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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

ATUAÇÃO ACADÊMICA ACERCA DO ESTÁGIO SUPERSIONADO NO CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA FACULDADE DE MONTES CLAROS/MG 

 

Jussara Cristina Pereira Souza
 

Mônica Dayanne Pereira Veloso 

Kelly Bomfim da Silva Fernandes
 

 

Objetivo: verificar se os acadêmicos do curso de Educação Física em uma faculdade na 

cidade de Montes Claros - MG na condição de estagiários exercem funções de profissionais. 

Materiais e Métodos: esta pesquisa teve caráter descritiva, exploratória, de campo com 

análise quantitativa e qualitativa. A amostra foi constituída por 77 alunos do 1° ao 8° período 

devidamente matriculados em uma faculdade de Educação Física da cidade de Montes Claros 

– MG. Resultados: obtivemos como resultados que 20 acadêmicos exercem estágio 

acadêmico, 22 exercem estágio não obrigatório, 30 não realizam nenhum estágio no momento 

e 2 realizam os dois simultaneamente, 3 alunos não responderam esta questão. Dentro destes 

dados 36% dos entrevistados entre o 1° e 4° período e 42% entre o 5° e 8° período exercem 

estágios não obrigatórios remunerados. Considerações finais: verificou-se que menos de 

20% dos acadêmicos a partir do 5º período do curso de Educação Física da Faculdade em 

estudo ao atuarem no estágio obrigatório exercem atividade remunerada que, de acordo com 

as normas do curso em análise, deveriam atuar de forma não remunerado, ato este que poderá 

ser interpretado como ilegal. 

 

Palavras-chave: Estágio. Educação Física. Profissão. 

 

 

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS PRATICANTES DE GINÁSTICA 

AERÓBICA 

 

Douglas Soares Nascimento 

Luiz Gustavo Souto dos Santos  

Kênia Luiza Ferreira Rocha  

 

Objetivo: este trabalho tem como intuito avaliar a capacidade funcional de idosos praticantes 

de ginástica aeróbica no programa Ginástica para Todos da cidade de Montes Claros – MG. 

Materiais e Métodos: este estudo se caracteriza como sendo de pesquisa de campo, do tipo 

descritiva, transversal e quantitativa. A amostra foi constituída de 40 indivíduos, sendo 20 do 

núcleo Santa Lúcia e 20 do núcleo Jardim Palmeiras. O instrumento utilizado para mensurar a 

capacidade funcional dos idosos foi o index de Katz. Foram respeitadas as bases, diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a resolução 

466/12. Aprovado pelo Comitê de Ética das Faculdades Unidas do Norte de Minas com o 

número do Parecer: 3.589.619.  Resultados: com relação ao domínio vestir-se, os resultados 

apresentaram que 77,5% da amostra total se vestem sem assistência e que 22,5% recebem 

algum tipo de assistência. Para a função de uso do banheiro, 90% da amostra total dos 

inquiridos relataram não necessitarem de nenhuma assistência na utilização do sanitário e 

10% necessitam de auxílio parcialmente. Conclusão: os resultados encontrados nesta 

pesquisa sugerem que a prática de ginástica aeróbica regular por idosos pode contribuir com a 
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melhoria e manutenção da capacidade funcional, amenizando, assim, as perdas funcionais 

inerentes ao envelhecimento. 

 

Palavras-chave: Idosos. Capacidade Funcional. Atividade Física. Ginástica. 

 

 

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE ATUAM 

PELO NASF SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Elder Vinicius Ribeiro Xavier 

Flayne Mendes Franco 

Deividy Cedson Alves Arruda 

 

Objetivo: este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o conhecimento dos 

profissionais de Educação Física que atuam no NASF em relação a HAS. Materiais e 

Métodos: trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. A 

população da pesquisa foi composta por 04 profissionais de Educação Física graduados em 

bacharelado, atuantes no NASF da cidade de Janaúba. Resultados: nesta pesquisa, os 4 

participantes possuem graduação nas duas áreas de atuação, tendo como média de formação o 

ano de 2014 e ainda com uma média de 4 anos que trabalham no NASF; também possuem 

pós-graduação em Gestão Pública com ênfase na Saúde da Família, concluindo no ano de 

2019. Para esta pesquisa todos os profissionais relataram ter conhecimento sobre a definição 

da patologia HAS, bem como definiram que a Hipertensão seria a manutenção da pressão 

sanguínea acima de 140/90 mmHg, corroborando com a Sociedade Brasileira de Hipertensão 

e o Manual de Hipertensão Arterial, que tem como definição para HA a condição clínica 

multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 

mmHg. Considerações finais: com base nos achados da presente pesquisa, é possível 

identificar que os profissionais que atuam no NASF têm conhecimento sobre a patologia 

Hipertensão Arterial Sistêmica, bem como quais são os exercícios físicos que podem 

contribuir para melhorias deste quadro patológico, fato este que pode decorrer devido a 

afirmação de possuírem formação continuada na área específica. 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. NASF. Exercício Físico. Profissional de Educação 

Física. 

 

 

IDOSOS COM ALZHEIMER: UMA VERIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE 

ATIVIDADE FÍSICA EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

Felipe de Jesus Oliveira Lopes 

Larissa Caldeira Soares 

Kelly Bomfim da Silva Fernandes 

 

Objetivo: verificar se as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na cidade de 

Montes Claros – MG oferecem programas de práticas de atividade física regular de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de idosos com Demência de Alzheimer. 

Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, exploratório com análise qualitativa e 

teve como amostra um representante da instituição e um profissional, escolhidos de acordo 

com os critérios de inclusão. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas – FUNORTE com o parecer de número 3.526.247. O 
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instrumento utilizado foi questionário fechado. Resultados: verificou-se que a cidade de 

Montes Claros/MG possui 3 ILPI’s de caráter privado e filantrópico, cadastradas e registradas 

em sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A análise de dados foi feita de 

forma categorizada a partir das respostas dadas advindas das 14 perguntas direcionadas ao 

representante da instituição e nove ao fisioterapeuta. Considerações finais: concluiu-se, 

então, que as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na cidade de Montes 

Claros – MG não oferecem programas de práticas de atividade física regular de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida em idosos com Doença de Alzheimer. 

Concluímos, também, que não há a atuação de um profissional da área de Educação Física 

nessa instituição. 

 

Palavras-chave: Atividade Física. Idosos. Alzheimer. Instituições de Longa Permanência. 

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS FREQUENTADORES DE ESF’S DA 

CIDADE DE MONTES CLAROS - MG 

 

Maria Vitória Teixeira Barbosa  

Rodrigo Jesus Barbosa  

Camila Ribeiro Ferreira 

 

Objetivo: avaliar o nível de atividade física de idosos frequentadores de ESF’s da cidade de 

Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: o estudo apresentou carácter descritivo, corte 

transversal e análise quantitativa. Foram selecionados de forma intencional 106 idosos, com 

idade entre 60 e 75 anos, de ambos os sexos e frequentadores dos Programas de Estratégia de 

Saúde da Família de Montes Claros – MG. Como instrumento, foi utilizado o questionário de 

atividade física adaptado do Active Austrália e também a Escala de Atividades Instrumentais 

da Vida Diária também adaptada. Para o tratamento de dados, foi realizada análise descritiva 

utilizando o programa estatístico SPSS versão 22. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – CEP/SOEBRAS para 

apreciação, sendo aprovado com parecer 3.568.154. Resultados: a maioria dos idosos 

apresentou como suficientemente ativa (49%), os insuficientemente ativos foram 20% e os 

sedentários 31%. Quanto a dependência, 65% dos avaliados dependem parcialmente de 

alguém, 3% dependem totalmente e 32% são independentes. Conclusão: os resultados 

encontrados no presente estudo não são os desejáveis, já que muitos idosos apresentaram-se 

com níveis de atividades físicas diferentes do que se almejam e ainda encontram-se em sua 

maioria com certa dependência. É necessária uma atenção especial a esta população, uma vez 

que ela parece ainda não estar conscientizada acerca da importância da prática da atividade 

física. 

 

Palavras-chave: Atividade Física. Idosos. Estratégia de Saúde da Família.  

