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BIOMEDICINA 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME 

PRECOCE 

Dayane Pereira Da Silva 

Pablo Da Cruz Soares 

Marcos Vínicius Macedo De Oliveira 

 

RESUMO 

 A Organização Mundial da Saúde recomenda amamentação exclusiva por 

aproximadamente 6 meses uma vez que o leite materno promove benefícios nutricionais, 

imunológicos e emocionais tanto para a mãe quanto para o bebê. Porém, mesmo diante de 

tantos benefícios é cada vez mais comum o desmame precoce. Diante de tais fatos, o 

presente trabalho objetivou destacar, através de uma revisão bibliográfica, a importância da 

prática do aleitamento materno adequado e as causas e consequências do desmame precoce. 

Além disso, buscou também apresentar os aspectos fisiológicos, imunológicos e patológicos 

conseqüentes do aleitamento materno bem como aspectos psicossociais mais comuns que 

levam ao desmame precoce. Observou-se no estudo que um dos principais fatores que 

levam a mãe abandonar precocemente o aleitamento origina-se da pouca informação sobre 

a amamentação que possui, tornando-se assim necessário um trabalho mais especifico de 

conscientização por parte dos profissionais da saúde em especial para as prímiparas. A 

busca dos artigos foi realizada entre os meses de agosto de 2015 e abril de 2016 nas bases 

de dados BIREME, LILACS, SciELO e BVS utilizando-se como principais descritores: 

Aleitamento Materno, Lactação Humana, Imunidade Materna, Desmame Precoce e 

Nutrição Infantil. 

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Lactação Humana. Desmame Precoce. Imunidade 

Materna. Benefícios da Amamentação. 

_________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE ANEMIA EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE E USO 

DE ERITROPOETINA NO HOSPITAL DO RIM DE JANAÚBA – MG 

Flávia Viviane da Silva 

Rosane dos Santos Fernandes
 

Ellen Aparecida Guimarães Bezerra
 

Patrícia Luciana Batista Domingos 

 

RESUMO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma das principais doenças renais caracterizada pela 

diminuição do número de néfrons funcionais que modificam a função dos rins de forma 

gradativa e irreparável. A perda da função renal pode causar algumas complicações clínicas 

secundárias, principalmente, a anemia.Objetivo. Analisar a ocorrência de anemia em 

pacientes com insuficiência renal crônica que foram submetidos à hemodiálise e uso de 
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eritropoetina no Hospital do Rim de Janaúba – Minas Gerais. Métodos. Foram coletados 

dados retrospectivos de prontuários de 65 pacientes submetidos á hemodiálise e uso de 

eritropoietina, atendidos em um hospital especializado para tratamento renal localizado na 

de cidade de Janaúba – Minas Gerais, no período de janeiro de 2014 á dezembro de 2015. 

Foram investigados características sóciodemográficas, parâmetros bioquímicos e 

hematológicos, como idade, tempo de tratamento, comorbidades, hemoglobina, ferro, 

ferritina e índice de saturação da transferrina. Resultados. Dos pacientes estudados, 37 são 

do sexo masculino e 28 do sexo feminino. As principais comorbidades encontradas foram a 

nefroesclerose hipertensiva (29.2%), glomerulonefrite crônica (26.2%) e diabetes mellitus 

tipo II (18.5%). Nos parâmetros hematológico analisados, observou-se uma associação 

significativa para a hemoglobina (p = 0.037) observada no decorrer do tratamento de 

hemodiálise realizado no ano de 2014. Os pacientes neste estudo apresentaram valores 

médios de hemoglobina dentro dos valores de referência.Conclusão.  O estudo mostrou que 

a anemia na insuficiência renal pode ser reduzida através da administração do hormônio 

eritropoetina, uma vez que, observou-se que os pacientes submetidos à hemodiálise com 

eritropoetina apresentaram valores de hemoglobina dentro dos valores referência. 

 

Palavras-chave: Anemia. Eritropoetina. Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. 

_________________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO, ÍNDICE DE MASSSA CORPORAL E 

NÍVEL SOCIOECONÔMICO EM ESTUDANTES NA CIDADE DE BOCAIÚVA-MG 

 

José Sinovaldo Gonçalves 

 Roberta Caroline Santos Carvalho 

Camila Santos Pereira 

Igor Raineh Durães Cruz  

Patrícia Luciana Batista Domingos 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o perfil metabólico, índice de massa corporal e nível socioeconômico em 

escolares da cidade de Bocaiúva-MG Métodos: Pesquisa de caráter transversal, analítica, com 

análise quantitativa de dados. A pesquisa foi realizada em 20 escolares de ambos os sexos e 

faixa etária de 12 a 16 anos. Os participantes do estudo foram selecionados de forma aleatória. 

O perfil metabólico foi classificado a partir de um exame bioquímico de colesterol total e 

frações e de glicemia e para a classificação do nível socioeconômico foi aplicado um 

questionário da ABEP. Além disso, para analisar o sobrepeso e obesidade levou em 

consideração o IMC. Resultados: Não observamos alterações significativas em relação ao 

nível socioeconômico, que pode ser devido ao tamanho da amostra utilizada no estudo. 

Considerações finais: Concluiu-se a partir deste trabalho que são necessários mais estudos 

com numero de amostra maior para aferição das correlações entre nível socioeconômico, IMC 

e perfil metabólico. 

 

Palavras-chave: Perfil Metabolico. Índice de Massa Corporal. Nível Socioeconômico. 

Adolescentes. 

_________________________________________________________________________ 

 

DEMÊNCIA EM IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS NA CIDADE DE 

MONTES CLAROS 
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Bianca Evelyn Soares Santos 

Lais Souza Martins 

Marcos Vinicius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

O envelhecimento desencadeia alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que 

fazem com que o organismo fique suscetível a ação do tempo. Este artigo teve como 

objetivo avaliar a ocorrência de demência e identificar o perfil sociodemográfico dos idosos 

atendidos pelo serviço médico em um centro de referência na cidade de Montes Claros/MG. 

Trata-se de um estudo retrospectivo de caráter transversal, documental, quantitativo e 

analítico a partir da análise de prontuários de pacientes. Foram avaliados 2855 prontuários, 

considerando-se informações sociodemográficas e avaliação da demencia pelo CDR nos 

idosos atendidos no centro de referência. O sexo feminino representou maioria, com 72,5%. 

Verificou-se que analfabetismo e idades avançadas dos idosos foram as características mais 

evidentes entre os idosos que apresentaram demência clínica. O trabalho discute sobre 

como o envelhecimento sensorial influencia a qualidade de vida, e os resultados 

demonstram um percentual significativo de ocorrência da demência nos idosos não 

institucionalizados avaliados. A pesquisa mostrou que 66,1% dos idosos apresentaram 

algum tipo de demência, levando em consideração os aspectos sociodemográficos, idade e 

escolaridade, os quais aprestaram maior relevância entre os perfis analisados. 

   

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. População Senil. Envelhecimento. 

_________________________________________________________________________ 

 

EXPRESSÃO DE SIRTUÍNA 1 NO MELANOMA CUTÂNEO, NEVO 

MELANOCÍTICO E PELE NORMAL 

 

Melriden Elyam Nunes 

Ana Paula Alves Coutinho 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

Fundamentos: Entre as lesões neoplásicas de pele melanocíticas os nevos são as variáveis 

benignas, com proliferação mais organizada, e o melanoma é uma lesão neoplásica maligna, 

rara, no entanto altamente agressiva por sua capacidade invasiva. A família das sirtuínas, 

proteínas envolvidas no controle do ciclo celular e metabolismo, têm sido assiduamente 

estudados por prenunciar associação à tumorigênese. Dessa família, a sirtuína 1 (SIRT1) é a 

proteína mais estudada por participar em diversos processos celulares e 

carcinogênicos.Objetivos:O presente estudo avaliou a expressão imunohistoquímica de 

SIRT1 em lesões neoplásicas melanocíticas de pele.Métodos:Foram analisadas biópsias de 

pele normal (controle), nevos melanocíticos e melanoma cutâneo. Para análise da expressão 

imunohistoquímica verificou-se a ocorrência de marcações nucleares e citoplasmáticas nas 

células epiteliais/névicas/neoplásicas. Análises estatísticas foram empregadas (p<0,05) para 

se verificar associações entre a expressão imunohistoquímica da SIRT1 e os grupos de 

amostras investigadas, bem como com as características clinicopatológicas dos casos de 

melanoma cutâneo (TNM, sítio anatômico, tamanho do tumor, metástase, recorrência, nível 

de invasão, espessura do tumor) . Resultados:Entre as lesões estudadas, observou-se 

expressão de SIRT1 aumentadas em nevos melanocíticos e melanoma cutâneo em relação 
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ao controle (p=0,002).Limitações do estudo:É possível que a baixa amostragem 

influenciou sobre as avaliações estatísticas entre expressão de SIRT1 e aspectos clínico-

patológicos do melanoma cutâneo. Acredita-se que um número maior de casos poderia 

permitir identificação de algumas inferências estatísticas nessas análises.Conclusões:Os 

resultados imunohistoquímicos observados contribuem para descrever a expressão da 

proteína entre lesões neoplásicas de pele e biópsias de pele normal. 

 

Palavras-chave: SIRT1. Imunohistoquímica. Melanoma. Melanócitos. Nevos. Câncer de 

pele. 

________________________________________________________________________ 

 

O USO DO ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

Francyelle Wenye Ribeiro Bráz 

Freddie Pábulo Santos 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

O trabalho apresenta os fatores que envolviam os acadêmicos do curso de Odontologia de 

uma instituição de ensino no Norte de Minas Gerais, o uso de bebidas alcoólicas, como 

mediador para uso de outras drogas, de forma “constante ou esporádica”, enfatizando 

fatores relevantes para a conscientização e prevenção para o problema dentro do contexto 

apresentado. O consumo de álcool entre os discentes foi o fator estudado nesse trabalho. 

Com base em alguns outros estudos, pesquisa e observações feitas de maneira empírica, 

para que possamos obter um resultado satisfatório e eficiente. Fatores, externos, internos e 

pessoais foram pesquisados, avaliados e estudados, a fim de complementar e direcionar esse 

trabalho, assim como apresentar os resultados. O consumo de bebidas alcoólicas entre 

acadêmicos, vem sendo observado por vários estudos, pelo crescente aumento em eventos 

que, visto como inicialização (trotes ou calouradas), reuniões de estudos, eventos para 

arrecadações de fundos ou até um simples encontro casual, levam os mesmo a ingerir 

grandes quantidades de bebidas e consequentemente abrindo portas para outros tipos de 

drogas, tanto licitas, quanto ilícitas. 

Palavras-chave: Alcoolismo. Drogas. Universitários. Álcool. 

_______________________________________________________________________ 

 

ÓBITOS RELACIONADOS A INFECÇÃO HOSPITALAR NO BRASIL: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Mielly Karoly Alves Martins 

Janini Tatiane Lima S. Maia 

 

RESUMO 

 

Infecção Hospitalar é qualquer infecção adquirida no hospital que não estava presente antes 

da internação, sendo os causadores de infecção microrganismos ou micróbios classificados 

em: fungos, vírus, protozoários e bactérias existentes no ambiente hospitalar. As taxas de 

mortalidade relacionadas à IH variam conforme a topografia, a doença de base, etiologia, 

entre outros. Mediante isso, esse estudo teve como objetivo analisar os óbitos por IH no 

hospitais do Brasil, no período de 2011 até os dias atuais. Este trabalho foi realizado através 
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de uma revisão sistemática da literatura, tendo como fonte de estudo bancos de dados como 

o Scielo e o Google Acadêmico. Foram selecionados artigos em português que abordam o 

tema em questão. Os termos utilizados para a busca foram: infecção hospitalar, mortalidade 

por infecção hospitalar e controle de infecções hospitalares. No presente estudo nota-se a 

grande incidência de bactérias gram negativas multirresistentes em diferentes regiões do 

Brasil, assim como o grande índice de mortalidade causada pelas pneumonias associadas a 

ventilação mecânica. Ressalta-se ainda a presença de bactérias gram positivas, presentes em 

infecções do trato urinário, infecções da corrente sanguíneo, evidenciando assim o grande 

problema dos orgãos de saúde em prevenir e combater essas infecções, tendo em vista, a 

falta de conscientização da população usuária e dos funcionários das instituições.  

  

Palavras Chave: Mortalidade. Infecção Hospitalar. Controle de Infecções. Bactérias  

Multirresistentes. 

________________________________________________________________________ 

 

PREVALENCIA DE Cryptococcus sp. EM FEZES DE POMBOS EM LOCAIS 

PÚBLICOS DE MONTES CLAROS-MG 

 

Ana Carolina Ataide Silveira 

Maria Aparecida Pereira Santos 

Karine Cardoso dos Santos 

Priscila Maria Andrade de Pince 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 

O Cryptococcus neoformans é um fungo levedureforme encapsulado de grande importância 

na micologia médica por ser o agente etiológico da criptococose humana. Esse fungo é em 

geral oportunista, infectando principalmente pessoas imunossuprimidas, como portadoras 

de AIDS. O presente trabalho teve como objetivo verificar a prevalencia de Cryptococuss 

sp. em excretas de pombos oriundas praças públicas de Montes Claros- MG. Foram 

coletadas 16 amostras de pombos em quatro praças da presente cidade, no mês deabril de 

2016. Estas foram raspadas de excretas encontradas no solo, acondicionadas em frascos 

estéreis e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia da FUNORTE para os 

procedimentos de cultivo. Das 16 amostras analisadas, em 11 observaram-se o crescimento 

de diversas colônias fúngicas, algumas nocivas ao ser humano, porém não se verificou o 

crescimento de Criptococcus spp. em nenhuma das amostras. Conclui-se que apesar de não 

ter ocorrido o crescimento de C. neoformans nas amostras analisadas, os pombos são 

importantes carreadores de outras espécies fúngicas nocivas ao ser humano, sendo 

necessárias medidas preventivas de higienização dos locais públicos a fim de reduzir focos 

de exposição a organismos patogênicos.  

Palavras-chave: Criptococose. Fungo. C. Neoformans. 

_________________________________________________________________________ 

RESISTÊNCIA BACTERIANA EM PACIENTES COLONIZADOS E 

INFECTADOS EM UM HOSPITAL DE MONTES CLAROS/MG 

 

Jhosiffer Bryan Pereira dos Santos,  

Otávio Henrique Teixeira Duarte 
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Anne Caroline Dias Santos 

Marcos Vinícius Macedo De Oliveira 

 

RESUMO 

 

O grande avanço tecnológico e inovação dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

promovem um leque de possibilidades nas ações de serviço à saúde. No entanto, quando 

mal conduzidos, em vez de produzir melhoria na qualidade de vida dos pacientes aumenta 

os riscos de complicações clínicas. Dentre esses riscos destacam-se as infecções 

hospitalares consideradas um grande problema de saúde publica mundial.  O propósito 

desse estudo foi avaliar a taxa de infecção e colonização dos pacientes de um hospital de 

Montes Claros, Minas Gerais. Foram investigadas informações adquiridas no serviço de 

controle de infecção hospitalar referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. 

Apenas dados concretos foram inseridos nos resultados. Os dados foram coletados no mês 

de Abril de 2016, sendo divididos em três setores: CTI Geral, CTI Coronário e clinicas. Os 

resultados encontrados relatam que no ano de 2015 houve maior colonização e infecção e o 

setor com maior incidência foi o das Clínicas. De acordo com os dados analisados conclui-

se que a infecção por agentes patológicos tem aumentado progressivamente merecendo 

assim uma atenção maior dos sistemas vigentes, uma vez, que as comunidades hospitalares 

podem se tornar reservatórios e disseminadores de bactérias podendo levar a surtos de 

infecções. 

 

Palavras-chave: Infecção. Colonização. CTI Geral. CTI Coronário. Clinicas. 

________________________________________________________________________ 

 

SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 

DE MONTES CLAROS/MG 

 

Kênia Soares Santos 

Mônica Ferreira da Cruz  

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

A síndrome burnout vai além de um estresse ocupacional globalmente conhecido, onde o 

individuo perde o interesse pelo trabalho e pelas relações afetivas, e vários são os 

estressores que fazem os profissionais do corpo de bombeiros ficarem vulneráveis as 

situações cotidianas de estresse nas atividades de trabalho, que podem desencadear essa 

síndrome. Objetivou-se nesse trabalho descrever a ocorrência da síndrome de burnout e de 

alguns fatores relacionados, em profissionais do corpo de bombeiros da cidade Montes 

Claros/MG. Foi aplicado um questionário com informações sociodemográicas e 

profissionais, e o Maslach Burnout Inventory (MBI) para 37 profissionais do corpo de 

bombeiros. Observaram-se níveis elevados em realização profissional e baixos valores de 

exaustão emocional e despersonalização, o que leva a interpretação de baixo nível de 

burnout na corporação. Os dados mostram um porcentual da síndrome burnout de 35,1%. 

Mesmo sendo um número baixo, o resultado é significante e pode dificultar o trabalho em 

grupo. Conclui-se que não foi encontrado ocorrência significativa da síndrome de burnout 

no Corpo de Bombeiros, porém uma parcela considerável dos profissionais  estudados  

apresentaram alguns fatores de risco para o desenvolvimento da mesma. 
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Palavras-chave: Bombeiros. Estresse. Maslach Burnout Inventory. 

________________________________________________________________________ 

 

TÉCNICAS ESTÉTICAS APLICADAS NO COMBATE AO ENVELHECIMENTO 

CUTÂNEO 

 

Amanda Rodrigues Santos 

Milane Silva Ribeiro 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 

Introdução: Os procedimentos estéticos vêm possibilitar a redução dos sinais do 

envelhecimento. O LED atua estimulando e inibindo algumas ações, mais especificamente 

na ativação das mitocôndrias, na síntese de ATP, nas proteínas, como colágeno e a elastina. 

Já a radiofrequência atinge camadas profundas da pele, estimulando a formação do 

colágeno e estimulação da vasodilatação. Objetivo: O estudo tem por objetivo resumir e 

esclarecer as diferenças nas técnicas estéticas, abordando os benefícios de ambos os 

tratamentos no combate ao envelhecimento cutâneo. Materiais e Métodos: O estudo foi 

realizado na forma de uma revisão bibliográfica sistemática com base na análise de artigos, 

teses e dissertações produzidas entre 2006 a 2016. Tais estudos foram obtidos nas bases de 

dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs, Pub-Med, utilizando de uma a três palavras-

chave.  Foram inclusos artigos completos, na língua portuguesa e inglesa. Foram excluídos 

da pesquisa trabalhos que não apresentavam relevância para o tema abordado. Resultados: 

Foram analisados 15 artigos, dentre estes 30% destacam o crescimento significativo do 

interesse em abordagens de antienvelhecimento. As técnicas mais populares são as não 

invasivas. Observa-se que a busca pelo rejuvenescimento facial tem aumentado não só entre 

as mulheres, mas também os homens buscam cuidar e prevenir. Dessa forma, os 

procedimentos estéticos estão se tornando cada vez mais eficazes na redução dos sinais, 

como as técnicas de radiofrequência e LED. É possível verificar um aumento das pesquisas 

com o decorrer do tempo, confirmando a idéia da crescente preocupação com os aspectos 

estéticos e qualidade de vida. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Led. Radiofrequência. 

________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A DIFUSÃO DO CONCEITO DE FAIR PLAY E AS PRÁTICAS 

ANTIESPORTIVAS NO FUTEBOL DE SALÃO 

 

Ramom José Santana Moreira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho pretende dar uma contribuição construtiva para a compreensão e 

aplicação do fair play no futebol de salão em contexto amador. Este é um tema que tem sido 

destaque nas práticas esportivas e que emergiu como uma filosofia mais geral do respeito 

pelos outros e o respeito pelas regras. Em uma análise mais ampla do fair play, o estudo 

visa propor conhecimento sobre o princípio básico no futebol de salão amador, tendo em 
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vista que, o futsal é uma modalidade esportiva que se destaca também pela coletividade 

como uma reprodução reduzida do futebol. O contexto desta pesquisa procura lançar um 

olhar mais atento do jogo limpo no futsal amador, movendo-se para os possíveis 

esclarecimentos teórico e histórico através de bibliografias sobre o tema proposto, e, além 

disso, atentar-se que fair play diz respeito às regras, normas e valores aplicados nas 

atividades desportivas. O principal objetivo visa propor uma investigação dos 

comportamentos de fair play e práticas antiesportivas em jogos de futsal da categoria 

amadora, e como específicos: Levantar questões para discussão e reflexão a respeito de 

ações éticas e morais no contexto do esporte, através de comportamentos relacionados ao 

Fair Play; conhecer os princípios fundamentais do Fair Play no contexto do Esporte e das 

atividades físicas e analisar os fatores da construção e da desconstrução da ética esportiva. 

O contexto do presente estudo caracterizado como uma revisão de literatura que reúne 

estudos relevantes como suporte teórico-prático para a produção da pesquisa bibliográfica, 

buscou levantar questões para discussão e reflexão a respeito de ações éticas e morais no 

contexto do esporte, através de comportamentos relacionados ao Fair Play. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Fair play. Futsal. Formação Ética. 

________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA E NÍVEL SÓCIO ECONÔMICO DOS 

PRATICANTES DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 

 

Juneo Dos Reis Santos 

Robson Ferreira Da Silva 

Simone Valeria Dias Souto 

 

RESUMO 

 

Atualmente podemos notar que, a implantação das academias ao ar livre, em determinados 

pontos da cidade, contribuem significativamente para o acesso a população ao lazer apesar 

da preocupação com a qualidade de vida. O presente estudo objetiva analisar as 

características antropométricas e o nível sócio econômico dos praticantes de atividades 

físicas nas academias ao ar livre na cidade de Montes Claros-MG. Sendo de caráter 

exploratório e do tipo descritiva, quantitativa e de natureza transversal. À amostra foi 

constituída de 30 pessoas praticantes de atividade física com idades entre 40 a 70 anos. O 

estudo foi aprovado e obtido o Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil-CEP-SOEBRAS, pelo parecer número CAAE: 

52109115.5.0000.5141. Como resultado observou-se que a maioria dos pesquisados são do 

sexo feminino (n=21) e apresentaram bom índice de percentual de gordura (%G) quando 

comparado ao dos homens (n=9). Quando analisado o índice de percentual de gordura (%G) 

das mulheres com os homens, houve diferença significativa em relação à idade (0,003) e 

peso (0,002) levando em consideração p < 0,05. Dos entrevistados, 53,3% apenas trabalham 

e possuem ensino médio completo, seguido com uma renda familiar mensal de dois a cinco 

salários mínimos. Quanto ao estado civil, identificou-se que 66,7% dos sujeitos 

entrevistados são casados (as) e apenas 20% das pessoas possuíam ensino superior 

completo. As conclusões desta investigação demonstraram através de uma análise do perfil 

antropométrico e nível socioeconômico dos praticantes das academias ao ar livre, que a 

maioria dos praticantes é frequentada por mulheres, e apesar do percentual de gordura (%G) 

das mulheres terem sido maior do que o percentual de gordura dos homens, o percentual de 

gordura alvo obtido foi melhor nas mulheres. 
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Palavras-chave: Antropometria. Academia ao Ar Livre. Atividade Física. Promoção de 

Saúde. 

__________________________________________________________________________ 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS POLICIAIS MILITARES DA 67ª 

CIA – 50º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE MONTES 

CLAROS – MG 

 

Celso Starling Alves Filho 

Edilson Pinheiro 

Vinicius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi analisar a composição corporal de policiais militares da 67ª Cia de 

Policia Militar da Cidade de Montes Claros – MG. O estudo de campo apresenta caráter 

descritivo, corte transversal e com análise quantitativa. A amostra constituiu de 64 policiais 

militares e foi possível constatar, segundo o método IMC que destes, 28% foram 

classificados como eutróficos, ou seja, dentro da faixa de peso considerada normal de 18,5 a 

24,9 kg/m²; 60,9% com sobrepeso entre 25 e 29,9 kg/m²; e 10,9% entre 30 e 34,9 kg/m². Na 

variável RCQ da mesma tabela, 17,2% apresentam baixo risco desenvolver doenças 

crônico-degenerativas; 65,6% estão classificados como risco moderado; 14,1% como risco 

alto e 3,1% com risco muito alto. Já pelo método de dobras cutâneas o %GC constatado foi 

que 30,8% encontram-se no peso desejável; 38,4% estão com sobrepeso e 30,8% obesos. 

