016, tendo como base a questão do estudo "perfil nutricional de pacientes com câncer 

de esôfago. A importância de avaliação nutricional dos pacientes com carcinoma de 

esôfago é de extrema importância para traçar o perfil desses pacientes e implementar 

assistências nutricionais para que possa reduzir então, a desnutrição que estão 

associados a esses pacientes oncológicos, evitando evoluir para a desnutrição proteico-

calórica, bem como a redução de mortalidade desses pacientes devido a desnutrição. 

 

Palavras-chave: Perfil de Saúde.  Avaliação Nutricional.  Neoplasias Esofágicas. 

Desnutrição. 
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA  

 

Luana Vanessa Leite Gomes 

Marcella Camilla Pereira 

Izabella Costa Cordeiro 

 

RESUMO 
 

Introdução: A obesidade caracteriza-se pelo excesso de gordura corporal, no qual é 

determinada por fatores genéticos, comportamentais, ambientais e culturais. Essa 

patologia acarreta diversos problemas de saúde como Diabetes Mellitus, Hipertensão 

Arterial, Dislipidemia, Doenças Cardiovasculares entre outras. Verifica-se que o 

aumento severo do sobrepeso e obesidade, esta se torna um dos maiores problemas de 

saúde pública no mundo, e as crianças estão entre a faixa etária mais atingida. Objetivo: 

Identificar os principais fatores e patologias para a predisposição do sobrepeso e 

obesidade na infância. Métodos: Este estudo foi baseado em revisão de literatura, 

utilizando as bases de dados Scielo, Google acadêmico e Birime no período de 2011 a 

2015 em revistas indexadas na base de dados ScienceDirect, LILACS e Periódicos 

Capes sobre sobrepeso e obesidade infantil. Utilizaram-se como descritores os termos: 

criança (“child”), estudantes (“schoolchildren”), prevalência (“epidemiology”), 

sobrepeso (“overweight”) e obesidade (“obesity”). Para finalização trabalhou-se com 15 

artigos pertinentes ao critério de inclusão e exclusão propostos. Resultados: Verifica-se 

que diversos fatores estão associados aos altos índices de sobrepeso e obesidade na 

infância, mas o que se torna mais relevante é o aumento das patologias que eram 

comuns em adultos, e atualmente fazem parte da vida das crianças. Conclusão: Observa-

se que o consumo alimentar com alto teor calórico associado à falta de atividade física, 

tem elevado drasticamente os índices de sobrepeso e obesidade na infância. Medidas 

preventivas necessitam ser feitas para que seja possível diminuir esse quadro atual no 

Brasil. 

 

Palavras chaves: Criança, Estudantes, Prevalência, Sobrepeso e Obesidade. 

 

 

TRANSTORNOS ALIMENTARES – ENFOQUE ORTOREXIA NERVOSA 

 

Luana Martins Ribeir
 

Margarete Fernandes Araujo 

Ettienne Batista de Sene 

 

RESUMO 
 

No atual estudo objetivou-se verificar a prevalência de transtornos alimentares com 

enfoque na ortorexia nervosa, em acadêmicos do curso nutrição. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória do tipo descritiva, quantitativa e de natureza transversal em que 

foram avaliados acadêmicos de ambos os sexos, com idade maior ou igual a18 anos, 

escolhidos por conveniência, do turno noturno no curso de nutrição. Responderam ao 

questionário auto-aplicável, adaptado e traduzido do ORTO-15. Para a percepção da 
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imagem foi utilizada a escala de silhuetas, e Índice de massa corporal (IMC). Dentre os 

101 acadêmicos avaliados, 89 são do sexo feminino (88,12%) e 12 foram masculinos 

11,88%, com grande predominância de mulheres deste total 85% estão com 

predisposição para ortorexia, e somente 15% não apresentam risco para esse 

comportamento no atual momento. Observou-se (72,27% n=101) está eutrófica, 

segundo a classificação de Índice de massa corporal (IMC), e mesmo assim 55,4% 

(n=101) apresentam distúrbio da imagem corporal. Após a execução da pesquisa 

conclui-se, há predisposição de ortorexia na amostra avaliada e que este faz parte do 

grupo de risco, por consequência do valor relevante encontrado. Da mesma forma um 

expressivo grupo, apresentou distorção de imagem, apesar de estarem eutróficas. 

 
Palavras-Chaves: Transtornos alimentares. Comportamentos saudáveis. Imagem 

corporal.  

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

"MANDA NUDES": AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DA EXPOSIÇÃO E DO 

DESEJO CONTEMPORÂNEOS 

 

Marlene Cardoso De Oliveira 

Patrick Davidson Pereira Leite 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC's - promovem um novo modo de 

se relacionar e geram mudanças cujo resultado pouco adaptativo ou assertivo configura-

se como problema novo no cenário atual. A web fertiliza as interações sociais e 

apresenta a vida privada exposta em espaço público onde a intimidade é desnudada num 

frenesi erótico. Neste contexto a requisição “Manda Nudes” se consagra como mantra 

para usuários que dão nova conotação à utilização de aplicativos de relacionamento. A 

prática do sexting ganha aceitação ampla e a exposição da nudez alarga seus horizontes 

e se aproxima de um comportamento mais tipicamente natural. A viralização de 

imagens cresce exponencialmente e torna anônimos em celebridades instantâneas, não 

obstante passageiras. Novas regras de convivialidade social são interpostas e reajustam 

padrões relacionais. Surge, então, um novo zeitgeist moderno: o nu delimitante de novas 

configurações da exposição e do desejo contemporâneos. 

 

Palavras-Chave: TIC’s; Manda Nudes; Sexting; Nudez; Viralização; App's. 

 

 

“IDEOLOGIA DE GÊNERO”: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO 

MONTES-CLARENSE 

 

Amanda Narciso Pereira 

Luiz Henrique Silva Nascimento 

Worney Ferreira de Brito 
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RESUMO 

 

Atualmente, sabe-se que o surgimento de vítimas acerca do preconceito por orientação 

sexual e identidade de gênero é cada vez mais discutido. Sendo que, a maior parte dos 

jovens que sofrem preconceito contra a sua orientação sexual e identidade de gênero 

possui de 15 a 17 anos e ainda estão cursando a educação básica. Com isso, afim de 

amenizar o índice de evasão escolar, nesses jovens, por conta da discriminação que 

sofre, foi acrescido no Plano Municipal de Educação as palavras “identidade de gênero” 

e “orientação sexual”. Entretanto, dois vereadores do município de Montes Claros, 

tendo em vista igualar o Plano de Educação Municipal ao Plano Nacional de Educação, 

retirou as palavras acrescidas, argumentando que queriam fazer na educação da cidade 

uma “Ideologia de Gênero”, tornando as crianças pessoas sem sexo. Destarte, o presente 

trabalho pretende identificar as possíveis implicações na educação montes-clarense 

decorrentes à aprovação da emenda ao projeto de lei nº 81, de 27 de abril de 2015, no 

plano municipal de educação. Tendo em vista que o PME também serve para resguardar 

o aluno, a fim de amenizar sua defasagem devido preconceitos, torna-se necessário 

manter nas suas metas as palavras que foram retiradas para que os educadores saibam 

que o preconceito e assim possam vir a intervir. O atual estudo se fundamentará em 

revisão bibliográfica acerca do tema e sobre a história da Educação Sexual no Brasil e 

suas possíveis influências na educação brasileira e suas políticas. 

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar; Educação sexual; Educação Básica; Educação 

Pública; Plano Municipal da Educação - PME. 

 

 

A DOR SILENCIOSA EM PAIS DE FILHOS DE NATIMORTOS E 

NEOMORTOS 

 

Helainy Lisboa Batista Carneiro 

Andréia Alves Rodrigues 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO 

 

A morte do bebê é fonte de grande momento de dor para seus pais, pois toda a 

idealização e sonhos criados acerca da criança é bruscamente desconstruídos e 

substituídos pelo luto. O objetivo deste trabalho é observar os impactos psicológicos da 

perda do filho em pais de natimortos e neomortos, considerando a perspectiva do pai 

quanto ao enfrentamento dessa perda. Trata-sede uma abordagem qualitativa de caráter 

transversal e descritivo, em foram entrevistados dois casais que vivenciaram o óbito 

perinatal a partir a 20° semana da gestação até o nascimento. Os resultados mostraram 

que para ambos os casais estudados, ter um filho fazia parte de um planejamento que 

respeitava uma organização estrutural e material do casal, tanto para o pai quanto para a 

mãe a perda do bebê se torna um momento também de decisões apesar da intensa dor 

vivenciada. As diferenças sociais acerca do gênero interferem na experiência de dor. 

 

Palavras Chaves: Impactos psicológicos, luto, pais de natimorto. 
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA DIRIGIDA NO BRINCAR DE 

CRIANÇAS AUTISTAS 

 

Raquel Calixto Viriato
 

Karla Rosa Tatiele
 

Marília Santana Alves
 

 

RESUMO 

 

O transtorno do espectro autista pode ser identificado através de comprometimentos de 

algumas áreas do desenvolvimento humano.  Ao conviver com pares, a criança autista é 

estimulada e tende a evitar o isolamento, aumentando as habilidades sociais. O brincar 

em autistas deve ser estimulado e intermediado por outra pessoa, facilitando a criação 

de vínculos e desenvolvendo sua criatividade. O presente estudo procurou compreender 

o papel da mediação de uma pessoa, e do direcionamento da brincadeira pela mesma 

pessoa para a emissão de respostas no brincar de formas variadas pela criança autista. 

Desta forma, objetivou-se investigar a importância da brincadeira dirigida no brincar de 

crianças autistas. Participaram deste estudo 3 crianças autistas com idade entre 3 e 6 

anos, diferenciadas conforme a presença ou ausência do estimulador em casa. Estas 

crianças com e sem estimulador foram divididas nos dois grupos, a saber, GC (Grupo 

Controle) e GE (Grupo Experimental). Os dados foram obtidos por meio da observação 

direta do comportamento durante duas situações: uma de brincadeira livre e outra de 

brincadeira dirigida. Os resultados mostraram que a brincadeira dirigida estimula o 

brincar livre, o tornado mais fácil e elaborado. 

 

Palavras-chave: Neurodesenvolvimento; Autismo; Brincadeira. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR E O PROCESSO 

DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA: POSSÍVEIS 

REFLEXÕES A PARTIR DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Anna Carolina Sousa Mendes 

Clarissa Flaviana Neves Durães 

Francely Aparecida Dos Santos 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho discorre sobre a importância da família no contexto escolar para o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, são abordadas questões 

referentes a importância do acompanhamento familiar na vida escolar dos filhos, 

ressaltando os aspectos sociais e a importância da educação recebida no âmbito familiar. 

Objetiva-se por meio deste apresentar a importância da participação da família no 

contexto escolar e no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Trata-se 

de uma pesquisa de revisão literária, de caráter exploratório, de abordagem quali-

quantitativa e de corte transversal. Pôde-se observar que os pais acompanham pouco a 

cotidiano escolar dos filhos e que, em contrapartida, as crianças que obtém assistência 

dos pais referente às atividades escolares vivenciam transformações evolutivas mais 

positivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade. Assim, conclui-se 
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que é de suma importância que criem-se estratégias que promovam a integração familiar 

no contexto escolar. 

 

Palavras-chave: Contexto escolar; Processo de desenvolvimento; Aprendizagem da 

criança. 

 

 

A INCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

Maria Arinete Siqueira 

Vanessa Matias De Brito 

Júnior Vieira De Rezende 

 

RESUMO 

 

A violência doméstica é consideravelmente um tema de alto índice de repercussão no 

cenário midiático e político mundial, seja o acontecimento individual ou coletivo. A 

partir disso, há que se perceber a sua manifestação nos vários contextos, os quais se 

apresentam o contexto social, cultural e econômico. Em função da notoriedade dos atos 

violentos perpetrados ao gênero feminino, surge em 2006 uma lei que ampara e protege 

a mulher no Brasil. Esta é denominada de Maria da Penha, Lei 11.340, que divulga e 

tipifica os atos violentos como maneira de violação à mulher. Este estudo tem como 

finalidade investigar o fenômeno da violência doméstica e suas repercussões psíquicas 

na saúde da mulher na contemporaneidade, surgindo assim o questionamento do porquê 

de algumas mulheres insistirem em permanecer em relações de violência, e identificar 

como os atos violentos interferem em suas relações sociais. A curiosidade pela temática 

se faz pela relevância do tema, visto que o fenômeno violência doméstica é ainda 

presente no cenário contemporâneo social. Enfim, apesar de tal ato ser a maior 

tipicidade da agressão, num tempo onde imperam os avanços tecnológicos e globais, é 

efetiva a reflexão e o aprofundamento das problematizações que permeiam o exposto 

assunto. Esta pesquisa e de cunho qualitativo, com o universo de significado, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, e tem como instrumento de pesquisa referências 

literárias e bibliográficas, através de averiguações de artigos com abordagem 

qualitativa, publicados entre os anos de 2010 a 2016, nas bases Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e Lilacs. 

Palavras-chave: Violência doméstica. Atos violentos. Violência no Brasil. 