 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ACERCA DO ALONGAMENTO PRÉ E PÓS-TREINO 

 

Léia Patrícia Oliveira Almeida  

Pedro Henrique Figueiredo Corrêa  

Walter Luiz de Moura  
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Objetivo: identificar o nível de conhecimento dos profissionais de educação física acerca do 

alongamento e a sua utilização nas fases de treino nas academias. Materiais e Métodos: 

tratou-se de uma pesquisa exploratória de cunho analítico, transversal e quantitativo através 

de uma revisão integrativa da literatura, com profissionais de Educação Física. O instrumento 

de coleta foi um questionário. Pós coleta, os dados foram arquivados no Microsoft Office 

Excel 2007®. A análise de dados foi realizada no software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil – CEP/SOEBRAS sendo aprovado com parecer CAAE 

16878619.6.0000.5141. Resultados: o resultado da pesquisa destaca que os participantes 

foram favoráveis à utilização do alongamento.  Destes 59,25% são credenciados ao CREF. há 

menos de cinco anos. No aplicar do alongamento, o método pós-treino sobressaiu com 

48,15%. A duração da série foi de 30 segundos (55,56%). Grande parte dos credenciados 

utiliza o banco de Wells para teste de flexibilidade. Nos programas de treinos verificou-se 

85,19% de prescrição de alongamentos, 96,30% dos clientes relataram adquirir benefícios. 

Conclusão: o estudo atestou que 60,61% personais foram os que mais utilizaram. Conclui-se 

que 80,95% com menos de 10 anos aplicam mais de um método de alongamento. 

 

Palavras-chave: Alongamento. Flexibilidade. Movimento corporal. Aquecimento. 

 

 

PERCEPÇÃO DE IDOSOS QUANTO AOS BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS PRATICADAS NOS GRUPOS DE GINÁSTICA DE MONTES CLAROS-MG 

 

Anna Clara Vieira Nascimento Rodrigues 

Sabrina Alves Ferreira 

Camila Ribeiro Ferreira
 

 

Objetivo: identificar a percepção dos idosos quanto aos benefícios da prática das atividades 

físicas praticadas nos grupos de ginástica de Montes Claros - MG. Materiais e Métodos: 

tratou-se de um estudo de caráter descritivo, abordagem quantitativa e de corte transversal. A 

população foi composta por 120 idosos, com idade superior a 60 anos, de ambos os sexos, 

sendo estes do programa “Ginástica para Todos” da cidade de Montes Claros – MG. Foi 

utilizado um questionário semiestruturado, e a tabulação dos dados foi realizada através do 

programa SPSS versão 22, onde foi feita estatística descritiva. O projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 

CEP/SOEBRAS e foi aprovado com parecer de número 3.502.037. Resultados: os resultados 

da pesquisa destacam que segundo os avaliados, a força, equilíbrio e a redução de dores 

melhoraram significativamente com a prática de exercícios físicos no Programa, também 

tiveram melhora nas AVDs e nas AIVDs. A melhora emocional foi destacada pela maioria 

dos idosos (95.2%) como sendo o principal benefício atribuído a participação no Grupo de 

Ginástica. Conclusão: o presente estudo conseguiu atingir seu objetivo principal ao 

identificar a percepção dos idosos participantes do programa “Ginástica para Todos”, porém, 

o curto período de tempo para a execução da pesquisa foi considerado um fator limitante da 

mesma. Os idosos consideram que a participação no Programa lhes trouxe melhora 

emocional, e esse resultado é importante, já que os benefícios psicológicos que o exercício 

físico promove podem ser tanto imediatos como de longo prazo. 

 

Palavras-chave: Atividade física. Envelhecimento. Percepção. Idoso. 
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PERCEPÇÕES DOS IDOSOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO SOBRE OS 

ASPECTOS SOCIAIS 

 

Anderson Domingues de Oliveira 

Letícia Lorena Paiva Martins 

Saulo Daniel Mendes Cunha 

 

Objetivos: analisar as percepções dos idosos praticantes de musculação sobre os aspectos 

sociais Materiais e Métodos: a presente pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem 

qualitativa. Participaram oito idosos, sendo dois do sexo masculino e seis do sexo feminino. A 

coleta dos dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2019 e, para a entrevista, foi 

utilizado um roteiro semiestruturado. Para o registro das entrevistas, foi utilizado um gravador 

de celular Samsung modelo J5 Pro a fim de gravar, para posterior análise, todas as 

informações fornecidas pelos participantes. Para análise dos dados, as falas foram agrupadas 

em categorias e, posteriormente, os dados foram analisados por meio da técnica de análise do 

discurso. Resultados: os participantes da pesquisa desenvolveram exponencialmente os 

aspectos físicos e sociais, melhorando a higidez física, o convívio social e, consequentemente, 

a autoestima. Resultados que só foram possíveis por meio da prática regular da musculação. 

Considerações finais: desta forma, os idosos parecem buscar cada vez mais as academias 

como uma forma de prevenção a saúde e socialização. Eles buscam a musculação como uma 

forma de se manterem mais próximos uns dos outros.  

 

Palavras-chave: Musculação. Terceira idade. Vida social. 

  

 

PERCEPÇÕES DE IDOSOS ACERCA DA MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE 

MUSCULAÇÃO E DAS MUDANÇAS (FÍSICAS, SOCIAIS E PSICOLÓGICAS) EM 

ACADEMIAS DO CENTRO DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

André Freire Dias 

Frankli Lopes dos Anjos 

Saulo Daniel Mendes Cunha 

 

Objetivo: foi analisar as percepções dos idosos sobre a prática da musculação sob aspectos 

físicos, sociais e psicológicos e a motivação que os levou a aderir à prática dessa atividade. 

Materiais e Métodos: a presente pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem 

qualitativa que. Participaram sete idosos que frequentam academias do Centro de Montes 

Claros-MG. Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a entrevista individual com 

roteiro semiestruturado. Para a análise dos dados, o conteúdo coletado na entrevista 

semiestruturada foi transcrito na íntegra e, após transcrição e leitura dos relatos, foi utilizado o 

método da categorização. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto 

foi submetido a um Conselho de Ética em Pesquisa que foi aprovado mediante Parecer 

Consubstanciado nº 3.526.055. Resultados: os envolvidos neste estudo relatam a motivação e 

os benefícios que a musculação os trouxera em vários aspectos, como físicos, sociais e 

psicológicos. Na motivação, citam melhora na disposição, melhora da saúde e reabilitação; 

nos aspectos físicos, combate às dores, melhor resistência, força muscular e condicionamento; 

nos aspectos sociais, interação social, convívio familiar, comunicação e autoestima; nos 

aspectos psicológicos, qualidade do sono, ocupação para a mente e combate à depressão. 

Considerações finais: desta forma, percebemos que a prática da musculação pode influenciar 
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nos aspectos motivacionais, e em mudanças importantes para os idosos, como alterações 

físicas, sociais e psicológicas, indispensáveis para uma melhoria da qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Idosos. Motivação. Musculação. 

 

 

PERCEPÇÕES DE IDOSOS ACERCA DA PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO 

RELACIONADA A ALGUNS ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA EM MONTES 

CLAROS 

 

Gustavo Felipe Ferreira Lopes 

Marcello Vinicius Barbosa e Silva 

Saulo Daniel Mendes Cunha 

 

Objetivo: analisar as percepções sobre a qualidade de vida de idosos praticantes de 

musculação. Materiais e Métodos: esta pesquisa foi executada de acordo com resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem 

qualitativa com corte transversal, tendo como população 10 idosos de ambos os sexos, 

praticantes de musculação na cidade de Montes Claros/MG. A coleta de dados foi realizada 

através de uma entrevista semiestruturada. As informações coletadas foram submetidas à 

análise de categorias e à Análise do Discurso. Resultados: desta forma percebemos que a 

qualidade de vida dos idosos, neste estudo, pareceu estar relacionada a vários aspectos, como 

bem-estar físico e mental, saúde, relações ambientais, familiares e de trabalho, além da 

satisfação consigo mesmo. Neste sentido a prática da musculação pode ter relação com alguns 

aspectos da qualidade de vida analisados neste estudo. Considerações Finais: neste sentido 

percebemos que os idosos relataram que a prática da musculação influenciou alguns aspectos 

da qualidade de vida, como o bem estar físico e mental, a saúde e a relação consigo mesmo. 