Observa-se que 44 dos 64 indivíduos analisados foram classificados na categoria sobrepeso 

e obeso, ou seja, 68,75% dos indivíduos avaliados estão na faixa de sobrepeso e acima. 

Entretanto, vinte avaliados estão no grupo MId havendo uma relação do referido resultado 

com a faixa etária avaliada. Na comparação inferencial das características antropométricas 

houve diferenças significativas para p < 0,05 nas variáveis, idade, circunferência de cintura 

e IRCQ. Todos os dados coletados na investigação das variáveis foram digitalizados e 

analisados estatisticamente no programa de estatística SPSS®, versão 20.0 para 

Windows®.  

 

Palavras-chave: Saúde. Aptidão Física. Composição Corporal. Policial. 

________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DO PADRÃO FUNDAMENTAL DE MOVIMENTO DE CRIANÇAS DE 

CIDADES PEQUENAS 

 

Juliana Ferreira Souza 

Maria Das Neves Melo Guimarães 

Camila Ribeiro Ferreira 

 

RESUMO 

O desenvolvimento motor do ser humano é caracterizado como um processo de mudanças 

contínuas no nível de funcionamento de um indivíduo. Assim, conforme o sujeito vai 

alcançando a vida adulta adquire capacidades mais aprimoradas de realizar e controlar 

movimentos. Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o padrão 

fundamental de movimento de crianças de cidades pequenas. Participaram desta pesquisa 



19 
 

54 crianças de ambos os sexos, com idades entre 6 e 10 anos, devidamente matriculadas nos 

anos iniciais do ensino fundamental das cidades de Coração de Jesus e Mirabela, Minas 

Gerais. Foi utilizado o Modelo de Avaliação Instrumental dos Movimentos Fundamentais 

sugerido por McClenaghan e Gallahue (1985). O movimento analisado foi o salto em 

distância. Os resultados encontrados no presente estudo levam a concluir que a maioria das 

crianças se encontra no estágio elementar dos movimentos fundamentais. Os resultados 

encontrados confirmam outros achados, o que leva a supor que o estágio maduro de 

desenvolvimento pode ser atingido um pouco depois do que descrito pela literatura acerca 

do assunto. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Motor. Crianças. Padrão Fundamental de Movimento. 

_____________________________________________________________________ 

 

ANTROPOMETRIA EM CRIANÇAS NA IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 

CARDÍACO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Lucas Guimarães Santos 

 Victor Arthur Honório 

Simone Valeria Sout 

 

RESUMO 

 

 Este artigo tem como objetivo revisar as técnicas mais utilizadas de análise de composição 

corporal em crianças e adolescentes. Sendo assim este estudo buscou analisar a 

antropometria em crianças na identificação de risco cardíaco.Foram realizadas buscas nas 

principais bases científicas em saúde (SciELO, google acadêmico) com os seguintes 

descritores, “antropometria em crianças”, “índice de massa corporal”, “relação cintura 

quadril”, “índice de conicidade” e “doenças cardiovasculares’. Foram selecionados vinte e 

um artigos publicados entre 1997 e 2013, livros, e cartilhas relacionados ao tema.Por meio 

da revisão realizada observa se que existem relações entre a antropometria e a prevenção e 

controle das doenças cardiovasculares, em crianças. Através das análises conclui se que 

existe uma grande importância em conhecer o real estado de saúde em que as crianças 

brasileiras se encontram. Partindo daí para um acompanhamento, controle e orientação na 

prevenção das doenças cardiovasculares. Esses achados são importantes, considerando as 

implicações da obesidade na saúde das crianças, alertando sobre a importância da 

prevenção desses fatores de risco cardiovasculares já na infância. 

 

Palavras-chave: Antropometria em Crianças. Índice de Massa Corporal. Relação Cintura 

Quadril. Índice de Conicidade e Doenças Cardiovasculares. 
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APTIDÃO FÍSICA FUNCIONAL DE IDOSAS PRATICANTES DE 
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RESUMO 
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O conhecimento da influência da hidroginástica na aptidão física funcional e na qualidade 

de vida de idosas alicerça o estabelecimento de políticas de promoção da saúde e 

atendimento às demandas específicas dessa população. Nesse sentido, verificou a aptidão 

física funcional de idosas praticantes de hidroginástica. Trata-se de um estudo descritivo 

com delineamento transversal com amostra de 30 idosas praticantes de hidroginástica há 

mais de um ano. A aptidão física foi avaliada através da bateria de testes de Rikli e Jones 

(1999), adaptados por Morrow Jr. (2003), com avaliação de força de membros inferiores, 

força de membros superiores, flexibilidade dos membros inferiores, mobilidade física 

(potência, velocidade, agilidade e equilíbrio), flexibilidade dos membros superiores, 

resistência aeróbia e índice de massa corporal. Os resultados demonstram que os avaliados 

atingiram bons níveis de aptidão física nos testes de força de membros superior, 

flexibilidade de membros inferiores e mobilidade física. Já nos testes de força de membro 

inferior, capacidade aeróbia e flexibilidade de membros superiores, os níveis de aptidão 

física foram baixos. Cinquenta por cento da amostra apresentaram excesso de peso. 

Conclui-se que as idosas praticantes de aulas de hidroginástica não apresentaram boa 

aptidão física funcional geral, sobretudo nos níveis de força muscular de membro inferior, 

desempenho cardiorrespiratório e flexibilidade. Observou-se, por fim, que para melhorar a 

aptidão física funcional e reduzir o peso corporal, é necessário reavaliar as aulas de 

hidroginástica, com o objetivo de aumentar gradualmente o volume e intensidade, 

alcançando assim uma melhora na redução do peso corporal da população idosa. 

 

Palavras-chave: Idosas. Hidroginástica. Aptidão Física. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E SEDENTARISMO DE 

CRIANÇAS USUÁRIAS DE CRECHES 

 

Aline Lorrane Abreu Coutinho 

Rosângela Pereira de Souza 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

Devido os pais terem a necessidade de trabalhar e estudar, as creches tem sido a alternativa 

de maior procura, pois além da educação, proporcionam outras atividades que desenvolvem 

vários outros fatores e oferecem maior segurança para os filhos. O estudo em questão 

aborda que o nível de atividade física e sedentarismo interferem na aparência, no 

desenvolvimento mental e podem prevenir doenças, por isso é importante que a família e a 

creche incentivem as crianças a pratica de atividade física. Sendo de fundamental 

importância à atuação do educador físico nas creches, incentivando a promoção de hábitos 

saudáveis. Portanto o objetivo deve estudo constituiu em avaliar o nível de atividade física 

e sedentarismo de crianças usuárias de duas creches municipais de Montes Claros, a 

pesquisa foi realizada com 55 pais de crianças de dois a cinco anos onde os mesmos 

responderam a um questionário com questões referentes as atividades que os filhos 

praticam no dia a dia. Os resultados mostram que o nível de atividades física dessa faixa 

etária estão se tornando cada vez mais baixos, e que são poucas crianças que praticam 

outras atividades físicas fora do âmbito escolar. O estudo ainda traz um alerta sobre a 

frequência da televisão e dos jogos eletrônicos na vida dessas crianças o que pode 

influenciar negativamente na saúde das mesmas. 
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DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE EM ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL 

DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Erni Neves Pereira 

Jaison Isaias Rodrigues Antunes 

Simone Valéria Dias Souto 

 

RESUMO 

 

A obesidade é considerada a doença do século XXI. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde é um problema social que atinge todas as classes e faixas etárias, tendo aumentado 

gradativamente de forma desordenada. O presente artigo teve como objetivo Avaliar o 

diagnostico de obesidade em alunos da rede regular de ensino em uma escola da Cidade de 

Montes Claros – MG, avaliar o índice de massa corporal, e propor uma reflexão acerca da 

importância de se praticar alguma atividade física. Métodos: Participaram da pesquisa 50 

alunos, 28 do sexo masculino e 22 do sexo feminino com faixa etária entre 10-12 anos que 

foram submetidos a avaliação antropométrica (IMC), segundo sexo e idade. 60% dos 

escolares encontram-se com excesso de peso, 75% das crianças comem fora de casa, sendo 

os fast-foods a preferencia, todos afirmaram praticar no máximo 3h por semana, alguma 

atividade física e a maioria passa mais de duas horas por dia vendo televisão ou usando 

jogos interativos. Conclusão: a prevalência de excesso de peso em escolares da cidade de 

montes claros, pode se dá pelos maus hábitos alimentares dos mesmos, embora a maioria 

não se encontre em estado de sedentarismo. 
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EDUCAÇÃO E SAÚDE: INVESTIGANDO OS HÁBITOS DE LAZER DOS 

ESCOLARES DA CIDADE DE BOCAIUVA – MG 

 

Diego Andrade Moura 

Tatiane Gomes Dos Santos 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

 O objetivo desse estudo foi investigar os hábitos de lazer dos escolares da cidade 

Bocaiúva/MG. Sendo caracterizado como um estudo de caráter descritivo e quantitativo. A 

amostra foi composta de 301 indivíduos de ambos os sexos, com idades de 10 a 15 anos, 

regularmente frequentes no ensino fundamental das instituições púbicas estaduais e 

instituições privadas da cidade de Bocaiúva/MG. Foi utilizado os instrumentos questionário 

fechado denominado Escala das Atividades de Hábitos de Lazer (EAHL) desenvolvido em 

português por Formiga, Bonato e Sarriera (2011) e questionário socioeconômico adaptado 

da Prova Brasil 2013 direcionado ao ensino fundamental com questões de múltipla escolha.  

Quanto à caracterização com relação ao gênero, houve uma maior prevalência do sexo 

feminino 59,5% (n=179), enquanto o sexo masculino foram 40,5% (n=122). Os hábitos de 

lazer mais praticados foram os de características hedonistas, assistir televisão citado por 
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74,7% (n=112) escolares das instituições públicas e 60,3% (n=91) das instituições privadas 

de ensino, assim como navegar na internet citado por 52,0% (n=78) dos escolares de 

instituições públicas e 58,0% (n=86) dos escolares de instituições privadas. Conclui-se que 

os hábitos de lazer dos escolares da cidade de Bocaiuva/MG com a maior porcentagem de 

frequência (sempre) em sua maioria são de características hedonistas e sedentárias se 

fazendo necessário propor reflexões acerca de uma educação do lazer para a geração da 

saúde, educação está, capaz de formar o indivíduo para que viva o seu tempo disponível de 

forma mais saudável. Devem-se desenvolver ações que visem disseminar aos escolares as 

diversas formas de se vivenciar o lazer como um todo, e sobre a importância do uso correto 

do seu tempo livre para a formação integral do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Lazer. Saúde. Educação Física Escolar. 
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FORÇA, FLEXIBILIDADE E LOMBALGIA: UMA ANÁLISE EM POLICIAIS 

MILITARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG 

 

Elaine Rodrigues Silva Felix 

Filipe Thiago dos Santos 

Kelly Bomfim da Silva Fernandes 

 

RESUMO 

 

A atividade física regular tem papel fundamental na prevenção e controle de doenças 

crônicas não transmissíveis. O objetivo da pesquisa foi verificar a relação das aptidões 

físicas força e flexibilidade com a lombalgia, em policiais militares da cidade de Montes 

Claros /MG. A amostra foi composta por 100 policiais do sexo masculino, de faixa etária 

entre 20 e 60 anos. Foi utilizada na pesquisa a Escala Visual Numérica (EVN) e os testes de 

força abdominal por minuto e força de para-vertebrais e ainda o teste de flexibilidade sentar 

e alcançar. Foram utilizados, também, os instrumentos antropométricos de IMC e a RCCQ, 

como critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, sendo selecionados 18 policiais militares 

que foram divididos em dois grupos, Grupo A, dez (10) policiais que sentem dor lombar e 

Grupo B, oito (8) policiais que não sentem dor lombar. Para a análise de correlações foi 

utilizado o teste T para análise de variáveis independentes. A significância estatística foi 

estipulada em 5% (P ≤ 0,05). Para todas as análises, foi utilizado o programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), não sendo encontrada nenhuma relação significativa 

entre as aptidões força e flexibilidade e a lombalgia na amostra específica, deixando em 

aberto o surgimento de novos estudos para que outras variáveis possam ser consideradas. 

 

Palavras-chave: Força. Flexibilidade. Lombalgia. 
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MOTIVAÇÃO DE ALUNOS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Breno Antônio Alves Nogueira 
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RESUMO 
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O termo motivação é derivado do verbo movere, em latim, que traduz a idéia de 

movimento, impulsionando o indivíduo a realizar seus objetivos em determinada tarefa. 

Sabe-se que a motivação é importantíssima no dia a dia, pois é a base que se tem para 

cumprir metas no trabalho, escola entre outros ambientes. O presente estudo teve como 

objetivo analisar a motivação de alunospara participação nas aulas de educação física. 

Participaram do estudo 40 alunos, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 17 anos. A 

estudo foi de caráter descritivo, de corte transversal. Como instrumento foi utilizado o 

questionário elaborado por Kobal (1996). A pesquisa foi realizada após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa sendo também autorizada pelos pais dos alunos. Os resultados 

foram analisados através da porcentagem onde se observou que os alunos “gostam muito” 

das aulas de educação física e as consideram “ótima”. Observou-se também que os motivos 

que levam os alunos a participar das aulas são: “estar com os amigos” e “aumentaros 

conhecimentos”. Segundo a população estudada “aprender uma nova habilidade” e 

“movimentar o corpo” são motivos que os fazem gostar das aulas. Através dos resultados 

encontrados foi possível concluir que a população estudada se encontra motivada com as 

aulas de Educação Física sendo esta motivação de ordem intrínseca e também extrínseca. 

Palavras-chave: Motivação. Alunos. Educação Física. 
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MOTIVAÇÃO NA PRATICA DO FUTSAL 
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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou-se a analisar o nível de motivação para a prática de futsal entre 

participantes da cidade de Patís – MG. Metodologia: O método utilizado foi o de estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa e de corte transversal. Sendo realizada com 61 

participantes, entre 10 a 14 anos de idade, de sexo masculino, selecionados aleatoriamente, 

de uma escolinha de esportes da rede pública estadual da cidade supracitada. Para coleta de 

dados fez-se uso do Inventário de motivação para prática desportiva de Gaya e Cardoso 

(1998), composto por 19 itens objetivos subdivididos em três categorias: “Competência 

desportiva”, “amizade/lazer” e “saúde”. Posteriormente realizou-se uma análise descritiva 

com valores de frequência, porcentagem, média e desvio padrão dos dados colhidos, de 

forma que todo procedimento estatístico foi realizado através do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows. Resultados: A amostra foi composta por 

60 praticas não experts de futsal na faixa etária de 10 a 14 anos (12,2 ± 1,2 anos), com 

tempo de prática em meses que variou de 12 a 96 meses (46,4 ± 25,9). Nota-se a partir da 

analise da tabela acima, que a categoria “Rendimento desportivo” se destaca com a média 

de 17,8 (3,2DP), indo de encontro com outros estudos expostos na literatura. Conclusão: 

Com base nos resultados encontrados nesta pesquisa, sendo possível a partir d mesmo, 

considerar que, os sujeitos participantes da amostra, consideram competência desportiva 

como fator de maior relevância para a prática de futsal, seguido de amizade/lazer e lazer. 

 

Palavras-chave: Motivação. Pratica Esportiva. Futsal. Esporte. 
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MOTIVOS QUE LEVAM A PRÁTICA DO FUTSAL FEMININO NA ESCOLA 

 

Joice De Souza Rocha 

Thaís Lorena De Souza Silva 

Camila Ribeiro Ferreira 

 

RESUMO 

A motivação é um dos principais fatores que interferem no comportamento e nas atitudes 

das pessoas, facilitando o desempenho, a aprendizagem e a capacidade de concentração dos 

indivíduos ao envolverem-se em uma atividade. A prática esportiva é motivada pela 

interação entre a personalidade e fatores do meio ambiente. Esses fatores podem ser 

intrínsecos, ou seja, do próprio indivíduo e extrínsecos, do meio. A presente pesquisa teve 

como objetivo identificar os motivos que levam a prática do futsal feminino na escola. O 

estudo de corte transversal apresentou caráter descritivo e abordagem quanti-qualitativa. A 

amostra foi escolhida por conveniência, participaram do estudo 30 alunas com idade entre 

13 e 15 anos de escolas da cidade de Montes Claros, MG. Utilizou-se um questionário de 

motivação para a prática desportiva adaptado de Serpa (1991). Os resultados levaram a 

concluir que os motivos mais importantes para a população estudada foram “Divertimento” 

e “Fazer algo em que se é bom” (ambos com 96,3%). Em contrapartida, o motivo "Pretexto 

para sair de casa" (66,7%) foi o mais citado como sendo "Pouco importante". 
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NÍVEIS DE MOBILIDADE ARTICULAR EM ADULTOS PRATICANTES DE 

TREINAMENTO FUNCIONAL 
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RESUMO 

Com o passar do tempo, o corpo humano tende a perder algumas propriedades da aptidão 

física, como força; velocidade e principalmente a mobilidade como um todo, englobando ai 

a flexibilidade, e os movimentos articulares, levando o indivíduo a uma má qualidade de 

vida e em casos extremos até mesmo a patologias osteoarticulares. Este estudo teve como 

objetivo portanto, avaliar os níveis de mobilidade articular de praticantes de treinamento 

funcional, antes e após 3 meses de sessões de treinamento. A amostra foi selecionada de 

forma intencional e por conveniência, de 30 adultos de ambos os sexos, sendo quinze (15) 

homens e quinze (15) mulheres, praticantes e iniciantes de treinamento funcional de um 

Studio Personal. Os dados foram analisados por analise descritiva, utilizando o pacote 

estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS, versão 17.0). Este estudo passou 

por aprovação do comitê de ética em pesquisa da Funorte, com parecer n. CAA 

52207215.6.0000.5141. o Resultado desse estudo mostrou que em todas as articulações 

houve diferença estatística significativa com valor de p= 0,00 após 3 meses de treinamento 

funcional. Confirmando nossa hipótese que o treinamento funcional é capaz de melhorar os 

potenciais de mobilidade articular.  
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NÍVEL DE SOBREPESO E FATORES ASSOCIADOS EM UM GRUPO DE 

IDOSAS  

 

Eliane Godinho Saldanha 

Lauren Caroline Gomes Da Silva 

Rosângela Ramos Veloso Silva 

 

RESUMO 

O avanço da idade por vezes vem associado a várias transformações biopsicossociais. Os 

idosos podem apresentar vários perfis diferenciados, desde sedentarismo, fatores que levam 

a problemas com doenças decorrentes ao fator idade, estilo de vida e outros. O presente 

trabalho tem como objetivo verificar o nível de sobrepeso em um grupo de idosas na cidade 

de Montes Claros – MG.   Trata-se de um estudo descritivo com delineamento transversal 

com amostra de 30 idosas. A amostra foi selecionada de forma intencional e por 

conveniência, foram realizados coleta de peso, estatura e pressão arterial. Os dados foram 

analisados por analise descritiva, utilizando o pacote estatístico Statistical Package for 

Social Science (SPSS, versão 17.0). Este estudo passou por aprovação do comitê de ética 

em pesquisa da Funorte, com parecer n. CAA 52207215.6.0000.5141. E assim podemos 

demonstrar que nesse grupo de idosas a maioria (54%) encontra-se com peso dentro dos 

padrões de normalidade, sugerindo que pode ser em função das diversificadas atividades 

que são, diariamente, submetidos. 
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NÍVEL DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA DA CIDADE DE MONTES CLAROS, MG. 

 

Gusthavo Amaral Nogueira 
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Rosângela Ramos Veloso Silva 

 

RESUMO 

O presente estudo possui como objetivo, verificar com o nível de sobrepeso e obesidade de 

escolares, de ambos os sexos, de uma escola pública da cidade de Montes Claros – MG. O 

mesmo apresenta caráter descritivo quantitativo de corte transversal, sendo constituído por 

uma amostra de 81 adolescentes com idade entre 11 a 16 anos. Para coleta de dados 

utilizou-se avaliação do Índice de Massa Corporal e circunferência de cintura. Os valores 

médios das características clínicas e nutricionais dos escolares foram avaliados por meio do 

Programa estatístico SPSS 19.0. Esses foram constatados com risco a saúde, derivados do 

sobrepeso e obesidade. Em análise descritiva observou-se que: 80,2% dos alunos possuem 

idade entre 11 a 14 anos, e alunos com 15 anos ou mais representavam 19,7% da amostra. 

Ao verificar o Índice de Massa Corporal (IMC), foi possível notar que 25,9% dos alunos 

estão obesos, 14,8% com sobrepeso e 59,2% com estado normal de suas condições clínicas 

e nutricionais, dados esses constatados também por análise bivariada entre o IMC e sexo 

dos escolares (p- valor= 0,15). Ao analisar a frequência de atividade física e meio de 
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translado dos escolares, com a possível relação de sobrepeso e obesidade, observamos que 

todos os avaliados transitam a pé de sua residência até a instituição, sendo que desses, 

pouco mais da metade possuem alguma prática desportiva frequente. Portanto, foi possível 

observar que as características clínicas e nutricionais dos avaliados estão dentro dos padrões 

de normalidade. Contudo, ressalta-se a importância de hábitos alimentares saudáveis e a 

prática regular de atividades físicas sistematizadas para a manutenção de diversos aspectos 

físicos e prevenção de doenças crônicas degenerativas, já identificados em diversas 

pesquisas realizadas na sociedade brasileira e mundial. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS – CEP-SOEBRAS, de acordo com resolução 

466/2012, com parecer favorável (nº 1.461.595). 
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O ATLETISMO COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE BOCAIÚVA-MG 

 

Bruno Araújo Gonçalves 

Marcos Antônio Macedo 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO  

O Atletismo é historicamente a modalidade esportiva mais antiga que se conhece, onde a 

sociedade primitiva utilizava dos seus movimentos físicos para finalidades conservadoras e 

preservação da espécie. Por isso, esse desporto é considerado por muitos autores como “O 

Esporte-Base” da educação física escolar. Esta pesquisa teve como objetivo a investigação 

sobre a prática do Atletismo como conteúdo disciplinar das escolas estaduais da cidade de 

Bocaiúva-MG, onde foi feito uma análise da realidade do desporto juntamente com os 

professores de educação física. A população do estudo foi composta pelos professores de 

educação física das escolas públicas da rede de ensino estadual de Bocaiúva. Os dados 

foram coletados por meio do grupo focal, no qual o debate foi registrado através de um 

diário de campo e os discursos analisados posteriormente pelos representantes da pesquisa. 

Quanto à investigação da prática do atletismo escolar nas escolas públicas de Bocaiúva, 

todos os entrevistados reconhecerem que apesar do Atletismo propiciar vários benefícios 

físico-motores e sociais para o alunado, a situação desse desporto é precária, sendo que dos 

5 professores entrevistados, apenas 1 ministrava aulas de atletismo escolar, condições 

semelhantes à realidade atual do esporte no âmbito das escolas brasileiras. Esse momento 

foi justificado através das dificuldades enfrentadas pelos docentes cotidianamente, são elas: 

a falta de espaço físico adequado, desinteresse por parte do corpo docente e discente, e os 

efeitos midiáticos e culturais do esporte. Desta forma, se faz necessário maior apoio e 

estímulo por parte dos órgãos responsáveis, da secretaria de educação e esporte do estado e 

município, além de um maior comprometimento dos professores de educação física com 

esta temática, pois só assim a educação física será capaz de despertar no corpo discente o 

interesse pela prática desse esporte. Somente desta forma, futuramente poderemos ter um 

município com maior representatividade nessa área esportiva. 

  

Palavras-chave: Atletismo. Educação Física. Educação Física Escolar. Esporte. 