 

 

A INCIDÊNCIA DE ESTRESSE NOS SACERDOTES DA COMUNIDADE 

CATÓLICA- REVISÃO DE LITERATURA  

 

Carla Souza Librelon  

Claudinéia Gomes Silva De Azevedo 

Aurora Maria Morais  

 

RESUMO 
 

Considerando o conceito de estresse formulado por Lipp (1996) que compreende o 

fenômeno como uma reação do organismo com componentes físicos e/ou psicológicos, 

causado pelas alterações psicofisiológicas, e entendendo que o trabalho é naturalmente 
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um agente estressor, verifica-se que existem profissões mais estressantes que outras.A 

ocupação do líder religioso é acompanhada de grande responsabilidade, além de 

atribuições que mergulham a vida sacerdotal em desgaste excessivo. A temática ganhou 

força após renúnciado Papa Bento XVI em 2013, quando deixou o cargo, o pontífice 

demonstrava esgotamento físico e emocionalmente. Isso pode ser explicado pela 

complexa rotina de um sacerdote, marcada,sobretudo pela necessidade de estar sempre 

pronto para acolher os fiéis; no caso específico do papa, estar à frente e gerenciar a 

maior instituição do planeta.Diante disso, o estudo justificou-se, por compreender que 

os padres ocupam lugar de destaque/importância na sociedade, no entanto, são 

acometidos por altas cargas de estresse, e esse fator quase sempre é negligenciado. 

Logo, o objetivo maior do estudo foi identificar a intercorrências do estresse em 

sacerdotes da igreja católica. Para tal investigação utilizou-se de revisão de literatura e 

foi possível discutir sobre os principais estímulos estressores. Como conclusão uma vez 

detectadaos agentes estressores entre padres, sugere-se que profissionais de áreas afins, 

possam estar atentos as necessidades destes, para uma atividade efetiva, com métodos 

de apoio psicológicos a estes.  

 

Palavras-Chave: Estresse em padres católicos. Vulnerabilidade ao estresse. Estratégias 

de enfretamento, superação. 

 

 

A INFLUÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE NOS NOVOS SINTOMAS DO 

SUJEITO, A PARTIR DA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA  

 

Fernanda Almeida Pereira e Silva 

Josianne Thaís Gomes dos Santos  

Iara Wanderley Biondi  

 

RESUMO  
 

Este artigo objetiva analisar a partir da perspectiva psicanalítica, como a 

contemporaneidade tem influenciado no sujeito na produção de novos sintomas, sendo 

que, a clínica contemporânea tem se deparado com novas configurações dos sintomas 

trazidos pelo sujeito. Esses sintomas não são novos porque não existiam, mas porque se 

relacionam de novas formas com a contemporaneidade. Freud traz a definição de 

sintoma com a configuração clássica, e Lacan a nova configuração que está ligada aos 

sintomas contemporâneos. Para uma melhor compreensão do tema, se faz necessária a 

conceituação de alguns termos como, contemporaneidade e suas características, a lógica 

dos novos sintomas contrastando-os com os sintomas clássicos e a conceituação de gozo 

diferenciando sua formação clássica da formação contemporânea. 

 

Palavras- chave: Contemporaneidade, novos sintomas, gozo, sintomas clássicos, 

Psicanálise.  

 

 

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

ENTRE JOVENS: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

 

Adalvanir Antunes Nascimento 

Marco Antonio Canela 
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RESUMO  
 

O presente trabalho buscou conhecer a recente produção de conhecimento acerca dos 

impactos das redes sociais nos relacionamentos interpessoais, abordando em especial os 

pontos positivos e negativos nautilização das redes sociais nos relacionamentos 

interpessoais, em jovens e adolescentes. Foram analisadas produções acadêmicas 

publicadas entre 2013 a 2017, nas bases de dados do Scielo e do Google Acadêmico. 

Percebeu-se que existe uma produção de conhecimentos sobre o tema que pode ser 

considerada incipiente, mas com tendência de crescimento, face à importância e 

modernidade do tema. Através de uma revisão sistemática, pode-se concluir que a 

maioria dos trabalhados analisados apontam que as pessoas ocupam grande parte de seu 

tempo em plataformas eletrônicas e, acabam deixando em segundo plano a relação 

interpessoal com contato físico. Seja o uso como forma de entretenimento saudável ou 

numa forma de dependência, os estudos sobre o tema denotam que os jovens 

atualmente, não conseguem viver desconectados e fora de um mundo virtual.  

 

Palavras chave: Redes sociais. Relacionamento interpessoal.Juventude. 

 

 

A INFLUÊNCIA DE UM GRUPO DE PAIS NO DESENVOLVIMENTO DAS 

HABILIDADES SOCIAIS DAS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA – TEA 

 

Juscilene Alves Ferreira 

Vanessa Gomes Santos 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO 
 

Esta pesquisa verificou a influência de um grupo de pais sobre o repertório das 

habilidades sociais das crianças diagnosticadas com autismo. A pesquisa foi realizada 

com doze pessoas, sendo seis mães e seis crianças com idades entre seis e dez anos e 

diagnóstico de autismo com grau leve, que foram divididos em dois grupos: 

experimental e controle. Os pais das crianças do grupo experimental participaram de 

sete encontros estruturados para estimular o desenvolvimento de habilidades sociais em 

seus filhos. As análises foram feitas por meio do Sistema de Avaliação de Habilidades 

Sociais (SSRS), sob forma de pré e pós teste. Após o treinamento das habilidades 

sociais feitas pelo grupo de pais, foi possível verificar um avanço significativo naquelas 

habilidades com maiores déficits. Os dados indicaram bom repertório das habilidades, 

com resultados dentro da média para a maior parte dos fatores. 

 

Palavra chave: Autismo, Habilidades sociais, Grupo de pais. 

 

 

A LEGISLAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

Yara Gonçalves Araújo   

Leonardo Augusto Couto Finelli 
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RESUMO 
 

A história demonstra que desde os primórdios da civilização os processos de exclusão 

de pessoas diferentes se fizeram presentes e atuantes. O sujeito portador de deficiência 

ainda hoje enfrenta diversas barreiras para se inserir nos mais variados espaços, sendo 

que na educação, berço da civilização humana, não é diferente. Na tentativa de 

minimizar essas barreiras, diversos mecanismos foram sendo criados ao longo da 

história. Dessa forma o presente estudo objetivou: analisar os documentos/legislações 

que discutem o direito de inclusão dos alunos com Necessidades Educacionais 

Específicas (NEE) na rede de ensino em todos os níveis, com ênfase ao ensino superior, 

uma vez que esse parece ser o nível mais sensível da inclusão do aluno com NEE. 

Justificando-se esta confecção, pois, admite-se que os portadores de NEE’s são sujeitos 

de direito e, portanto, tem direito a ingressar no sistema de ensino (em qualquer nível de 

formação, do básico ao superior). Por metodologia, adotou-se a revisão crítica da 

literatura, sobretudo dos documentos oficiais que tratam da inclusão do aluno portador 

de NEE no sistema de ensino. Como principal resultado, apontar-se-á os avanços no que 

versa sobre a inclusão do aluno NEE no sistema de ensino, ressaltando que esse avanço 

ocorreu em todos os níveis, do ensino básico ao superior. Todavia, ainda que por mais 

que os avanços sejam notáveis, ainda há muito a ser fazer, principalmente no ensino 

superior, haja vista que este é o segmento educacional mais vulnerável à inserção do 

aluno portador de NEE.  

 

Palavras-Chave: Inclusão. Legislação. Necessidades Educacionais Especiais. Ensino 

Superior. 

 

 

A NOVA GUARDA COMPARTILHADA: PERSPECTIVAS A FAVOR DOS 

FILHOS E DA PRESERVAÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES 

 

Cynthia Santos Meireles 

Evilene Fiuza Alves 

Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta aspectos teóricos da Guarda Compartilhada, sendo esta um novo 

modelo de guarda jurídica que estabelece uma co-responsabilização conjunta de ambos 

os pais na prestação de cuidados com a criança. O objetivo deste estudo é analisar se a 

Guarda Compartilhada ao garantir o melhor interesse da criança preserva os vínculos 

afetivos entre pais e filhos. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, exploratório, 

com método dedutivo, corte transversal e delineamento de pesquisa bibliográfica, 

realizadas com o levantamento de referências teóricas publicadas e analisadas. Os 

resultados deste estudo foram agrupados em quatro categorias: melhor interesse da 

criança; vantagens e desvantagens da Guarda Compartilhada; Guarda Compartilhada 

nos processos de divórcio litigioso e aspectos psicológicos da Guarda Compartilhada. 

Em suma o estudo permite perceber a importância da nova lei 13.058/2014 da Guarda 

Compartilhada como uma modalidade de guarda ideal para consolidar as relações 

parentais, pois a convivência familiar assegurada a criança é fundamental para o seu 

desenvolvimento e crescimento saudável.  
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Palavras-chave: Guarda Compartilhada. Melhor interesse da criança. Relações 

parentais. Aspectos psicológicos. 

 

 

A PERCEPÇÃO DO CUIDADOR FAMILIAR SOBRE OS FATORES 

ESTRESSORES PROVOCADOS PELOS CUIDADOS COM O PORTADOR DE 

ALZHEIMER 

 

Ana Cristina Duarte 

Juliana Lopes Santos 

Maria Rita Britto Tupinambá 

 

RESUMO 
 

A doença de Alzheimer é uma enfermidade degenerativa, progressiva e irreversível, 

tendo como um dos seus primeiros sintomas o comprometimento da memória recente. 

Dessa forma, o portador de Alzheimer diante as dificuldades encontradas no decorrer da 

sua doença, passa a ter necessidade de um cuidador que geralmente é um parente mais 

próximo. Diante do exposto este trabalhou objetivou identificar a percepção do cuidador 

familiar sobre os fatores estressores provocados pelos cuidados com o portador de 

Alzheimer. O estudo é apresentado como uma pesquisa de campo de caráter qualitativa 

com corte transversal e desenvolveu-se no CRASI – Centro de Referência em 

Assistência à Saúde do Idoso na cidade de Montes Claros – MG através de busca ativa 

de famílias cuidadoras de idosos. Para a coleta de dados utilizou-se questionário com 

perguntas abertas respondidas por dez cuidadores familiares do portador de Alzheimer, 

gravadas e posteriormente transcritas. Encontraram-se quatro categorias que ilustram os 

fatores estressores: Sintoma da doença que causa estresse; Sentimentos experienciados; 

Mudanças no papel social; Aceitação do adoecimento; e uma subcategoria que descreve 

outras dificuldades encontradas durante os cuidados. Conclui-se que, os cuidadores 

familiares do portador de Alzheimer percebem de formas variadas as dificuldades com 

os cuidados diários. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Cuidador familiar. Fatores estressores. 

 

 

A TIPOLOGIA DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELOS PROFESSORES DO 

ENSINO SUPERIOR: UMA PERSPECTIVA NA ÓTICA DOS DOCENTES 

 

Andressa Cadushi Mendes Santos 

Jéssica Alencar Do Nascimento 

Aurora Maria De Moraes 

 

RESUMO 

 

Introdução: O ambiente educacional é destinado ao aprendizado e ao desenvolvimento 

das relações humanas e, concomitantemente, é o local de trabalho do professor, entre 

outros profissionais. Porém, a categoria de todos os profissionais da educação situa-se 

ranking dos adoecimentos ocupacionais e, desse modo, essa informação sinaliza que o 

âmbito escolar tem sido alvo de constantes agressões. Dentre as causas geradoras desses 
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adoecimentos, encontra-se a violência, que pode ser definida como qualquer hostilidade 

que tem o intuito denegrir o ser humano, podendo ser física, psicológica e/ou moral, 

verbal e sexual. Objetivos: Pesquisar quais os tipos de violência mais frequentes 

sofridas pelos docentes do ensino superior, como são configuradas e quais 

intercorrências acarretam. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

quantitativa de caráter exploratório-descritivo delineado por uma pesquisa de campo 

com corte transversal, em que participaram os professores do curso de psicologia de 

uma IES (Instituição de Ensino Superior) privada da cidade de Montes Claros. Utilizou-

se questionários de perguntas fechadas, sendo que os dados foram tratados por 

estatística descritiva. Resultados: 66% dos docentes pesquisados já sofreram algum 

tipo de violência, sendo a mais incidente a verbal. Além disso, verifica-se ausência de 

estratégias institucionais que minimizem tal ocorrência. Conclusão: Conclui-se que a 

violência no âmbito educacional, sobretudo as agressões verbais, é uma questão muito 

incidente e tem comportando-se como pivô de diversas discussões, porém, quando esta 

temática é voltada para o ensino superior, os estudos científicos ainda são escassos 

e, igualmente, prevalece a impotência de não saber como lidar com a problemática.  

 

Palavras-Chave: Violência; Professor; Ensino Superior. 