 

Palavras-chaves: Qualidade de vida. Idosos. Musculação. 

 

 

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 

 

Alderico Mendes da Silva Júnior  

Luana da Mata Oliveira  

Kênia Luiza Ferreira Rocha  

 

Objetivo: avaliar a qualidade de vida de idosos praticantes de musculação em uma academia 

da cidade de Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: trata-se de uma pesquisa de campo, 

de análise quali-quantitativa, descritiva, de corte transversal. Foram avaliados 15 idosos 

praticantes de musculação, por meio do questionário “The Medical Outcomes Study Short 

Form” (SF-36). Resultados: quanto à capacidade funcional dos idosos, 78% relatam que 

possuem pouca dificuldade e 22% não apresentam dificuldade alguma. Com referência à 

limitação em desenvolver atividades por causa da saúde física, 67% dos idosos relatam que 

não apresentam problemas em desenvolver seu trabalho, enquanto 20% apresentaram 

problemas. Quanto à vitalidade, 80% se apresentam muitas vezes com energia e vigor no dia a 

dia, enquanto apenas 7% disseram quase nunca se apresentam vigorosos e enérgicos em suas 

atividades. Conclusão: a musculação pode auxiliar na melhoria do condicionamento físico e 

qualidade de vida de idosos. A prática de exercícios físicos regulares exerce um impacto 
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positivo sobre sua qualidade e expectativa de vida, possibilitando-lhes maior independência 

pessoal e auxiliando na profilaxia, no controle e no tratamento de várias doenças. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Idosos. Capacidade Funcional. Musculação. 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHAREL NO 

ATENDIMENTO AS GESTANTES NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Anne Caroline Rodrigues de Almeida 

Farley Henrique Silva Teixeira 

Kênia Luiza Ferreira Rocha 

 

Objetivo: este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar a atuação dos profissionais 

de educação física bacharéis no acompanhamento de gestantes em atividades físicas nas 

academias de ginástica da cidade de Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: a amostra 

foi composta por 23 indivíduos de ambos os sexos. Os dados foram obtidos por meio de 

questionário elaborado pelos pesquisadores. Foram observadas as diretrizes éticas da 

resolução 466/12 do conselho nacional de saúde para pesquisa em seres humanos. Submetido 

ao Comitê de ética e pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas, esta pesquisa foi 

aprovada sob o número de protocolo 3.533.562. Resultados: os resultados obtidos mostram 

que 100% dos participantes se consideram “Aptos” em graus diferentes e “Seguros” para o 

atendimento às gestantes. A amostra citou em sua totalidade que o atendimento de gestantes 

durante o treinamento físico em academias deve ter o acompanhamento do profissional de 

educação física, e pequena parte da amostra citou em concomitante o acompanhamento de 

outros profissionais. Conclusão: dado o reconhecimento tardio da Educação Física enquanto 

área da saúde, o atendimento de populações especiais em academias é realizado, por vezes, 

por outros profissionais, ainda que a legislação ampare o Educador físico quanto ao 

acompanhamento de treino físico nas diversas populações; e segundo o atual estudo, os 

profissionais se sentem aptos e seguros para esse tipo de atendimento. 

 

Palavras-chave: Gestantes. Atividades Físicas. Saúde. Profissionais de Educação Física. 

 

 

UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

MOTOR POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Bernardo Lopes Almeida 

Christian Santana Souza 

Camila Ribeiro Ferreira 

 

Objetivo: verificar se os profissionais de Educação Física das escolinhas de esportes utilizam 

os protocolos de avaliação de desenvolvimento motor. Materiais e Métodos: este estudo se 

caracteriza como sendo descritivo de corte transversal e de abordagem quantitativa. 

Participaram da pesquisa 10 profissionais de educação física, de ambos os sexos, com idade a 

partir de 25 anos, da cidade de Montes Claros – Minas Gerais. A seleção da amostra utilizada 

foi a técnica snowball, onde um participante indica outro. Utilizou-se um questionário 

elaborado pelos autores com o propósito de atingir o objetivo do estudo. Os professores, que 

aceitaram participar do estudo, assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

coleta foi realizada individualmente.  Foi utilizada a estatística descritiva em média e 
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frequência.  O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 

Educativa do Brasil – CEP/SOEBRAS, sendo aprovado com o parecer de número 3.533.555. 

Resultados: observou-se que os profissionais de Educação Física, em sua maioria (60%), não 

conhecem os protocolos de desenvolvimento motor; 20% conhecem e já utilizou e 20% 

conhecem, mas nunca utilizou. Conclusão: observou-se que os profissionais de Educação 

Física em sua maioria não utilizam os protocolos de desenvolvimento motor e também não os 

conhece, o que justifica a não utilização. Tais resultados não são satisfatórios, uma vez que 

indicam certo empirismo dos professores no que diz respeito ao conhecimento das habilidades 

desenvolvidas pelos alunos participantes dessas escolinhas já que não utilizam os protocolos.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Humano. Desenvolvimento Motor. Crianças. 

 

 

 

ENFERMAGEM 

 

 

A EQUIPE DE ENFERMAGEM DIANTE DA ADOÇÃO DE PRÁTICAS 

ASSISTENCIAIS SEGURAS 

 

Leda Maria Furtado Leão 

Luciana Durães Pires 

Ágna Soares da Silva Menezes 

 

Objetivo: compreender o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a prevenção de 

infecção no ambiente hospitalar e conhecer as barreiras que o grupo enfrenta para a 

implementação de ações preventivas. Materiais e Métodos: trata-se de uma pesquisa de 

caráter descritivo, transversal e de abordagem qualitativa. A população foi constituída por 

profissionais da equipe de Enfermagem que atuam na Instituição Hospitalar Pública, na 

cidade de Bocaiúva no estado de Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de um 

questionário sociodemográfico e em seguida por meio de uma entrevista semiestruturada 

utilizando um gravador de voz para a coleta dos depoimentos, após a realização das 

entrevistas, as falas foram transcritas e categorizadas a fim de facilitar a análise. A análise de 

conteúdo ocorreu pela perspectiva de Bardin. O presente estudo seguiu respeitando os 

preceitos éticos estabelecidos na resolução 466/12, sendo aprovado pelo parecer 3.505.930. 

Resultados: encerrada a coleta de dados, surgiram três categorias: Conhecimentos das 

medidas de prevenção das infecções hospitalares, Recebimento de capacitações vindo da 

instituição hospitalar, Dificuldades na oferta do serviço. Considerações finais: o presente 

estudo demonstrou que a equipe de enfermagem encontra dificuldades para a oferta do seu 

trabalho. Percebe-se que uma das dificuldades encontradas é a deficiência de treinamentos 

para a aprimoração dos seus conhecimentos, deixando-se claro que é necessário investir em 

capacitações. 

 

Palavras-chaves: Infecção hospitalar. Equipe de Enfermagem. Higienização das Mãos. 

Educação Permanente.  

 

 

A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM RELAÇÃO AOS 

CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA  
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Kely Sidnei de Almeida 

Paloma Gomes de Araújo Magalhães 

Ágna Soares da Silva Menezes 

 

Objetivo: compreender a percepção dos acadêmicos de Enfermagem das Faculdades Unidas 

do Norte de Minas (FUNORTE) sobre os cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 

Materiais e Métodos: trata-se de pesquisa descritiva, transversal de caráter qualitativo, por 

meio também de pesquisa de campo. Participaram do estudo acadêmicos do curso de 

Enfermagem do 10° período das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE). A 

coleta de dados ocorreu através de gravações realizadas com 11 acadêmicos do referido curso, 

em que se utilizou um questionário socioeconômico e questões norteadoras elaboradas pelas 

pesquisadoras. A amostra foi determinada por saturação dos dados, prosseguindo, assim, para 

análise. O presente estudo seguiu os preceitos éticos da pesquisa que foram considerados de 

acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, o qual estipula normas 

éticas regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos. Foi aprovado pelo Comitê 

de Ética sob o parecer CEP 3.568.137. Resultado: os sujeitos da pesquisa estão na faixa 

etária entre 22 a 39 anos, sendo 03 do sexo masculino e 09 do feminino, 02 casados, 01 em 

união estável e 09 solteiros, 02 dos acadêmicos informam já ter filhos, nenhum dos 

entrevistados trabalha na área. Foram apontadas as dificuldades, os medos e a insegurança que 

os acadêmicos têm em seu período de formação. Conclusão: percebeu-se que ainda existe 

muita insegurança ao lidar com os cuidados paliativos oncológicos pediátricos na graduação e 

a necessidade de se investir na formação acadêmica direcionada a essa atuação para que se 

consiga formar um profissional com conhecimento ampliado e holístico. 