_____________________________________________________________________ 
 



27 
 

OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA CIDADE MONTES CLAROS 

Jessyca Ramony Silva Gomes 

Wlly Elizandra Ferreira Rocha 

Simone Valéria Dias Souto 

 

RESUMO 

 

A finalidade deste artigo é caracterizar e problematizar a Educação Física Escolar como 

prática profissional no ensino fundamental do 6º ao 9º ano da Rede Pública de Ensino da 

cidade de Montes Claros – MG. Objetivo deste trabalho e fazer uma revisão da literatura a 

partir de 2009 a 2015, observando como ocorre a prática pedagógica destes professores, 

bem como conhecer os norteadores de uma pratica critico reflexiva. Materiais e métodos do 

estudo serão feito por meio de suporte teórico da pesquisa, com ascontribuições de 

Perrenoud (2002), Google Acadêmico, Alarcão (2003), Capes, Vásquez (2007), Galvão 

(2002), dentre outros. Observaram-se com estudo, muitos professores de educação física 

tem-se mostrado desestimulados com a sua profissão, seja por falta de recursos didáticos, 

pedagógicos e estruturais ou pelo fato de se sentirem desvalorizados na sua profissão. Esses 

fatores têm gerado impactos à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos refletindo de 

forma significativa no rendimento da escola e da educação como um todo, uma vez que 

esse senário é comum a quase todo o país, conforme demonstra a literatura. 

 

Palavra-chave: Pratica Pedagógica. Criança. Professores. 

________________________________________________________________________ 

 

PSICOMOTRICIDADE INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FISICA 

 

Deivison Rafael Gomes da Silva 

Simone Dias Souto 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento motor é um processo que muda o comportamento motor, na postura e 

no movimento da criança. A psicomotricidade enxerga o indivíduo em sua totalidade, não 

separando o sujeito do seu corpo e da sua afetividade. A ação motora busca estabelecer o 

equilíbrio do ser, dando-lhe possibilidades de encontrar seu espaço e fazer parte dele. O 

objetivo do presente estudo é conhecer a importância do professor de educação física para o 

desenvolvimento psicomotor infantil. Para alcançar o objetivo proposto,o método escolhido 

foi uma revisão integrativa de literatura. As buscas foram realizadas no mês janeiro de 2016 

a abril de 2016, realizada por meio das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Google acadêmico e CAPS, utilizando os respectivos descritores: Psicomotricidade; 

educação física; desenvolvimento. Obteve-se um total de 15 artigos. Destes, 03 artigos 

foram excluídos após filtro dos critérios de exclusão. Entre os resultados encontrados está 

que a brincadeira já faz parte da grade curricular das aulas de educação física porque por 

meio do lúdico a criança expressa suas emoções, adquire habilidades e biopsicossociais 

imprescindíveis para o seu desenvolvimento e crescimento. 
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Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Física. Desenvolvimento. 

_________________________________________________________________________ 

 

SOBREPESO E OBESIDADE EM IDOSAS PRATICANTES DE             

HIDROGINÁSTICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MINAS GERAIS 

 

Daniela da Silva Gonçalves 

Rosemere Soares De Oliveira 

Rosângela Ramos Veloso Silva 

 

RESUMO 

 

Atualmente, é praticamente consenso entre os profissionais da área da saúde de que o 

exercício físico é um fator determinante no sucesso do processo do envelhecimento, nesse 

sentido, o objetivo desse estudo foi verificar o nível de sobrepeso e obesidade em idosas 

praticantes de hidroginástica há mais de 1 ano. Utilizamos como método de pesquisa, 

pesquisa de campo quantitativa descritiva, de corte transversal. A amostra foram de 40 

idosas Utilizamos a aferição de peso e altura por meio de balança de precisão e fita métrica 

e medidas de circunferência de cintura Os dados foram tratados por análise descritiva, por 

meio do pacote estatístico SPSS, versão 19.0 Em cumprimento à resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da FUNORTE, com parecer favorável n. 1.274.517. Todas as participantes foram 

informadas sobre riscos, benefícios e desconfortos da pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os resultados desse estudo revelam que a maioria das 

idosas praticantes de hidroginástica encontram-se com excesso de peso corporal. 

 

Palavras-chave: Idoso. Aeróbica Aquática. Aptidão Física. 

________________________________________________________________________ 

 

SOCIALIZANDO ADOLESCENTES ATRAVÉS DA DANÇA EM UM PROGRAMA 

DE TEMPO INTEGRAL (PROETI). 

 

Katiane Alves Caetano 

Wallison Fernando Machado Frois 

Simone Valéria Dias Souto 

 

RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo compreender a importância da dança como um meio de 

promoção dos benefícios que interferem positivamente no processo de aprendizagem por 

meio do estímulo ao processo criativo, à autonomia, liberdade do indivíduo, autoestima e 

socialização. Para o presente estudo foi feita uma pesquisa de campo de natureza 

quantitativa, composta por 30 alunos, de gênero masculino e feminino, com uma faixa 

etária de 11 á 14 anos, matriculados em uma escola de rede pública de Montes Claros, e 

estar participando do Projeto (PROETI). As aulas foram realizadas duas vezes por semana 

nas aulas de Educação Física, juntamente com a professora do projeto. Na coleta de dados 

foram aplicados questionários sobre perfil afetivo-social e as variáveis medidas pelos 

questionários são: interesse, motivação, socialização, participação, inclusão e autoestima. 

Avaliando os dados prevaleceu que ambos os sexos gostaram de ter aula de dança, de 

trabalhar em grupo, de se apresentar dançando Os adolescentes do projeto são receptivos ao 
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trabalho com dança, pois o mesmo vem acompanhado de elementos encantadores 

(ludicidade, musicalidade, socialização e movimento), sendo estes capazes de contribuir 

para uma vida mais feliz e saudável. 

 

Palavras-chave: Dança. Socialização.  Adolescentes. Escola. 

_________________________________________________________________________ 

 

OBESIDADE INFANTIL: UM DESAFIO INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA 

 

Elane Cristian Rodrigues Pereira 

Rosimara Ferreira da Silva 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

A obesidade trata-se de uma patologia que consiste no excesso de gordura acumulada no 

corpo, que traz intrínseca uma gama de problemas de saúde ao indivíduo acometido. A 

prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos durante os 

anos de 1974 e 1997 no Brasil, triplicou, passando de 4,1% para 13,9%. Dados americanos 

apontam um aumento de até 300% desde 1960. O ato de praticar atividade física na 

adolescência está diretamente associado a benefícios de curto,quanto de longo prazo à 

saúde. O presente trabalho tem por objetivo investigar o sobrepeso e a obesidade em alunos 

de uma escola pública do Município de São João da Ponte – MG. O intuito ao realizar esta 

pesquisa é poder alertar os pais dessas crianças em relação à saúde de seus filhos, 

mostrando-o que uma vida saudável, com prática de esporte, alimentação saudável, não 

sedentário, pode fazer a diferença não só na saúde física, mas também na vida social da 

criança. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, quantitativo e com corte transversal. O 

estudo será realizado com escolares de uma escola pública do Município de São João da 

Ponte - MG, sendo os escolares de ambos os gêneros na faixa etária de 14 a 18 anos. O 

presente projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do 

Brasil (SOEBRAS), onde estará sujeita a investigação criteriosa, para aprovação ou não, de 

sua realização. 

 

Palavras-chave: Obesidade Infantil. Escolares. Desenvolvimento Infantil. 

_________________________________________________________________________ 

 

FISIOTERAPIA 

 

 A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES 

QUEIMADOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Aline Aparecida Souza Furtado 

Moniky Moura Stadler 

Roseane Durães Caldeira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Discutir a importância da Fisioterapia no tratamento de pacientes queimados desde 

a fase aguda da lesão até após a alta hospitalar. Método: Revisão bibliográfica, com busca de 

artigos científicos nacionais, indexados nas bases de dados Scientific Electronic Library 



30 
 

Online (Scielo), Bireme, Periódicos Capes e na Revista Brasileira de Queimaduras, 

publicados no período de janeiro de 2006 a maio de 2016. Resultados: Foram encontrados 10 

artigos, que preencheram os critérios de inclusão. Dentre os selecionados, todos 

demonstraram resultados eficazes no atendimento ao paciente queimado, sendo de extrema 

importância a atuação fisioterapêutica o mais precoce possível como uma estratégia de evitar 

complicações tardias. Conclusão: Observou-se que a atuação do fisioterapeuta na equipe 

multidisciplinar é fundamental na reabilitação do paciente queimado, desde a fase aguda até 

após a alta hospitalar, prevenindo e/ou reduzindo as sequelas físicas e motoras que podem 

ocorrer devido à lesão, além de contribuir com o restabelecimento funcional e social do 

paciente. É necessário novos estudos, a fim de discutir sobre a abordagem do tratamento 

específico do paciente queimado. Estudos retratam a importância do mesmo, porém, poucos 

descrevem a conduta utilizada. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Queimados. Queimaduras. 

___________________________________________________________________________ 

 

A PERCEPÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA, ENTRE ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, ESTÁ ASSOCIADA AO TRABALHO? 

 

Maik Daniel Pereira Da Silva 

Rayane Barbosa Dourado 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar as prevalências da percepção do nível de qualidade de vida e respectivos 

domínios (físico, psicológico, social e ambiental) e se entre estudantes de nutrição, elas se 

mostram associadas ao trabalho. Estudo analítico, transversal e por representatividade 

amostral entre estudantes de duas instituições norte mineiras. Para a coleta de dados 

utilizaram-se: WHOQOL-Bref, Critério de Classificação Econômica Brasil e Questionário 

variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de saúde e 

discentes. Avaliou- se a associação entre percepção do nível de qualidade de vida e 

respectivos domínios com trabalho através do Teste Qui-quadrado de Pearson, considerando 

p≤0,05. Participaram do estudo 208 estudantes, sendo que 181 responderam ao WHOQOL-

Bref. De modo geral se identificou média de idade de 23 anos (±6), de estudantes não 

trabalhadores (66,9%; n=121) e prevalência de baixa percepção do nível de qualidade de 

vida de 30,9% (n=56). Em relação aos domínios físico, psicológico, social e ambiental, as 

prevalências de baixas percepções foram respectivamente de: 22,1% (n=40); 19,9% (n=36); 

16,6% (n=30) e 24,3% (n=44). Na análise bivariada, registrou-se entre estudantes-

trabalhadores, prevalências de baixas percepções de qualidade de vida, bem como dos 

domínios físico, psicológico, social e ambiental respectivamente de: 38,3%; 33,3%; 21,7%; 

18,3% e 28,3%. Já entre os estudantes não trabalhadores se identificaram as respectivas 

prevalências: 27,3%; 16,5%; 19,0%; 15,7% e 22,3%, tendo sido constatado associação 

estatisticamente significante apenas entre baixa percepção do domínio físico e trabalho  

(p=0,010). A partir de tal indício, concluiu-se que a condição trabalho pode impactar 

negativamente na percepção do domínio físico de qualidade de vida, o mesmo não tendo 

acontecido nos demais domínios, bem como na percepção do nível de qualidade de vida 

geral. 
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Palavras-chave: Qualidade de Vida. Estudantes. Nutrição. Saúde Coletiva. Saúde do 

Trabalhador. 

______________________________________________________________________ 

 

A SÍNDROME DE BURNOUT, ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM 

NUTRIÇÃO, ESTÁ ASSOCIADA AO TRABALHO? 

 

Daniele Pereira Pinto 

Josiane da Silva Barbosa 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout e respectivas dimensões 

(exaustão emocional, descrença e eficácia profissional) e se, entre estudantes de nutrição, ela 

se mostra associada ao trabalho. Estudo transversal e por representatividade amostral entre 

estudantes de duas instituições norte-mineiras. Para a coleta de dados utilizaram-se: Maslach 

Burnout Inventory Student Survey, Critério de Classificação Econômica Brasil e 

Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de 

saúde e discentes. Avaliaram-se as associações em estudo através do Teste Qui-quadrado de 

Pearson, considerando p≤0,05. Participaram do estudo 208 estudantes, dos quais 155 

responderam ao Maslach Burnout Inventory Student Survey. Averiguou-se média de idade de 

22 anos (± 5), predomínio de estudantes não trabalhadores (66,5%; n=103) e prevalências 

gerais de Síndrome de Burnout de 64,5% (n=100), de altos níveis de exaustão emocional de 

42,6% (n=66) e descrença de 47,7% (n=74). Não se identificaram indícios de 

desenvolvimento de baixa eficácia profissional. Na análise bivariada, registraram-se entre 

estudantes- trabalhadores prevalências de Síndrome de Burnout de 69,2%, de altos níveis de 

exaustão emocional e de descrença de 50,0% cada. Já entre os estudantes não trabalhadores, 

as respectivas prevalências foram de: 62,1%, 38,8% e 46,6%, não tendo sido identificadas 

associações estatisticamente significantes entre trabalho e: Síndrome de Burnout (p=0,383), 

alta exaustão emocional (p=0,184) e descrença (p=0,689). As prevalências registradas são 

expressivas e merecedoras de atenção independente do estudante ser trabalhador ou não. 

Apesar das prevalências da Síndrome de Burnout bem como de suas dimensões terem sido 

maiores entre estudantes-trabalhadores, o trabalho não se configurou como fator de risco 

para o desenvolvimento da Síndrome entre estudantes trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Estudantes. Nutrição. Saúde Coletiva. 

Saúde do Trabalhador. 

______________________________________________________________________ 

A SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA, ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

EM NUTRIÇÃO, ESTÁ ASSOCIADA AO TRABALHO? 

 

Anderson Lívio Freitas Amarante 

Vanessa Vasconcelos Custódio 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 
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Objetivou-se avaliar a prevalência da Sonolência Diurna Excessiva e se, entre estudantes de 

graduação em nutrição, ela se mostra associada ao trabalho. Estudo analítico, transversal e por 

representatividade amostral entre estudantes de duas instituições norte mineira. Para a coleta 

de dados utilizaram-se: Escala de Sonolência de Epworth, Critério de Classificação 

Econômica Brasil e Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de 

vida/atitude, condições de saúde e discentes. Avaliaram-se as associações em estudo através 

do Teste Qui-quadrado de Pearson, considerando p≤0,05. Participaram do estudo 208 

estudantes, dos quais 181 responderam à Escala de Sonolência de Epworth. Averiguou-se 

média de idade de 24 anos (± 6), predomínio de estudantes não trabalhadores (64,1%; n=116) 

e prevalência de Sonolência Diurna Excessiva de 54,1% (n=98). Na análise bivariada, 

registrou-se entre estudantes-trabalhadores prevalência de Sonolência Diurna Excessiva de 

66,2% e entre estudantes não trabalhadores de 47,4%, diferença essa estatisticamente 

significante (p=0,015). Os resultados desse estudo permitem concluir que a prevalência 

identificada é expressiva e que a condição trabalho mostrou-se favorável ao desenvolvimento 

da Sonolência Diurna Excessiva entre estudantes-trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Sonolência Excessiva. Estudantes. Nutrição. Saúde Coletiva. 

Saúde do Trabalhador. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VENTILAÇÃO MECANICA E COMPLICAÇÕES 

RESPIRATORIAS NO PÓS-CIRURGICO DE REVASCULARIAZAÇÃO DO 

MIOCARDIO 

Emily Lorrane 

Mariana Silva  Martins 

Renata Ribeiro Durães 

Roseane Durães Caldeira 

  

RESUMO 

 

Avaliar o tempo de ventilação mecânica e complicações pulmonares no pós – operatório de 

cirurgia de revascularização do miocárdio. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de 

caráter quantitativo, o qual foi coletado informações do prontuário de pacientes. Foi utilizado 

um formulário para a coleta dos dados. Foram avaliados 13 prontuários de pacientes que 

realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio (RVM). A média de idade foi de 64 

anos, com prevalência do gênero masculino 61,5% e, 77% eram tabagistas. O infarto agudo 

do miocárdio foi uma das indicações para RVM mais prevalente (46,1%). Com relação ao 

número de enxertos 46,1% realizaram 3 pontes, com tempo de permanência de drenos em 

média de 3 dias, com uso de circulação extracorpórea em 100% dos casos e o tempo de 

circulação extracorpórea (CEC) foi de 87 minutos. 54%, dos prontuários analisados, haviam 

descritos sobre pelo menos uma complicação pulmonar após a cirurgia.O tempo de CEC e o 

tempo de permanência de drenos foram reduzidos quando comparado a outros estudos o que 

pode ter contribuído para a menor prevalência de complicações pulmonares.   

 

Palavras-chave: Revascularização Miocárdica. Complicações Pós-Operatórias. 

___________________________________________________________________________ 

 

ENTRE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, A PERCEPÇÃO DO NÍVEL DE 

QUALIDADE DE VIDA É IMPACTADA NEGATIVAMENTE PELO TRABALHO? 
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Gabriela Oliveira Batista  

Talita Dias Da Silva 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar, se entre estudantes de graduação em educação física, a percepção do 

nível de qualidade de vida e respectivos domínios (físico, psicológico, social e ambiental) 

são impactados negativamente pelo trabalho. Estudo analítico, transversal e por 

representatividade amostral entre estudantes de uma instituição norte mineira. Na coleta de 

dados utilizaram-se: WHOQOL-Bref, Critério de Classificação Econômica Brasil e 

Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de 

saúde e discentes. Avaliaram-se as relações em estudo através do Teste Qui-quadrado de 

Pearson, considerando p≤0,05. Participaram 205 estudantes, dos quais 183 responderam ao 

WHOQOL-Bref. Identificou-se média de idade de 24 anos (±6), predomínio de estudantes-

trabalhadores (65,6%; n=120) e prevalência de baixa percepção de qualidade de vida de 

29,5% (n=54). Quantos aos domínios, as prevalências de baixas percepções dos domínios 

físico, psicológico, social e ambiental foram respectivamente de: 19,1% (n=35); 20,8% 

(n=38); 15,3% (n=28) e 19,1% (n=35). Na análise bivariada, registraram-se entre estudantes-

trabalhadores prevalências de baixa percepção de qualidade de vida de 33,3% e baixas 

percepções dos domínios físico, psicológico, social e ambiental respectivamente de: 21,7%; 

23,3%; 17,5% e 20,8%. Já entre estudantes não trabalhadores, identificaram-se as respectivas 

prevalências de baixas percepções de qualidade de vida 22,2% e por domínios: 14,3%; 

15,9%; 11,1% e 15,9%. Não se identificaram diferenças estatisticamente significantes entre 

percepção do nível de qualidade vida e respectivos domínios com trabalho: qualidade de vida 

(p=0,117); domínio físico (0,228); domínio psicológico (0,237); domínio social (p=0,254) e 

domínio ambiental (p=0,418). Concluiu-se que a condição trabalho não diferencia o 

estudante-trabalhador do não trabalhador quanto à percepção do nível de qualidade de vida e 

domínios. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Estudantes. Educação Física. Saúde Coletiva. Saúde do 

Trabalhador. 

__________________________________________________________________________ 

 

ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, A SÍNDROME 

DE BURNOUT, ESTÁ ASSOCIADA AO TRABALHO? 
 

Jennifer Rodrigues Rocha
 

Kenia Campanha Dias Sampaio
 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout (SB) e respectivas dimensões 

(exaustão emocional, descrença e eficácia profissional) e se, entre estudantes de educação 

física, ela se mostra associada ao trabalho. Estudo analítico, transversal e por 

representatividade amostral entre estudantes de uma instituição norte mineira. Para a coleta de 

dados utilizaram-se: Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS), Critério de 

Classificação Econômica Brasil e Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, 

hábitos de vida/atitude, condições de saúde e discentes. Avaliaram-se as associações em 



34 
 

estudo através do Teste Qui-quadrado de Pearson, considerando p≤0,05. Participaram do 

estudo 205 estudantes, dos quais 166 responderam ao MBI-SS. Averiguou-se média de idade 

de 24 anos (± 6), predomínio de estudantes trabalhadores  (65,1%; n=108) e prevalências 

gerais de SB de 62,0% (n=103), altos níveis de exaustão emocional de 35,5% (n=59) e de 

descrença de 53,6% (n=89). Não foram  identificados indícios de baixo nível de eficácia 

profissional. Na análise bivariada, registraram-se entre estudantes-trabalhadores prevalências 

de SB de 69,4%, de alta exaustão emocional de 43,5% e de alta descrença de 57,4%. Já entre 

os estudantes não trabalhadores, as respectivas prevalências foram de: 48,3%, 20,7% e 46,6%. 

Identificaram-se associações estatisticamente significantes entre SB e trabalho (p=0,007) e 

entre a dimensão exaustão emocional e trabalho (p=0,003). Independente do estudante ser 

trabalhador ou não, as prevalências registradas são merecedoras    de    atenção,    sendo    que,   

estudantes trabalhadores tiveram chance 2,42 de desenvolver SB e ainda chance de 2,94 em 

desenvolver alto nível de exaustão emocional quando comparados aos estudantes não 

trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Estudantes. Educação Física. Saúde 

Coletiva. Saúde do Trabalhador. 

___________________________________________________________________________ 
 

EXISTE ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME DE BURNOUT E TRABALHO ENTRE 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA? 

 

Aline Fernanda Gonçalves Pereira 

Janaína De Fátima Pereira Gonçalves 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout e dimensões (Exaustão 

Emocional, Descrença e Eficácia Profissional) e se, entre estudantes de fonoaudiologia, elas 

se mostram associadas ao trabalho. Estudo analítico, transversal e por representatividade 

amostral entre estudantes de uma instituição norte mineira. Para a coleta de dados utilizaram-

se: Maslach Burnout Inventory Student Survey, Critério de Classificação Econômica Brasil e 

Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de 

saúde e discentes. Avaliaram-se as relações em estudo através do Teste Qui-quadrado de 

Pearson, considerando p≤0,05. Participaram do estudo 157 estudantes, dos quais 138 

responderam ao Maslach Burnout Inventory Student Survey. Identificou-se média de idade de 

23 anos (± 4), predomínio de estudantes não trabalhadores (63,8%; n=88) e respectivas 

prevalências gerais de Síndrome de Burnout, altos níveis de Exaustão Emocional e Descrença, 

e baixo nível de Eficácia Profissional de: 71,7% (n=99); 2,2% (n=3); 68,8% (n=95) e 2,9% 

(n=4). Na análise bivariada, registraram-se entre estudantes-trabalhadores prevalência de 

Burnout de 76,0%; altos níveis de Exaustão Emocional de 2,0%, alto nível de Descrença de 

74,0% e baixo nível de Eficácia Profissional de: 2,0%. Já entre estudantes não trabalhadores 

tais prevalências foram respectivamente de: 69,3%; 2,3% 65,9% e 3,4%. Todavia não foram 

identificadas diferenças estatisticamente significantes entre trabalho e: Síndrome de Burnout 

(p=0,402), alto nível de Exaustão Emocional (p=0,916), alto nível de Descrença (p=0,324) e 

baixo nível de Eficácia Profissional (p=0,635). Concluiu-se assim que a condição trabalho não 

diferencia o estudante-trabalhador, do não trabalhador quanto o desenvolvimento de Burnout 

e dimensões. 
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Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Estudantes. Fonoaudiologia. Saúde Coletiva. 

Saúde do Trabalhador. 

___________________________________________________________________________ 

 

MAPEAMENTO DAS TÉCNICAS DE HIDROCINESIOTERAPIA UTILIZADAS EM 

PACIENTES COM GONARTROSE  

 

Jane Kelly Araujo Alquimim 

Maria Lucia Rodrigues Faria 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

A hidrocinesioterapia é um recurso muito utilizado pelos fisioterapeutas no intuito de 

reabilitar pacientes por meio da imersão destes na água e que seus efeitos físicos, fisiológicos 

e cinesiológicos resultam numa terapia reabilitadora. A água apresenta propriedades que 

afetam o movimento facilitando a execução dos exercícios sem causar lesões. O objetivo geral 

desta pesquisa foi identificar as técnicas de hidrocinesioterapia aplicadas nos pacientes com 

gonartrose correlacionando-os a efetividade do tratamento conforme a percepção dos 

acadêmicos. Tratou-se de uma pesquisa de campo, descritiva e com representatividade 

amostral que utilizou da técnica probabilística estratificada proporcional. A população 

selecionada de 81 acadêmicos de fisioterapia e que atuaram entre os meses de Março à Abril 

de 2016. Esta pesquisa foi realizada através de um questionário, estruturado pelas 

pesquisadoras. Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel 2010
®. 