 

 

 

A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: OS DIFERENTES 

CONTEXTOS INTRA E EXTRAFAMILIAR 

 

Adriana Ferreira Da Silva 

Marilene Lemos Costa 

Leila Lúcia Gusmão 

 

RESUMO  
 

Introdução: Os maus tratos infantis não são um fenômeno novo, pois acontecem há 

muito tempo e de diversas maneiras. É muito comum alguns pais, a título de correção e 

educação da criança, maltratá-la com espancamentos, privação de liberdade, 

negligência, dentre outros atos agressivos e maléficos ao desenvolvimento emocional e 

psíquico. Objetivo: Discutir a respeito da violência contra crianças e adolescentes nos 

contextos intra e extrafamiliares. Metodologia: Este trabalho utilizou um método de 

revisão literária, baseando-se na metodologia de revisão integrativa. A seleção dos 

artigos foi realizada a partir da definição do tema, em que optou-se por utilizar os 

critérios de inclusão: artigos publicados no recorte temporal entre os anos 2005 e 2015, 

escritos na língua portuguesa, e publicados em revistas que tivessem qualis entre A1 e 

B3, pela relevância da escrita e do conteúdo. Resultados e discussão: Alguns pais e/ou 

cuidadores não se posicionam adequadamente ao educarem ou corrigirem os filhos, 

sendo cruéis, agressivos, negligentes ou cometerem abusos. A violência extrafamiliar é 

representada pelos atos violentos que ocorrem fora do contexto domiciliar como: a 

comunidade, a escola, instituições sociais, privadas, grupos, etc. Em algumas situações 

a criança e o adolescente podem ficar com danos e sequelas que comprometerão toda 

sua existência. Conclusão: Constitui-se em um desafio lidar com tais questões, no 

entanto, intervenções devem ser feitas de maneira adequada considerando os vários 

fatores que levam à prática abusiva. A literatura enfatiza a importância de se conhecer a 



 

90 

 

 

natureza e a realidade acerca dos fatos ocorridos a fim de elaborar um diagnóstico 

adequado.  

 

Palavras-chave: Violência; Crianças; Adolescentes; Psicológico; Família. 

 

 

ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR: DIREITOS E OPORTUNIDADES 

DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS  

 

Lorena Maria Marques Silva 

Maria Carolina Ferreira Monteiro  

Leonardo Augusto Couto Finelli  

 

RESUMO 
 

No mundo contemporâneo, a inclusão do aluno com deficiência representa dificuldade e 

desafio, desde a modalidade de Educação Infantil até o Ensino Superior, em instituições 

públicas e privadas. O ingresso de alunos com NEEs nos cursos superiores muitas vezes 

não se dá de modo explícito. As dificuldades podem se revelar para a classe e para os 

professores paulatinamente. Há situações em que o próprio aluno desconhece sua 

condição e/ou não tem consciência das suas dificuldades. A política de inclusão esteve 

associada, durante muito tempo, aos níveis de ensino do pré-escolar, básico e 

secundário. Porém, devido ao recente alargamento da escolaridade, à utilização das 

novas tecnologias da informação e da comunicação, e ao regime de contingente 

específico de acesso ao ensino superior para estudantes com deficiência física ou 

sensorial, se fez importante, a compreensão e aplicação desta pesquisa. A pesquisa 

seguiu a proposta de estudo, bibliográfico, qualitativo e explicativo. Para tal, se 

apropriou da busca documental e bibliográfica sobre leis e artigos científicos sobre a 

acessibilidade de alunos NEE inseridos no Ensino Superior. O material encontrado foi 

escrupulosamente lido e contextualizado com o Núcleo de Apoio ao Aluno - NAA tanto 

para a sumarização das argumentações de caráter pedagógico e estruturais, quanto uma 

contribuição real, para que os alunos tenham seus direitos garantidos e que a Instituição 

de Ensino Superior não deixe de oportunizar uma qualidade de ensino para os NEEs.  

 

Palavras-Chave: Ensino Superior. Necessidades Educativas Especiais. Necessidades 

Educativas Específicas. Acessibilidade. 

 

 

ALÉM DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS, A MORTE AINDA É UM TABU 

 

Ana Priscila Ferreira Veloso 

Cláudia Gislene Rocha Fonseca 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
 

A morte se transformou numa experiência única e solitária, pondo fim à função 

biológica, onde o sujeito passa por sua própria experiência. Ainda pelos mesmos 

autores, o conceito de morrer é a nossa condição humana que se altera sensivelmente a 

cada momento. Contudo, atualmente o assunto “morrer” não ocupa espaço nas rodas de 
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conversas, pois atemoriza as pessoas e aponta o fim da nossa existência. A sociedade 

distanciou-se da compreensão do vínculo entre nascimento e morte deixando o seio 

familiar para adentrar o ambiente hospitalar. São agora coisas privadas. Nesse sentido, 

realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tabu representado por este tema, 

levando-se em consideração também, os avanços científicos inerentes a ele. Dessa 

forma, identificou se que, em nossa sociedade criou-se homens biônicos e os 

transformou em homens comuns, ou seja, para dar conta de tanta de tecnologia, exames, 

diagnósticos, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, plantões e emergências, seria 

necessário um homem com funcionamento de uma máquina. Assim, a subjetividade 

acaba perdendo o espaço. 

 

Palavras-chave: Morte; Tabu; Avanços científicos; Sociedade; Função biológica; 

Subjetividade. 

 

 

ANGÚSTIA APRESENTADA NA TOXICOMANIA: UM OLHAR 
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RESUMO 

 

O uso de drogas existe desde o início da história da humanidade, em quase todas as 

culturas, nos mais diversos contextos. A dependência surge, quando a pessoa tem uma 

necessidade física ou psicológica de se prender a uma substância psicoativa, cuja 

repetição sistemática leva ao hábito. Tendo como pressuposto básico a droga, o sujeito 

se faz toxicômano quando a vê como único objeto de satisfação, promovendo a ele uma 

ilusão de plenitude, um gozo absoluto e a sensação de que não há falta. O toxicômano 

procura repor a incompletude com objetos idealizados; tenta defender-se da ansiedade 

com um objeto postiço. As drogas instituem uma promessa irrecusável de tapar esse 

buraco, impreenchível. No toxicômano, tal procura de completude nos objetos (como as 

drogas) se reproduzirá infinitamente na ansiedade do indivíduo para localizar o objeto 

que a causa. Essa busca totalizada escusa o falante de confrontar-se com o desejo, isto é, 

o que ele não almeja é, justamente, pagar o preço da castração, o que lhe causará 

angústia, e é se drogando que ele escapa dessa angústia advinda de sua condição fálica, 

faltosa. O presente trabalho tem como objetivo discorrer a respeito da angústia presente 

em toxicômanos, usuários de crack, atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas - CAPS-ad, sendo de ordem qualitativa, de corte transversal, e 

pretendendo verificar a relação entre a realidade e o objeto de estudo. A coleta de dados 

se deu através de entrevistas semiestruturadas, com 4 (quatro) sujeitos, considerados a 

partir dos critérios de saturação, o que possibilitou uma gama de respostas que levaram 

à apreciação da angústia gerada nos sujeitos. A interpretação dos dados coletados foi 

feita através da Teoria Psicanalítica, concomitante à Análise do Discurso, proposta por 

Pêcheux. Foi possível verificar, através das entrevistas, como se apresenta a angústia 

nos sujeitos que fazem uso do crack, uma vez que relataram vivências desagradáveis a 

partir de tal uso. 
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AS REDES SOCIAIS E AS NOVAS CONSTRUÇÕES DOS 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS ENTRE ADOLESCENTES 

 

Sandro Nogueira 

Vannessa Dos Reis Fernandes 

Leonardo Augusto Couto Finelli  

 

RESUMO 

 

As relações sociais/interpessoais estão passando por um processo grande de 

transformação na sociedade contemporânea, muito disso se dá pela inserção das 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs em nosso meio. Frente a tais 

mudanças, se faz necessário compreender melhor como os jovens lidam com essas 

tecnologias no que concerne as suas relações sociais/interpessoais, visto que, o uso dos 

chamados Sites de Redes Sociais – SRS, caíram no gosto da população quase que de 

forma geral e vem se tornando uma ferramenta na construção e manutenção dessas 

relações. Na medida em que se entende melhor as formas como os indivíduos 

contemporâneos se relacionam, se comunicam e interagem entre si, pode-se buscar 

meios mais eficientes de resolver os problemas que emergem da sociedade, isso porque, 

a evolução constante da tecnologia apresenta para a sociedade novos conceitos de 

comunicação. Objetivando chegar há algumas respostas para o problema levantado, será 

realizada uma revisão bibliográfica nos trabalhos científicos publicados até o momento, 

que abordam de alguma maneira o tema proposto. 

 

Palavras-chave: Mídias Sociais. Relações Interpessoais. Sites Redes Sociais. Internet. 

Adolescentes. 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA: A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS PSICOLÓGICOS 

POR PARTE DOS PRATICANTES.  
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RESUMO 
 

O presente estudo é caracterizado como pesquisa de campo do tipo descritiva, 

exploratória, de corte transversal, que teve como população amostral 48 participantes de 

ambos os sexos, feita com objetivo de avaliarmos os benefícios psicológicos percebidos 

pelos praticantes de atividades físicas de uma academia, com critérios de seleção para 

participantes acima de 18 anos e alfabetizados, foi utilizado um questionário estruturado 

com perguntas fechadas de múltipla escolha. Os dados foram submetidos à análise 

estatística descritiva, foram tratados quantitativamente para tal, evidenciou-se: valor 

mínimo, valor máximo, soma dos valores, contagens, média, moda, mediana, variância 

e desvio padrão. A pesquisa apresentou um percentual significativo sobre a percepção 

de melhora dos benefícios psicológicos após o inicio de atividades físicas que teve 85% 
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da população relatando alguma melhora, 56% da população relatou que teve melhoras 

também na qualidade de vida. Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto e 

sim de incentivar a comunidade científica a estudar com maior profundidade os 

benefícios psicológicos das atividades físicas. 

 

Palavras-chave: Atividade Física. Bem estar psicológico. Benefícios psicológicos. 

Motivação. 

 

 

ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO AMBIENTE ESCOLAR: DIRETRIZES 
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RESUMO 
 

A Psicopedagogia é uma área de atuação profissional que muito tem crescido nas 

últimas décadas. No entanto, apesar de se tratar de um âmbito autônomo, essa profissão 

tem como base outras áreas do saber, tais como a Psicologia, a Pedagogia e a 

Neurologia, entre outros. Diante disso, verifica-se que há certa dificuldade em delinear 

o fazer desse profissional no contexto escolar, dado o fato que as profissões supracitadas 

atuam na mesma perspectiva. Destarte, o objetivo do presente trabalho se propôs 

analisar a atuação do psicopedagogo no contexto escolar, bem como interações com os 

demais profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem das escolas 

públicas da Cidade de Montes Claros – MG. Métodos: Trata-se de um estudo 

exploratório descritivo, de abordagem qualitativa, delineado por uma pesquisa de 

campo, tem como registro de aprovação do comitê de ética o n° 1.753.890. Utilizou-se 

de questionário semiestruturado como instrumentos de coleta de dados, sendo que os 

dados foram tratados por análise de conteúdo. Conclusão: Os entrevistados em 

referência relatam uma relevância significativa quanto a sua prática, no entanto, 

ressalta-se que a psicopedagogia ainda estar conquistando seu espaço, e a mesma 

precisa ser mais efetiva, além de haver uma angústia segundo os profissionais 

entrevistados, dado o fato de que há muita demanda para poucos profissionais 

contratados. Há um desafio político a ser conquistado.  
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RESUMO 
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Introdução: O transtorno de ansiedade social ou fobia social é caracterizado por medo 

excessivo e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho. A forma 

mais frequente desse transtorno é a dificuldade em falar em público, evidenciada por 

níveis de ansiedade elevados, com sintomas de taquicardia, sudorese aumentada, fadiga, 

tremores, que podem ou não estarem acrescidos de crises de pânico. Essa questão torna-

se ainda mais complexa quando é voltada para o ensino superior, dado o fato de que a 

graduação exige uma postura mais ativa do indivíduo quanto à apresentação de 

seminários, debates e palestras, que fazem com que os acadêmicos tenham que 

manifestar-se diante dos demais alunos, professores e outros colegas de profissão. 

Objetivos: Avaliar a incidência das dificuldades de falar em público dos acadêmicos, 

bem como identificar as principais dificuldades encontradas e analisar o nível de 

ansiedade vivenciada. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório de caráter 

qualitativo por meio de uma pesquisa de revisão literária. Foram utilizados 20 trabalhos 

científicos disponíveis no SciELO, CAPES e no Google acadêmico. Resultados: Os 

resultados apontaram existência relevante de fobia social no ensino superior, acrescidos 

de crises de ansiedade, de pânico e estresse. Conclusão: Conclui-se que é de essencial 

importância o desenvolvimento de estratégias que visem minimizar tais problemas, 

visto que comportam-se como preditores do insucesso acadêmico. 