 

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Oncologia. Pediatria. Humanização. 

 

 

ABSENTEÍSMO LABORAL EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE 

MONTES CLAROS, MG 

 

Jeniffer Silva Oliveira  

Kátia Nayara Veloso Santos Souza  

Karine Suene Mendes Ribeiro 

 

Objetivo: conhecer o perfil demográfico e de dias de afastamento do trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde no último ano, por problemas de saúde, para fazer consultas ou 

exames. Materiais e Métodos: estudo observacional, transversal, quantitativo e descritivo, 

que faz parte de um estudo maior intitulado “Condições de Saúde e trabalho dos agentes 

comunitários de saúde”, realizado em Montes Claros, Minas Gerais. Participaram deste estudo 

674 profissionais, por meio de amostra censitária. A coleta de dados foi realizada no período 

de julho a dezembro de 2018, no Centro de Referência em Saúde do trabalhador (CEREST). 

Resultados: dos entrevistados 83,7% eram do sexo feminino, a média de faixa etária foi 36 

anos. O absenteísmo variou de 1 a 365 dias, 1% se ausentou por mais de 100 dias, 4,3% por 

mais de 25 dias e 70% não se ausentaram. Conclusão: dada a importância dos Agentes 

Comunitários de Saúde para a atenção primária, identificar e conhecer a taxa de absenteísmo 

deste profissional é importante para criar estratégias de intervenção voltadas para a melhoria 

das condições de trabalho a fim de reduzir o absenteísmo, uma vez que a atuação desse 

profissional contribui para o fortalecimento da atenção básica.  

 

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Absenteísmo. Atenção Primária à Saúde. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE 

OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM ESQUIZOFRENIA  

 

Máyra do Carmo Araújo 

Vivian Adriana Veloso Andrade 

Jucimere Fagundes Durães Rocha 

 

Objetivo: compreender as representações sociais das Equipes da Saúde da Família sobre os 

usuários dos serviços de saúde com esquizofrenia. Materiais e Métodos: estudo de campo, 

exploratório, descritivo, transversal com abordagem quanti-qualitativa, cujo referencial 

teórico foi a Teoria das Representações Sociais. O cenário do estudo foi um município do 

Norte de Minas Gerais. Os participantes foram 50 profissionais das Estratégias de Saúde da 

Família. Para coleta de dados, utilizou-se questionário com questões fechadas, abertas e teste 

de evocação de palavras sob o termo indutor paciente esquizofrênico. Os dados das evocações 

foram analisados por meio do quadro de quatro casas com auxílio do Software Ensembles de 

Programmes Permettant l’Analyse des Evocations 2005 (EVOC®) e por meio de análise de 

similaridade e de implicação, com auxílio do Software Classification Hiérarchique 

Classificatoire et Cohésitive - CHIC® (Versão 4.1),  os discursos gerados das perguntas 

abertas foram analisados pela técnica de análise do conteúdo. Resultados: os resultados 

apontam que a representação social dos profissionais das Equipes de Saúde da Família sobre 

os usuários dos serviços de saúde com esquizofrenia é ancorada no modelo biomédico, pois 

tais profissionais, através das expressões do núcleo central, reduzem a esquizofrenia a 

determinações orgânicas, como aos sinais e aos sintomas da doença, e também institui o 

acompanhamento especializado e a medicação como o modelo de escolha para o tratamento. 

Considerações Finais: pode-se considerar que esses profissionais demonstraram uma 

representação do doente mental marcada pela doença (sinais e sintomas), pelo medo 

(agressividade) e pelo tratamento especializado pautado no paradigma biomédico. 

 

Palavras-chave: Representação Social. Esquizofrenia. Saúde da Família. 

 

 

COMPREENDENDO A HESITAÇÃO VACINAL DE PAIS DE CRIANÇAS 

MENORES DE CINCO ANOS EM UM MUNICÍPIO DO NORTE DE MINAS 

 

Brunna Vieira dos Santos  

Maria Alice Soares Neves  

Pâmela Scarlatt Durães Oliveira 

 

Objetivo: compreender a hesitação vacinal de pais de crianças menores de cinco anos em um 

município do Norte de Minas. Materiais e Métodos: estudo descritivo, transversal de 

abordagem qualitativa. A população de estudo foi composta por 12 pais e/ou cuidadores de 

crianças que se encontram com a situação vacinal em atraso. Para a coleta de dados, foram 

realizadas entrevistas individuais nos domicílios, seguindo as perguntas norteadoras e um 

questionário socioeconômico. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE), com parecer de número 3.554.414. 

Resultados: dentre os principais fatores relacionados à hesitação vacinal, estão 

desabastecimento da rede pública, distância do domicílio à sala de vacina e a inadequada 

comunicação entre os profissionais de saúde e a população. Identificou-se, ainda, que, para os 
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pais, as vacinas têm representação de “proteção”, que “evitam a morte” e que, apesar do que é 

veiculado nas mídias sociais, os pais não são influenciados a ponto de hesitarem aceitar a 

vacinação. Considerações finais: os resultados da pesquisa apontam que os participantes 

possuem consciência da importância da vacinação na proteção da saúde dos filhos. Apesar das 

diversas barreiras encontradas e de relatarem que acreditam que as vacinas possuem riscos e 

que não confiam totalmente na sua eficácia, não houve motivos para que recusassem a 

vacinação em definitivo. 

 

Palavras-chave: Vacina. Prevenção. PNI. 

 

 

INTERNAÇÃO E ÓBITO POR DOENÇA RENAL CRÔNICA EM MONTES 

CLAROS, MG 

 

Kerolaine de Freitas Moreira 

Layane Medeiros de Matos 

Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro 

 

Objetivo: identificar, numa série histórica, casos de internações e óbito Montes Claros- MG, 

no período de 2008 a 2018, devido à insuficiência renal crônica. Materiais e Métodos: trata-

se de um estudo retrospectivo, descritivo, epidemiológico, nas bases de dados do DATASUS, 

referente ao número de internações e óbitos de pacientes com doença renal crônica nos anos 

de 2008 a 2018. Foram calculadas as taxas de óbitos e internação por doença renal crônica do 

período. Os dados foram tabulados com o uso do Excel e apresentados através de gráficos e 

tabelas. Resultado: houve uma oscilação na taxa de internação por doença renal crônica, 

sendo o ano de 2010 o que apresentou maior taxa de internação (3,23%) e o ano de 2017 o 

ano com menor taxa de internação por doença renal crônica (1,89%). Em relação ao óbito, os 

anos de 2017 foi o ano que mais ocorreram mortes, com uma taxa de 49,74 por mil e 2011 

com a menor taxa de óbitos, com 19,11 casos por 1000 habitantes. Conclusão: um grande 

número de pessoas adoece e morre devido a doença renal crônica, sendo esta uma doença 

evitável. 

 

Palavras-chaves: Doença Renal Crônica. Sistema de Informações. Profissionais. 