As variáveis 

especificadas nos gráficos apresentam avaliações, sequências, programas e protocolos 

específicos dentro da investigação das técnicas empregadas pelos acadêmicos. Foi possível 

verificar que as técnicas empregadas pelos acadêmicos estão em concordância com as 

propostas pela literatura e que confirmam pelos gráficos. Os resultados demonstram que 

apesar da amostra ser pequena o presente estudo alcançou o objetivo proposto 

correlacionando as técnicas de acordo com a percepção dos acadêmicos em estudo nos 

estágios de hidrocinesioterapia.  

 

Palavras-chave: Hidroterapia. Joelho. Osteoartrose. Fisioterapia. 
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O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM 

NUTRIÇÃO, ESTÁ ASSOCIADO AO TRABALHO? 

 

Carla Maria Costa 

Marielle Loiana Pereira Oliveira 

Wagner Luiz Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a prevalência do nível de atividade física e se, entre estudantes de 

nutrição, ela se mostra associada ao trabalho. Estudo analítico, transversal e por 

representatividade amostral entre estudantes de duas instituições norte mineira. Para a coleta 

de dados considerou-se para avaliar o nível de atividade física, os preceitos preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde, tendo utilizado ainda o Critério de Classificação Econômica 

Brasil e Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, 
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condições de saúde e discentes. Avaliou-se a relação entre nível de atividade física com 

trabalho através do Teste Qui-quadrado de Pearson, considerando p≤0,05. Participaram do 

estudo 208 estudantes, dos quais 178 responderam às questões alusivas à avaliação do nível de 

atividade física. Registrou-se média de idade de 23 anos (± 6;), predomínio de estudantes não 

trabalhadores (64,0%; n=114) e prevalência geral de inatividade física de 64,6% (n=115). Na 

análise bivariada, registraram-se entre estudantes-trabalhadores prevalência de inatividade 

física de 67,2% e entre estudantes não trabalhadores de 63,2%, tal diferença, entretanto não 

foi estatisticamente significativa (p=0,590). As prevalências de inatividade física geral e por 

grupos de estudantes-trabalhadores e não trabalhadores são altas e preocupantes, contudo a 

condição trabalho não se mostrou como discriminatória entre estudantes-trabalhadores e não 

trabalhadores no que tange o nível de atividade física. 

 

Palavras-chave: Atividade Motora. Estudantes. Nutrição. Saúde Coletiva. Saúde do 

Trabalhador. 

___________________________________________________________________________ 
 

PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT  EM  ESTUDANTES DO CURSO 

DE DIREITO 

 

Alan Kennedy Nascimento 

Meirielle Ferreira Benfica 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

Introdução: A SB tem suas origens na década de 1970, é descrita por um desgaste emocional 

progressivo e falta de interesse pela profissão e isto ocorre pela exposição a altos níveis de 

estresse. Objetivo: o objetivo do presente estudo foi identificar à prevalência da Síndrome de 

Burnout entre estudantes de Direito, das Faculdades Integradas do Norte de Minas, que além 

de estudantes são também trabalhadores. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

analítico, transversal e amostral. Resultados e Discussão: Participaram do estudo 124 

estudantes. Registrou-se que 74,0%dos discentes possuem idade menor que 23 anos; 50,4% 

(n=63) pertenciam ao gênero feminino se autoreferiram com a raça preto/parda (68,0%, 

n=85); 84,0% (n=104) se declararam como solteiros ou divorciado; 71,2% (n=89) possuem 

segmentação econômica alta; 54,4% (n=68) afirmaram não possuir atividade remunerada.Do 

total de participantes, 68,8% apresentou indícios de SB; 40,0% apresentou alto nível de 

exaustão emocional; 52,0% apresentou alto nível de descrença e 0,8% apresentou baixo nível 

de eficácia profissional. Conclusão: Foi possível identificar quehouve indícios alto da 

Síndrome de Burnout em estudantes de Direito. Para tanto, apresentaram-se altos os níveis de 

exaustão emocional e descrença. E manteve-se em baixo nível a eficácia profissional. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Estudantes. Curso de Direito. 
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PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Fernanda Aguiar Ferreira 

Jaiara Bruna Rocha Cruz 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 
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RESUMO 

 

No presente trabalho buscou-se identificar a prevalência da Síndrome de Burnout entre 

discentes do curso de graduação em Serviço Social. Trata-se de um estudo analítico e 

transversal, por representatividade amostral.A metodologia aqui proposta foi adaptada de 

forma a avaliar a relação entre a Síndrome de Burnout e dimensões com trabalho.A população 

foi composta por 94 discentes, os instrumentos utilizados na coleta de dados foram:Maslach 

Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS), Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB) e Questionário sobre as condições demográficas, socioeconômicas, hábitos de 

vida/atitudes, saúde e discentes. Os dados foram analisados através do software Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS v.17.0. Pode se verificar diante os resultados obtidos 

o predomínio de estudantes do sexo feminino (61,3%), com idade menor ou igual a 27 anos, 

da raça/cor da pele auto-referenda como preta/parda/indígena (75,9%), do estado civil 

solteiro/divorciado (85,1%), de baixa segmentação econômica (67,4%), sendo que a maioria 

afirma não ter filhos (59,5%) e possuir vínculo empregatício (76,8%). Em relação ás  

dimensões da Síndrome de Bornout, os resultados indicam que a dimensão de maior índice é a 

de Eficácia Profissional com 100% (n=94), seguida pela Descrença 57,4% (n=54), e, por 

último, a Exaustão Emocional que se mostrou equilibrada com 50% (n=47). Estes resultados 

não demonstram haver presença de Burnout na amostra estudada, porém, os sujeitos da 

pesquisa apresentam risco de desenvolver a doença por terem nível elevado/moderado de 

exaustão emocional, levando a probabilidade de desenvolvimento da síndrome. 

 

Palavras-chave: Burnout. Estudantes. Exaustão Profissional. 

______________________________________________________________________ 

 

QUALIDADE DE VIDA EM FUNCIONÁRIOS HIPERTENSOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA 

 

Gabriel Ramos Lima 

Luiz Gustavo Correia Caxito 

Roseane Durães Caldeira 

 

RESUMO 

 

Avaliar a qualidade de vida é de extrema relevância, pois esse conceito responde como um 

indicador nos julgamentos clínicos de doenças específicas avaliando também o impacto físico 

e psicossocial que as doenças podem trazer para as pessoas portadoras, possibilitando a 

melhor compreensão em relação ao paciente e de sua adaptação à condição de se encontrar 

doente.avaliar a qualidade de vida entre os funcionários hipertensos da FunorteCampus 

Amazonas. estudo analítico-descritivo, transversal de abordagem quantitativa, realizado com 

52 funcionários de uma instituição de ensino localizada no Norte de Minas Gerais.Para a 

coleta dos dados foi utilizado um questionário sobre qualidade de vida dos hipertensos e um 

formulário o qual abordou questões sobre hipertensão arterial. Foi realizado a aferição da 

pressão arterial sistêmica em todos os funcionários. a média de idade dos sujeitos foi de 

35anos, houve predominância do gênero feminino (n=27), dentre os funcionários foi realizada 

a aferição da PA e constataram-sePA elevada em 9,6%, dentre esses, 6% relataram exercer 

alguma atividade física. A média de qualidade de vida dos funcionários foi de 6,4 pontos. os 

resultados desse estudo afirmam a necessidade dos profissionais de saúde darem maior 
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atenção à qualidade de vida dos pacientes com o objetivo de mudanças globais na saúde dos 

pacientes. 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Funcionários. Saúde do Trabalhador. Qualidade de 

Vida. 
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SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA EM DISCENTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Alâine Soares Cardoso Caciquinho 

Ana Paula Barbosa De Souza 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve o objetivo de identificar a prevalência da Sonolência Diurna Excessiva 

(SDE) entre discentes do curso de graduação em educação física de uma instituição de ensino 

superior, visto que os prejuízos aos indivíduos acometidos com a SDE interferem diretamente 

na qualidade de vida dos mesmos. Através de um estudo analítico, transversal e com universo 

populacional, foram recolhidos dados de 180 estudantes do curso de educação física da 

Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) no município de Montes Claros – Minas Gerais. 

Foi utilizado o questionário autoaplicável de Escala de Sonolência de Epworth (ESE) para 

obtenção dos dados em relação à SDE e dois outros questionários também autoaplicáveis para 

obtenção de dados socioeconômicos e de condições demográficas, hábitos de vida e saúde 

para caracterização dos indivíduos tendo o objetivo de correlacionar estas variáveis com a 

prevalência da SDE. O estudo detectou um alto valor de prevalência de SDE (46,7%) e não 

demonstrou associações significativas entre SDE e as características individuais estudadas. 

 

Palavras-chave: Distúrbios do Sono por Sonolência Excessiva. Prevalência. Estudantes de 

Ciências da Saúde. 
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SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA ENTRE DISCENTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
 

Larissa Souza Botelho 

Tamara Soares da Silva 

Laura Tatyane Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

 

É importante analisar o padrão de sono de acadêmicos universitários e identificar os fatores 

associados a qualidade deste sono nesses estudantes, para que seja planejado intervenções 

para melhorar a relação sono e ensino-aprendizagem. Avaliar a prevalência da SDE entre 

discentes do curso de graduação em fisioterapia. Trata-se de um estudo analítico, transversal e 

com universo populacional. Dos 271 estudantes que participaram do estudo 0,0% (n=0) 

preencheram o SDE de forma inelegível e/ou deixaram questões em branco. Registrou-se que 

66,5% (n=181) dos sujeitos possuem idade menor que 23 anos; 77,2% (n=210) são do gênero 

feminino; 70,2% (n=191) se autodeclararam como pretos ou pardos; 89,7% (n=244) afirmou 
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ser solteiro ou divorciado; 51,1% (n=139) foram categorizados como segmentação econômica 

baixa (n=139) e 82,4% (n=224) não possuíam filhos. Em relação a estar trabalhando, 60,7% 

(n=165) afirmaram não possuir emprego. Dentre os pesquisados 51,5% (n=140) apresentaram 

SDE. Entre os que trabalham 53,5% (n=85) e entre os que não trabalham 51,5% (n=54) 

apresentam SDE. Diante da avaliação da prevalência da SDE entre discentes do curso de 

graduação em fisioterapia, observa-se que os desfechos deste estudo revelam que de modo 

geral os estudantes apresentaram SDE. Além disso, os índices de SDE mantiveram-se altos 

principalmente para os estudantes trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Sonolência Diurna. Discentes. Graduação. Fisioterapia. 
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FONOAUDIOLOGIA 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE O TESTE DE FIGURAS PARA DISCRIMINAÇÃO 

FONÊMICA E A AUDIOMETRIA TONAL 

 

Karen Carolinne Carvalho da Silva 

Shara Histéfany Souza e Silva 

Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa 

 

RESUMO 

 

A audição permite ao ser humano uma necessidade primordial: a comunicação, sendo 

necessário discriminar os sons da fala. O Teste de Figuras para Discriminação Fonêmica 

(TFDF) tem como função avaliar a habilidade de discriminação dos fonemas. O exame de 

audiometria tonal é um método utilizado para verificar o limiar auditivo audível. 

Objetivo:verificar a associação entre os resultados do TFDF e da audiometria tonal e 

conhecer os principais achados audiológicosdos escolares.Metodologia: estudo transversal e 

analítico. A população alvo foi formada por crianças da 1ª série do ensino fundamental das 

escolas públicas da zona urbana de Montes Claros, MG. A amostra foi composta por um 

sorteio das escolas públicas e posteriormente das turmas. Como instrumento para a pesquisa 

foi utilizado o TFDF e posteriormente foi realizada a audiometria tonal utilizando a média da 

via aérea em 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Utilizou-se o teste do qui-quadrado e o nível de 

significância adotado foi de 0,05.Resultado:A prevalência de problemas auditivos nas 

crianças foi de 17,4%. Quanto ao grau de perda auditiva, 15,7% de perda auditiva discreta, 

0,5% perda leve e 0,5% perda moderada. Ao comparar o TFDF com a audiometria tonal pode-

se observar que os dados foram estatisticamente significantes. Conclusão: O estudo mostrou 

prevalência de 17,4%, de problemas auditivos nas crianças, sendo a maioria perda auditiva 

discreta. A associação entre os resultados do TFDF e da audiometria tonal mostra que o teste 

de figuras não deve ser excluído de uma avaliação auditiva. 

 

Palavras-chave: Testes de Discriminação da Fala. Perda Auditiva. Audiometria. 

Fonoaudiologia. 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLOGICA NA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO EM CASOS 

DISFAGIA OROFARÍNGEA NEUROLÓGICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Maria Fernanda Mendes Soares 

Nicoly Estéffany Gomes Prates 
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Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa 

 

RESUMO 

 

Alterações no processo de deglutição podem ser chamadas de disfagia e esse sintoma pode ser 

consequência de doenças neurológicas, doenças degenerativas, câncer de cabeça e pescoço e 

senilidade. O objetivo deste estudo foi verificar as produções científicas sobre atuação 

fonoaudiológica na avaliação e tratamento da disfagia orofaríngea de caráter neurológico. 

Foram coletados artigos na base de dados da Bireme, SciELO usando como descritores 

“disfagia” e “fonoaudiologia”. O filtro empregado para a busca foi o idioma em português, no 

período de 2011 a 2015. Foram encontrados 18 artigos, sendo 14 disponíveis para leitura. 

Posteriormente, os resumos foram analisados excluindo sete publicações por não estarem de 

acordo com o tema da pesquisa, remanescendo sete pertinentes para o estudo, que foram 

dissecados através da leitura crítica e qualitativa. Destes, dois artigos relatavam sobre a 

atuação do fonaudiólogo na avaliação e os demais sobre o tratamento. Conclui-se que 

publicações sobre avaliação e tratamento na prática fonoaudiológica são bastante restritas, 

embora seja um método que traz benefícios na reabilitação dos pacientes. Os artigos atuais 

têm analisado amostras heterogêneas dificultando assim a compreensão do problema. 

 

Palavras-chave: Disfagia. Fonoaudiologia. Transtorno da Deglutição. Literatura de Revisão. 
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AUTOPERCEPÇÃO VOCAL DE PROFESSORES E O IMPACTO NA SUA 

QUALIDADE DE VIDA 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o impacto dos sintomas vocais na qualidade de vida de professores, na 

cidade de Montes Claros- MG. Material e método: estudo epidemiológico, analítico, 

transversal, de análise quantitativa, em que aplicou-se três questionários. A população do 

estudo foi composta por 155 professores do Departamento de Educação do município de 

Montes Claros. Resultados: observou-se que dos 155 professores pesquisados, 148 (95,5%) 

foram do sexo feminino e 7 (4,5%) masculino, a faixa etária predominante foi de 41 a 50 anos 

(48,4% professores); 63,8% professores se consideram de raça parda, 51% de professores com 

carga horaria diária de 0 a 5 horas, 46%  com a carga horaria semanal de 21 a 30 horas, com o 

número médio de 21 a 30 alunos por sala de aula,  83,2% relataram utilizar recursos 

facilitadores para o uso profissional da voz e apenas 1,9% sempre fazem uso deste recurso, 

nota-se que houve uma porcentagem significativa na percepção de rouquidão, pigarro, falhas 

na voz, dor de garganta, sendo que tais sintomas aparecem em maior frequência ao final do 

dia. Conclusão: através deste estudo foi possível averiguar que o ambiente de trabalho e 

número de alunos por sala de aula estão relacionados com os sintomas vocais relatados pelos 

professores. Entretanto, não houve correlação dos sintomas vocais com os escores do QVV, 

comprovando-se assim que autopercepção vocal dos professores não apresenta impacto na sua 

qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Voz. Professores. Impacto. 
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TEA NO CONTEXTO ESCOLAR: O PAPEL DO 

PROFESSOR DE APOIO 
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Débora Morais Cordeiro
 

Rita de Cássia Cordeiro De Souza 

Fernanda Alves Maia 

Maria Tereza Carvalho Almeida 

Steffány Lara Nunes Oliveira 

 

RESUMO 

 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é definido como uma síndrome comportamental 

complexa que se caracteriza pela presença de prejuízos em diferentes áreas do 

desenvolvimento, sendo estas: interesses restritos e estereotipados, prejuízos na interação 

social e alteração da comunicação. A intervenção precoce em crianças com TEA pode trazer 

benefícios do ponto de vista terapêutico e educacional, portanto, a escola tem papel de 

destaque no desenvolvimento destas crianças. Entretanto, devido à falta de formação dos 

professores com base em questões inclusivas e ao número grande de alunos em sala de aula, 

surge a necessidade de um profissional complementar, que serve de professor de apoio para 

essas crianças com necessidades educativas especiais, e que atuam em parceria com o 

professor. Neste sentido, a presente pesquisa de caráter exploratório com abordagem 

qualitativa verificou a percepção das mães acerca da importância do professor de apoio na 

alfabetização dos seus filhos, e as principais dificuldades encontradas no processo de inclusão. 

Os resultados encontrados indicam que o papel do professor de apoio quando desempenhado 

de forma adequada, torna-se indispensável para o desenvolvimento da aprendizagem, 

interação social e consequentemente, para a inclusão da criança com TEA, porém esse 

processo de inclusão ainda se depara com vários desafios.  De modo geral a sustentação dessa 

proposta implica em mudanças na estrutura educacional, capacitações de professores, ajuste 

nas propostas pedagógicas e materiais utilizados, no sentido de construir uma escola de 

qualidade para todos os alunos, que também atenda às especificidades educativas da criança 

especial. 

 

Palavras-chave: Autismo. Educação Especial. Inclusão Educacional. Pesquisa Qualitativa. 
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O USO DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DE PARALISIA FACIAL 

PERIFÉRICA NA FASE AGUDA: RELATO DE CASO 

 

Isabel Rodrigues de Brito 

Mylene Trindade e Silva 

Rennan Reis de Paula 

Mirna Rossi Barbosa-Medeiros 

 

RESUMO 

 

A paralisia facial periférica é uma patologia frequente que acomete a face e a expressão facial. 

A intervenção fonoaudiológica precoce é importante para o retorno da mobilidade e funções 

musculares, reduzindo possíveis sequelas. OBJETIVO: Descrever retrospectivamente os 

efeitos do tratamento fonoaudiológico em um caso de paralisia facial periférica por meio de 

uma proposta de intervenção terapêutica com bandagem elástica. MÉTODOS: Estudo de 

caso de indivíduo do sexo masculino, 50 anos, acometido por paralisia facial na hemiface 

esquerda. Foi feita análise de prontuário comparando o resultado da avaliação de forma 



42 
 

qualitativa antes e após a intervenção fonoaudiológica. RESULTADOS: Após 12 sessões de 

terapia miofuncional orofacial realizou-se a reavaliação clínica, em que se pôde observar 

aumento de rugas nas expressões faciais: “Cara de cheiro ruim”, “Cara de Bravo” e “Cara de 

assustado”. O gap no olho esquerdo foi abolido, e a comissura labial esquerda ficou mais 

arqueada. Paciente começou a apresentar sincinesia nas expressões faciais: “Cara de 

assustado”, “Raspar o bigode”, “Fechar o olho com força”, comprimir e inflar bochecha. O 

paciente relatou que estava muito satisfeito com os resultados alcançados por meio da terapia 

miofuncional e da bandagem elástica. Relatou ainda que sentia a bandagem “puxar” bastante a 

sua pele, o que proporcionou uma estimulação contínua. CONCLUSÃO: O tratamento com 

bandagem foi benéfico na visão do paciente. Pode-se observar melhora na mímica facial, 

embora algumas sincinesias tenham surgido. Faz-se necessária a realização de novos estudos 

com amostras maiores a fim de verificar a eficácia desta terapêutica.    

 

Palavras-chave: Paralisia Facial. Terapia Miofuncional. Fonoaudiologia. 
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PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

DIFICULDADES SEVERAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Nádina Rosa dos Reis 

Terezinha Alkmin dos Santos 

Mariza Alves Barbosa Teles 

Mirna Rossi Barbosa-Medeiros 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se conhecer a percepção de professoras sobre a inclusão de alunos com 

dificuldades de comunicação severa no ambiente escolar. Trata-se de pesquisa descritiva e 

exploratória, com abordagem qualitativa, orientada pelo referencial teórico da 

Fenomenologia. Para a coleta dos dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada. Os 

participantes foram oito professoras de uma instituição de ensino regular de Montes Claros, 

Minas Gerais, período de fevereiro e março de 2016. As informações coletadas foram 

submetidas à análise de conteúdo e foram respeitados os preceitos éticos de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os resultados possibilitaram a construção de cinco categorias: 

“Percepção das docentes sobre a experiência da inclusão de alunos com dificuldades severas 

de comunicação”, “Habilidades das docentes no manejo com crianças com deficiência”, 

“Estratégias utilizadas pelas docentes no exercício com crianças com dificuldades severas de 

comunicação”, “Obstáculos e desafios encontrados no trabalho com alunos com dificuldades 

severas de comunicação”, “Expectativas de docentes em relação ao futuro de alunos com 

dificuldades severas de comunicação”. A análise dos conteúdos evidenciou que houve 

percepções diferenciadas sobre a experiência da inclusão de alunos com dificuldades severas 

de comunicação: gratificante, desafiante, tarefa árdua e desestimulante. Algumas professoras 

relataram estar habilitadas para trabalharem com todas as deficiências, embora considerassem 

a comunicação com seus alunos um grande obstáculo. Contudo, se mostraram bastante 

otimistas e orgulhosas dos resultados já alcançados por seus alunos. 

 

Palavras-chave: Comunicação Não Verbal. Acessibilidade. Inclusão Educacional. 

__________________________________________________________________________ 
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PERCEPÇÃO DOS INDIVÍDUOS SOBRE A DESVANTAGEM DO APARELHO DE 

AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL 

 

RESUMO 

 

Este estudo buscou compreender a percepção dos indivíduos com problemas auditivos sobre o 

abandono do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) conhecendo as situações 

vividas antes e após seu uso. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com abordagem 

fenomenológica com dez indivíduos Pode-se observar que os familiares são os principais 

incentivadores para utilização do AASI. Alguns indivíduos relataram querer ouvir algo 

especifico, ou seja, uma situação que mais gostaria de ouvir. As principais queixas para o 

abandono do aparelho auditivo foram o barulho, o incômodo e a estética. O motivo do não 

retorno se deveu ao fato de depender de outros e esquecimento. A percepção da aceitação do 

aparelho deverá ser avaliada durante o aconselhamento e retornos ao serviço. A assistência 

domiciliar aos usuários de aparelho de amplificação sonora individual poderá facilitar o uso 

deste. 

 

Palavras-chave: Auxiliares de Audição. Fonoaudiologia. Perda Auditiva. Percepção 

Auditiva. Pesquisa Qualitativa. 

___________________________________________________________________________ 

 

NUTRIÇÃO 

 

ESTILO DE VIDA DOS FUMANTES 

 

Bruna Karolina Ferreira de Carvalho 

Lidiane Imaculada Correa Cruz 

 

RESUMO 

 

A Toxicomania é considerada pela Organização Mundial de Saúde a maior causa de morte 

evitável e de maior crescimento no mundo. Estima-se que, a partir de 2030, de cada 10 

mortes atribuídas ao tabaco, sete acontecerão nos países em desenvolvimento. A evolução 

de doenças crônicas pode trazer inúmeras complicações que afeta o estado dos pacientes, 

como a desnutrição, que ocorre devido a diminuição no consumo de alimentos e ao gasto 

energético aumentado.Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar a relação 

entre o tabagismo eo estilo de vida dos fumantes da população brasileira.Este estudo 

constitui-se de uma revisão de literatura realizada entre agosto de 2015 a maio de 2016. Os 

dados desta revisão foram coletados por meio de buscas de artigos científicos selecionados 

através de banco de dados do Scieloe Google Acadêmico. Os descritores utilizados na 

busca foram: tabagismo, estilo de vida dos fumantes e doenças. Os critérios de inclusão 

utilizados para seleção da amostragem foram textos disponibilizados na íntegra no período 

específico de 2010 a 2016.Foram encontrados 15 artigos nas bases de dados consultadas. 