 

Palavras-Chave: Transtornos de Ansiedade; Falar em Público; Habilidades Sociais. 
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Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 
 

O Governo Federal, em 2009, lançou o programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 

cujo objetivo principal é fornecer subsídios para a aquisição de unidades habitacionais, 

diminuindo – assim – a deficiência e a desigualdade habitacional no país. No entanto, 

alguns autores ressaltam que, apesar do PMCMV propor soluções em relação à 

moradia, ele trouxe consigo problemas de outra ordem que, de certa forma, agridem à 

dignidade humana e a qualidade de vida dos moradores. Um exemplo disso é a questão 

de segurança pública, dado o alto índice de roubo, assaltos e latrocínio (roubo seguido 

de morte). Desse modo, a presente pesquisa visa elucidar a realidade dos moradores de 

um conjunto habitacional de Montes Claros - MG contemplados pelo Programa Minha 

Casa, Minha Vida faixa 1. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem 

qualitativa, por meio de uma pesquisa de campo. Utilizou-se roteiro de entrevista 

estruturado como instrumento de coleta de dados, sendo estes submetidos à estatística 

descritiva. Pode-se concluir que o sentimento de insegurança dos entrevistados, é muito 

grande, isso piora ainda, com o grau de confiança nas instituições responsáveis de 

algum modo pela segurança pública, sendo o mais preocupante, a insatisfação com a 

Prefeitura Municipal. Diante disso, vê-se a necessidade de elaboração de estratégias e 

políticas públicas que incidam positivamente na realidade da população pesquisada. 

 



 

95 
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TRATAMENTO ONCOLÓGICO 
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RESUMO 
 

Introdução: Atualmente, o câncer é a uma das adversidades que mais causa morte no 

Brasil. Ressalta-se que a qualidade de vida desses pacientes é muito comprometida, 

mais precisamente aqueles que encontram-se em tratamento químio ou radioterápico. 

Destarte, o presente trabalho visa pesquisar acerca da qualidade de vida de pacientes em 

tratamento quimio e/ou radioterápico da cidade de Montes Claros- MG. Objetivos: 

Verificar o impacto do tratamento na vida familiar e social do paciente; avaliar o 

impacto do tratamento na realização de atividades da vida diária; e descrever quais as 

desordens psicofisiológicas de maior incidência no grupo investigado. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem quali-quantitativa, realizada por 

uma pesquisa de campo. A amostra foi composta por 8 pacientes em tratamento 

oncológico atendidos e/ou acolhidos por uma instituição de Montes Claros-MG. 

Resultados: Os aspectos psicológicos, as relações sociais e/ou familiares não são 

consideradas como principais determinantes da qualidade de vida. Os participantes 

associaram pouco à qualidade de vida aos sintomas psicológicos. Em contrapartida, os 

aspectos fisiológicos estão estreitamente ligados à como o paciente percebe a sua 

qualidade de vida e a sua saúde global. Conclusão: Avalia-se que todos os objetivos 

foram alcançados. Ressalta-se a relevância desse trabalho para a sociedade acadêmica, 

visto que os resultados aqui encontrados vão de encontro à maior parte dos estudos 

disponíveis. 
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RESUMO 

 

 Habilidades sociais podem ser definidas como conjunto de comportamentos emitidos 

diante das demandas de uma situação interpessoal, maximizando os ganhos e reduzindo 

as perdas nas interações sociais. Assim, se constituem como elemento indispensável 

para a atuação profissional do psicólogo, justamente pela sua natureza 
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fundamentalmente interativa que solicita comportamentos que o qualifiquem a tratar 

situações sociais. O presente estudo avaliou as habilidades sociais de acadêmicos 

ingressantes e concluintes do curso de Psicologia. Participaram deste estudo 50 

acadêmicos, sendo 22 concluintes e 28 ingressantes, do curso de Psicologia de uma 

Faculdade privada que responderam ao Inventário de Habilidades Sociais (IHS). Os 

resultados mostraram que não há diferenças significativas nas habilidades sociais entre 

os alunos ingressantes e concluintes, mas há diferenças conforme a idade dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Habilidades Sociais; Comportamentos; Psicologia; Acadêmicos. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo identificar o acesso as atividades de esporte, lazer e 

cultura para moradores de um Conjunto Habitacional do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMMV) no município de Montes Claros / MG. E, tendo em vista que os 

exercícios de tais atividades são indicadores que proporcionam o desenvolvimento 

social e uma qualidade de vida digna, faz necessário averiguá-lo através de um 

questionário, tendo como principal pergunta se os moradores têm acesso a essas. Assim 

sendo, a amostra pesquisada contemplou 106 famílias de um conjunto habitacional do 

Programa Minha Casa Minha Vida localizada no município de Montes Claros / MG. 

Por fim, destaca-se a relevância de tal pesquisa, pois, além do desenvolvimento, é 

necessário que a dignidade da pessoa não seja violada pela ausência de políticas 

públicas. Com isso, o governo tem que ficar alerta com a importância dessa questão 

para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Moradia; Esporte; Cultura; Lazer. 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO DE ESCOLARES  

 

Magdelene Soares de Freitas  

Walquíria Nunes Macedo Silva 

Leonardo Augusto Couto Finelli  

 

RESUMO 
 

O comportamento inteligente tem dois aspectos fundamentais, é consciente, deliberado 

e também adaptativo. Sobre essa questão, Piaget observou modificações na qualidade 

do funcionamento cognitivo e estudou como a mente organizava suas atividades e 

adaptava-se ao meio. Tais características podem ser mais ou menos estimuladas, 

ambientalmente, o que leva a maior e melhor processo de maturação e desenvolvimento. 

A fim de discutir sobre essa temática, o presente estudo objetivou comparar o 
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desempenho cognitivo de crianças de 6 a 11 anos de idade de escolas municipais do 

Ensino Fundamental I de Montes Claros, Minas Gerais. A partir do universo dessas 

crianças, a amostra foi constituída por 03 meninos e 03 meninas de cada um dos cinco 

anos de escolaridade do Fundamental I, de duas escolas selecionadas para a pesquisa. 

Para coletar os dados, foram utilizados como instrumentos: Questionário Sócio 

Demográfico – QSD e Teste de Desempenho Escolar – TDE. Os resultados demonstram 

que o desempenho cognitivo dos alunos, a partir das áreas analisadas, foi similar, 

apresentou-se no nível esperado dentro do ano escolar em que se encontram. Para todos 

os anos, há alunos com baixos, médios e altos desempenhos, o que mostra que os níveis 

de desenvolvimento cognitivo são equiparáveis. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento; cognição; escolaridade. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

 

Liliana Félix da Silva 

Maria Helena Lopes Limeira3 

Álvaro Parrela Pires 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

Objetivo: Compreender o nível de ansiedade e depressão em pacientes oncológicos. 

Metodologia: Este estudo possui caráter descritivo e experimental, contando com uma 

análise quantitativa da população composta por 100 pacientes oncológicos de um centro 

especializado em tratamento do câncer. Utilizaram-se um breve questionário 

sociodemográfico e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). O Projeto de 

Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com o parecer consubstanciado 

n. 1.778.112 em 17/10/2016. Resultados e Discussão: A amostra foi de 

100 participantes, com maior incidência do sexo feminino. Houve variação na 

escolaridade, entre o ensino fundamental (17%) e a pós-graduação (3%). Analisados os 

dados, foi observado que, quanto maior o escore de ansiedade, maior a chance de 

possuir alto escore de depressão; e que quanto maior for o nível de escolaridade, maior 

será o nível  de ansiedade.  Conclusão: É de extrema importância compreender e avaliar 

o nível de ansiedade e depressão em pacientes que lidam com uma nova realidade em 

sua vida: a aceitação de tratamentos, os quais atingem o paciente fisiológica e 

emocionalmente. Essa dificuldade em lidar com a possibilidade da morte todos os dias 

mostra-se uma luta sofrida e angustiante. Ao traçar o nível de ansiedade dos pacientes 

oncológicos, é de suma importância o cuidado com o emocional, pois o cotidiano com a 

doença traz várias dificuldades, como no zelo com a aparência e em suas relações 

interpessoais. Alguns pacientes ficam extremamente sensíveis, afetados por vários picos 

de ansiedade e, em alguns casos, por crises que desencadeiam quadros de depressão, 

crises nervosas e agressividade, tornando sua qualidade de vida ainda mais precária. 

 

Palavras-chave: Câncer. Tratamento. Ansiedade. Depressão. 
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CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS NO CONSELHO 

MUNICIPAL DE IDOSOS DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG: 

INCIDÊNCIA NOS ANOS DE 2014 À 2016. 

 

Jussara Roseane Dantas Pereira 

Leidmare Santos Guimarães 

 Jaciany Soares Serafim 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas tem ocorrido um grande aumento da população de idosos no país, e 

por isso vários estudiosos têm buscado melhores estratégias para que as pessoas idosas 

tenham mais qualidade de vida e saúde. Nesse sentido é relevante a pesquisa em relação 

à violência que ocorre com essa população, pois são pessoas frágeis e suscetíveis às 

ações externas, o que os vulnerabiliza e faz desses uma vítima em potencial da 

violência. A violência contra a pessoa idosa apresenta algumas peculiaridades. Nesse 

sentido, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar a violência contra a pessoa idosa 

durante o período de 2014 a 2016 no Município de Montes Claros/MG, a partir dos 

atendimentos do Conselho Municipal do Idoso, comparando a quantidade e os tipos de 

violência vivenciadas. A pesquisa possui caráter exploratório e corte transversal, com 

delineamento de pesquisa documental e análise quantitativa. Como critérios de inclusão, 

foram utilizados os dados de denúncias atendidas pelo Conselho do idoso em Montes 

Claros/MG, nos anos de 2014 a 2016. Já como critérios de exclusão os documentos que 

não dispuseram de todos os dados necessários constantes no instrumental de coleta. 

Como resultado dessa pesquisa foi constatado que as pessoas idosas mais vitimadas pela 

violência em Montes Claros/MG são do sexo feminino e dentre os tipos de violências 

que mais atingem esse público está a negligência. 

 

Palavras-chave: Violência, Idoso, violação de direitos. 

 

 

DEMANDAS ESCOLARES NOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DO NASF EM 

MONTES CLAROS 

 

Railda Wanessa de Souza Santos  

Sebastiana Simões Ramos 

Worney Ferreira de Brito  

 

RESUMO 

 

Com o presente estudo, objetivou-se saber quais são as demandas 

escolares/educacionais apresentadas por crianças e adolescentes usuários do serviço dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Familia – NASF na cidade de Montes Claros, MG e a 

percepção do psicólogo a respeito delas. A amostra foi composta por cinco psicólogos 

escolhidos aleatoriamente. Para a coleta de informações, empregou-se a entrevista 

semiestruturada aplicada individualmente e os dados foram tratados através da Análise 

do Discurso proposta por Michel Pêcheux. Os resultados apontaram os seguintes 

aspectos: necessidade de maior ênfase na formação profissional em nível de graduação e 

pós-graduação; necessidade de ampliação das discussões a todos os segmentos 

envolvidos; e articulação de políticas públicas que garantam a presença do psicólogo no 
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contexto escolar através das Secretarias de Educação. Conclui-se que muitas demandas 

que chegam ao NASF poderiam ser resolvidas no próprio ambiente escolar, dando mais 

fluidez ao serviço tanto do NASF quanto da instituição escolar. 

 

Palavras-chave:. Psicologia Educacional. Demanda Escolar. NASF. 

 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA.  

 

Crislaine Pereira Mendes 

Luiz Claudio Rocha Rodrigues 

Aurora Maria Morais 

 

RESUMO 
 

Este estudo demonstra a relevância do Diagnóstico Organizacional - D.O como 

ferramenta de gestão, aplicado em uma equipe de Estratégia de Saúde da Família - ESF, 

localizada em um distrito do município brasileiro de Montes Claros/MG. Tal aplicação 

permitiu através dos objetivos da pesquisa, identificar os impasses na equipe de saúde 

do ESF que contribuíam para dificuldades nos relacionamentos interpessoais; averiguar 

os principais problemas causadores de descontentamento entre os colaboradores e 

apresentação dos dados analisados ao gestor da unidade. A metodologia da pesquisa se 

deu por um estudo de campo de caráter exploratório, com desenvolvimento 

caracterizado pelo corte transversal com coleta de dados quantitativos, obtidos através 

do questionário Diagnóstico Organizacional - DO e entrevista semiestruturada junto aos 

membros da equipe estudada. Neste estudo houve a possibilidade de compreender que a 

equipe multiprofissional da ESF necessita articular entre os membros suas ações no 

âmbito do trabalho, demonstrando que a interação dos profissionais deve ser de maneira 

eficaz, pois os conflitos que emergem dessa relação multidisciplinar prejudicam 

diretamente o paciente, do qual os cuidados refletem-se nesta afinidade. Para tanto, 

buscou-se identificar os desafios encontrados pela equipe, e o que, de fato, corroborou 

para os impedimentos da preservação do equilíbrio dos processos interacionais e os 

motivos de desagrado dos profissionais.  

 

Palavras-chave: Psicologia Organizacional. Diagnóstico Organizacional. 

Relacionamento Interpessoal. Equipe Multiprofissional. 