 

 

ITINERÁRIO TERAPÊUTICO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

EM UMA COMUNIDADE RURAL DO NORTE DE MINAS 

 

Bruna Merielle Santos Silva 

Jessica Emanuele Aguiar Souza 

Pâmela Scarlatt Durães Oliveira 

 

Objetivo: conhecer o itinerário terapêutico de moradores de uma zona rural em situação de 

urgência ou emergência. Materiais e Métodos: trata-se de uma pesquisa descritiva, de 

abordagem qualitativa, fundamentada no modelo de Sistema de Cuidados à Saúde de Arthur 

Kleinman (1976). Para a sua realização, participaram da pesquisa 20 (vinte) moradores que já 

vivenciaram alguma situação de urgência ou emergência. Os dados da amostra foram 

coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, com análise temática dos dados, entre os 

meses de setembro e outubro de 2019. Considerando que a pesquisa envolve seres humanos, 

ela está cadastrada no Comitê de Ética sob o número de aprovação: 3.537.896. Resultados: a 
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construção do itinerário terapêutico ocorre principalmente no subsistema informal, sendo ele 

composto pelo subsistema popular e o familiar. Considerações finais: é necessário o 

desenvolvimento de estratégias que garantam o acesso integral e facilitado aos serviços do 

subsistema profissional pelos moradores da comunidade rural. 

 

Palavras-chave: Emergências. Condutas Terapêuticas. Acesso aos Serviços de Saúde. 

Atenção Primária à Saúde. 

 

 

PERFIL DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ATENDIDAS 

PELOSERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) EM MONTES CLAROS – MG 

 

Eloah Freitas Carvalho 

Emilly Nayara Alves Saraiva
 

Leila das Graças Siqueira
 

 

Objetivo: caracterizar o perfil das vítimas de acidente de trânsito atendidas pelo Serviço 

Móvel de Urgência (SAMU), na cidade de Montes Claros, no 2º semestre do ano de 2018. 

Materiais e Métodos: foi realizado um estudo quantitativo, documental retrospectivo e 

descritivo, conforme informações disponíveis nas Fichas de Atendimento Pré-Hospitalar 

(FAPH), arquivadas no banco de dados do Sistema de Informação do Serviço Móvel de Urgência 

(SAMU) da cidade de Montes Claros - MG. Resultados: foram analisadas 1.369 ocorrências 

de Acidentes de Trânsito, nas quais evidenciaram que as vítimas de acidentes de trânsito, 

atendidas pelo SAMU, foram homens em faixa etária produtiva, com idade entre 21 e 30 

anos. Os acidentes mais acometidos são do tipo de colisões entre veículos e ocorreram na 

quinta-feira, no período da tarde. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais da cidade 

apresentando lesões que acometeram os membros superiores seguido dos membros inferiores. 

Conclusão: a caracterização deste perfil gera subsídios para elaboração de estratégias visando 

melhorar a qualidade da assistência prestada.  

 

Palavras-chave: Acidente de trânsito. Perfil epidemiológico. Serviço Móvel de Urgência 

(SAMU). 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE EM MONTES CLAROS-MG ENTRE 

OS ANOS DE 2007 A 2017 

 

Crislaine da Conceição Soares 

Flayane Danyella de Brito Mota  

Leila das Graças Siqueira 

 

Objetivo: identificar o perfil epidemiológico dos casos de meningite registrados na cidade de 

Montes Claros-MG, no período de 2007 a 2017. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo 

quantitativo, documental retrospectivo e descritivo, conforme informações disponíveis no 

banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Nesta pesquisa, foram 

seguidos os preceitos éticos da resolução 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Por se tratar de dados públicos, disponibilizados na internet, não houve submissão do 

projeto ao Comitê de Ética. Resultados: foram notificados, no período de 2007 a 2017, 217 

casos de meningite em Montes Claros/MG, sendo 2009, o ano com maior quantidade de 

registros, a etiologia viral é a mais prevalente, o sexo feminino o mais acometido pela doença, 
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as faixas etárias menores de 80 anos de idade, quase todas notificaram mais de 20 casos, entre 

as raças a parda se destaca e a zona com maior quantidade de casos é a urbana, O perfil 

epidemiológico da meningite é caracterizado por mulheres, de 20 a 59 anos, pardas, residentes 

em zona urbana, acometidas por meningite viral. Conclusão: O estudo foi necessário e 

relevante para conhecer o perfil da meningite na população estudada, sendo necessária, ainda, 

a realização de novos estudos com intuito de verificar o impacto da doença na saúde pública. 

 

Palavras-chave: Perfil epidemiológico. Meningite. Vigilância Epidemiológica. 

 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Dayane Aparecida Matos Silva Guimarães 

Franciele Maria Rocha Santos 

Pâmela Scarlatt Durães Oliveira 

 

Objetivo: conhecer as vivências e experiências dos profissionais da atenção primária nas 

situações de violência contra a mulher. Materiais e Métodos: o estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa qualitativa e descritiva, pautada no método da fenomenologia de Schutz. 

Participaram do estudo, profissionais da área da saúde atuante em Estratégias de Saúde da 

Família. A amostra foi constituída por enfermeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos 

de enfermagem e médicos. Foi aplicado um roteiro de entrevista que também tem o objetivo 

de identificar o perfil sócio educacional dos profissionais envolvidos no estudo. A entrevista 

ocorreu nas unidades de saúde de forma reservada e individual. O projeto passou por 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil com parecer nº 

3.542.318. Resultados: experiências vivenciadas: “Companheiro que não aceitou o final de 

relacionamento por causa de ciúmes deu tiro na mulher.” Condutas Profissionais: 

"Encaminhei para acompanhamento psicológico, orientei sobre a denúncia também e 

encaminhei para o hospital de referência”. Perfil das vítimas: “Geralmente são mulheres que 

são submissas, baixa escolaridade, mulheres que não têm formação e renda fixa.” 

Considerações Finais: o estudo possibilitou conhecer as experiências e a abordagem dos 

profissionais da atenção básica de saúde diante de casos de violência contra a mulher, onde 

percebemos que os profissionais ainda não sabem como agir diante da situação em que o 

medo de ser perseguido, pelo autor das agressões, ainda limita o profissional a realizar, de 

maneira adequada, o acolhimento e as condutas necessárias para o caso. 

 

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher. Relações de Gênero. Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA BASE MOTORA EM CRIANÇAS COM TEA 

 

Brenda Rocha de Almeida  

Daniela de Almeida Pereira Guimarães 

Francielle Vieira de Souza 

 



 

 

23 

 

Objetivo: avaliar as habilidades grossas desenvolvidas e o tônus muscular em crianças com o 

Transtorno do Espectro Autista. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, de 

corte transversal e análise quantitativa. A população foi composta por 5 crianças que 

apresentam o Transtorno do Espectro Autista, que são atendidos na Associação Norte Mineira 

de Apoio ao Autismo – ANDA na cidade de Montes Claros - MG. Para a coleta de dados foi 

aplicado o Teste TGMD-2. O teste foi aplicado em crianças autistas na idade de 05-07 anos, e 

foram incluídas crianças que apresentavam atraso no desenvolvimento motor. O teste foi 

aplicado depois que os pais ou responsáveis autorizaram a criança a participar da pesquisa. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer de número 3.526.636. Resultados: o 

presente estudo teve como foco avaliar a coordenação motora grossa das crianças autistas 

através do teste TGMD-2. Pode-se notar que das 5 crianças avaliadas, apenas 2 do grau 

moderado, apresentou um valor não significante no final do teste. A pesquisa mostrou as 

dificuldades motoras grossas que cada criança apresenta. Conclusão: através do teste 

aplicado e dos resultados obtidos, as crianças com TEA do presente estudo, apresentaram uma 

alteração no tônus muscular e nas habilidades motoras grossas e equilíbrio, alterações essas 

que irão atrapalhar no desenvolvimento motor. 

 

Palavras-chaves: Autismo. Atraso no desenvolvimento motor. Fisioterapia. 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO: INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS NO PUERPÉRIO 

IMEDIATO 

 

Júlia Monteiro de Almeida 

Luana Alves Figueiredo 

Christiane Athayde Santos 

 

Objetivo: investigar a incidência das intercorrências mamárias durante o aleitamento materno 

no puerpério imediato. Materiais e Métodos: trata- se de um estudo descritivo, de corte 

transversal e análise quantitativa, composto por puérperas internadas em uma maternidade na 

cidade de Montes Claros. Foram incluídas na pesquisa puérperas com idade igual ou superior 

a 18 anos e com boas condições de saúde geral. Para a coleta de dados foi utilizada uma ficha 

de avaliação fisioterápica e um questionário. Para mensurar a intensidade da dor durante as 

primeiras mamadas foi utilizada a EVA. A análise estatística foi realizada utilizando o 

software Statistical Package for the Social Sciences- 25®. O nível de significância 

estabelecido para as análises foi de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Associação Educativa do Brasil sob o parecer número: n° 3.526786 emitido em 

22-08-2019. Resultados: participaram do estudo 42 puérperas com média de idade de 28,31 

anos. Ao exame físico identificou-se que 13 (31,0%) apresentaram fissuras, 6 (14,3%) 

mamilos planos, 7 (16,7%) ingurgitamento mamário, 15 (35,7%) atingiram uma média de 5,5 

± 1,1 de dor e 28 (66,7%) receberam informações sobre o aleitamento durante a gravidez. 