Conclui-se que o tabagismo e um grave problema de saúde pública que contribui para 

vários tipos de doenças crônicas, a mais comum e o câncer de pulmão e a DPOC (Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica), principal causa global prevenível de morbidade e 

mortalidade. Estudos que abordem a relação entre estilo de vida e a pratica do tabagismo 

ainda são excipientes na literatura. 

 

Palavras-chave: Alimentos. Doença. Tabagismo. Toxicomania. 
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_________________________________________________________________________ 

 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 

CRIANÇAS: UMA REVISÃO DE LITERATUR 

 

Emanoel Afonso Oliveira 

Nathália Oliveira De França 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

A mídia está cada vez mais voltada para as crianças, influenciando significativamente a 

alimentação deste público. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar a influência da propaganda na formação dos hábitos alimentares de crianças. Neste 

artigo é apresentada uma revisão da literatura sobre temática em questão. Foi feito 

levantamento de artigos científicos, teses, dissertações e livros que compuseram o corpo 

teórico. Foram utilizadas, as bases de dados eletrônicos, bem como a busca em livros. Os 

descritores utilizados foram: alimentação infantil, mídia, obesidade infantil. Os achados 

desse estudo mostraram o poder influenciador que a mídia tem nesse público, pois o 

instrumental disponível para tal ação é objetivo para essa função econômica.  

Palavras-chave: Alimentação Infantil. Mídia. Obesidade Infantil. 

_________________________________________________________________________ 

 

PERFIL DO MERCADO CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E 

LIVRES DE AGROQUÌMICOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Amanda Dellys Silva 

Carla Barbosa Macedo 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

Mary Anne Nascimento Souza 

 

RESUMO 

O consumo de alimentos sem pesticidas e/ou adubos sintéticos podem ajudar na prevenção 

de doenças, e os consumidores, cada vez, mais se preocupam em adquirir alimentos mais 

saudáveis, na busca de uma melhor qualidade de vida. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar o perfil dos consumidores em relação aos alimentos orgânicos/livres de 

agroquímicos no comércio de Montes Claros-MG. O estudo apresenta caráter descritivo e 

análise quantitativa. A amostra foi selecionada por conveniência, sendo constituída por 160 

consumidores, responsáveis pelas compras alimentícias, no mercado municipal e uma feira 

livre da referida cidade. Para avaliar o perfil dos consumidores em relação aos alimentos 

orgânicos/livres de agroquímicos, foi utilizado questionário com 15 questões fechadas e 

quatro abertas, aos quais abordavam assuntos pertinentes ao consumo de alimentos 

orgânicos e/ou apenas livres de agroquímicos. Observou-se que a maioria dos consumidores 

correspondeu ao gênero feminino (54,88%) e com média de idade de 49 anos. Grande parte 

dos participantes definiu alimento orgânico/sem agroquimicos como um alimento 

produzido sem a utilização de agrotóxicos (53,75%). Quanto aos benefícios dos alimentos 
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orgânicos/sem agroquímicos foram mencionados que estes contribuem com maiores 

benefícios a saúde do que os alimentos convencionais (53,75%). Em relação ao consumo 

15% faz uso, enquanto que 85% não consome esse tipo de alimento. A oferta dos alimentos 

orgânicos/livres de agroquímicos foi considerada “Boa” (0,63%), “Ruim” (60,63%) e 

“Regular” (38,76%). Há consumo de alimentos orgânicos/livres de agroquímicos, pois 

apesar do grande interesse dos entrevistados por esses alimentos, fatores como pouca oferta, 

preço elevado limitam o consumo destes produtos em Montes Claros-MG. 

Palavras-chave: Qualidade. Produtos. Certificação. 

_________________________________________________________________________ 

 

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 

DE DIABETES POR USUÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

Ana Cristina Santos 

Lorena Aparecida Durães Carvalho 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

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

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

Essa pesquisa teve como objetivo verificar o consumo de plantas medicinais, fitofármacos e 

fitoterápicos pelos usuários de uma unidade básica de saúde no município de Montes 

Claros, MG. Tratou-se de um estudo descritivo onde a população escolhida baseou-se em 

usuários do Centro de Especialiades Médicas, aplicando-se um questionário semi-

estruturado considerando os pacientes diabéticos com idade acima de 18 anos. O presente 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade Educativa do Brasil 

sob parecer nº 1.375.086. Após a coleta de dados os mesmos foram analisados e 

relacionados em tabelas para que se atingissem os objetivos. Nos resultados encontrados 

detectamos que 14 (20%) dos participantes da pesquisa fazem uso de plantas medicinais 

sem orientação profissional relacionada á doença, sendo que as maiorias dos pacientes não 

fazem o uso, não reconhecendo à importância ou orientação a associação das plantas 

medicinais no tratamento da diabetes.  

 

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

_________________________________________________________________________ 

 

PREVALÊNCIA DE INTOLERÂNCIA A CARBOIDRATOS A PARTIR DO TESTE 

DE HIDROGÊNIO EXPIRADO 

 

Kássia Héllen Vieira 

Márnia Thaís Guimarães Figueiredo 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

Carlos Alberto Leal Valias 

 

RESUMO 

 

O diagnóstico de hipersensibilidade não alérgica a determinados alimentos pode ser feito 

através de testes de hidrogênio expirado. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 

prevalência de intolerância a carboidratos a partir da base de dados anônima de uma clínica 
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especializada do município de Montes Claros-MG, entre julho de 2014 a julho de 2015. Os 

dados encontrados nos laudos dos testes foram identificados conforme o período proposto 

para estudo, sendo analisados e registrados. Foram tabulados, avaliados e interpretados a 

partir de valores absolutos e percentuais, além de média aritmética. O número de laudos 

específicos para tolerância à lactose foi significativo: 52,1%, sendo que para glicose foi 

46,5%. Observou-se maior relevância em relação à positividade do teste de tolerância à 

lactose no sexo feminino (16/18). Conclui-se que houve maior predomínio do gênero 

feminino em relação aos resultados dos testes e, dos tipos de carboidratos citados, a lactose 

apresentou maior prevalência.  

 

Palavras-Chave: Alimentos. Hipersensibilidade Alimentar. Absorção Intestinal. 

Diagnóstico. 

_____________________________________________________________________ 

 

USO DE FITOTERÁPICOS NO EMAGRECIMENTO ENTRE ACADÊMICOS DE 

UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE MONTES CLAROS – MG 

 

Laisemberg Gonçalves Ribeiro Silva 

Patrícia de Souza Moreira 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

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

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

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

obtenção dos resultados foram aplicados questionários sociodemografico semi-estruturado 

de questões fechadas, respeitando toda e qualquer informação prestada pelo acadêmico 

participante. Após coleta de dados os mesmos foram analisados e relacionados em tabelas. 

Os resultados apresentam grande uso de fitoterápicos no gênero feminino em que o objetivo 

principal era a perda de peso. Dentre os fitoterápicos citados que tem influência no 

emagrecimento estão a Alcachofra, Boldo, Cavalinha, Garcinia-cambojia, Pholia-negra e 

Quebra-pedra.  A pesquisa confirmou que os estudantes possuem conhecimento 

sociocultural sobre plantas medicinais e que estes dados podem vir a contribuir com outras 

pesquisas futuras no meio acadêmico, bem como utilizar esse conhecimento para o 

desenvolvimento de assistência primária a saúde baseada no fornecimento de plantas 

medicinais dentro da própria instituição. 

Palavras-chave: Fitoterápicos. Emagrecimento. Perda de peso. Automedicação. 

_________________________________________________________________________ 

 

ODONTOLOGIA 

 

A IMPORTÂNCIA DO CORRETO PREENCHIMENTO DOS PRONTUÁRIOS 

ODONTOLÓGICOS PELOS ACADÊMICOS DA FUNORTE E O SEU VALOR 

ÉTICO E JUDICIAL 

 

Angela Taynah Santana Farias 

Beatriz de Lourdes Soier 

Leandro de Melo 
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RESUMO 
 

O prontuário odontológico é de suma importância para analisar as informações que ajudarão a 

diagnosticar, planejar e executar o tratamento odontológico. O mesmo não deve ser tratado 

como um simples preenchimento de ficha clínica e sim, como um documento de extrema 

relevância. É o primeiro contato do acadêmico com o paciente, onde nele reúne um conjunto 

de documentos obtidos no decorrer de todo tratamento. É importante salientar que o 

prontuário deve estar sempre completo e atualizado. O objetivo deste trabalho será verificar a 

prática no preenchimento dos prontuários odontológicos dos pacientes atendidos nas 

clínicasdo 5° e 9° período de Odontologia das Faculdade Unidas do Norte de Minas 

FUNORTE de Montes Claros no ano de 2015.Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

retrospectiva, transversal, documental e descritiva no qual foram analisados 50 prontuários de 

cada período.O presente estudo teve falhas identificadas relacionadas quanto a falta de 

assinaturas de Discentes , docentes e pacientes , falta de radiografias comprovando todos os 

procedimentos realizados , falta de aferição da pressão arterial, prontuários preenchidos com 

letras ilegíveis e a lápis, e campos em branco. 

No entanto com as falhas identificadas conclui-se que o presente trabalho foi de grande 

importância, pois constatou diversas falhas, levando a criticas e reflexões, contribuindo para 

possiveis mudanças comportamentais. 

 

Palavras-chave: Registros Odontológicos. Ética Odontológica. Odontologia Legal. 

___________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SOBRE 

SAÚDE BUCAL, DA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG. 

 

Jairo Evangelista Nascimento 

Renata Inez de Freitas Marques 

Raquel Gomes Carvalho 

 

RESUMO 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) desempenham um trabalho de conexão entre a 

comunidade e as equipes da Estratégia Saúde da Família. Através de ações educativas eles 

promovem o cuidado em saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento, sobre 

saúde bucal, dos ACS pertencentes às equipes de Saúde da Família do município de Montes 

Claros-MG, que possuíssem equipes de saúde bucal vinculadas. Os dados foram coletados por 

meio de um questionário estruturado, seguindo um roteiro com temas pertinentes às práticas 

educativas realizadas e conhecimentos em saúde bucal. A análise dos dados foi realizada com 

o auxílio de programa estatístico SPSS versão 18.0. Verificou-se que as atividades educativas 

em saúde bucal são realizadas com frequência e o conhecimento em saúde bucal é classificado 

como bom. O agente transmite informação de saúde bucal à comunidade com frequência, o 

que sugere que educação permanente voltado a estes profissionais torna-se fundamental tanto 

para este saiba disseminar esta informação, quanto para tornar seus níveis de conhecimento 

em saúde bucal excelentes. 

 

Palavras-chave: Atenção Primaria à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Saúde Bucal. 

Agentes Comunitários de Saúde. 

___________________________________________________________________________ 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS ESCOVAS DENTAIS DE ACADÊMICOS DE 

ODONTOLOGIA DA FUNORTE 
 

Janiffer Taislany Araújo Celestino 

Taluane Ramos Almeida 

Ana Tereza Silva e Diogo 

 

RESUMO 

 

A escova dental, método simples e barato de higiene bucal, é amplamente utilizada pela 

população. De fundamental importância na saúde bucal, quando utilizada corretamente, reduz 

o índice das doenças cárie e periodontal, por sua efetividade no combate aos micro-

organismos. O presente estudo objetiva identificar a forma de acondicionamento, desinfecção, 

o tempo de troca das escovas dentais dos voluntários da pesquisa e apontar quais os micro-

organismos presentes nas cerdas das escovas dentais de acadêmicos de Odontologia da 

FUNORTE. Utilizou-se um questionário estruturado e validado e realizou-se análise 

laboratorial das escovas dentais, determinando o número de UFC/mL encontrado nas 

suspensões obtidas com as escovas, seguida da identificação das colônias através de 

esfregaços corados pelo método de Gram, diferenciando as bactérias em Gram negativas. Os 

dados coletados nos questionários e nas análises laboratoriais foram processados pelo 

programa Microsoft Excel 2007. Identificou-se que 61,63% dos acadêmicos adquiriram novas 

escovas no período de 3 meses. Quanto aos cuidados com as escovas após a escovação, 

45,31% lavam a cabeça da escova com água corrente, 96,87% afirmaram não utilizar 

nenhuma solução antisséptica e 32,81% deixam as escovas em cima da pia dentro de um copo, 

xícara ou porta escova. Concluiu-se uma grande deficiência pelos acadêmicos quanto ao 

conhecimento das soluções antissépticas utilizadas para desinfecção das escovas dentais e da 

forma correta de acondicionamento, refletida nos resultados da análise microbiológica das 

escovas dentais, que apresentaram grande quantidade de Staphylococcus GRAM Positivos e 

Bacilos GRAM Negativos.  

Palavras-chave: Acondicionamento. Higiene Bucal. Micro-organismo. Desinfecção. 

Escovação Dentária. 

___________________________________________________________________________ 

 

AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO CONVÍVIO SOCIAL DO IDOSO 

 

Karla Oliveira Luz 

Sandra Alves de Souza 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

O presente estudo expõe um delineamento epidemiológico de caráter transversal com análise 

descritiva e quantitativa. A população foi composta por pacientes vinculados à clínica 

odontológica de Geriatria da FUNORTE em Montes Claros-MG. O estudo prevaleceu o sexo 

feminino com 54,5%. Os resultados mostraram que os idosos possuem uma percepção mais 

positiva que negativa sobre sua saúde bucal. Isto quer dizer que mesmo experimentando 

alguns problemas eles ainda dão valor a sua saúde bucal. A maioria dos entrevistados 

mostrou-se satisfeita com sua saúde bucal, a grande maioria relatou também não ter sofrido 

constrangimento em relação sua saúde bucal. 
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Palavras-chave: Idoso. Saúde bucal. Autopercepção. Valorização. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO NA 

ORTODONTIA 
 

Brunnet Montanha Ribeiro 

Célio Yohran Alves Simplício Soares 

Stéphany Ketllin Mendes Oliveira 

 

RESUMO 
 

O prontuário é um documento importante, pois é a soma de todas as informações a respeito do 

paciente que tem como função organizar todos os procedimentos a serem realizados bem 

como verificar informações indispensáveis básicas e objetivas para um bom prontuário. O 

presente estudo apresenta análise qualitativa através de grupo focal. Foram analisadas três 

instituições de ensino de pós-graduação em ortodontia da cidade de Montes Claros - MG, 

sendo que o curso tem duração de 36 meses e suas aulas são mensais. Sendo que cada turma 

de pós-graduação tem aproximadamente 12 alunos e foi realizado um grupo focal em cada 

instituição de ensino em alunos que estejam cursando o último ano de pós-graduação. A 

pesquisa foi conduzida com base em duas questões norteadoras que serão transcritas e 

comparadas. A partir dos dados obtidos foi possível avaliar a importância do prontuário 

odontológico na ortodontia e a visão e conhecimento dos pós graduandos sobre os prontuários 

bem como o seu preenchimento completo, foi possível ainda verificar a necessidade de 

digitalizar esses documentos. 

 

Palavras-chave: Prontuário. Ortodontia. Documentação. Ficha Clínica. Anamnese. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL ATRAVÉS DA HIGIENE 

ORAL EM DEFICIENTES VISUAIS 
 

Hanna Veloso Cólen Sant’ana 

Malena Mader Macedo Souza 

Leandro de Melo 

 

RESUMO 
 

Este estudo avaliou a percepção de higiene bucal, presença de placa bacteriana sobre as 

superfícies dos dentes através da entrevista em pacientes com deficiência visual de 13 a 17 

anos da rede pública de ensino, cadastradas no CAP (Centro de Apoio Pedagógico para 

atendimento as pessoas com deficiência visual).O presente estudo apresenta caráter 

qualitativo, corte transversal análise comparativa. Os dados foram submetidos a análise 

estatística  pelo programa SPSS v20. A amostra foi constituída de 17 pessoas deficientes 

visuais (baixa visão e cegos), na faixa etária de 13 a 17 anos de idade,sendo todos cadastrados 

no CAP. Pode-se concluir que com a realização da pesquisa  houve um aumento na relações 

entre o  uso do fio dental, bem como saber as maneiras corretas de higienização e 

consequentemente aumentou o quesito receber auxílio devido a dificuldade de realizarem a 

técnica correta. Por consequência do uso do fio dental e pela condição a qual esses 

participantes chegaram em termos de placa bacteriana aumentou a quantidade de sangramento 
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ao fio dental e o aumento de sentir um gosto estranho ao escovar. Desta forma pôde ser 

analisado quanto a percepção de saúde bucal de cada participante quando estes informaram 

seus questionamentos durante a entrevista bem como a maneira em que realizavam 

determinados hábitos e como estes puderam ser modificados ao longo da abordagem de forma 

a intervir positivamente em suas prática bucais de maneira saudável e eficaz.  

 

Palavras-chave: Higiene bucal. Halitose. Placa dentária. Percepção. Pessoas com deficiência 

visual. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E OS NÍVEIS DE ANSIEDADE EM UNIVERSITÁRIOS 

 

Mikaelle Soares Silva 

Camila Regiane Sanguinete 

Dra. Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e a severidade da disfunção 

temporomandibular (DTM) em universitários do curso de odontologia da FUNORTE. 

Participaram do estudo 140 estudantes, 82 do primeiro ano e 58 do último ano do curso. O 

índice anamnésico de Fonseca foi utilizado para classificar os voluntários por nível de 

severidade da DTM. A prevalência de DTM foi determinada com 55,7% dos universitários 

apresentando essa condição e 44,3% desses, sem a mesma. Analisando-se a prevalência dos 

níveis de ansiedade nos diversos períodos do curso, não houve associação significante 

estatisticamente entre a ansiedade traço-estado e o período do curso. Constatou-se que o perfil 

socioeconômico desses graduando condiz com o de estudantes de outras universidades. 

 

Palavras-chave: Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Ansiedade. Dor 

facial. Prevalência. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE O RISCO/BENEFÍCIO DO 

USO DE FLÚOR NOS DENTIFRÍCIOS EM CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS DE 

IDADE DA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA FUNORTE 

 
Ana Caroline Silva Costa 
Ana Paula Fagundes Canela 
Leandro de Melo 
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RESUMO 

 

Dentre todas as estratégias preventivas criadas até o momento para prevenir os problemas 

bucais, a escovação dentária é considerada a de melhor impacto, uma vez que remove ou 

desorganiza a placa dentária responsável tanto pela desmineralização dos tecidos dentários 

como pela destruição dos tecidos de sustentação. Os dentifrícios fluoretados tiveram sua 

importância resgatada apartir da década de 1980, quando estudos epidemiológicos relatarama 

redução na prevalência da cárie dentária mesmo em regiões onde não havia água de 

abastecimento fluoretada. Estes têm sido considerados a principal razão para o declínio da 

cárie dentária observado nos países em desenvolvimento. O presente estudo, tem como 

intuito, fornecer informação para os pais devido a percepção da carência sobre a 

recomendação da quantidade e uso diários de dentifrício fluoretado. Neste sentido,o objetivo 

desse projeto foi avaliar o conhecimento dos pais sobre a importância de utilizar dentifrícios 

com flúor em crianças de até seis anos de idade.Trata-se de um estudo qualitativo e 

quantitativo transversal tendo como unidade de análise pais de crianças com idade de até seis 

anos, do Município de Montes Claros. A coleta de dados foi realizada no período do primeiro 

semestre do ano de 2016, na clínica de Odontopediatria das Faculdades Unidas do Norte de 

Minas (FUNORTE), através de um questionário estruturado com questões objetivas e 

fechadas dicotômicas, o qual foi aplicado pelo pesquisador para os pais de crianças de até seis 

anos de idade e respondidos em um único momento. Foi solicitada a autorização da 

Coordenação das Faculdades Unidas do Norte de Minas – Campus Funorte Amazonas. Após a 

aprovação do comitê de ética em pesquisa da Funorte foi dado início a pesquisa. 

 

Palavras-chave: Crianças. Dentifrícios. Flúor. Fluorose. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO SUCESSO OU INSUCESSOS DOS TRATAMENTOS 

EXPECTANTES REALIZADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNORTE: 

UM ESTUDO PILOTO 

 

Cyntia Dayse Siqueira 

Dyanna Silva Pinto 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

O tratamento expectante consiste na remoção parcial do tecido cariado infectado da parte 

central da lesão e completa remoção da parte periférica, seguido do selamento provisório da 

cavidade, afim de paralisar o processo carioso e possibilitar uma remineralização da dentina 

cariada residual formando a dentina terciária. Essa técnica preconiza a reabertura do dente em 

um período médio de 45 a 60 dias. O objetivo do tratamento clínico deverá ser 

remineralização desse tecido formando a dentina terciária antes da colocação da matérias 

restauradores definitivos . Neste sentido o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o sucesso e 

insucesso dos tratamentos expectantes realizados na clinica odontológica das FUNORTE em 

montes Claros -MG. O presente projeto trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, do tipo 

transversal realizado com pacientes que receberam atendimento na clínica de Urgência e 

Emergência . A coleta de dados foi realizada através de roteiro de entrevista adaptado da 

literatura, e exame clinico e radiográfico dos pacientes para atender os objetivos do estudo. A 

amostra foi formada por total de 17 acadêmicos compreendendo a faixa etária entre 19 e 50 

anos de idade, predominando a faixa etária entre 21-40 anos (53%). Sobre a orientação dos 
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pacientes quanto ao retorno após 45-60 dias do tratamento expectante (42%) disseram que 

foram orientados, e (58%) não. Dos participantes (42%) procuraram atendimento após o 

tratamento, (58%) não procurou. Com relação a presença de dor após o tratamento , (17%) 

relataram sentir dor, e (83%) não. Referente a condição clinica atual do dente tratado 

(41,17%) nenhum procedimento realizado, com curativo; (11,7%) realizaram exodontia, 

(11,7%) tratamento endodôntico, sem lesão periapical, (35%) com tratamento restaurador 

satisfatório e (29,4%) houve formação da dentina terciária. Com base nos dados podemos 

concluir que houve sucesso nos tratamentos realizados. 

 

Palavras-chave: Polpa Dentária. Dentina Secundária. Remineralização. Pulpite. 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO, EVIDENCIAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO DE BIOFILME E 

IDENTIFICAÇÃO DE Candidaalbicans NAS PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS DE 

PACIENTES DA FUNORTE 

 

Lara Danielly Mendes Barbosa 

Normélia Drumond Pires Gorayebe 

Ana Tereza Silva e Diogo 

 

RESUMO 

 

Com o envelhecimento da população, culminado pelo aumento da expectativa de vida, a 

necessidade de próteses dentárias tende a crescer, pelo fato de esta massa (idosos) ter passado 

por uma fasena qual a odontologia era essencialmente curativista, sendo a exodontia o 

principal procedimento terapêutico. Desta maneira, é considerável o número de usuários de 

próteses totais removíveis, junto à falta de conhecimento acerca da correta higienização da 

prótese e cavidade oral – composta por uma microflora de bactérias essencialmente 

anaeróbias e fungos. A deficiência na higienização desses aparelhos desencadeia, dentre 

muitas outras consequências, afecções fúngicas orais como a candidose – considerada a 

infecção fúngica oportunista mais frequente nos humanos, sendo a Candidaalbicans 

fortemente classificada como principal agente etiológico desta patologia. Para tanto, foram 

identificados 106 pacientes que tiveram suas próteses confeccionadas através da instituição e 

fazem uso da mesma. Assim, este estudo avaliou a adaptação, retenção e estabilidadedas 

próteses, além da higiene através da evidenciação de biofilme, satisfação dos indivíduos em 

relação às próteses, bem como identificou a presença de Candidaalbicans(comprovadamente 

presente em 29,7%) em próteses totais removíveis de pacientes atendidos na clínica de 

Odontologia de uma instituição de ensino privada de Montes Claros – MG. As próteses, em 

sua maioria (97,3%), satisfizeram os usuários, apesar dos déficits técnicos. Todavia, a 

satisfação pode estar relacionada à reabilitação em si e não à sua funcionalidade. A análise de 

dados foi realizada com o auxílio de programa estatístico SPSS® versão 20.0. 