 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA TERCEIRA IDADE 

 

Maria Nathalia Cardoso e Silva 

Yan Lucas Pinheiro de Souza 

Maria Rita Britto Tupinambá 

 

RESUMO 
 

A fase da terceira idade é uma etapa que é permeada de grandes ocorrências, incutidas 

pelo processo de envelhecimento, que produz alterações físicas, psíquicas e sociais que 
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determinam a maneira singular como cada indivíduo viverá os últimos anos de sua vida. 

O impacto da terceira idade faz com que o indivíduo altere seus hábitos de vida e rotinas 

diárias e essas mudanças decorrentes do processo de envelhecimento trazem consigo, 

também, transformações que refletem no campo da aprendizagem, e que podem gerar 

problematizações ou não no ato de aprender. Sendo consenso por parte da maioria dos 

teóricos de que ocorre um declínio na capacidade cognitiva, nessa fase. Desta forma, 

considerando o processo de envelhecimento como agente que influi sobre o mecanismo 

da aprendizagem do idoso, é algo que se faz necessário refletir, no sentido de que esta 

camada da população seja inserida no contexto atual da sociedade de forma a viver com 

mais autonomia e qualidade de vida. Para que tal fato aconteça, é preciso que se 

entendam os idosos e suas demandas, encontrando condições favoráveis ao processo de 

aprendizagem que pode ocorrer em qualquer fase da vida do ser humano, inclusive, na 

velhice. 

Palavras-chave: Dificuldade. Aprendizagem. Terceira Idade. 

 

 

ESTRESSE EM PROFESSORES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PRIVADA 

 

Francisco Matheus Costa Mota 

Thaís Christina Da Cruz Sousa 

Marília Santana Alves 

José Bento Sampaio Júnior 

 

RESUMO  

 

Os objetivos do presente artigo são investigar a presença de estresse e suas fases em 

professores de uma instituição de ensino privada, averiguando as diferenças de gênero 

em relação às respectivas fases. Também objetivou-se analisar a contribuição da carga 

horária com o aparecimento dos sintomas, identificando como o ambiente institucional 

influencia no surgimento do estresse e avaliando a ingerência das responsabilidades 

domésticas nas fases de estresse. Foram analisadas as informações colhidas de 16 

professores de uma instituição de ensino superior privada do estado de Minas Gerais, de 

ambos os sexos. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado e o 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Os resultados analisados 

mostram que não existem significativas diferenças com relação ao gênero e a fase de 

estresse, mas sim com outros aspectos analisados nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave: professores universitários; estresse; gênero. 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

Maria Natividade Fonseca de Medeiros 

Mazuquiele Lourenço Macie 

Aurora Maria de Morais 

 

RESUMO 
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O presente estudo levantou dados organizacionais com o objetivo de melhorar o 

funcionamento dos processos de seleção e contratação de uma rede de postos de 

combustíveis na cidade de Montes Claro-MG. Diante dos desafios enfrentados pela 

empresa em relação ao planejamento do trabalho no setor de recursos humanos. Por 

meio de pesquisa quantitativa exploratória explicativa com corte transversal. A amostra 

foi censitária, constituída por sete colaboradores na posição de lideres e gerentes. 

Através de questionários com questões abertas semiestruturadas e análise documental 

dos relatórios apresentados pelo setor de recursos humanos, foi possível verificar dados 

que externavam as dificuldades enfrentadas pela instituição no processo de contratação 

e organização do setor. Foram diagnosticados dados tácitos em relação ao registro de 

ponto, números de atestados médicos e justificativas que até então não eram 

interpretados. Elementos relevantes alcançados nortearam a construção e reestruturação 

na forma de atrair, selecionar e contratar pessoas, cujo propósito é diminuir a 

rotatividade e melhorar a lucratividade alocando os colaboradores nos cargos 

adequados. 

 

Palavras-chave: Recursos Humanos; Estruturação; Contratação.  

 

 

ESTUDO DE CASO: ESTRESSE EM UMA AGÊNCIA DE TURISMO 

 

Andreia Cristina Fernandes Nobre  

Carolinne Evangelista Cesario 

Worney Ferreira de Brito  

 

RESUMO 
 

Introdução: A relação entre valores e estresse no trabalho tem sido considerada em 

estudos referentes a outras variáveis organizacionais, como a cultura e as normas, ou a 

variáveis individuais. Os valores predominantes na organização e as normas daí 

decorrentes, que não se referem ao elemento humano, apresentam capacidade potencial 

de gerar conflito, sobrecarga e ambiguidade de papéis, daí decorrendo problemas de 

saúde, como maiores índices de ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. Este 

artigo apresenta um levantamento  realizado em uma agência, que busca suscitar, 

identificar e descrever possíveis correlações e influências do estresse dentro da empresa. 

Objetivo: Verificar a relação entre estresse laboral e vida familiar em uma empresa da 

cidade de Montes Claros, MG. Metodologia: Esta pesquisa tem caráter descritivo, 

transversal e abordagem qualitativa, através de entrevistas que abordaram vivências e 

características da forma de trabalho em que os sujeitos estão inseridos. Resultados: 

Pode-se perceber o empenho que os funcionários demonstram para atingir as metas 

estipuladas pela empresa e quando não são atingidas, gera- se insatisfação em cada um 

deles. Por ser uma empresa que depende do lucro, há uma pressão para desenvolver o 

trabalho com um alto nível de lucro. Funcionários desenvolvem funções que não estão 

elaboradas nas  

descrições de cargos individuais gerando uma sobrecarga de trabalho e causando 

insatisfação quando o funcionário não se sai bem na função, afetando a relação 

interpessoal nessa empresa. 

 

Palavras-chave: Estresse. Organizações. Trabalho. 
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FACILITADORES E DIFICULTADORES DE ACESSO A EDUCAÇÃO DE 

MORADORES DE CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE 

MONTES CLAROS / MG 

 

Cíntia Graziele Alves da Silva 

Clara Luiza Mattos de Carvalho
 
Marques

 

Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 
 

O presente artigo aborda sobre o atrelamento das condições de acesso a educação para 

moradores de um conjunto habitacional localizado no município de Montes Claros / 

MG. Com a expansão do Programa Minha Casa Minha Vida no país, surge à 

necessidade de se investigar sobre como estão vivendo esta população que tem atingido 

sua realização da aquisição da casa própria. No entanto, vale investigar se o acesso à 

moradia se apresenta como mecanismo que proporciona melhoria de vida para as 

famílias contempladas. Neste sentido, que se pontua a presente pesquisa que teve como 

amostra 106 famílias moradoras de um conjunto habitacional do município de Montes 

Claros / MG .Com a realização da pesquisa, identificou-se que a aquisição da moradia 

não é considerada como único fator decisivo no desenvolvimento do bem-estar desses 

moradores, uma vez que, se faz necessário relacionar a aquisição da moradia com outros 

fatores considerados básicos para esse desenvolvimento. A pesquisa trata-se de um 

estudo de natureza quantitativa e descritiva com o objetivo de avaliar as condições de 

acesso a educação desses moradores. 

 

Palavras-chave: Moradia, Educação, Programa Minha Casa Minha Vida 

 

 

FATORES EMOCIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DA 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH 

 

Ana Cláudia Rocha Silva 

Tamires Ferreira Prado 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

O nosso estudo avaliouos fatores emocionais e os níveis de ansiedade e depressão dos 

candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, durante as aulas de 

direção que antecediam a realização do exame de prática veicular.A pesquisa apresentou 

caráter exploratório, quantitativa, comparativa e de corte transversal, tendo como 

delineamento estudo de campo. Foi realizada em um dos 02 Centros de Formação de 

Condutores (CFC), cadastradas junto ao DETRAN-MG, da cidade de Capitão Enéas – 

MG, escolhido por conveniência e que autorizou a realização da pesquisa.O projeto foi 

aprovado em apreciação ética junto a um Comitê de Ética em Pesquisas – CEP, 

conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes da 

pesquisa estavam realizando as aulas práticas de direção veicular, durante o mês de 

outubro de 2016, aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária. Quanto ao item 

ansiedade, a maioria dos participantes não apresentou indícios de ansiedade (85,33%), 
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seguido de participantes que indicaram a possibilidade de estarem ansiosos (12,50%) e 

(1,66%) com grandes chances de estarem ansiosos. Quanto ao item depressão, os 

resultados apontaram que a maioria (85,33%) não apresenta probabilidades de estarem 

deprimidos, seguido de participantes que indicaram a possibilidade de estarem 

deprimidos (11,66%). Nenhum participante apresentou grandes chances de estarem 

deprimidos. Tal aferição é importante em função da carência de dados da literatura 

científica sobre o tema.  

 

Palavras Chave: Ansiedade, Depressão, Medo, Exame de Direção Veicular. 

 

 

FATORES ESTRESSORES ENTRE ACADÊMICOS NO ÚLTIMO ANO DE 

CURSO 

 

Cleudinei Pereira De Almeida 

Gisele De Almeida Torres 

Leila Lúcia Gusmão Abreu 

 

RESUMO 

 

Parte-se do pressuposto que o estresse é um fator inerente à vida humana, sendo que na 

contemporaneidade se tornou um dos maiores problemas enfrentados pelo homem, 

podendo se apresentar em maior ou menor grau dependendo do contexto e/ou situação. 

Frente a isso o presente estudo objetivou identificar os principais fatores estressores dos 

graduandos, ao longo do último ano de curso de graduação, bem como, analisar como se 

manifestam os sentimentos de angustia e estresse em estudantes universitários. 

Justificando-se pela recorrência de casos de estudantes universitários com altos índices 

de estresse. Por método adotou-se revisão de literatura, faz-se mister ressaltar que foram 

utilizadas produções compreendidas entre os anos de 2000 à 2016, que discutam o tema 

em questão. Como resultados obteve-se que são muitos os fatores estressores que 

atingem os universitários ao longo da graduação. O principal resultado aponta para a 

necessidade em criar mecanismo para minimizar os impactos dos agentes estressores 

nessa fase da vida.  

 

Palavras-chave: Fatores estressores. Acadêmicos. Estresse.Saúde. 

 

 

HOMOPARENTALIDADE: CASAIS HOMOAFETIVOS E A 

RECONCEITUAÇÃO DE FAMÍLIA 

 

Rosimara Souza Campos 

Percília Lopes Oliveira  

Marco Antonio Ramos Canela 

 

RESUMO 
 

O presente artigo trata-se de um estudo na área da Psicologia, que abordou o tema 

Homoparentalidade: casais homoafetivos e a reconceituação de família. A nova 

reconceituação de família (homoparentalidade), ainda que polêmico é pouco trabalhado 

no que diz respeito ao campo da Psicologia como estudiosa do sujeito. Os psicólogos 
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podem vir a trabalhar estas questões no intuito de promover o bem estar e melhor 

convívio deste público na sociedade, uma vez que sua atuação designa um trabalho não 

só individual e subjetivo, mas social. A família vem se reconstruindo modificando seu 

contexto saindo do modelo tradicional, monogâmico e hierárquico a qual estão 

acostumados. Este trabalho teve como objetivo conhecer este fenômeno em destaque no 

novo conceito familiar. Para tanto utilizamos o método snowbol. Concluiu-se que, a 

família passa por processo de transformação, no ato da pesquisa há sim uma nova 

família sendo construída. Existindo problemas na formação destas famílias 

especialmente por questão da moral vigente pelo padrão heteronormativo. 

Palavras-chaves: Família. Homoparentalidade. Psicologia. 

 

 

IMPACTOS SOCIAIS E FAMILIARES NA AQUISIÇÃO DA MORADIA EM 

CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS / MG 

 

Jorge Luiz Nunes da Silva 

Vanessa Souza Murça Oliveira 

Ângela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os possíveis impactos sociais e 

familiares vi-venciados pós-ocupação de moradores do conjunto habitacional Nova 

Suíça.  

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), é direcionado à população de baixa 

renda no Brasil. A casa própria é o sonho de todo brasileiro, porém, através da produção 

de mercado, a população de baixa renda foi preterida de ter acesso a tal bem. O 

programa contempla infraes-trutura básica para estes assentados, tais como: educação, 

segurança, saúde, transporte e lazer. Em 2009, o PMCMV surge com a proposta de 

atender, de fato, a essa população. Nessa reali-dade é possível perceber a satisfação dos 

beneficiários na aquisição da tão sonhada casa própria. Esta conquista, gerou nos 

assentados, uma nova percepção de vida, na esperança de terem seus direitos sociais 

assegurados. Porém, tal esperança, não afasta a percepção dos mesmos, sobre a 

realidade local, visto, que o conjunto não consta de infraestrutura adequada e necessária 

para uma vida satisfatória, conforme estabelece o PMCMV.  

 

Palavras-chave: Impactos sociais e familiares, vivenciados pelos moradores do 

conjunto ha-bitacional Nova Suíça. 