Conclusão: no momento da coleta de dados não houve intercorrências significativas ou 

alterações anatômicas nas mamas. Isso pode estar diretamente relacionado às informações 

recebidas na gestação e no puerpério imediato. Mostrando assim a importância da atuação dos 

profissionais de saúde em relação à amamentação, dentre esses, o fisioterapeuta. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Puerpério. Mama. Fisioterapia. 
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ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE EM ACADÊMICOS DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA 

 

Cristian Ramone Nobre Aguiar 

Renata Alcantara Reis 

Renata Ribeiro Durães 

 

Objetivo: avaliar a flexibilidade em acadêmicos do curso de fisioterapia. Materiais e 

Métodos: trata-se de um estudo qualitativo, quase experimental, amostra composta por 24 

acadêmicos de ambos os sexos do curso de fisioterapia de uma instituição de ensino superior; 

a análise estatística foi através da utilização do programa SPSS versão 25.0. A pesquisa foi 

aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da SOEBRAS (Sociedade Educativa do Brasil) com 

parecer nº 3.606.639. Resultados: ao analisar o ganho da flexibilidade entre as técnicas de 

mobilização neural e FNP observou-se que as duas são eficientes no ganho de flexibilidade 

não existindo diferença significativa entre as duas técnicas. Conclusão: conclui-se que para 

ganho da flexibilidade dos isquiotibiais através do uso das técnicas de alongamento FNP e da 

mobilização neural existe um ganho significativo de ambas as técnicas, porém quando 

comparadas entre si não foi encontrado diferença de maior ou menor eficácia, sendo as duas 

eficazes no ganho de flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Flexibilidade. Fisioterapia. Alongamento. Músculos Isquiotibiais. 

 

 

ANÁLISE DE COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO NEURAL 

VERSUS ALONGAMENTO EM PACIENTES COM LOMBOCIATALGIA: UM 

ESTUDO TRANSVERSAL 

 

Aline Ramos Flores 

Nires Ramos Mendes 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: analisar e comparar o uso de técnicas de mobilização neural versus alongamento 

para ganho de amplitude de movimento em pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia 

Funorte com diagnóstico clínico de lombociatalgia e lombalgia. Materiais e Métodos: trata-

se de um estudo de caráter transversal com abordagem quantitativa e documental. A amostra 

foi definida por abordagem não probabilística aleatória simples. Sendo composta por vinte 

indivíduos que fazem parte dos atendimentos do Sistema Único de Saúde e demanda da 

Clínica Escola de Fisioterapia FUNORTE, de ambos os sexos, com idade de 50 a 70 anos. Os 

participantes foram divididos em grupos, sendo cada grupo composto por dez indivíduos, 

sendo cinco homens e cinco mulheres, (Grupo 01), realizou o programa de mobilização neural 

no nervo ciático, (Grupo 02), realizou o programa de alongamentos. A tabulação, análise e 

comparação dos dados coletados foram realizadas através do software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) e em planilha Microsoft Excel 2013. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) sob o 

parecer de 3.526.634. Resultados: foi observado pelos resultados obtidos que as duas 

técnicas são eficazes para o ganho de flexibilidade e o teste distância dedo-solo se mostrou 

mais eficaz que a goniometria. Conclusão: comparando as duas técnicas mobilização neural e 

alongamento muscular, ambas não apresentam diferença significativa em ganho de amplitude 

de movimento, podendo assim concluir que as duas técnicas tem o mesmo efeito em ganho de 

flexibilidade. 
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Palavras-chaves: Flexibilidade. Nervo Ciático. Lombalgia. Exercício de alongamento 

muscular. 

 

 

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR EM PACIENTES NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA  

 

Emilly Ariel Soares de Paula 

Kleysson Nascimento Costa 

Renata Ribeiro Durães 

 

Objetivo: avaliar a funcionalidade muscular em pacientes da Unidade de Terapia 

Intensiva. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, quantitativo de corte 

transversal, que foi realizado com pacientes internados, na Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto, em dois hospitais do município de Montes Claros - MG. Foi composta por 17 

pacientes internados de ambos os sexos, no qual, foi aplicada a escala Medical Research 

Council (MRC) para a avaliação da força muscular. Os dados foram tabulados e digitados no 

programa Microsoft Office Excel 2010
®
 e as análises foram realizadas através do programa 

SPSS, Software Statirtical Package for the Social Sciences
®
v. 25.0. O projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil, 

SOEBRAS, onde teve aprovação prévia para realização do estudo com substanciado 

3.606.642. Resultados: o presente estudo teve público de 17 pacientes, com predominância 

do sexo masculino e com idade acima de 60 anos, com MRC tendo média de 42,5, com 

p=0,597. Conclusão: o MRC encontrado foi positivo, porém não existiu diferença entre o 

tempo de internação e o valor do MRC. É necessário, pesquisas com amostras mais robustas 

para confirmação de tais tendências.  

 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Força muscular. Internação.  

 

 

CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS ATIVOS E INATIVOS PARTICIPANTES 

DE UM GRUPO DE TERCEIRA IDADE DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG 

 

Ana Flávia Andrade Ramos 

Yasmin Pereira Gonçalves 

Simone Valéria Dias Souto 

 

Objetivo: o presente estudo objetivou avaliar a capacidade funcional de idosos ativos e 

inativos participantes de um grupo de terceira idade da cidade de Montes Claros-MG, 

quantificando e comparando os resultados obtidos. Materiais e Métodos: o delineamento 

metodológico do presente estudo caracterizou-se por uma pesquisa de natureza quantitativa, 

descritiva de caráter transversal, e análise comparativa. A amostra apresenta 40 idosos de 

ambos os sexos, com idade entre 60 a 75 anos, sendo 20 classificados como ativos e 20 

classificados como inativos. As variáveis desta pesquisa foram: dados sociodemográficos 

(questionário desenvolvido pelos próprios pesquisadores), estado mental (Mini Exame do 

Estado Mental), nível de atividade física (Questionário Internacional de Atividade Física, 

versão curta), e autonomia funcional (protocolo de GDLAM). Esse estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética e pesquisa da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) sob parecer de 

número 3.526.645. Resultados: foi possível identificar que os idosos considerados como 



 

 

26 

 

ativos, apresentam um índice de capacidade funcional superior, ou seja, o tempo de execução 

dos testes de autonomia funcional mostrou-se menor em relação aos idosos inativos; 

constatando que a prática de exercícios físicos contribui para a redução dos processos 

degenerativos gerados pelo envelhecimento, aprimorando a força muscular e por 

consequência favorecendo a autonomia funcional no idoso, por conseguinte promovendo uma 

maior independência desses.  Conclusão: conclui-se que este estudo vem acrescer dentro os 

estudos que evidenciam a importância da atividade física, de forma particular a essa faixa 

etária, visando proporcionar maiores fontes de informação para serem levadas a este público. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Idosos. Capacidade Funcional. Fisioterapia. 