 

Palavras-chave: Odontologia. Prótese Dentária. Candida albicans. Higiene. 

___________________________________________________________________________ 

 

CLAREAMENTO DENTAL: MITOS E EVIDÊNCIAS 
 

Ellen Ravhena Borges Botelho 

João Henrique Alves 

Isabella Pereira Marques 
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RESUMO 
 

A melhoria do sorriso por meio de procedimentos estéticos representa uma grande demanda 

da sociedade contemporânea frente à Odontologia. Neste sentido, o clareamento dental em 

suas diversas formas de aplicação consiste numa modalidade importante de tratamento 

estético, conservador por manter intactas as estruturas dentais e altamente requisitada, pois 

dentes brancos são considerados bonitos e saudáveis. Contudo, inúmeras distorções tangem 

esse tratamento. Isso advém de informações não científicas que são divulgadas nas mídias e 

absorvidas como conceitos verdadeiros. O presente projeto trata-se de um estudo quantitativo, 

tendo como unidade de análise o conhecimento dos pacientes, de 18 a 30 anos, que 

frequentam a Clínica Escola de Odontologia Funorte, sobre clareamento dental. Os dados 

serão coletados através de um questionário, cuja amostra foi por conveniência, e analisados 

por meio do programa estatístico SPSS versão 22.0. Serão informados que os resultados desta 

pesquisa poderão ser publicados, mas sua identidade será preservada. Todos os 

esclarecimentos devem ser prestados no sentido de elucidar ao paciente o tratamento clareador 

como uma medida terapêutica de influência direta no resultado do tratamento global, do qual 

ele é parte integrante fundamental. Portanto, o presente estudo tem por objetivo avaliar o 

conhecimento dos pacientes sobre o clareamento dental, posicionando-o ante a este 

procedimento. De acordo com os resultados verificados nos estudos aqui apresentados e 

discutidos, pode-se concluir que o conhecimento dos pacientes que frequentam a Clínica 

escola da Funorte sobre clareamento dental pode ser considerado bom. Em todas as perguntas 

descritas no questionário, houve um índice de acerto superior aos erros. No entanto, ainda 

existem dúvidas e informações equivocadas relacionadas à esse tema. Diante disso, serão 

confeccionados folders, contendo informações a cerca do clareamento dental, que estarão 

disponíveis na recepção da clínica de odontologia da Funorte. 

 

Palavras-chave: Clareamento Dental. Odontologia. Estética. 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: PREVENÇÃO E TRATAMENTO EM 

COMPLICAÇÕES DE EXODONTIAS DE DENTES POSTERIORES NA MAXILA 

 

Luis Augusto Martins Muniz 

Rafael Delchoff  Rodrigues 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

RESUMO 

As comunicações buco-sinusais são complicações que ocorrem na maxila na região posterior 

costumeiramente ocasionados por fraturas radiculares em extrações dentárias, traumas, lesões 

periapicais, tumores e cistos devido a proximidade com o seio maxilar. O diagnóstico é 

realizado através de exames clínicos utilizando de técnicas especificas para a realização deste 

como a manobra de Valsalva e radiográficos em que se observam corpos estranhos dentro do 

seio maxilar. Neste contexto propõe-se avaliar a prevalência, fatores predisponentes, 

quantificar diagnósticos clínicos e/ou radiográficos e discorrer acerca de procedimentos e 

técnicas interventivas da comunicação buco-sinusal na extração de dentes posteriores 

superiores. Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva exploratória. Serão utilizados 

como fonte banco de dados da área da saúde, artigos científicos e literatura. A fim de 

aumentar o conhecimento do cirurgião dentista acerta desta complicação e de como intervir 
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caso a ocorra, proporcionando conhecimento a cerca de manobras e técnicas utilizadas para o 

tratamento desta. 

  

Palavras-chave: Comunicação Buco-sinusal. Manobra de Valsalva. Infecções do Seio 

Maxilar. Complicações em Exodontias. 

___________________________________________________________________________ 
 

CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA ACERCA DA 

DESINFECÇÃO DE MOLDES EM UMA CLÍNICA-ESCOLA EM MONTES 

CLAROS-MG/ BRASIL 

 

Maria José Ferreira Barbosa Rocha 

Simara Vieira Gonçalves Meira 

Élida Lúcia Ferreira Assunção 

 

RESUMO 

 

O exercício odontológico proporciona contato direto com pacientes portadores de micro-

organismos responsáveis por diversas infecções. Devido à grande prevalência de doenças 

como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) e de outras patologias como 

hepatites, herpes e tuberculose; as normas de biossegurança necessitam ser adotadas em todos 

os procedimentos. Na área de Prótese Dentária, materiais como moldes podem estar 

contaminados com sangue e/ou saliva provenientes da mucosa oral dos pacientes atendidos. 

Faz-se necessário então que estudantes de Odontologia, cirurgiões-dentistas e demais 

profissionais que lidam com materiais contaminados adotem normas rigorosas a fim de que os 

moldes e as próteses sejam manipulados de forma adequada, evitando que micro-organismos 

nocivos à saúde sejam transmitidos durante a consulta e durante o translado para o laboratório. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o nível de conhecimento dosacadêmicos de 

Odontologia, acerca da desinfecção de moldes de hidrocolóide irreversível. A 

população/amostra foi composta por estudantes do curso de Odontologia de uma clínica-

escola do norte de Minas Geraisentre 7º e 9º períodos. Para coleta de dados foi utilizado 

questionário já validado em outras pesquisas aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

SOEBRAS sob número CAAE 52087615900005141 e tabulado através de planilha do 

programaMicrosoft® Office Excel® demonstrando insuficiente a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos apesar de terem consciência dos riscos de contaminação através do 

uso de hidrocolóide irreversível.  

 

Palavras-chave: Desinfecção. Silicone. Colóide. Hipoclorito de Sódio. 

___________________________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE FARMÁCIA E 

ENFERMAGEM DAS FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS – 

FUNORTE/FASI EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL 

 

Gregory de Araujo Ruas 

Vitor Souza Gomes 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

                                                   

RESUMO 
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O câncer bucal, assim como outras neoplasias malignas define-se como uma doença 

multifatorial, onde diferentes precursores dessas alterações são: tabaco, radiação solar, dieta, 

álcool, deficiências genéticas e imunológicas a doença é responsável por mais de seis milhões 

de mortes a cada ano o que representa aproximadamente 12% de causas de óbitos no mundo. 

O autoexame bucal é uma técnica importante para facilitar o diagnostico do câncer bucal em 

seu estado inicial, que visa identificar estruturas anatômicas e variações na cavidade oral. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o conhecimento de universitários da área da saúde em relação 

à prevenção do câncer bucal juntamente com seu conhecimento a respeito do autoexame e 

identificar possíveis estratégias a serem tomadas pelos acadêmicos em caso de suspeita de 

câncer bucal. Este estudo é caracterizado por natureza quantitativa e descritiva, onde a 

amostra constitui-se á de jovens universitários de ambos os sexos, maiores de 18 anos, 

acadêmicos dos dois últimos períodos de graduação dos Cursos de Farmácia e Enfermagem 

das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE/FASI da cidade de Montes 

Claros-MG, onde foi aplicado um questionário previamente validado, composto por 24 

questões fechadas. As informações obtidas foram analisadas, e os dados foram processados 

estatisticamente. Pelo estudo depreende-se que a maioria dos acadêmicos pesquisados 

compreendem os fatores que predispõem ao câncer e associam seu desenvolvimento a 

diversos fatores de risco a que o individuo está exposto, ainda que exista a necessidade de 

adequações no processo de aquisição do conhecimento acerca do tema.  

 

Palavras-chave: Câncer Bucal. Autoexame. Fatores de Risco. 

___________________________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ACERCA DO ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

 

Natalia Alves de Azevedo 

Tamires Ferraz Ruas 

Carlos Alberto de Carvalho Fraga 

 

RESUMO 

 

O presente estudo buscou identificar através da aplicação de um questionário semiestruturado 

o conhecimento de CD durante a abordagem odontológica a um paciente portador de Diabetes 

Mellitus. Esta doença é caracterizada pela diminuição da produção de insulina ou resistência 

da ação do hormônio, tendo como consequência a hiperglicemia crônica, especificada 

clinicamente pela poliúria, polidipsia e polifagia. Para coleta de dados foi utilizado um 

questionário semiestruturado contento 10 questões fechadas e 5 questões sobre o perfil do 

entrevistado, a coleta de dados aconteceu em um único momento, respondido 

individualmente. Os dados foram tabulados no programa SPSS e as variáveis analisadas 

quanto as frequências. Em relação ao anestésico melhor indicado para uso em pacientes 

diabéticos, 8 (16%) optaram por Lidocaína 2% + Epinefrina, 1(2%) informaram Mepivacaína 

3% Sem vasoconstritor, 4 (8%) Lidocaína 2%+ Adrenalina e 37 (74%) relataram que o 

melhor indicado seria Prilocaína 3% + Felipressina. Quanto às situações onde há a 

necessidade da profilaxia antibiótica para o paciente diabético, 20 (40%) dos profissionais 

responderam que “somente quando houver riscos de comprometimento cardiovascular”. 26 

(42%) responderam que a profilaxia antibiótica e necessária em “diabéticos não controlados 

mesmo na ausência de sinais e infecção”, e, 4 (8%) responderam “sempre, em qualquer 

procedimento, mesmo se o paciente for controlado”. Os dados do presente estudo mostram 
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que os cirurgiões dentistas participantes do presente estudo possuem conhecimento acerca do 

Diabetes mellitus, embora algumas informações encontram-se equivocadas. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Doença Periodontal. Odontologia. Manifestações Orais. 

___________________________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO DOS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA SOBRE GESTÃO DE 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

 

Daiane Pereira Araújo 

Daniela Cristine Pinheiro Rodrigues  

Isabella Pereira Marques 

 

RESUMO 

 

Para que se tenha sucesso empresarial, devemos ter uma visão adequada do consultório ou 

clínica odontológica como empresa. A organização aumenta de produtividade, a gestão de 

finanças e de pessoas passa a ser um desafio tão importante quanto o procedimento clínico.  

A função da empresa na área de saúde  vai além de um atendimento clínico. Para a obtenção 

de sucesso é necessário um atendimento diferenciado, organização, rapidez, capacidade 

clínica e equipe treinada. Os  resultados refletirão na satisfação do consumidor, trazendo uma 

boa imagem para a empresa. Compreender a importância deste assunto e sua inserção ainda na 

graduação permite ao aluno uma facilidade na inserção no mercado de trabalho. O presente 

estudo objetivou identificar o nível de conhecimento em gestão de seu consultório 

odontológico. Foi realizado um estudo quantitativo e feita uma solicitação de autorização para 

coleta de dados, que foi realizada através de um questionário com perguntas fechadas aos 

alunos das faculdades unidas do norte de minas. 

 

Palavras-chave: Administração. Odontologia.Gestão. 

___________________________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS SOBRE HIGIENIZAÇÃO BUCAL DAS 

CRIANÇAS DAS CLÍNICAS DE ODONTOPEDIATRIA DA FUNORTE 

 

Ayla Matos Silva 

Taislane Gonçalves Cruz 

Isabella Pereira Marques 

 

RESUMO 

O grau de orientação dos pais e responsáveis tem papel fundamental na saúde bucal das 

crianças e na prevenção da cárie na infância. A idade, o tipo de dentição, alimentação e 

tamanho da arcada é que vão determinar a melhor forma de higienização e escovação para 

cada um. Assim sendo, observa-se que o cuidado que se processa no ambiente familiar e/ou 

nos espaços sociais assume grande centralidade na promoção e tratamento da saúde bucal das 

crianças. O profissional deve considerar sempre caso a caso individualmente, pois a 

padronização na escovação não é satisfatória em todos os casos. A prevenção da cárie e o seu 

controle através da escovação têm sido relativamente de fácil acesso para a população. O 

dentifrício, a escova e o fio dental são produtos de fácil disponibilidade ao consumidor. A 

cooperação e o nível de instrução dos pais e cuidadores, que são os principais educadores, têm 

fundamental significância desde os primeiros anos da criança para que hábitos saudáveis 
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sejam mantidos por toda vida. O objetivo desta pesquisa é avaliar o conhecimento dos 

responsáveis sobre higienização bucal das crianças que frequentam as clínicas da Funorte com 

o intuito de motivar os pais para que se conscientizem da real importância da saúde bucal para 

a saúde geral de seus filhos e melhorar a relação dos acadêmicos com os pais possibilitando 

uma abordagem mais clara e precisa relacionados à saúde bucal das crianças atendidas na 

clínica escola odontológica da Funorte. Essa pesquisa foi realizada através um questionário 

com perguntas fechadas, aplicado nas clínicas de odontopediatria da Funorte. Trata se de um 

estudo quantitativo, tendo como unidade de análise a respostas dos pais ou responsáveis pelas 

crianças que frequentam as clínicas. De acordo com os resultados encontrados percebemos a 

grande importância da conscientização dos responsáveis quanto a saúde bucal e higienização. 

Podemos concluir que a família é a base para o desenvolvimento social, psicológico e 

emocional da criança, participando da formação de sua personalidade. É ainda o meio no qual 

acontecem e se administram os cuidados básicos com o corpo, exercendo um papel 

fundamental na promoção e manutenção da saúde de suas crianças. Geralmente, é a mãe que 

se responsabiliza pelas questões que envolvem a saúde, exercendo a função de formadora de 

saberes e hábitos. 
 
Palavras-chave: Cárie Dental. Crianças. Higiene Bucal. 

___________________________________________________________________________ 

 

DETECÇÃO E AUTO-CUIDADO DO BRUXISMO EM UNIVERSITÁRIOS DA 

ODONTOLOGIA 
 

Anna Carolina Francisca Lima Soares 

Marianna Azevedo Gribel 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 
 

O bruxismo pode ser definido como um hábito parafuncional de ranger ou apertar os dentes, 

durante período do sono ou vigília, podendo ocorrer de maneira involuntária ou voluntária. 

Apresenta etiologia multifatorial e seu tratamento é direcionado ao controle dos fatores de 

risco identificados na anamnese do paciente. O presente estudo teve por objetivos conhecer a 

percepção do hábito de bruxismo no grupo de acadêmicos de Odontologia. Este estudo tratou 

de um delineamento epidemiológico, transversal com análise descritiva e quantitativa, 

realizado com 342 acadêmicos (de 1º a 9º períodos) do curso de Odontologia das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas-FUNORTE. As etapas de execução do projeto foram avaliadas 

pelo CEP/SOEBRAS e aprovadas sob o parecer nº 1.425.176. Do total de participantes, 

329(96,2%) acadêmicos conheciam o bruxismo, sendo que 147(44,6%) tinham consciência do 

hábito parafuncional freqüente, enquanto 193(58,6%) relacionaram a parafunção a fatores 

estressores como a ansiedade ou nervosismo 163(84,5%), contudo apenas 43(22,3%) 

procuraram tratamento, sendo a orientação para mudança de hábitos 26(60,5%) citada como 

mais frequente. A prática interdisciplinar no tratamento dos pacientes não foi evidenciada, já 

que 37(86,7%) dos participantes não foram ou não tiveram necessidade de encaminhamento. 

Dos que se identificam como portadores de bruxismo, uma parte significativa relacionou este 

hábito a fatores estressores. O bruxismo é uma condição de manejo clínico complexo e o 

conhecimento ou percepção do paciente do seu hábito e os fatores de risco relacionados a ele 

contribuem em muito para o tratamento. Vale ressaltar como ainda a busca pelo tratamento de 

bruxismo é pequena. 
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Palavras-chave: Bruxismo. Bruxismo do Sono. Dor Orofacial. Articulação 

Temporomandibular. 

___________________________________________________________________________ 

 

EFEITO DO EUGENOL NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DO SISTEMA ADESIVO 

AUTO CONDICIONANTE À DENTINA 

 

Paloma Santos Melo 

Stefani Alkimim Santos 

João Lima Rodrigues 

 

RESUMO 

As restaurações estéticas adesivas estão cada vez mais requisitadas. Em algumas situações não 

é possível concluí-las em um único atendimento, necessitando assim de restaurações 

provisórias. O cimento à base de óxido de zinco e eugenol (OZE) é o material mais utilizado 

para este fim, porém o eugenol afeta a união do material resinoso a estrutura dental. O 

objetivo deste estudo foi identificar qual a resistência de união após o uso desse 

cimento.Terceiros molares humanos foram seccionados e preparados. O IRM foi utilizado 

como material restaurador provisório a base de OZE, permanecendo nas amostras por 24 

horas, 2, 3, 5 e 7 dias. Apósconcluído o tempo de permanência o sistema adesivo auto 

condicionante Single Bond Universal 3M ESPE,foi aplicado sobre a superfície da dentina e 

posteriormente cilindros de resina composta foram confeccionados. Amostras sem o uso do 

OZE foram utilizadas como grupo controle. Uma carga de cisalhamento foi aplicada nos 

cilindros a uma velocidade de 0,5 mm / minuto, até a falha. Os dados foram tabulados e 

analisados estatisticamente utilizando teste de Anova One-way acompanhado do teste de 

Dunnett(α=0,05). As amostras de 5, 7 dias obtiveram respectivamente as resistências médias 

de 24,5 e 24, 7 Mpa e não diferiram estatisticamente do grupo controle. Concluímos que o uso 

de IRM prejudicou a força deunião do sistema adesivo à dentina somente no intervalo de 24 

horas, 2 e 3 dias. 

 

Palavras-chave: Eugenol. Adhesive. Dentin. Dental Materials. 

___________________________________________________________________________ 

 

FATORES DE PROGNÓSTICO EM RECOBRIMENTO RADICULAR 

 

Luana da Cruz Roque 

Rafaela de Oliveira Nunes 

Frederico Rodrigues Mourão 

 

RESUMO 

 

As recessões gengivais são definidas como o deslocamento da margem gengival para a apical 

em relação a sua posição fisiológica (1 a 2 mm coronal a JCE), com exposição da superfície 

radicular. A presença das retrações não só afeta esteticamente o paciente, mas também podem 

causar sensibilidade dentinária, dificuldade para escovar, tornando-se um fator retentivo do 

biofilme bacteriano e, posteriormente, até mesmo, a perda do dente, sendo a procura por 

atendimento odontológico por parte do paciente em muitos dos casos. Alguns fatores podem 

afetar o recobrimento radicular completo, dentre eles temos: A classificação de Miller, a 

posição pós-cirúrgico da margem gengival, a gengiva marginal, a junção cemento esmalte, 

intervenção cirúrgica e restauradora, as papilas interdentais e a cicatrização de feridas 
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periodontal reforçada. Existem várias técnicas cirúrgicas para recobrimento radicular, neste 

trabalho citaremos a técnica de Zuchelli e De Sanctis. Sendo assim este estudo irá avaliar os 

fatores de prognóstico, bem como algumas modalidades de cirurgias plásticas existentes, com 

a finalidade terapêutica de corrigir as recessões gengivais, melhorando a estética, como 

também a função. Esta revisão auxiliará os profissionais da área a entenderem o que leva o 

tratamento cirúrgico ao insucesso, pois muitos não obtêm sucesso nos seus procedimentos por 

desconhecimento dos fatores de prognóstico, este estudo fornecerá uma síntese do que se 

encontra na literatura acerca da temática. Na elaboração deste trabalho será realizada uma 

revisão sistemática da literatura sobre o tema proposto, serão utilizados artigos científicos 

sobre a temática acessados nas bases de dados Scielo, Bireme, Pubmed e google acadêmico. 

Serão utilizados artigos nacionais e internacionais disponíveis online em texto completo. 

 

Palavras-chave: Prognóstico. Retração Gengival. Periodontia. 
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FREQUÊNCIA DE PARAFUNÇÕES EM ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA 
 

Cleyce Laura de Alencar Gomes 

Pabblo Marcell Silva e Alves 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 
 

O bruxismo é um hábito parafuncional de ranger ou apertar os dentes, caracterizado pelo 

contato não funcional dos dentes, ocorre de maneira consciente ou inconsciente, classificado 

como cêntrico (ato de apertar) ou excêntrico (ato de ranger), diurno ou noturno. Sua etiologia 

ainda é pouco entendida e até mesmo controversa, pois não se encontra na literatura uma 

concordância entre os autores. O presente projeto tratou de um estudo descritivo, do tipo 

transversal a ser realizado com acadêmicos do curso de odontologia das Faculdades Unidas do 

Norte de Minas (FUNORTE) situada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Onde 

participaram 377 acadêmicos (de 1º a 9º período), compreendendo a faixa etária entre 17-48 

anos de idade, predominando a faixa etária entre 18 e 22 anos. A coleta dos dados referentes a 

este estudo foi realizado através de um questionário autoaplicável, semi-estruturado, adaptado 

de Alves-Rezende et al. (2009), contendo 15 questões sobre hábitos parafuncionais dos 

acadêmicos, em especial do bruxismo e apertamento dental. Os dados sócio demográficos 

também foram interesse do estudo. Questões hábitos saudáveis de vida, sobre tipos de 

parafunções, dados sócios-econômicos e fatores estressores foram abordados. Do total de 

participantes, 314 pertenciam ao sexo feminino (83,29%) e 63 participantes do sexo 

masculino (16,71%), sendo que entre os voluntários 80 entrevistados (21,2%) não se 

consideram ansiosos, e 297 entrevistados (78,8%) se consideram pessoas ansiosas. No que diz 

respeito a percepção do bruxismo a maioria (97,35%) possui conhecimento sobre o assunto. 

Sendo que destes (5,83%) já realizaram tratamento para esta parafunção. Dentre as percepções 

apresentadas pelos participantes (15,38%) dos acadêmicos responderam ter o hábito de ranger 

os dentes (bruxismo noturno), e (35,81%) o hábito de apertamento dental diurno. O 

tratamento do bruxismo baseia-se na conscientização e a educação do paciente acerca da sua 

situação, além da mudança de hábitos que possam estar influenciando e perpetuando a sua 

condição. Torna-se necessário a busca pelo conhecimento desta parafunção prejudicial a 

saúde. 
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Palavras-chave: Bruxismo. Disfunção Temporomandibular. Parafunção. Sistema 

Estomatognático. 

___________________________________________________________________________ 

 

IMPACTO DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 

IDOSOS 

 

Daniela Pereira Murta 

Wandréia Soares Lobato 

Carlos Alberto de Carvalho Fraga 

 

RESUMO 

 

A saúde bucal pode afetar a qualidade de vida das pessoas, sendo o índice OHIP-14 (Oral 

Health ImpactProfile) de utilidade para avaliar este impacto. Objetivo: Estudar o impacto da 

saúde bucal na qualidade de vidade pacientes maiores de 50 anos, verificando-se, 

preliminarmente, a confiabilidade do índice OHIP-14. Material emétodo: Estudou-se a 

consistênciainterna do índice aplicando-se o coeficiente alpha-Cronbach. O índice OHIP-14 

foi obtido pelo método aditivo,sendo os pacientes distribuídos segundo gênero, faixa etária e 

nível de escolaridade. Resultados: Considerando-se todas as questões que compõem o índice 

OHIP-14, observa-se que foi verificada boa consistência interna. Quanto à homogeneidade 

das questões que compõem o índice, ficou confirmada essa condição, pois a diferença entre o 

valor do coeficiente alpha-Cronbach total e o das questões foi menor do que 0,03. 

Adicionalmente, os valores de alpha-Cronbach para as diferentes subescalas variaram 

de 0,699 (dor física) a 0,742 (limitação social). Os valores da correlação intraclasse mostram a 

estabilidade de seus itens. Conclusão:O índice OHIP-14 apresentou-se consistente e mostrou 

ser relativamente alto impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes, com 

predomínio da dor física em seus componentes “sentir-se incomodado ao se alimentar” e 

“sentir dores na boca”, bem como os componentes da incapacidade psicológica. 