 

 

INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES COM SÍNDROME DE IRLEN  

 

Simone Amorim 

Caroline Veloso 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO  
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A Síndrome de Irlen (SI) é uma alteração visuoperceptual evidenciada nos momentos de 

maior demanda de atenção visual, podendo ocasionar dificuldades escolares. Diante 

disso, este estudo objetivou analisar a inclusão de estudantes com Síndrome de Irlen no 

contexto educacional em um Município do Norte de Minas. Para tanto, sete professoras, 

seis estudantes do ensino fundamental e seus pais ou responsáveis responderam a um 

questionário semiestruturado abordando os sinais e sintomas apresentados pelos 

estudantes com SI, as melhoras e pioras percebidas após o diagnóstico e intervenções 

realizadas, cujas respostas foram submetidas às análises de conteúdo e estatística 

descritiva. Os resultados mostraram que há uma incongruência nas percepções de pais, 

estudantes e professores no que se refere ao conceito da Síndrome de Irlen, seus sinais e 

sintomas. Evidenciou-se também que não há medidas inclusivas específicas para as 

demandas educacionais apresentadas para os estudantes com a síndrome. Além disso, 

apesar das overlays serem distribuídas gratuitamente, por diversos motivos não é 

utilizada, o que colabora para as dificuldades de aprendizagem vivenciada pelos com a 

Síndrome.  

 

Palavras chaves: Síndrome de Irlen; inclusão; deficiência visual; screener. 

 

 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO: UM OLHAR PSICOLÓGICO 

 

Josileuda Lima Macedo 

Maria Helena Teixeira 

Leonardo Augusto Couto Finelli  

 

RESUMO 
 

O estudo em questão apresenta os impactos dos comportamentos inadequados de 

condutores no trânsito. Não obstante, reconhece-se que de posse do documento de 

habilitação, nem sempre o condutor segue todas as normas adequadas à condução, 

incutindo em comportamentos de risco para si e para terceiros. Nesse sentido o estudo 

tem por objetivo geral investigar a frequência de comportamentos inadequados 

realizados por condutores veiculares em Montes Claros – MG. Considerou ainda a 

verificação de qual turno/horário de maior índice de comportamentos inadequado em 

relação às leis estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Frente a isso o estudo se 

justifica pela necessidade em investigar quais as infrações de trânsito mais comuns e 

como elas podem resultar em graves acidentes de trânsito. Como metodologia de 

trabalho adotou-se delineamento de pesquisa de campo com técnica quantitativa para a 

tratativa dos dados, as análises foram descritivas, posteriormente. A coleta se deu por 

observação direta de comportamentos elencados como inadequados conforme o CTB, 

em dias e horários diversos em locais de grande circulação de veículos na cidade de 

Montes Claros-MG. E como resultados notou-se que não há congruência entre veículos 

e infrações nos trechos observados e que verificou-se uma quantidade maior de 

infrações para motos 109,76% do que para carros 34,59%, porém o objetivo da pesquisa 

foi alcançado. 

 

Palavras-chave: Trânsito, Comportamentos inadequados, Condutor. 
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INVESTIGAÇÃO SOBRE TEMPO DE PRODUÇÃO EM TESTES DE 

POTÊNCIA 

 

Gabriela Souza Pinto 

Thália Oliveira Lima 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a existência de correlação entre a variável tempo e o desempenho 

em testes que avaliam inteligência a partir do instrumento de potência: Teste de 

Inteligência Não Verbal G-36. Metodologia: Pesquisa de caráter exploratório, de análise 

quantitativa, uma vez que, verifica a relação numérica a partir de parâmetros 

estatísticos, e de corte transversal, pois através da análise única do material compara 

diversos indivíduos. Análise de delineamento documental, pois a amostra será 

constituída de um banco de dados de 500 testes Não Verbal de Inteligência G-36, de um 

acervo de arquivos usados para fins de seleção entre 2008 e 2016. A tabulação, análise e 

interpretação dos dados coletados foram feitas através do Microsoft Office Excel 2010® 

e em seguida exportados para análise estatística no software StatisticalPackage for the 

Social Sciences- 17®. De acordo com as análises de correlação realizadas, verificou-se 

que houve um total de 351 testes aplicados com controle de tempo com pontuações que 

variam de 1 a 36 pontos sendo que para o grupo amostral essa variou entre 3 e 33 

pontos, a pontuação média foi de 18,43 pontos. Ao utilizar o teste Kolmogorov-

Smirnov, houve confirmações de que se trata de uma distribuição normal, uma vez que 

foi encontrado KSZ  1,239 e P = 0,093, confirmando então a hipótese nula. Ao a 

analisar a relação entre tempo de produção e desempenho, é possível afirmar que esta 

existe, uma vez que r = 0,179 e com p = 0,001 porém, tal resultado é considerado de 

fraca magnitude estatisticamente falando, porém uma relação direta,  em 17,9% dos 

casos verifica-se que maior desempenho gastou mais tempo, e menor desempenho 

gastou menos tempo.  Em 82,1% dos casos isso não é constante, ou seja, há pessoas 

com alto desempenho e baixo tempo, assim como há pessoas com baixo desempenho e 

mais tempo de produção. Portanto, podemos concluir que não há correlação entre tempo 

de produção e desempenho ao realizar o teste, aliás indicaram correlação 

estatisticamente significativa porém de magnitude nula o que sugere que a mesma seja 

espúria. 

 

Palavras chave: Testes Psicológicos. Inteligência. Fator G. Testes de Potência. Tempo. 

 

 

LICENCIATURA NO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Diego Ranielly Dias Silva 

Kesley De Jesus Leal 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

A psicologia vem se destacando cada vez mais ao longo dos anos, o aumento das 

demandas da sociedade contribui de forma significativa para que isso ocorra, uma vez 

que os seres humanos buscam cada vez mais perspectivas sobre esse olhar e escuta 
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diferenciada. Percebe-se então que a aliança entre a Educação e a Psicologia é 

incontestável para o crescimento e desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Ampliação da Psicologia Escolar auxilia no desenvolvimento de habilidades, além de 

competências, atitudes e valores, a partir das necessidades e desafios sociais. Mas para 

que essa pratica se torne presente na vida dos alunos far-se-á necessário à presença do 

Psicólogo na escola lecionando. O presente artigo visa esclarecer sobre a legislação das 

diretrizes curriculares de graduação de psicologia, tratando-se da licenciatura no curso 

de Psicologia, visamos aqui estabelecer o que as diretrizes nos trazem além de verificar 

quais são as faculdades/universidades que possuem a opção de ênfase em licenciatura, 

carga horara entre outros aspectos. Resultados: A partir da análise supracitada, 

obtivemos os seguintes resultados, no e-MEC estão contabilizadas 543 instituições de 

ensino que oferecem a graduação em psicologia, dessas IES que estão regularmente 

inscritas pelo site do e-MEC obtivemos respostas de 470 instituições, que possuem 

Graduação no Curso de Psicologia, e está sendo classificada como amostra para nosso 

trabalho. Ao fazer o levantamento dos dados disponibilizados, foi analisado que 425 

instituições com graduação em Psicologia não possuem Licenciatura em sua matriz 

curricular, cerca de 78%, nem como componente da grade curricular nem como ênfase. 

As que ofertam em sua matriz a ênfase ou modalidade de Licenciatura são 45 

instituições, totalizando assim 9,57% de todas as instituições que oferecem a graduação 

em psicologia em todo o Brasil. 

 

Palavras-chave: Licenciatura em Psicologia; Leis e Diretrizes; Ensino.  

 

 

NOMOFOBIA E MÍDIA SOCIAL 

 

Deborah Nayesse de Freitas Santos  

Hellen Priscila Gonçalves Silva 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
 

Introdução: A era virtual revolucionou as formas de socialização do ser humano, houve 

uma verdadeira transformação nos conceitos de comunicação e comunidades 

tradicionais, principalmente pelo alastramento de conexões de alta velocidade e 

aparelhos móveis de internet. Portanto, seu uso propicia uma experiência prazerosa que 

contribui para seu uso incessante, a ponto de abrir espaço para o desenvolvimento de 

comportamentos compulsivos ou de dependência. Objetivo: estudar as influências das 

mídias sociais sobre o sujeito e as possíveis implicações das mesmas nos 

comportamentos compulsivos. Metodologia: investigação de caráter qualitativo, de 

corte transversal, com foco na análise dos discursos dos indivíduos e captação de 

subjetividades associadas ao fenômeno a ser investigado. Conclusão: a investigação 

realizada comprovou que existe uma ligação entre o uso abusivo das novas tecnologias, 

em especial as Mídias Sociais, e o comprometimento da saúde psíquica dos sujeitos, 

como também algum nível de prejuízo nas relações interpessoais. 

 

Palavras-Chaves: Mídias Sociais, Compulsão, Novas tecnologias. 
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O IMPACTO DO “PROGRAMA MERENDA ORIENTADA” SOBRE A 

VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

Amanda Araújo Borém 

Élcio Gonçalves Pinto 

Marília Santana Alves2 

 

RESUMO  
 

O Impacto do “Programa Merenda Orientada” sobre a violência escolar. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a eficácia do Programa Merenda Orientada nos comportamentos 

violentos de alunos de uma escola pública. O Programa Merenda Orientada é um 

método diferenciado de distribuição da Merenda Tradicional, que acontece separada do 

recreio, e é servida no refeitório, sem filas com os alunos sentados e supervisionados 

pelos professores. A amostra foi extraída de uma escola pública do Ensino 

Fundamental, com a população estimada em 200 alunos adolescentes, com idades 

variáveis de 11 a 16 anos. Decidiu-se, observar pela técnica de Registro Categorizado 

por Amostra de Tempo, os comportamentos de violência, em três fases com duração 

igual: Merenda Orientada, Merenda Tradicional e, por fim, Merenda Orientada. Durante 

o Merenda Orientada, as turmas foram agrupadas conforme o ano escola. Os resultados 

mostraram que durante a fase de Merenda Orientada houve menos episódios de 

violência, e o comportamento de violência mais ocorrido foi tapa na cabeça. 

 

Palavras-chave: Merenda Orientada; Recreio Escolar; Violência; Alunos. 

 

 

O PODER DA MÚSICA E A MUSICOTERAPIA: UMA VISÃO 

INSTRUMENTAL PARA A PSICOLOGIA 

 

Fabíola Vieira Andrade Alves 

Fúlvio Vieira Andrade 

Júnio Vieira De Rezende 

 

RESUMO 
 

A Psicologia tem como um dos seus principais instrumentos a escuta, sendo que o 

sujeito se comunica pela emissão do som por meio da fala. A Musicoterapia tem o foco 

nas sonoridades expressadas, sendo que o sujeito emite e registra sons. Tanto a teoria da 

Psicologia quanto a teoria da Musicoterapia, os mecanismos utilizados para 

comunicação apresentam variações não-verbais. A Musicoterapia enquanto corrente 

teórica sofreu influência da teoria psicológica, que proporcionou o caráter terapêutico às 

suas técnicas. O corrente estudo apresenta o que é a Musicoterapia, sua forma de 

atuação e em quais aspectos se assemelha à Psicologia. Destina-se a viabilizar um 

caminho no qual a Musicoterapia possa favorecer, enquanto técnica, à Psicologia a 

partir do elo teórico existente entre as duas áreas. Este estudo utilizou caráter 

exploratório, com delineamento bibliográfico. A seleção de materiais transcorreu pela 

literatura clássica, tomando como base os referenciais de Bruscia (1998), Ruud (1990) e 

Benenzon (1988), entre outras fontes. Os dados coletados foram analisados no intuito de 

identificar e definir uma aplicação prática e teórica da Musicoterapia servindo à 

Psicologia. 
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Palavras-chave: Psicologia; Musicoterapia; Subjetividade. 

 

 

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO ESTRÁTEGIA PARA GARANTIA 

DE DIREITOS ELEMENTARES AOS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA 

 

Nilvandro José De Oliveira 

Pedro Henrique Mendonça Dourado 

Angela Fernanda Santiago Pinheiro 

 

RESUMO 

 

Criado em 2003 pela Medida Provisória de Nº 132 de 20 e regulamentado pela Lei nº 

10.836 de 2004 o Programa Bolsa Família se tornou o maior programa de transferência 

de renda do Brasil, no entanto sua concessão está atrelada ao cumprimento de algumas 

condicionalidades.  Frente a isso, o estudo se justificou pela relevância teórico-prático 

das discussões apresentadas, uma vez que foram relacionados o cumprimento das 

condicionalidades exigidas para permanência no programa com a melhora na qualidade 

de vida das famílias. Objetivando analisar os impactos sociais causados pelo PBF e as 

exigências do cumprimento de suas condicionalidades, relacionando-os à melhora na 

qualidade de vida das famílias beneficiadas. Por metodologia adotou-se pesquisa 

documental fundamentada em consulta ao DATASOCIAL, acrescida de revisão de 

literatura. Por resultados apresenta dados estatísticos que evidenciam a melhora no 

acesso a serviços, distribuição de renda e melhora na qualidade de vida de uma parcela 

significativa da população brasileira. Por conclusão aponta-se para a melhora em 

diversos aspectos, sobretudo na garantia de direitos e qualidade de vida.  

 

Palavras-Chave: Distribuição de Renda. Bolsa Família. Exclusão Social. 

 

 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: A ANGÚSTIA NA ESCOLHA DOS JOVENS 

 

Ivana Márcia Gonçalves Maciel 

Betania Tatianna Tiago Leite 

Aurora Maria Morais 

 

RESUMO 
 

O estudo teve por objetivo investigar os níveis e as origens da angústia de alunos do 

último ano do ensino médio em relação à entrada na graduação e à escolha profissional. 