 

 

CAPACIDADE FUNCIONAL, EQULÍBRIO E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS 

COM OSTEOPOROSE 

 

Jéssica Gonçalves Uchôa 

Weverton César Oliveira da Silva 

Simone Valéria Dias Souto 

 

Objetivo: avaliar a capacidade funcional, equilíbrio e qualidade de vida em idosos 

institucionalizados com Osteoporose. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo 

quantitativo, descritivo de corte transversal. A pesquisa foi realizada com idosos de uma 

Instituição de Longa Permanência da cidade de Montes Claros-MG. Com uma amostra 

desenvolvida por 19 idosos, faixa etária igual ou superior a 60 anos. Os dados coletados 

foram reunidos e armazenados em uma planilha Software Excel 2016 e para o tratamento 

estatístico foi utilizado o programa Statiscal Package for the Social Science (SPSS) versão 

20.0. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da FUNORTE / SOEBRAS, 

com o parecer consubstanciado número 3.504.622. Resultados: sobre a funcionalidade 

resultou-se 14 idosos independentes (73,7%), 3 possuem dependência leve (15,8%) e 2 

dependência moderada (10,5%), com relação ao equilíbrio e a marcha ao aplicar-se a escala 

de Tinetti obteve-se um score total da avaliação de (19,8), e ao aplicar o questionário da 

qualidade de vida obteve-se também porcentagens significativas e respostas positivas dos 

participantes. Conclusão: no presente estudos estes idosos que foram avaliados demonstram 

respostas positivas tendo em vista que estão em institucionalizados apresentando baixo risco 

de quedas, boa funcionalidade ao desenvolverem atividades de vida diárias e uma qualidade 

de vida bastante significativa. 

 

Palavras-chaves: Idosos. Osteoporose. Capacidade Funcional. Equilíbrio. Qualidade de 

Vida. 

 

 

CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA ACERCA 

DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM DERMATOFUNCIONAL 

 

Bruna Ellen Figueiredo Santos  

Suzanne Micaelle Guedes Silva
 
 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: analisar o conhecimento dos acadêmicos de Fisioterapia, em relação à área de 

atuação do profissional Fisioterapeuta, do campo de Dermato-Funcional. Materiais e 
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Métodos: este estudo caracteriza-se por natureza observacional, tendo sua abordagem 

quantitativa e transversal. A população deste estudo consiste em acadêmicos de Fisioterapia 

que aceitaram participar do estudo por meio de link direto nas redes sociais, via online. 

Resultados: composta por um total de 87 acadêmicos entrevistados, sendo destes 73,6% do 

turno noturno, tendo a maior prevalência do público feminino, 54,02% e todos 

exclusivamente da área da Fisioterapia. Quanto ao conhecimento acerca da exclusividade da 

Dermato-Funcional na área da Fisioterapia e ao conhecimento de algum profissional que atue 

nesta área, 85,21% dos acadêmicos responderam ter conhecimento de algum profissional da 

área da Fisioterapia. Conclusão: considerando os resultados, pode-se identificar o 

crescimento substancial da área de Dermato-Funcional, revelando um maior reconhecimento 

da área por parte da população acadêmica. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Dermato-Funcional. Fisioterapia Estética. 

 

 

EFEITO AGUDO DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO EM PORTADOR DA 

DOENÇA DE PARKINSON: ESTUDO DE CASO 

 

Franciele Botelho da Silva 

Pedro Henrique Soares Ferreira 

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: avaliar a eficácia da fisioterapia na qualidade de vida de um paciente portador da 

doença de Parkinson não praticante da fisioterapia, com atendimentos realizados em 

residência na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: o estudo caracteriza-se 

como uma pesquisa intervencionista, descritiva, quantitativa e de corte transversal. Após o 

completo esclarecimento dos objetivos e procedimentos da pesquisa, o voluntário assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

SOEBRAS sob o parecer 3.576537. A população estudada foi composta por um paciente 

idoso com a idade de 69 anos, portador da doença de Parkinson, que não estava realizando 

atendimento fisioterapêutico no momento da pesquisa, morador da cidade de Montes 

Claros/MG. Os instrumentos utilizados foram: os questionários SF-36 e de Hoehn e Yahr, e 

avaliação do paciente antes e após os tratamentos fisioterápicos. Ressalta-se que houve 

participação de profissional da fisioterapia na execução das sessões práticas. O paciente foi 

tratado durante 2 meses, totalizando 20 sessões. Cada sessão perfazia 50 minutos de duração, 

iniciando cerca de 1 hora após administração dos medicamentos matutinos. Resultados: os 

achados apontaram que após o ciclo de sessões de fisioterapia, ocorreram melhora da 

respiração, da (ADM) dos (MMSS), melhora da força muscular e das atividades de vida diária 

do paciente observado. Conclusão: foi possível concluir que a fisioterapia é de suma 

importância para o portador da doença de Parkinson, pois possibilita melhora do quadro geral 

do acometido pela doença, otimizando suas habilidades e elevando sua qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Fisioterapia. Qualidade de vida. 

 

 

EFEITO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM EPISÓDIOS DE TRAUMAS 

MAMILARES NO PUERPÉRIO 

 

Claudia Patrícia Ferreira 

Robson Silva Tenório 



 

 

28 

 

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: o estudo teve como objetivo avaliar o efeito do laser de baixa potência em 

episódios de traumas mamilares no puerpério em Montes Claros, MG. Materiais e 

Métodos: trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, quantitativa e de corte 

transversal, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS sob o 

parecer 3.548.884. Foi utilizado o Statistic Program for the Social Science – SPSS, versão 

22.0, para armazenamento, recodificação e análise estatística do banco de dados. Foi utilizado 

um questionário semiestruturados composto por doze questões formulado pelos pesquisadores 

para coletas de dados sobre o efeito do laser de baixa potência em episódios de traumas 

mamilares do puerpério. A amostra foi composta por 16 pacientes multíparas ou primíparas, 

com média de idade de 28,4 anos, todas casadas, consideradas na sua maioria de cor parda. As 

puérperas tiveram uma média de 1,3 gestações, sendo destes 68% (n=11) tiveram traumas 

mamilares na primeira gestação. Resultados:  os resultados apontaram que a maioria das 

mulheres conseguiu melhorar os traumas mamilares com até cinco atendimentos do laser 

terapia. Conclusão: tal efeito é considerado satisfatório, já que a porcentagem de puérperas 

que demoraram mais seções para ter uma melhora na sua queixa dor causada pelos traumas 

mamilares foi pequena. 

  

Palavras-chave: Laser de baixa potência. Puérperas. Traumas mamilares. 

  

 

EFEITOS DA AURICULOTERAPIA EM GRADUANDOS DE FISIOTERAPIA 

 

Hugo Leonardo de Magalhães  

Janaina Mendes  

Christiane Athayde Santos  

 

Objetivo: avaliar a eficácia terapêutica da auriculoterapia sobre a ansiedade, o estresse e a 

depressão de graduandos do curso de Fisioterapia. Materiais e Métodos: tratou-se de um 

estudo descritivo exploratório, com uma pesquisa de campo, de corte longitudinal e análise 

quantitativa. Os indivíduos do estudo foram selecionados por triagem, em uma instituição 

privada de Ensino Superior na cidade de Montes Claros/MG, sendo 20 indivíduos de ambos 

os sexos, regularmente matriculados no curso de Fisioterapia. Os instrumentos utilizados 

foram um questionário de delineamento de perfil, a Escala de Ansiedade, Depressão e 

Estresse (EADS-21) e o protocolo APPA, para aplicação das agulhas semipermanentes no 

pavilhão auricular. Resultados: não houve efeitos significativos da auriculoterapia sobre os 

dados vitais dos indivíduos, entretanto esse acontecimento pode ter ocorrido devidos a fatores 

externos que influenciaram diretamente no tratamento. Foi constatado que a utilização da 

auriculoterapia, por meio do protocolo APPA, é capaz de reduzir os escores do EADS-21. A 

análise estatística foi realizada por meio do uso do software Statistical Package for the Social 

Sciences - 25®. O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de 5%. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa Brasil 

(SOEBRAS) sob o parecer de número 3.542.315. Considerações Finais: a auriculoterapia, 

através do protocolo APPA, é eficaz como meio de tratamento para graduandos a fim de 

reduzir os níveis de ansiedade, estresse e depressão. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Ansiedade. Depressão. Auriculoterapia. Estudantes. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE QUEIXAS E LESÕES OSTEOMUSCULARES EM 

PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA FISIOTERAPIA 

 

Marcos Vinicius Ferreira Rocha 

Ruan Jefte Fagundes Silva 

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: avaliar e comparar as queixas e lesões em que os fisioterapeutas estão sujeitos em 

decorrência das atividades laborais de sua profissão e principais segmentos 

afetados. Materiais e Métodos: estudo do tipo observacional, descritivo e transversal, com 

utilização do método “bola de neve”. A amostra foi composta por fisioterapeutas de ambos os 

sexos com idades variadas, que tenham atuação em Montes Claros/MG, e que atenderam aos 

critérios de inclusão da pesquisa. Foram utilizados dois questionários, sendo um contendo 26 

questões baseadas no questionário nórdico de sintomas osteomusculares, e outro questionário 

(Censo de Ergonomia Adaptado) contendo 9 questões relacionadas às queixas do trabalho. A 

tabulação, análise e interpretação dos dados coletados foram realizadas no Statistic Program 

Social Science – SPSS, versão 22.0. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Associação Educativa do Brasil e recebeu aprovação sob o parecer n. 