 

Palavras-chave: OHIP-14. Dor Física. Incapacidade Psicológica. Alto Impacto. 

__________________________________________________________________________ 

 

NIVEL DE CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA SOBRE 

DIABETES MELLITUS 

 

Ana Victória Gonzaga Silva 

Michelle Rodrigues Cordeiro 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

Avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos de Odontologia sobre pacientes diabéticos e 

implicações em seu atendimento. Foi realizado um estudo de caráter descritivo com 

abordagem quantitativa e corte transversal, por meio de questionário autoaplicável sobre o 

conhecimento e atendimento a um paciente diabético. (34,91%) dos entrevistados 

responderam que já realizaram um atendimento ao paciente diabético. O próprio nível de 

conhecimento dos acadêmicos sobre Diabetes Mellitus foi considerado pela maioria como 

conhecimento regular (49,99%) seguido pela alternativa ruim (25,39%), sugerindo que o 

conteúdo teórico sobre Diabetes Mellitus deve ser aperfeiçoado em sala de aula e condizendo 
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com o resultado considerado relativo da pesquisa. Pode-se constatar que de forma geral os 

acadêmicos apresentaram um relativo conhecimento sobra a doença de Diabetes Mellitus, 

sendo esse conhecimento, compatível com a necessidade de cuidados para atendimento do 

paciente diabético no consultório odontológico. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Tratamento Odontológico. Pacientes. 

___________________________________________________________________________ 

 

O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

IMPLANTODONTIA SOBRE O USO DOS BISFOSFONATOS  

 

Ana Angelica Silva Barbosa 

Érika Cristina Eegênio 

Stephany Ketllin Mendes Oliveira 

 

RESUMO 

 

Este estudo avaliou o conhecimento dos pós-graduandos do curso de implantodontia na cidade 

de montes claros-MG, sobre a interação dos bisfosfonatos com a osteonecrose dos maxilares 

(ONB), sua incidência e as modalidades de tratamento utilizadas. Um questionário com 15 

perguntas foi respondido pelos profissionais. Um total de 48 participantes, com idade entre 31 

e 40 anos, no ultimo ano da graduação. No estudo os participantes relataram (87,5%) já ter 

contato com o assunto previamente à especialização, além do tema ter sido abordado no 

curso;A maioria relatou questionar seus pacientes sobre o uso dos bisfosfonatos(97,2%) e via 

de administração (intra-oral ou endovenosa) 95,8%.Quando o paciente utilizava a medicação, 

a conduta era solicitar  exames  complementares e CTX (70,8%),orientar o paciente sobre o 

risco da osteonecrose (14,6%), não realizar o procedimento (10,4%), não sabe qual conduta 

deve ser tomada (4,2%).Em relação ao exame telopeptídeo de ligação cruzada de colágeno 

tipo I (CTX), os especialistas relataram conhecê-lo  e solicitá-lo (95,8%); 4). Os profissionais 

com casos de ONB no consultório os associaram aos bisfosfonatos de uso oral (31,3%). Os 

tratamentos mais utilizados foi encaminha o paciente (37,5%),acompanhamento clinico 

(22,9%) .não opera (10,4%).alguns optam por prescrever antibióticos e realizar intervenção 

cirúrgica (20,8%). Sobre mecanismo de ação dos bisfosfonatos( 95,8%) relatam conhece-lo.,O 

conhecimento dos pós-graduandos vem possibilitando que eles possam diagnosticar a 

osteonecrose induzida pelos bisfosfonatos. 

 

Palavras-chave: Implante. Osteonecrose. Bisfosfonatos. 

___________________________________________________________________________ 

 

PERCEPÇÃO DOS ODONTÓLOGOS PARA ATENDER UMA CRIANÇA COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 

Emanuele Rêgo Aquino 

Steffany Lara Nunes Oliveira 

Fernanda Alves Maia 

 

RESUMO 

 

A saúde bucal faz parte da saúde geral, sendo necessária para a qualidade de vida de um 

individuo. O paciente com necessidade especial é aquele indivíduo que necessita de 



62 
 

atendimento de forma diferenciada, por um tempo determinado ou mesmo por um período 

indeterminado. Dentre os portadores de necessidades especiais destacaremos aqui os que têm 

o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O TEA é considerado um transtorno global do 

desenvolvimento que se manifesta nos primeiros meses de vida.O odontólogo deve estar 

capacitado a oferecer um atendimento diferenciado e cauteloso. O objetivo deste estudo foi 

conhecer a percepção dos odontólogos sobre as habilidades que eles devem ter para atender 

uma criança com necessidades especiais, investigar as dificuldades para atender esses 

pacientes.Esta pesquisa consiste em uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa.A 

amostra foi constituída por 07 odontólogos. As entrevistas foram gravadas e transcritas pelos 

pesquisadores respeitando-se as pausas e as expressões que auxiliaram na tradução da 

realidade. Conclui-se uma notável insegurança durante entrevista sobre o atendimento do 

paciente com TEA. Percebe a necessidade de busca contínua, qualificação e capacitação 

profissional na vida dos odontólogos para maior realização profissional e integralidade do 

paciente.  

 

Palavras-chave: Pessoa com Necessidade Especial. Odontologia. Autismo. 

___________________________________________________________________________ 

 

PERCEPÇÃO E O AUTOCUIDADO DOS UNIVERSITÁRIOS DE FISIOTERAPIA 

EM RELAÇÃO AO BRUXISMO 

 

Mariângela Pereira Santos 

Raffaela Alves Santos 

Julia Maria Moreira Ssntos 

 

RESUMO 

 

O bruxismo é uma alteração na função do sistema mastigatório, no qual faz com que o 

portador ranja e/ou aperte os dentes inferiores contra os superiores, podendo acontecer durante 

o dia ou durante a noite (bruxismo do sono).A interação entre profissionais da saúde como 

fisioterapeutas e cirurgiões dentistas é de grande importância, pois fazem com que os meios 

para o tratamento desta parafunção sejam mais eficazes. Materiais e Método: Trata-se de um 

estudo epidemiológico, descritivo, do tipo transversal realizado com acadêmicos do curso de 

Fisioterapia de uma instituição privada no qual, após os critérios de inclusão,316 participaram 

da pesquisa. Resultados: Dos participantes selecionados, 72 (22,7%) eram do gênero 

masculino e 244 (77,2%) do feminino, com idade entre 17 a 43 anos. Os hábitos 

parafuncionais mais frequentemente relatados foram o de ranger/apertar os dentes durante o 

dia 83 (28,7%), seguido pelo de ranger/apertar os dentes durante a noite 71 (25,2%). 

Conclusão: O índice de busca de tratamento foi baixo e o dentista foi o principal profissional 

procurado. A fisioterapia, área de importância para tratamento de parafunção e suas 

alterações, ainda é área pouco procurada. Fatores estressores estiveram foram reconhecidos 

pelos acadêmicos como causa da parafunção. 

 

Palavras-chave: Bruxismo. Disfunção Temporomandibular. Parafunção. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ESPECIAIS ENCAMINHADOS DO 

CEO PARA ATENÇÃO HOSPITALAR DA CIDADE DE MONTES CLAROS 

 

Fillipe Mendes Silva 
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Maykon Scalzer Novelli 

Isabela Pereira Marques 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes especiais que foram 

submetidos à triagem no CEO – CRASI do município de Montes Claros, Minas Gerais, com 

necessidade de referência para a Santa Casa do mesmo município. A coleta de dados ocorreu 

a partir dos prontuários dos pacientes atendidos no período de março a abril de 2016. Foram 

observadas as seguintes características: sexo, idade, perfil de condições médicas, bucais e 

agressividade. Por possuírem, em sua maioria, problemas de motricidade, estes pacientes têm 

maior frequência de doenças bucais como cárie e periodontite. A partir dos dados obtidos, 

verificou-se a real necessidade para o encaminhamento hospitalar, o qual preserva tanto o 

paciente, quanto o cirurgião-dentista. A tabulação, análise e interpretação dos dados coletados 

foi realizada através do software (Statistical Package for the Social Sciences). O projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil, na qual foi 

sujeito à aprovação prévia para realização do estudo. 

 

Palavras-chave: Odontologia. Epidemiologia. Cárie Dental. Encaminhamento. Perfil. Perfil 

de Saúde. Perfil Epidemiológico. 
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PREVALÊNCIA CLÍNICA DO ÍNDICE DE SANGRAMENTO GENGIVAL À 

SONDAGEM EM PACIENTES FUMANTES E NÃO FUMANTES DA CLÍNICA DE 

PERIODONTIA DA FUNORTE, MONTES CLAROS - MG 

 

Mariane Alves de Souza 

Waleska Rocha Dos Santos 

Leandro de Melo 

 

RESUMO 

 

A nicotina promove um efeito vasoconstritor na micro circulação do tecido gengival, 

causando alterações na resposta inflamatória e um menor índice de sangramentos, assim 

alterando os sinais da inflamação, causando um efeito adverso, para isso, uma das medidas 

clínicas mais utilizadas para analisar a existência e acompanhar o progresso da inflamação 

gengival na bolsa periodontal é o índice de sangramento à sondagem. é avaliar a prevalência 

clínica do índice de sangramento gengival à sondagem em pacientes fumantes e não fumantes 

da Clínica de Periodontia da Funorte, Montes Claros – MG, e a influência no diagnostico do 

tratamento periodontal. o estudo se deu por meio de roteiro de entrevista que utilizou os 

seguintes instrumentos: formulário de autorização; Termo de Consentimento como preceitos 

éticos e tabela de análise clínica do sangramento gengival à sondagem. A pesquisa apresenta 

uma caracterização de prevalência descritiva, comparativo transversal e coorte. Para tal 

utilizou-se uma amostra delineada com intuito de identificar o índice de sangramento gengival 

à sondagem e os fatores relacionados que podem interferir, os resultados foram tabulados por 

meio do Microsoft Office Excel 2007. A pesquisa teve cinco etapas de realização, 

compreendendo um período de um mês, com início em maio e término em junho: Verificou-

se que 20% dizem ter sangramento gengival durante a escovação mesmo que não seja 

frequente e 80% relataram não ter sangramento gengival, um resultado igualitário para as duas 

condições. Observou-se que o fumo também esta relacionado à mobilidade dentária sendo que 
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25% dos fumantes possuem mobilidade dentária e apenas 10% dos não fumantes possuem. 

Após a avaliação clinica foi relatado que 21% dos pacientes fumantes possui sangramento a 

sondagem, já 19% dos pacientes não fumantes possui sangramento a sondagem. Pode-se 

concluir que o sangramento em todos pacientes não está apenas relacionado ao fumo mais 

também envolve sua higienização. Onde após esses resultados os pacientes devem ter um 

acompanhamento maior com o Cirurgião- dentista.  

 

Palavras-chave: Sangramento gengival. Sondagem. Fumantes. 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES DE CÁRIE EM PACIENTES DE 3 A 6 ANOS DE 

IDADE ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOPEDIATRIA DA 

FUNORTE 
 

Cintia Levy Matos Pedroso 

Heide Samanta Guimarães Ribeiro 

Isabella Pereira Marques 
 

RESUMO 
 

No presente estudo foi avaliada a prevalência de cárie na dentição decídua de crianças entre 3 

e 6 anos, que recebem ou já concluíram o tratamento na clínica escola de odontopediartria da 

Faculdade FUNORTE do Município de Montes Claros-MG Brasil, através do registro dos 

achados no levantamento de necessidades anexo aos prontuários.  O registro de dados foi 

efetuado diante das diferentes situações bucais em relação à doença cárie em específico, de 

cada indivíduo perante a amostra. Foram analisadas as variáveis relativas sobre os fatores 

determinantes na evolução da doença cárie, o indispensável cuidado que os pais e/ou 

responsáveis devem ter em higienizar e monitorar periodicamente a cavidade bucal dos 

menores, visando à redução do índice de lesões cariosas em pacientes infantis, e, além disso, 

as consequências que a falta desses cuidados podem interferir na saúde geral, mas 

principalmente na saúde bucal dessas crianças. A prevalência da doença cárie permanece alta 

no Brasil, portanto é de suma relevância o conteúdo desse estudo para que a dentição decídua 

não seja negligenciada, pois atua na mastigação, fonação e oclusão, todavia serve ainda como 

guia para os dentes permanentes irromperem na posição correta. Ressalta-se como ponto 

positivo desse estudo o compromisso dos pais e/ou responsáveis estarem se preocupando em 

procurar atendimento odontológico às crianças.  

 

Palavras-chave: Cárie. Dieta. Odontopediatria. Prevalência. Saúde Bucal. 

___________________________________________________________________________ 

PREVALÊNCIA DE PERIODONTITE AGRESSIVA EM RELAÇÃO À IDADE DOS 

PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE PERIODONTIA DA FUNORTE EM 

MONTES CLAROS – MG 
 

Caroline Oliveira Andrade 

Thainá Milene Cotrim Lima 

Leandro de Melo 

 

RESUMO 
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A periodontite agressiva ou periodontite juvenil é uma doença multifatorial, caracterizada pela 

rápida taxa de progressão, pela destruição do periodonto de sustentação e ausência de grande 

índice de cálculo e placa. Ela se classifica em localizada, onde ocorre perda de inserção de 

quatro milímetros ou mais em até dois primeiros molares e incisivos, e generalizada onde 

a  perda de inserção óssea é em pelo menos três dentes que não sejam os primeiros molares e 

incisivos permanentes. Esse estudo teve o objetivo de fazer um levantamento dos prontuários 

da clínica de Periodontia da Funorte de Montes Claros - MG, para análise da prevalência de 

periodontite agressiva em relação à idade dos pacientes, observando também raça e 

profundidade de sondagem. Foram obtidos 184 prontuários, no qual apenas 144 possuiam 

ficha periodontal. 45 pacientes tinham a periodontite agressiva, sendo a maioria do sexo 

feminino e melanoderma. A média de idade dos pacientes da pesquisa com a doença foi de 

33,7 e a média da profundidade de sondagem foi de 6mm. A PA acomete pacientes jovens e 

adultos sistematicamente saudáveis e que tem história familiar de doença agressiva sugestiva 

de um traço genético, apresentando-se como desafio para o diagnóstico e tratamento, sendo a 

melhor forma de controle pelo diagnóstico precoce. 

 

Palavras-chave: Periodontite. Periodontite agressiva. Periodontite Juvenil. Prevalência. 
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PRÓTESE IMPLANTOSUPORTADA APARAFUSADA E PRÓTESE CIMENTADA 

SOBRE IMPLANTE VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Antonio Walquir Borges Junior  

Marcelo Henrique de Carvalho Soares 

Élida Lúcia Ferreira Assunção 

 

RESUMO 

 

Com a elevação da expectativa de vida, a procura de melhor estética, função e conforto, 

associado ao custo e benefícios, os implantes dentários tornaram-se realidade na vida clinica 

do cirurgião dentista. Devido ao sucesso da osseointegração, longevidade e previsibilidade do 

implante dental, é possível realizar procedimentos clínicos que no passado era inviável. 

Os implantes diferentemente dos elementos naturais, não possuem ligamento periodontal, 

assim gerando pressão transmitida diretamente para o tecido ósseo. Qualquer desajuste na 

prótese implanto-suportada pode acarretar maior dissipação para o pilar protético, implante e 

osso. O sucesso da implantodontia ocorre quando há um bom planejamento, analisando desde 

critérios inerentes ao paciente e uma correta aplicação das técnicas biomecânicas do implante 

e prótese sobre implante, assim como sua relação com os outros constituintes do sistema 

estomatognatico. Dessa forma o objetivo desse trabalho será revisar a literatura sobre tipos de 

retenção em prótese implanto-suportada, comparando vantagens e desvantagens das próteses 

parafusadas e cimentadas. 

 

Palavras-chave: Implantes Dentários. Retenção. Reversível. Osseointegração. 

___________________________________________________________________________ 

 

QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES E PRÁTICAS EM SAÚDE BUCAL 

EXECUTADAS NOS PACIENTES ESPECIAIS TRIADOS NO CEO-CRASI DO 

HUCF-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA DE MONTES 

CLAROS  
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Gabriela Lourenço Alves Almeida 

Josiane Fernandes Bonfá 

Isabella Pereira Marques 

 

RESUMO 
 

A qualidade de vida de cuidadores é algo que preocupa, pois afeta diretamente a qualidade de 

vida do indivíduo dependente desses cuidados. Este estudo teve como objetivo analisar a 

qualidade de vida e práticas em saúde bucal dos cuidadores de pacientes com necessidades 

especiais triados no CEO-CRASI HUCF-Hospital Universitário Clemente de Faria de Montes 

Claros - MG. Participaram 25 cuidadores primários de pessoas com necessidades especiais. 

Foram utilizados para a coleta de dados dois instrumentos:  um questionário estruturado 

baseado no SBMOC 2006, e outro questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref na 

versão traduzida e validada para o português com questões fechadas e de múltipla escolha. Os 

resultados demonstraram que maioria dos cuidadores são mulheres, e mesmo com a condição 

de vida precária elas consideram sua qualidade de vida boa e sobre a saúde bucal houve 

relevância em relação a visita ao dentista que os cuidadores levam muito pouco, e isso faz 

com que tenham menos conhecimento sobre a saúde bucal no que resulta em uma deficiência 

na prática da mesma. A importância de voltar à atenção ao cuidadores, entendendo as 

barreiras físicas, sociais e emocionais envolvidas no ato de cuidar e assim realizar políticas 

públicas que proporcionem a esses cuidadores uma melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Saúde Bucal. Cuidadores. Pessoas com Necessidades Especiais. 

___________________________________________________________________________ 

 

SINAIS E SINTOMAS DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR  EM 

PACIENTES PORTADORES DE PROTESE REMOVIVEL PARCIAL OU TOTAL 

 

Marta Cecília Soares de Melo 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

A Disfunção temporomandibular é uma condição multifatorial, pelo desequilibrio no 

funcionamento do sistema estomatognatico como articulação temporomandibular e musculos 

da mastigação, resultando na dor articular e muscular. Os sinais e sintomas da Disfunção 

temporomandibular observados nos portadores de proteses, são perdas de suporte, contatos 

prematuros, ausencia de dentes e principalmente proteses mal adaptadas. O objetivo do estudo 

foi verificar a frequência de sinais e sintomas de Disfunção temporomandibular articular e 

muscular e observar os sinais e sintomas mais frequentes para cada tipo de prótese. O estudo 

foi de caráter epidemiológico, descritivo, quantitativo, do tipo transversal foi realizado com 

61pacientes de próteses vinculados ao Centro de Especialidades Odontológicase as 

Faculdades Unidas do Norte de Minas. As etapas de execução do projeto foram submetidas à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do CEP/SOEBRAS aprovadas pelo parecer nº 

1.461.745. Dos (23/37,8%) voluntários usavam prótese parcial removível e (38/62,2%) 

prótese total removível. Com maior índice na substituição da 1ª prótese (45/73,7%). Os 

resultados desta pesquisa mostraram uma maior prevalência de Disfunção temporomandibular 

entre 41-82 anos, com maior índice no sexo feminino, as queixas mais frequentes foram dores 

na nuca, ruídos na ATM, dor de cabeça, cansaço muscular entre as próteses total removível e 

parcial removível. O grau de Disfunção temporomandibular foi maior em portadores de 
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próteses total tendo maior incidência a Disfunção temporomandibular leve e moderada. 

Concluindo que a prótese total removível apresenta mais queixas e são mais frequentes 

quando comparadas a prótese parcial removível. 

 

Palavras-chave: Protese. Sintomas. Disfunção temporomandibular. Oclusão. 

___________________________________________________________________________ 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA DTM ARTICULAR: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

Samuel de Oliveira Aguiar 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

Aproximadamente seis milhões de brasileiros apresentam sinais e sintomas de disfunção 

temporomandibular, no entanto a maioria da população com presença de sinais e sintomas não 

conhece as formas de prevenção e tratamento da doença. Este estudo apresenta caráter 

exploratório buscando proporcionar familiaridade sobre tratamentos cirúrgicos para 

disfunções temporomandibulares a partir de pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

investigar o problema das disfunções e seus possíveis tratamentos cirúrgicos. Este trabalho 

justifica se porque carecem ensaios clínicos e estudos longitudinais que consigam comparar a 

eficiência das práticas terapêuticas para tratar estas disfunções. Os tratamentos cirúrgicos são 

em geral a última escolha dos profissionais, por serem complexos e envolverem grande 

potencial de complicações, principalmente nos pontos de inervação local e nervo facial. O 

êxito das terapias escolhidas é resultado de um método de tratamento que concilia terapias 

cirúrgicas com terapias conservadoras, compreendendo que apenas o tratamento cirúrgico 

pode não proporcionar o completo sucesso terapêutico. 

 

Palavras-chave: Desordens Temporomandibulares. ATM. Artrologias. Procedimentos 

cirúrgicos da ATM. 

___________________________________________________________________________ 

 

USO DE FARMACOS NA ODONTOLOGIA EM PACIENTES GERIATRICOS  

 

Salatiel Plinio Rocha Luz 

Wilson Stripoli Campos Costa 

Julia Maria Moreira Santos 

 

RESUMO 

 

Os idosos pertencem a uma parcela da população que necessitam de atenção farmacêutica 

com enfoque na promoção do uso racional de medicamentos reduzindo, assim, os problemas 

relacionados ao seu uso.no estudo foi observado que a grande maioria dos idosos faz uso de 

medicamentos (29/58%) A preocupação com a prática da prescrição medicamentosa e com a 

automedicação é essencial para oferecer segurança à saúde desses indivíduos, pois, foi 

constatado que (31/62%) praticam automedicação.  Diante do exposto, o presente estudo teve 

como objetivo geral conhecer o padrão de prescrição e uso de fármacos de pacientes atendidos 

na clinica odontológica do idoso nas Faculdades Unidas do Norte de Minas- Funorte, bem 

como a frequência da associação de fármacos, por prescrição medicamentosa ou 



68 
 

automedicação e o conhecimento dos principais riscos de saúde envolvidos na prática 

medicamentosa adotada e automedicação dos pacientes geriátricos. Tratou-se de um estudo 

epidemiológico, descritivo, do tipo transversal realizado com 50 pacientes em tratamento 

odontológico na clínica de geriatria das Faculdades Unidas do Norte de Minas. A amostra foi 

formada por pacientes em tratamento odontológico. Como instrumento de pesquisa foi 

utilizado roteiro de entrevista adaptado da literatura e elaborado para atender os objetivos do 

estudo. A análise dos dados foi realizada com o auxílio de programa estatístico SPSS® versão 

18.0. As etapas de execução do estudo foram submetidas à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa CEP/SOEBRAS.  

 

Palavras-chave: Medicamentos. Idosos. Geriatria. Uso racional de Fármacos. 

___________________________________________________________________________ 

 

VERIFICAÇÃO DE MÁ-OCLUSÃO DE MAIOR PREVALÊNCIA E POSSÍVEL 

ASSOCIAÇÃO COM HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS 

 

Amanda Sanny Passos Ferreira 

Carolina Silva Donato 

Isabela Pereira Marques 

 

RESUMO 

 

As más-oclusões são modificações relevantes da morfologia e crescimento dos arcos 

dentários, que podem serconsequência do arranjo de pequenos desvios do padrão da 

normalidade, possuindo o terceiro maior predomínio entre as patologias bucais. A presente 

pesquisa teve como objeto identificar a prevalência de má-oclusão e a associação dehábitos 

bucais deletérios em crianças atendidas na Clínica Escola de Odontopediatria das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Neste estudo, utilizamos questionários 

respondidosapós a análise dos dados de 200 prontuários de crianças que foram previamente 

submetidas a uma triagem para avaliação ortodôntica. Observou-se a presença de Mordida 

Aberta Anterior (MAA) em cerca de 40% dos prontuários analisados e sua associação com 

hábitos bucais deletériosem 76,50% das mordidas abertas encontradas no estudo. Torna-se 

notória a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para identificação, prevenção e 

intervenção precoce no que se refere à presença de mordida aberta anterior e sua associação 

com hábitos bucais deletérios. 

 

Palavras-chave: Odontopediatria. Má-oclusão. Hábitos Deletérios. 