Este estudo analisou, por meio de uma abordagem qualitativa, as respostas a um 

questionário de auto avaliação sobre a percepção do jovem em relação à escolha 

profissional, que foi respondido por uma amostra de 15 estudantes do último ano do 

ensino médio de uma escola estadual localizada em Bocauiva- MG. Pela analise dos 

dados obtidos percebe-se que este processo de escolha desencadeia nos jovens as 

angústias relacionadas às dificuldades para se realizar a escolha profissional, desta 

forma faz-se necessários desenvolver métodos que possam minimizar os danos 

acarretados pelo processo decisão profissional. 
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Palavras chaves: Escolha profissional, angústia, jovens. 

 

 

PAPEL E PRÁTICAS DO PSICÓLOGO DENTRO DA REALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Elizabeth Rodrigues de Oliveira 

Raquel de Souza Reis 

Jaciany Soares Serafim 

 

RESUMO 

 

O trabalho do psicólogo dentro da realidade da assistência social pode ser considerado 

um ato novo, mas inevitável, já que a experiência desse profissional beneficia 

diretamente a influência e eficácia do amparo social. A entrada dessa ciência neste 

campo apresenta desafios maiores que o previsto, obstáculos de origens culturais, 

curriculares e até mesmo estruturais. O atual trabalho teve como objetivo a realização de 

uma revisão bibliográfica narrativa para a análise das práticas do profissional psicólogo 

dentro da área da assistência social, expondo o assunto numa perspectiva reflexiva. 

Como conclusão faz-se necessária a responsabilidade da psicologia adaptar seus 

conhecimentos e abandonar possíveis zonas de conforto que ainda a prenda ao fazer 

tradicional da psicologia, já que este agora deve se focar no atendimento social, não 

mais apenas um indivíduo, agora atendendo toda uma comunidade. 

 

Palavras Chave: Assistência Social; Psicologia social; CRAS - SUAS. 

 

 

PERCEPÇÃO DE DOCENTES ACERCA DA PSICOLOGIA ESCOLAR NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Sheila Santos Silva 

Valéria Silva de Araújo 

Jaciany Soares Serafim 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho busca compreender como os professores percebem a atuação do 

psicólogo no contexto escolar e comparar com as referências técnicas necessárias para 

esta atuação apresentadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP); detectar a partir 

da visão dos docentes se existe demanda para psicologia nestas escolas municipais; 

apontar e analisar o conhecimento que os professores possui a respeito da atuação do 

psicólogo escolar. Trata-se de uma pesquisa de campo, com estudo qualitativo, de corte 

transversal, participaram da pesquisa 10 professores do Ensino Fundamental de 02 

Escolas Municipais de Montes Claros – MG. Para a coleta de dados foi utilizada um 

questionário semiestruturado contendo dez questões e os dados foram tratados através 

da análise de conteúdo. Com a realização desta pesquisa, pode-se perceber que os 

docentes entrevistados não tem conhecimento de psicólogos que atuem em escolas na 

cidade residente, e o que eles esperam é uma atuação imediatista, curativa e diagnóstica.  

 

Palavras Chave: Psicologia; Atuação; Professores; Escola. 
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PERCEPÇÃO DE MÃES SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

– TEA E OS IMPACTOS EM SUAS FAMÍLIAS 

 

Gilda Fernanda Batista Mourão 

Larissa Ribeiro Soares 

Worney Ferreira de Brito 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Compreender as mudanças relacionais e sociais ocorridas na vida de mães 

com filhos autistas e como suas famílias enfrentam esta situação. Metodologia: Trata-se 

de um estudo de caráter qualitativo baseada na técnica de grupos focais constituídos por 

usuários da ANDA - Associação Norte Mineira de Autismo, situada no município de 

Montes Claros – MG, que discutirão a respeito de suas percepções sobre o autismo e os 

impactos nas suas famílias. A pesquisa qualitativa é baseada em esquemas 

interpretativos que auxiliam na compreensão das narrativas dos atores e a compreensão 

das relações existentes entre eles e a situação em questão. Resultados: A análise dos 

dados consistiu na interpretação do material produzido, de maneira sistematizada, por 

meio da leitura repetida e aprofundada da transcrição das falas ocorridas durante o 

grupo focal. Com entrevistas audiogravadas e transcritas de forma literal, as entrevistas 

foram submetidas à análise de conteúdo, com a extração de 44 unidades de registros, 

que foram agrupadas em quatro unidades temáticas: percepção das mães acerca do 

autismo; os impactos do autismo para a família; formas com que as mães lidam com o 

autismo; e perspectivas para o futuro do filho autista. Conclusão: Pode-se verificar com 

o desenvolvimento do projeto que, com a descoberta do diagnóstico de autismo, a mãe é 

o membro da família mais atingido por se sentir a pessoa mais responsável pelos 

cuidados com o filho. 

 

Palavras-chave: ANDA. Autismo. Famílias. Crianças autistas 

 

 

PERCEPÇÃO DE PAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Bianca Grasiela dos Reis 

Eduardo Calazans Quaresma dos Santos 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO 
 

O desenvolvimento na Síndrome de Down ocorre com atraso quando comparado com o 

de crianças com desenvolvimento típico. Estudos têm mostrado que a estimulação é 

importante no processo de desenvolvimento dessa população específica ao oferecer 

maiores oportunidades de experiências, especialmente quando a família atua como fonte 

de estimulação e percepção dos pais com relação ao desenvolvimento. O objetivo é 

analisar a percepção dos pais/cuidadores sobre o desenvolvimento psicomotor de 

crianças com Síndrome de Down. Participam deste estudo 4 cuidadores de crianças com 

síndrome de Down,com idades entre um e doze anos, que responderam a entrevista 
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semiestruturada, que foi submetida à análise de conteúdo. Os resultados mostraram que 

50% das mães planejaram a gravidez; 75% das crianças foram amamentados por suas 

mães; O tempo médio para engatinha foi de 12.5 meses, para andar de 2,3 anos e na fala 

com 2,5 anos; 100% das crianças apresentam autonomias nas atividades cotidianas. 

 

Palavras chaves: Percepção de pais; Desenvolvimento motor e cognitivo; Crianças 

síndrome de Down. 

 

 

PERCEPÇÕES DE PAIS DE CRIANÇAS AUTISTAS SOBRE DIFERENTES 

TERAPIAS  

 

Annie Soares Queiroz 

Kemberly Niuanere Silva Ramos 

Marília Santana Alves 

 

RESUMO 

 

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento 

caracterizado por dificuldades na interação social, déficit no desenvolvimento da 

linguagem e padrões comportamentais estereotipados e repetitivos. Com vistas a isso, é 

elucidada importância do tratamento inter e multidisciplinar. Nesse sentido, a família 

influi significativamente sobre o progresso terapêutico dessas crianças, potencializando 

os resultados das terapias. O presente trabalho objetivou avaliar a percepção de 

cuidadores e/ou pais de autistas sobre os diferentes tratamentos realizados. A amostra 

foi constituída por 6 famílias com filhos autistas que são acompanhados por clínicas 

especializadas públicas e/ou privadas da cidade de Montes Claros – MG. Os resultados 

apontaram que os profissionais que mais acompanham as crianças são psicólogos 

(20%), fonoaudiólogos (20%) e terapeutas ocupacionais (20%), sendo que as principais 

melhorias observadas foram referentes ao comportamento, interação social e 

desenvolvimento global. 

 

Palavras-chave: Autismo; terapias; estimulação; desenvolvimento; percepção terapia. 

 

 

PERCEPÇÕES E ENFRENTAMENTOS DE MULHERES COM CÂNCER DE 

MAMA: DO DIAGNOSTICO AO TRATAMENTO  

 

Aleni Conceição Fonseca de Souza 

Alenice Aliane Fonseca 

Claudiana Donato Bauman 

Bruna Roberta Meira Rios 

Álvaro Parrela Piris 

 

RESUMO  
 

Objetivo: Analisar as percepções e enfrentamentos de mulheres com câncer de mama, 

desde o diagnóstico até o tratamento da doença. Métodos: Trata-se de um estudo 

qualitativo de caráter descritivo e exploratório, realizado com 15 mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama, participantes do “Projeto Vida Presente” da 
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Universidade Estadual de Montes Claros-Unimontes. Com a intenção de guardar o 

anonimato das participantes da pesquisa, as mesmas foram convidadas a escolher um 

pseudônimo, por meio do desígnio de um tipo de flor, onde cada entrevistada passou a 

ser identificada como a flor nomeada. Para este estudo, foi utilizado entrevistas 

semiestruturadas que foram gravadas com a anuência das mulheres, e transcritas na 

íntegra para análise posterior. Resultado: A apresentação dos resultados foi dividida em 

duas etapas: perfilamento das mulheres participantes e a exposição discursiva dos 

resultados oriundos das percepções das mulheres acerca do diagnóstico e do tratamento 

do câncer de mama. A maioria das mulheres investigadas tinha idade entre 36 a 73 anos, 

eram casadas, com baixa escolaridade e renda. Os resultados permitiram agrupar 

informações acerca do enfrentamento do diagnóstico, tratamento, consequências do 

tratamento e do papel do projeto “Vida Presente” nesta fase. Conclusão: Evidenciaram-

se, por um lado, muitas dificuldades vivenciadas pelas mulheres, como o 

comprometimento da sua autoimagem e dificuldades do tratamento. Por outro, 

revelaram sentimentos esperançosos gerados pelo amparo religioso e pelo convívio com 

outras mulheres no “Projeto vida”. 

 

Palavras Chave: Câncer de mama. Percepção. Sentimentos. Diagnóstico. 

 

 

PERCEPÇÕES SOBRE A MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM 

ADEPTOS DA “IGREJA DO EVANGÉLIO QUADRANGULAR” 

 

Bruna Fonseca Rosa 

Wanderson Bruno Alves do Santos 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 
 

Cristãos entendem que o poder de Deus é manifesto em diversas formas. Mediante 

embasamento bíblico os adeptos pentecostais acreditam que Deus é manifesto pela 

trindade, sendo: pai, filho e Espírito Santo. Este, o Espírito Santo, será o foco de análise, 

sob manifestação espiritual nos adeptos. Dois grupos serão analisados, aqueles adeptos 

que já receberam o Espírito Santo e aqueles que não receberam a manifestação sagrada. 

Desta forma, o presente trabalho tem como perspectiva analisar a visão dos adeptos, de 

uma denominação cristã pentecostal, com relação à manifestação do Espírito Santo. Em 

visitas esporádicas aos templos sagrados da cidade de Montes Claros, foram observados 

comportamentos diferenciados, surgindo assim o interesse em estudar e analisar a 

conseqüência que o Espírito Santo gera, em vários aspectos, da vida dos adeptos 

pentecostais, a começar pela transformação no comportamento destes. Desta forma, o 

presente trabalho investigou a experiência e os reflexos da manifestação do Espírito 

Santo na vida do adepto pentecostal, fatores que induzem a manifestação do fenômeno, 

além de fazer paralelo com os adeptos que vivenciam e os que não vivenciam a prática 

religiosa analisada neste trabalho. Para tal, analisará adeptos e frequentadores da 

instituição religiosa pentecostal “Igreja do Evangelho Quadrangular” da cidade de 

Montes Claros – MG, suas percepções quanto a tal experiência religiosa. A metodologia 

adotada neste trabalho é a pesquisa qualitativa, exploratória, para coleta de dados e 

observação a campo, além de pesquisa teórica. Foram realizadas observações e 

entrevistas, a fim de verificar as possíveis mudanças rotineiras dos seguidores da 

comunidade citada. Os dados colhidos (anotados) foram analisados a luz de referencial 
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teórico específico a partir de procedimentos de análise de conteúdo. Tendo em vista os 

cuidados éticos e a pesquisa com seres humanos, a pesquisa de campo esclarece a 

espontaneidade dos candidatos à entrevista de livre acesso. Os dados colhidos foram 

analisados e tabulados e concluiu se que a manifestação do Espírito Santo gera 

mudanças na vida dos sujeitos, alterando a posição frente aos fatores sociais e às demais 

denominações religiosas, entre outros. 
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RESUMO 

 

A Psicologia tem como objeto de estudo o homem e sua subjetividade, como ele se 

constitui e comporta no mundo. Portanto é importante ter uma percepção de que este é 

um curso que abrange esferas sociais, é algo vasto inerente à sociedade. Não é algo 

individual, privativo, deixa de ser limitado ao conhecimento apenas das instituições para 

ser de relevância da sociedade em geral. Este artigo trata-se de um estudo quantitativo, 

de corte transversal, com a finalidade de analisar e estabelecer o delineamento do perfil 

dos acadêmicos concluintes do curso de Psicologia noturno da Faculdade de saúde 

Ibituruna –FASI. A população do estudo foram, os acadêmicos concluintes do curso de 

Psicologia da Faculdade de saúde Ibituruna – FASI, com uma população de 62 

estudantes, entendidos como aqueles acadêmicos que estão finalizando o curso. No 

período de outubro de 2016, foram aplicados os questionários em 62 alunos 

regularmente matriculados no 9º,10º e 11º períodos de Psicologia noturno da Faculdade 

de Saúde Ibituruna.  Desses 62 alunos, restou-se 55 questionários validados e tabulados. 