___________________________________________________________________________ 

 

PSICOLOGIA 

A INFLUÊNCIA DA SUBJETIVIDADE HUMANA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Ariana Teixeira Costa 

Julliana Karoline Veloso Costa  

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO 
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O presente trabalho objetiva a apresentação das múltiplas influências da subjetividade 

humana no processo de formação do psicólogo da FUNORTE, abordando propostas 

referentes ao envolvimento das influências pessoais do individuo e seu impacto no 

desenvolvimento do conhecimento científico na formação acadêmica do curso de psicologia 

da FUNORTE. Neste trabalho apresentamos um perfil do estudante de psicologia da 

FUNORTE que se formaram em 2016, as principais influências externas desses acadêmicos 

e as produções desses acadêmicos, em correlação com as influências. 

 

Palavras-chave: Subjetividade. Psicologia e Formação Acadêmica. 

_________________________________________________________________________ 

A SUPERFICIALIDADE DAS RELAÇÕES NA CONTEMPORANEIDADE 

Elen Lelis Leite  

Núria Hortência Barbosa Santos  

Leila Lúcia Gusmão Abreu  

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

As relações sociais promovem grandes discussões na contemporaneidade. Reconhece-se 

que elas expõem a fragilidade do humano, isso porque a globalização gerou impactos 

quanto à forma de se relacionar. Buscou-se reconhecer como são estabelecidas as relações 

sociais na contemporaneidade. Mediante à revisão integrativa da literatura, de publicações 

entre 2005 a 2015. Encontrou-se 4.380 artigos, sendo 1.246 relevantes, que foram triados. 

Restaram 100 artigos específicos, dos quais 15 foram selecionados, por sorteio, para a 

análise. Como resultados, verificou-se que a internet atua como novo imperativo, porém é 

tomada por interesses comerciais e gera ilusões sobre o ideal humano. Tem-se a sociedade 

dominada pelo capitalismo em que o foco são: o ter e não o ser; a influência midiática; e a 

cultura da imagem, que passam a ser supervalorizadas. Torna-se muito fácil interagir sem 

precisar sair de casa, sujeitos que adotam de um avatar/perfil alegam ter mais facilidade de 

se expressar quando estão em rede do que presencialmente. Conclui-se que a cibercultura 

tem a capacidade de modificar comportamentos; tradições; e influenciar a economia 

mundial. Perde-se o bom senso quanto ao momento de conectar-se e de desconectar-se, 

apesar de, no campo da educação, haver reflexões que dificultam a instalação desses 

sintomas contemporâneos.  

Palavras-chave: Era Tecnológica. Fragilidade. Pós-modernidade. Relações Sociais. 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

_________________________________________________________________________ 

 

ABORTO: UM ESTUDO SOBRE SUAS PERCEPÇÕES DENTRO E FORA DA 

INSTIUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) – REDE SOEBRAS 

 

Bárbara Nathielly Pinto Silva 

Maria Cecília Durães Custódio Jorge 

Marco Antônio Ramos Canela 
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RESUMO 

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

das instituições da rede SOEBRAS e fora dela, na cidade de Montes Claros. Trata-se de um 

estudo de caráter analítico descritivo, com tipologia quali-quantitativa e corte transversal. 

Para avaliar a produção científica, foram examinados dois conjuntos de dados: Acadêmicos 

(Enfermagem, Engenharia Mecânica-Elétrica, Psicologia) e não acadêmicos. A pesquisa foi 

composta por sujeitos de ambos os sexos e maiores de 18 anos. A escolha dos cursos se deu 

por conveniência partindo do princípio que são de diferentes áreas do conhecimento: 

ciências exatas, ciências humanas e ciências da saúde. A amostra colhida fora da Instituição 

foi feita observando a proporcionalidade para garantir uma visão dentro e fora da academia. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um Questionário de Avaliação 

desenvolvido pelos autores da pesquisa, contendo perguntas estruturadas e semi-

estruturadas, o tratamento dos dados foi realizada através do programa Microsoft Office 

Excel 2007. Sendo que na coleta de dados foram aplicados 60 questionários, obtidas 30 

amostras dentro da instituição e 30 fora dela. Das percepções: a favor ou contra a 

legalização do aborto, 72% do grupo amostral posicionaram contra a legalização do aborto, 

quanto a crença religiosa influenciar na decisão de ser a favor ou contra 40% dos grupos 

amostrais são influenciados. Conclui-se que maior parte dos participantes se posicionou 

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

Palavras-chave: Aborto. Legalização. Percepção. 

_________________________________________________________________________ 

 

ANSIEDADE ENTRE ACADÊMICOS DOS CURSOS INTEGRAL E NOTURNO DE 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA 

 

Amanda Julia Brito Andrade Mendes 

Amanda Silveira Dias 

Laura Tatiany Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

Objetivo: Investigar os fatores associados à ansiedade em estudantes dos cursos de 

graduação em Psicologia e Fisioterapia. Levando em consideração o nível de qualidade de 

vida entre estes estudantes do nível superior, trabalhadores e não trabalhadores. 

Metodologia:Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e amostral. O estudo foi 

constituído por estudantes de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes 

Claros-MG. Para a coleta de dados utilizou-se IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-

Estado), CCEB (Critério de Classificação Econômica Brasil)estes são estruturados, 

autoaplicável e validado para a língua e cultura nacional, cujo objetivo é medir aspectos 

específicos de ansiedade presentes em várias situações e o questionário estruturado, auto 

aplicado e elaborado pelos autores do estudo com o intuito de caracterizar os sujeitos 

quanto às variáveis demográficas, socioeconômicas dos discentes. Resultados: 

Participaram do estudo 681 estudantes, de ambos os cursos, com idade igual ou menor que 

23 anos. Comprovou-se que o estudo encontrou um escore de 89,6% (n= 472) apresentaram 

de médio a alto o nível de ansiedade estado e 90,7% (n= 478) apresentaram um índice 

médio a alto nível de ansiedade traço. Identificou-se significamente que quando 
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comparados por curso prevaleceu em índice maior o grau de ansiedade em graduandos em 

Fisioterapia com 93,2% (n= 207) mesmo que o curso de Psicologia apresente um numero 

considerado como alto 88,9% (n= 305). Conclusão: Portanto, quanto ao transtorno de 

ansiedade o estudo foi comprovado em maioria o alto índice em estudantes do curso de 

Fisioterapia.  

Palavras Chaves: Psicologia. Fisioterapia. Ansiedade. 

_________________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS NA MANUTENÇÃO E 

TRATAMENTO DA ANSIEDADE 

 

Josiane Martins Soares 

Lorena Ely Ruas 

Álvaro Parrela Pires 

Júnio Vieira de Rezende 

RESUMO 

 

A ansiedade é um transtorno de adaptação cada vez mais recorrente. O seu estudo em 

modelos animais possibilitou a compreensão de seu caráter de preservação orgânica, e do 

desenvolvimento de estratégias externas para sua evitação e tratamento, além de repertórios 

comportamentais desenvolvidos pelo organismo para lidar com ameaças iminentes. A 

ansiedade teve importância evolutiva no sentido de que predispunha um organismo a lidar 

de modo responsivo com a ecologia que se apresentava. Todavia, na atual configuração 

ambiental as respostas extremadas que antes poderiam garantir a sobrevivência ganham 

valor de disfuncionalidade, uma vez que os comportamentos de análise e estratégia 

proporcional ao evento garantem uma maior integração e adaptação ao ambiente. Neste 

aspecto, pode-se inferir que a resposta saudável deve ser proporcional ao perigo, mas há 

desdobramentos que tornam o contrário explicável. Disto se trata a abordagem psicológica 

apresentada para o tratamento da ansiedade neste trabalho: A Análise do Comportamento.  

Para além de uma dimensão comportamental, a ansiedade possui caráter neurobiológico, e 

como solução a essa dimensão apresenta-se as terapias farmacológicas: psicotrópicos. O 

presente artigo pretende responder como ambas as prescrições, biológica e analítico 

comportamental, podem convergir de modo a beneficiar o indivíduo de comportamento 

ansioso. 

 

Palavras-chave: Ansiedade. Análise do Comportamento. Ansiolíticos. 

___________________________________________________________________________ 

ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL EM MORADORES QUE RESIDEM EM 

AGLOMERADOS SUBNORMAIS 

José Marcos Pereira Dos Santos 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

Esse trabalho teve por objetivo verificar o impacto social, reconhecido por moradores de 

aglomerados subnormais, pelo simples fato de habitarem ali. Teve como amostra 103 

sujeitos moradores do bairro Vila Castelo Branco. O grupo de participantes foi definido a 
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partir de cálculo amostral probabilístico, considerando uma reposição, a partir da não 

voluntariedade do possível respondente em participar da pesquisa. O grupo amostral 

proposto foi de 164 respondentes. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário 

estruturado, elaborado pelos próprios pesquisadores. Ao final da coleta, os dados foram 

tabulados e analisados à luz de referencial teórico específico sobre o tema. 

Palavras-chave: Segregação. Impacto social. Infraestrutura e Subjetividade. 

_________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO DA ANSIEDADE 

ENTRE MILITARES 

 

Thamirys Cristina Andrade De Barbosa 

Mônica Martenilda Soares Santos 

Laura Mineiro Coutinho 

 

RESUMO 

O trabalho é uma atividade inerente ao ser humano, além de contribuir fortemente para a 

sobrevivência material dos indivíduos, organiza e estrutura a vida das pessoas. O trabalho 

pode se tornar algo prazeroso e gratificante quando exercido  por aqueles que buscam 

trabalhar naquilo que gostam, e isso é perceptível na  classe militar;porém, as contingências 

a cerca do trabalho dos militares proporcionam a estes um quadro considerável de 

ansiedade. O presente estudo tem como objetivo indentificar a prevalência do transtorno da 

ansiedade entre militares visto que a ansiedade se caracteriza como quesito de 

sobrevivência necessária para o trabalho destes profissionais. No entanto, percebe-se que a 

ansiedade na classe de militares ultrapassa a naturalidade esperada e que a classificação 

geral do quadro  de ansiedade é unânime entre os trabalhadores militares neste estudo. A 

ansiedade trata-se de um transtorno que engloba contingências variadas. Dos 116 

profissionais participantes do estudo,100% (n=116) são do gênero masculino; 73,9% (n= 

85) possuem idade inferior ou igual a 21 anos; 69,0% (n=80) se autodeclararam como 

pardos ou negros; 63,8% (n=74) possuem ensino básico ou médio; 95,7% (n=111) são 

soldados, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento; 59,1% (n=68) 

exercem atividades administrativas; 84,5% (n=98) possuem companheiro; 79,3% (n= 92) 

não possuem filhos; 65,5% (n= 76) pertencem alta segmentação econômica.Quanto ao 

transtorno de ansiedade, 100% dos sujeitos (n=116) apresentaram de moderado a grave.Os 

instrumentos utilizados foram o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). As 

variáveis independentes foram classificadas em variáveis individuais (condições 

demográficas, socioeconômicas, de saúde, hábitos de vida/atitudes/comportamentos e 

ocupacionais). Para análise estatística utilizou-se o software Statistical Package for the 

Social Sciences– SPSS v.17.0. 

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade. Militares. Ansiedade. Trabalho. 

_________________________________________________________________________ 

 

IMPACTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS DE MORADORES DE 

AGLOMERADOS SUBNORMAIS 

 

Larissa Marques Rodrigues  

Rosiney Matias Oliveira 

Leonardo Augusto Couto Finelli 
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RESUMO 
 

Partindo do princípio de que os aglomerados subnormais interferem diretamente na 

qualidade de vida do indivíduo, e que no Brasil estes aglomerados são representados pela 

presença de favelas, invasões, grotas, baixadas, vilas, comunidades, mocambos e palafitas, 

o objetivo deste trabalho consiste em analisar os impactos sociais e psicológicos que estas 

moradias ou aglomerados subnormais causam aos seus residentes. Este trabalho se 

justifica, sobretudo, pela necessidade de desenvolver possíveis modificações na 

realidade do ambiente de habitações subnormais, a partir da disponibilidade de 

referências sobre o assunto. Como metodologia, será empregada a revisão de literatura a 

partir do estudo bibliográfico acerca do tema e dos dados obtidos, seguindo uma 

abordagem exploratória, de caráter qualitativo/quantitativo e corte transversal. 

 
Palavras-chave: Aglomerados Subnormais. Impactos Psicológicos e Sociais. Favelas. 

Habitações Saudáveis. 

___________________________________________________________________________ 

LUTO NA FAMÍLIA 

 

Fábio Pereira Dos Santos 

Mireille Maciel De Almeida Durães 

Leila Lúcia Gusmão Abreu 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Falar da morte é um assunto que desafia o ser humano pelo fato dos atravessamentos 

internos causadores de mal estar. A finitude é algo que se presencia cotidianamente em 

vários aspectos, quer seja de ordem material ou psíquica. Entretanto, entre as perdas, a 

morte de uma pessoa significativa na família provoca um impacto podendo resultar em 

sofrimentos emocionais. O período de vivenciar o luto é necessário para que se possa 

trabalhar com os sentimentos oriundos desse momento. Com o passar do tempo, as pessoas 

que vivenciam essa fase passam a recuperar o interesse pela vida, tendo o luto como um 

processo de superação. Este estudo objetiva investigar os elementos que envolvem os 

familiares quanto à elaboração do luto, assim como também compreender os sentimentos da 

família após a informação sobre o óbito de um dado ente querido, propondo demonstrar 

quais são os recursos utilizados pelos familiares na aceitação da morte no cotidiano 

familiar. Desse modo, este estudo está baseado em pesquisas de levantamento literário em 

artigos e dados que abordam a temática do luto, como o Scielo e revistas eletrônicas, a fim 

de fundamentar a pesquisa para contribuir na produção de conhecimento na Psicologia, 

especialmente nas especialidades que lidam com o fenômeno da morte.  

 

Palavras-chave: Morte. Perda. Luto. Família.  

_________________________________________________________________________ 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO/REALIZAÇÃO PESSOAL DOS PSICÓLOGOS QUE 

ATUAM EM CLÍNICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Érica Cristiane Dutra Costa 
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Fernanda Pereira De Souza 
Marco Antônio Ramos Canela 
 

RESUMO 

Neste estudo avaliamos o nível de satisfação/realização pessoal dos psicólogos que atuam 

na área da psicologia clínica na cidade de Montes Claros-MG, a pesquisa foi realizada no 

primeiro semestre do ano de 2016. Os participantes responderam a um questionário de 

investigação contendo perguntas que buscaram investigar como esses profissionais se 

sentem com relação a atividade laboral. Os resultados indicam que se sentem felizes com o 

seu trabalho e consequentemente realizados pessoal e profissionalmente, o que justifica o 

fato de não se sentirem cansados e nunca terem adoecido por motivos relacionados a 

atividade, apesar de alegarem que não estão realizados financeiramente demonstram grande 

prazer em poder contribuir com a mudança na vida das pessoas através da psicologia 

clínica. 

Palavras-chave: Realização Pessoal. Satisfação Profissiona. Trabalho. Psicologia. 

_________________________________________________________________________ 

 

O ÁLCOOL COMO MEDIADOR SOCIAL ENTRE ACADÊMICOS DE 

ENGENHARIA CIVIL 

 

Déborah Eliana Oliveira Souza 

Pedro Guilherme Barroso Xavier 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência do consumo de álcool entre 

os acadêmicos do curso de Engenharia Civil de uma instituição de ensino superior na 

cidade de Montes Claros – MG. Pesquisa quantitativa de corte transversal e descritiva. A 

população pesquisada foi constituída de 112 acadêmicos devidamente matriculados e 

distribuídos entre o 6° e o 10° período. Para a coleta de dados foram utilizados Teste para 

Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool – AUDIT, o Teste para triagem 

do envolvimento com o álcool - ASSIST, o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais 

sobre o Álcool – IECPA e a Escala de Satisfação com o Suporte Social – ESSS. A amostra 

apresentou predominância do sexo feminino. Relacionado à análise de resultados do 

AUDIT, verificou-se que 71,23%, apresenta baixo risco, sendo classificados como nível 1. 

Para o ASSIST, o nível 1 classificado como uso ocasional, representou 71,23%. No IECPA, 

73,97% dos indivíduos possui baixa expectativa – baixa vulnerabilidade acerca do álcool. E 

no ESSS, os resultados mostram que a maior parte dos colaboradores, 68,49%, considera 

ter alto suporte social. Conclui-se que o uso de álcool apresenta baixo risco e demonstrou 

baixa vulnerabilidade ao seu consumo. 

Palavras-chave: Acadêmicos. Consumo de Bebidas Alcoólicas. Álcool. Aporte Social e 

Formação. 
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RESUMO 

Existem favelas em todos os estados brasileiros, inclusive no município de Montes Claros-

MG. Moradores dessas localidades são segregados da sociedade, e estigmatizados, em 

função do desemprego, baixa renda, e marginalização das regiões onde vivem. Tal 

identificação negativa gera o estigma social, que consiste em marginalização velada de 

diferentes grupos sociais. Objetivou-se, neste estudo, investigar o reconhecimento do 

estigma social dos jovens moradores da Vila Castelo Branco, por meio de pesquisa de 

campo, com aplicação de questionário, à jovens que estudavam em 15 turmas de 6º ano 

fundamental ao 3º ano médio. Desses 17, com idades entre 11 e 19 anos (M=14,8), e 11 do 

sexo feminino participaram da pesquisa. Apenas 3 trabalham e recebem menos de um 

salário mínimo. Sobre a localidade, 14 gostam de onde moram e interagem com os 

vizinhos, mas apenas 2 reconhecem local de lazer/praça. Quanto à percepção do estigma 

social, 7 se sentem excluídos, assim como reconhecem prejuízos em sua vida social, e 4 

destes apresentam inferioridade aos outros jovens. Dessa maneira, percebe-se que a 

comunidade não lhes oferece oportunidades para o crescimento social ou econômico. 

Conclui-se que a estigmatização está presente, e opera de forma imperceptível, 

naturalizando, e afetando os diretamente ou indiretamente, no decorrer da vida cotidiana. 

Palavras chaves: Adolescentes. Assentamentos Subnormais. Estigma social. Favela. 
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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo analisar os fatores associados a quem são e como vivem a 

População em Situação de Rua com transtornos mentais, a partir de dados obtidos no 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) da 

cidade de Montes Claros – MG. O tema justifica-se devido aos problemas sociais 

ocasionados na cidade, buscando alternativas para a inclusão das Pessoas em Situação de 

Rua com transtornos mentais nas políticas socioassistenciais e saúde mental, fortalecendo o 

trabalho intersetorial. A metodologia utilizada foi qualitativa. Os dados foram coletados 

através da aplicação de questionários a profissionais e usuários do Centro POP, no período 

de dois meses, sendo gerados os gráficos a partir do Excel. Os resultados obtidos puderam 

fornecer os tópicos sobre a visão da população em situação de rua, no qual expuseram 

informações dos principais motivos de estarem na rua, e o tópico visão dos Profissionais da 

Assistência Social / Saúde Mental, em que esclarecem sobre o trabalho intersetorial. 

Verificou-se que diversos fatores contribuem para a situação de rua, sendo o desemprego 

mais proeminente para esta condição, sendo evidenciado também uma precariedade do 
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serviço intersetorial, havendo falhas nas políticas públicas, o que dificulta a inserção social 

dos indivíduos. 

 

Palavras-Chave: População em Situação de Rua. Centro POP. Trabalho Intersetorial. 
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RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de um enfoque no comportamento de um grupo específico da 

nossa sociedade: as profissionais do sexo no ensino superior. Onde, investigou-se os 

impactos psicológicos eventualmente sofridos por essas profissionais, bem como seus 

desdobramentos. Propusemos um trabalho de caráter essencialmente qualitativo focado na 

análise do discurso. A pesquisa foi realizada na cidade de Montes Claros/MG, composta 

por pessoas que foram reunidas através da metodologia snowball. Foram entrevistadas 

cinco jovens do sexo feminino. Os questionários foram analisados a partir do discurso das 

profissionais focado nas questões do bem-estar físico e mental, poder econômico e 

profissão exercida, prejuízo emocional, aspectos pessoais e sociais que interferem na vida 

destas profissionais.  

 

Palavras-chave: Prostituição. Discriminação. Saúde Mental. Psicologia Social. 
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RESUMO 

 

O presente estudo buscou identificar como um grupo de crianças se comportam na tarefa de 

reconhecimento das expressões faciais das emoções (que são a estados mental afetivos 

internos que são externalizados em forma não verbal), conceito este, que não é consensual 

entre todos estudiosos do tema pelo caráter multidimensional. Organizamos de forma 

sequenciadas para a pesquisa o seguinte critério: a) níveis de complexidade, iniciando das 

mais simples para mais complexas, como: alegria, tristeza, nojo e raiva para angústia, 

contentamento, arrogância e etc.(...), b) relevância que a maturidade exerce sobre cada faixa 

etária na nomeação das expressões de estados mentais. A avaliação desses fatores ocorreu 

por meio do Faces Test, constituído de 20 fotografias de rostos inteiros, que são 

apresentadas, com alternativas entre dois termos que expressão as emoções, padronizando 

pelo tempo de três segundos cada slide. A amostra foi constituída de 24 crianças, ambos os 

sexos, com a faixa etária entre 3 a 5 anos devidamente matriculados em um CEMEI da 

cidade de Montes Claros – MG. Os resultados demonstraram que o número de respostas 
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obtidas foi superior para emoções consideradas mais simples em relação as emoções mais 

complexas, demonstrando que as crianças avaliadas possuem uma boa iniciativa de 

comunicação verbal, como também o fator maturidade contribui para o reconhecimento das 

expressões faciais das emoções, sendo que as crianças com maior número de acertos eram 

as do segundo período superado assim as do maternal e primeiro período. Pode-se observar 

que, os estímulos percebidos pelas crianças maiores de 3 anos têm aspectos mais 

elaborados, fator este que contribuiu para considerar a maturidade uma variável que 

influencia no reconhecimento de estados emocionais para cada etapa do desenvolvimento 

infantil. 

 

Palavras-chave: Emoções. Crianças. Desenvolvimento. 

_________________________________________________________________________ 

 

REDE DE APOIO A LACTANTES E SUA INFLUÊNCIA NA AMAMENTAÇÃO 

 

Evelyn Juliane Cavalcante De Araújo 

Thelma Pereira Dos Santos 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

RESUMO  

 O objetivo da pesquisa foi conhecer como funciona a rede de apoio as lactantes após a alta 

hospitalar e sua influência na amamentação. Bem como sua importância na percepção das 

puerperas. As entrevistadas foram 10 lactantes, amostra escolhida por conveniência, uma 

vez que esta pesquisa é essencialmente qualitativa e descritiva sem caráter probabilístico, 

estas são usuárias do SUS, sendo algumas transeuntes. Para esta avaliação usamos um 

questionário semi-estruturado elaborado pelas pesquisadoras, o mesmo com oito perguntas 

sendo três abertas e cinco fechadas. Os resultados salientou que, o apoio recebido pelas 

lactantes provém da rede social que é composta principalmente pela família sendo a mãe da 

puérpera a presença mais marcante desta rede. Mostrando que a família sai na frente no 

apoio à amamentação. Faz parte desta rede também os amigos e vizinhança.  Sendo que este 

serviço deveria ser oferecido pelos hospitais amigos da criança, que segundo o ministério 

da saúde são os principais responsáveis pela promoção e manutenção do aleitamento 

materno com um agravante de ser uma das prerrogativas de receberem o titulo do HAC 

(Hospital Amigo da Criança). Conclui-se que existe uma falha no trabalho de promoção do 

aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce. E que estas clientes deveriam ser 

acompanhadas pelo PSF onde encontrariam apoio multidisciplinar e treinada que poderia 

trabalhar com uma boa parceria entre hospitais, família e comunidade promovendo e 

protegendo a amamentação, além do bem-estar e equilíbrio mental da mãe e filho e 

consequentemente da família. 

Palavras-chaves: Amamentação. Lactação. Desmame Precoce. Redes de Apoio. 



 
 

 