Através destes, foi possível notar que a maior parte destes acadêmicos está satisfeitos 

tanto com a escolha pelo curso quanto pelos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação e com grandes expectativas quanto ao futuro profissional, porém a uma 

quantidade significativa de alunos que mesmo estando no final da graduação, não se 

sentem preparados para atuar nesta área. 

 

Palavras – chave: Psicologia. Acadêmico. Concluinte. 
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RESUMO 



 

115 

 

 

 

Este artigo apresenta aspectos históricos sobre a Assistência Social e a emergente 

inserção do profissional psicólogo nesse campo. O objetivo deste estudo é analisar as 

perspectivas e desafios da atuação do Psicólogo nos Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS em Montes Claros - MG. Trata-se de um estudo de 

caráter qualitativo, exploratório e descritivo. A amostra foi obtida através de entrevista 

semiestruturada aplicada, individualmente, em três psicólogos que atuam nos CREAS 

de Montes Claros. Para realização desta pesquisa o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil. No tratamento dos dados 

utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, buscando fundamentar teoricamente os 

discursos dos sujeitos. Os resultados deste estudo apontam os desafios que perpassam o 

fazer do psicólogo no contexto da assistência social e também as expectativas em 

relação às mudanças necessárias para que o trabalho efetive conforme prevê a Política. 

Em suma, o estudo permite perceber a grande importância da psicologia na assistência 

social, isso se afirma através da Resolução 17/2011 que estabeleceu o profissional 

psicólogo como categoria obrigatória nesse campo. Além disso, possibilita também 

ampliar os conhecimentos sobre a prática profissional do psicólogo no CREAS. 

 

Palavras-chave: Atuação do psicólogo. Perspectivas e Desafios. Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS de Montes Claros – MG. 
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RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de um enfoque nas possíveis causas de recaídas de jovens 

toxicômanos em uma determinada Comunidade terapêutica na cidade do norte de Minas 

Gerais, Bocaiúva.  Considerando que a drogadição é uma doença historicamente 

polêmica em todo o mundo, e as possíveis causas de recaídas em jovens toxicômanos 

ainda é algo misterioso e com poucas respostas. Considerada uma doença biopsicosocial 

que consiste na interação de vários aspectos, sendo eles: psicológicos, sanitários, 

políticos, e sociais, que juntos podem operar de forma preventiva, educativa e para um 

sucesso do tratamento. O trabalho foi realizado através de uma entrevista semi-

estruturada com enfoque no discurso do sujeito, foram entrevistados 14 jovens do sexo 

masculino. 
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RESUMO 
 

O artigo parte do pressuposto que a atuação do psicólogo hospitalar no atendimento 

infantil em casos que sem perspectiva de cura o paciente e tratado apenas para 

minimizar o sofrimento, e indispensável, sendo essa modalidade de cuidado 

denominada como Cuidados Paliativos. Justificando-se pelo fato que esse tema ainda 

causar desconforto em muitos profissionais, demandando então, estudos que elucidem 

pontos obscuros da temática, acrescido a isso depare-se com a escassez de material 

cientifico publicado sobre o tema, sendo essa uma boa oportunidade para aumentar o 

acervo cientifico disponível. Apresentando como objetivo geral a necessidade de 

analisar a atuação do psicólogo hospitalar nos cuidados paliativos no atendimento 

infantil. E como objetivos específicos ou de apontar a atuação do psicólogo hospitalar 

junto à família de paciente da infantil; discutir a postura do psicólogo hospitalar frente à 

possibilidade de morte; identificar as contribuições do psicólogo hospitalar como parte 

da equipe multiprofissional. Como resultados apresenta-se a prática do psicólogo no 

contexto de cuidados paliativos na pediatria, que foca no apoio, reabilitação, 

aconselhamentos, através da escuta, essa escuta pode ser feita em grupo ou individual, 

Considerando que o psicólogo pode trabalhar em todas as fases da doença, por isso se 

torna necessário mais estudos na área da psicologia envolvida com os cuidados 

paliativos. 
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RESUMO 

 

Este artigo visa analisar a qualidade de vida e condições de acesso aos meios de saúde 

das famílias atendidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Qualidade de vida, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a percepção do indivíduo de sua 

inserção de vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A análise dos dados se 

deu através de uma pesquisa quantitativa, com objetivo de avaliar um conjunto 

habitacional no município de Montes Claros– norte do estado de Minas Gerais, onde foi 

possível aferir os indicadores de qualidade de vida, por meio de análise de condições de 

saúde e de acesso a serviços de atenção primária, secundária e terciária das famílias 

participantes do programa. Tal pesquisa mostrou através do Questionário SF-36 que os 

moradores do conjunto habitacional apresentam uma boa qualidade de vida, mas o 

Questionário de Avaliação de Acesso a Redes de Serviços de Saúde mostra a 
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insatisfação dos moradores com relação à qualidade e quantidade de serviços de saúde 

ofertados pelo poder público, sendo escasso e limitado, o acesso às atenções primária, 

terciária e secundária. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: O ADOLESCENTE NA CORDA 

BAMBA 
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RESUMO 
 

O presente artigo traz uma discussão sobre a Lei da Redução da Maioridade Penal, 

levando em consideração a visão do adolescente, sendo que este se encontra em 

cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida. Desse modo, tem-se o 

objetivo de, compreender como o adolescente em cumprimento de tal medida percebe a 

questão da redução da maioridade penal. Para a realização desse trabalho, utilizou-se de 

um questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas, na qual, resultou em 

um estudo quanti-qualitativo, sendo uma pesquisa exploratória composta por 

adolescentes entre 12 a 19 anos em cumprimento da medida no Centro de Referência de 

Assistência Social (CREAS), no município de Montes Claros, Minas Gerais. Ao final da 

pesquisa obtiveram-se dados bem relevantes sobre a opinião dos adolescentes, com 

relação à eficácia da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, e sobre os aspectos 

conhecidos e desconhecidos por eles acerca da Lei da Maioridade Penal, deixando claro 

que, as informações não estão chegando adequadamente para os adolescentes. 
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RESUMO 
 

A satisfação com a experiência acadêmica se relaciona com uma serie de fatores que 

esta envolvida no contexto da instituição de Ensino superior, como a aprendizagem e o 

desenvolvimento do estudante perante a didática que o curso oferece, suprindo as 

necessidades, expectativas e os objetivos do acadêmico. E a grande importância desse 

fator “satisfação com a experiência acadêmica” será do futuro profissional, que irá ser 

inserido na sociedade com capacidade, e motivação para exerce sua profissão.  

 Portanto a presente pesquisa tem como objetivo analisar a satisfação com a experiência 

acadêmica dos discentes do curso de Farmácia da instituição (Faculdade de Saúde 
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Ibituruna-FASI) localizada na cidade de Montes Claros-MG, em semelhança com as 

variáveis sócio demográficos, caracterizando-as por gênero, idade, situação acadêmica e 

nível sócio econômico. Os instrumentos utilizados para a mensuração foi o questionário 

de satisfação de vivencias acadêmica (versão reduzida – QVA-r) é um questionário de 

auto relato que procura avaliar o grau de satisfação do estudante com relação aos 

diversos aspectos com sua experiência acadêmica, constituído por itens onde cada um 

dos  quais com o formato de resposta likert de cinco pontos. ESEA e um 

Questionário Sócio Demográfico (QSD) onde se consideram dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD. 

 

Palavras chave: Satisfação; Experiência Acadêmica; Estudante Universitário; 
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RESUMO 
 

Este artigo buscou verificar como o período da licença-maternidade interfere na vida 

acadêmica da mulher e quais são as influências na qualidade do ensino adquirido. Para 

tal utilizou-se abordagem qualitativa, baseada na análise do discurso, com produção de 

dados a partir de entrevista semiestruturada realizada com quatro acadêmicas do curso 

de graduação em Psicologia, em uma instituição de ensino superior da cidade de Montes 

Claros, MG, que se tornaram mães durante o curso e gozaram de licença-maternidade 

nos últimos dois anos. As falas produzidas foram organizadas nas seguintes categorias: 

Processo de retorno aos estudos: deixar o bebê em casa, expectativas e apoio; 

Desempenho acadêmico; e Experiência como mãe. Pode-se verificar as dificuldades que 

as acadêmicas encontram em retornar para os estudos, que perpassa por diversos fatores 

como deixar o bebê em casa, falta de amparo e desempenho acadêmico, mas apesar 

disso, vivenciam a maternidade como uma experiência que proporciona bons 

momentos.  
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Introdução: Esse estudo apresenta uma descrição sobre a aplicabilidade do aporte 

teórico da Terapia Familiar Sistêmica aos serviços Públicos de Assistência Social- 

CRAS, propondo-se a discutir as novas exigências da assistência social brasileira, 

instauradas em 2005 com a criação do SUAS, bem como as contribuições que o 

terapeuta familiar sistêmico pode oferecer. Objetivos: Descrever as contribuições que a 

metodologia de trabalho da Terapia Familiar Sistêmica pode oferecer aos serviços 

públicos de Assistência Social-CRAS, tendo como objetivos específicos: Ampliar a 

compreensão sobre a atuação do Terapeuta Familiar Sistêmico na rede de assistência 

social. Justificando se por propor a desenvolver uma pesquisa que permita discutir as 

principais contribuições que a metodologia de trabalho da Terapia Familiar Sistêmica 

pode oferecer ao público atendido na rede de Assistência Social-CRAS, compreendendo 

a complexidade das demandadas atendidas por esses serviços. Metodologia: utilizou-se 

de revisão de literatura. Resultados e Discussão: Nesse tópico descreve-se a Terapia 

Familiar Sistêmica, a partir de suas origens e seu método de trabalho. Discute-se 

também as vantagens de se utilizar a metodologia de trabalho da Terapia Familiar 

Sistêmica em serviços públicos de assistência social. Conclusão: apresenta-se as 

mudanças ocorridas no cenário das politicas de assistência social após a criação do 

SUAS, bem como as valiosas contribuições que a Terapia Familiar Sistêmica pode 

ofertar a essas politicas. 
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RESUMO 
 

O termo Borderline foi utilizado para caracterizar um grupo de pacientes que viviam na 

borda da sanidade. Os pacientes com transtorno de personalidade Borderline sofrem 

uma disfunção na regulação das emoções. Ele teria tido durante sua infância as reações 

emocionais violadas, fazendo com que não consiga compreender, regular e tolerar suas 

reações emocionais, tendo na maioria das vezes um comportamento impulsivo que pode 

trazer muitos prejuízos, como por exemplo, a automutilação e tentativas de suicídio. 

Grande parte do que se sabe sobre Borderline esta descritos no DSM e no CID. Alguns 

artigos sobre o transtorno e como ele é tratado na terapia cognitivo-comportamental 

foram publicados no Scielo e Lilacs. Então, no presente artigo, busquei através de 

revisão literária analisar e comparar os dados publicados nos últimos anos, e trazer a 

partir do que foi publicado um posicionamento sobre as técnicas mais utilizadas, 

buscando a redução de danos nestes pacientes. 
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RESUMO 
 

Este artigo visa a compreender os fenômenos e manifestações relativos à entrada de 

transexuais no mercado de trabalho na cidade de Montes Claros, MG, pois a 

transexualidade ainda é pouco compreendida pela sociedade, o que dificulta o 

entendimento das pessoas a respeito do corpo e suas diversas manifestações, seja no 

âmbito sexual, identificatório ou relacional. Tal incompreensão faz com que estes 

indivíduos sejam poucos e/ou nada assistidos em diversos setores da sociedade, 

inclusive no âmbito profissional, que é de extrema importância para a sobrevivência 

humana. A inserção efetiva de transexuais no mercado de trabalho possibilita a 

emancipação, reafirmação e reconhecimento da sua identidade de forma equivalente à 

de cidadãs/os cisgêneros na sociedade. Nessa perspectiva objetivou-se fazer uma análise 

da percepção das/dos transexuais acerca da sua inserção no mercado trabalho formal e 

informal, das questões e diferentes situações encontradas pelo indivíduo transexual 

acerca das oportunidades, possíveis desafios e/ou dificuldades com que se depara na sua 

relação com o mundo laboral. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, 

utilizando-se da análise do discurso, tendo sido aplicado um questionário 

semiestruturado às/aos participantes que se reconhecem/identificam como sujeitos 

transexuais, através de entrevistas individuais com integrantes e/ou convidados da ONG 

Movimento Gay dos Gerais– MGG. Os dados empíricos foram analisados em categorias 

e os resultados apontaram que a condição de transexual pode afetar a inserção no 

mercado de trabalho, porém, dependerá do tipo de negócio ou ramo do qual essa 

empresa faz parte, em vista que algumas empresas são mais receptivas para o 

recebimento dessas/es profissionais, aceitando suas particularidades enquanto 

transexuais, pois, em alguns casos, as identidades trans podem até ser utilizadas como 

marketing profissional. 
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