3.486.212. Resultados: os resultados encontrados mostram que a amostra é composta, em sua 

maioria, por profissionais do sexo feminino 54,2% (n=13), com média de idade de 33,08 

anos. Quando perguntados sobre qual a região e/ou seguimento corporal acometido por 

desconfortos osteomusculares, o mais prevalente foi o pescoço, descrita por 54,1% dos 

entrevistados (n=13), e o segundo desconforto mais prevalente a coluna 41,7% 

(n=10). Conclusão: foi possível identificar uma alta prevalência de distúrbios 

osteomusculares e algias que acometem os fisioterapeutas, pode-se observar que as principais 

queixas foram a dor, graduada como moderada e fadiga muscular que se dava principalmente 

ao final da jornada de trabalho.  

 

Palavras-chave: Distúrbios osteomusculares. Fisioterapia. Trabalho. 

 

 

FLEXIBILIDADE EM IDOSOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

Kelha Márcia Muniz Dias 

Elaine Cristina Alves Carvalho 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: avaliar o grau de flexibilidade em idosos atendidos em uma clínica-escola de 

ensino superior na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Materiais e Métodos: trata-se 

de um estudo do tipo quantitativo, de caráter transversal e analítico. A população foi 

composta por 30 idosos. Inicialmente, eles passaram por uma anamnese e responderam ao 

International Physical Activity Questionnaire – IPAQ, na versão curta. Posteriormente, foi 

realizada a caracterização antropométrica e aplicação do Flexiteste e teste de sentar e alcançar 

para avaliação da flexibilidade. Os dados foram apurados e tabulados por meio do programa 

SPSS versão 22.0 e analisados de maneira descritiva. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Funorte sob o número 3.526.731. Resultados: os idosos apresentaram 

média de idade de 68,3 ± 2,7 anos. Em relação ao nível de flexibilidade definido pelo 

Flexiteste, os participantes apresentaram um desempenho médio de 12,3 ± 2,7 pontos, sendo 

classificados com nível de flexibilidade médio negativo (53,3%). No teste de sentar e 
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alcançar, os idosos do sexo masculino apresentaram média de 21,1 cm (DP 7,4) e um nível de 

flexibilidade classificado em ruim (28,6%) e abaixo da média (28,6%). Já as idosas obtiveram 

uma média de 23,3 cm (DP 7,5) e uma classificação ruim (56,6%). Conclusão: os idosos 

atendidos na clínica-escola apresentaram um nível de flexibilidade baixo ao realizar o 

Flexiteste e o teste de sentar e alcançar. Esses dados contribuem para o melhor conhecimento 

do comportamento da flexibilidade com a idade, além de incentivar os profissionais na sua 

prática profissional a buscar estratégias a fim de minimizar esse declínio da flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Flexibilidade. Idosos. Flexiteste. 

 

 

FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO E SUA RELAÇÃO COM A 

FUNÇÃO SEXUAL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES 

PRATICANTES DE JUMP E CROSS TRAINING 

 

Anathyelly Samara Gonçalves Dias  

João Paulo Borges Medeiros 

Christiane Athayde Santos 

 

Objetivo: avaliar a função dos músculos do assoalho pélvico e sua relação com a função 

sexual e incontinência urinária em praticantes de Jump e Cross Training. Materiais e 

Métodos: trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, transversal analítica. A população foi 

composta por mulheres praticantes de Jump e Cross Training na cidade de Montes Claros - 

MG. Como instrumentos de medida utilizou-se um questionário semiestruturado, (ICIQ-SF) - 

Short Form, FSFI, avaliação funcional do assoalho pélvico e toque vaginal bidigital.  As 

variáveis categóricas foram descritas através de suas frequências simples e relativas e as 

numéricas através de suas médias e desvio padrão. Foram realizados os testes de Shapiro-Wilk 

e Levene, o teste de Mann Whitney e foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. O 

nível de significância estabelecido foi de 5%. O estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da SOEBRAS com o parecer de número 3.502.273. Resultados: a amostra foi 

composta por 27 mulheres com média de idade de 30,2 anos (±4,8). A média do escore geral 

do ICIQ-SF foi de 0,3 (±1,1), o FSFI obteve média de 28,3(±4,6). Somente dez mulheres 

aceitaram submeter-se ao toque bidigital e, segundo a classificação pela AFA a média geral 

foi de 3,7 (±0,5). Os resultados apontaram uma correlação fraca entre função muscular do 

assoalho pélvico e índice de função sexual r=0,38 (p=0,917). Conclusão: os resultados 

apontaram que as mulheres que praticam Jump e Cross training incluídas nesse estudo 

apresentam boa função dos músculos do assoalho pélvico, são continentes e têm boa função 

sexual.  

 

Palavras-chave: Assoalho Pélvico. Exercício Físico. Força Muscular. Incontinência Urinária. 

Sexualidade. 

 

 

FUNCIONALIDADE EM IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO 

 

Débora Mariany Mendes Santos 

Maxuel Oliveira Dos Santos 

Francielle Vieira De Souza 
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Objetivo: verificar a funcionalidade dos idosos com osteoartrite de joelhos atendidos em uma 

clínica escola de fisioterapia. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de natureza 

observacional e descritiva, com abordagem quantitativa e transversal. A população foi 

composta de oito idosos que apresentam osteoartrite de joelho atendidos na Clínica Escola de 

Fisioterapia. Foram avaliados pela Escala Visual Analógica, questionário de WOMAC e 

questionário Algofuncional de Lequesne. Os dados foram apurados e tabulados por meio do 

Statistical Package for the Social Sciences - 25® e analisados e apresentados de maneira 

descritiva. O estudo foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas, pelo parecer de número 3.660.591. Resultados: na escala visual 

analógica a intensidade de dor referida pelos entrevistados foi de pontuação 10 para dor em 

movimento. No questionário de WOMAC os idosos apresentaram intensidade de dor para 

subir e descer escadas e ficando em pé. No Questionário Algofuncional de Lequesne, o nível 

de incapacidade grave representou 65,5%. Conclusão: os idosos que participaram da pesquisa 

apresentam como característica mais importante de dor forte e muito forte para subir e descer 

escadas e ficando em pé, ao verificar o domínio função física apresentaram dificuldade para 

subir escadas e apresentando um nível de incapacidade grave. 

 

Palavras-chave: Idosos. Funcionalidade. Osteoartrite.  

 

 

GAMETERAPIA: OS EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA COMBINADO COM 

REALIDADE VIRTUAL EM IDOSOS DA COMUNIDADE 
 

Mônica Martins Teixeira 

Paulo Tadeu Morais Fagundes 

Christiane Athayde Santos 

Rafael Silveira Freire 

 

Objetivo: investigar os efeitos de um protocolo de treino em esteira associado com a 

utilização de óculos de realidade virtual em indivíduos idosos. Materiais e Métodos: trata-se 

de um ensaio clínico, randomizado de caráter prospectivo, comparativo, longitudinal e análise 

quantitativa. A amostra foi composta por 21 participantes randomizados em Grupo 

Treinamento com Realidade Virtual (GTRV) que executaram um treino de caminhada em 

esteira com a utilização dos óculos de realidade virtual; o Grupo de Treino em Esteira (GTE) 

sem a utilização dos óculos e o terceiro grupo denominado Grupo Controle (GC). Foram 

aplicados os testes: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), “Time Up Go” (TUG), Teste de 

Caminhada de 6 Minutos (TC6), Escala de BERG e Escala de BORG. Para o tratamento 

estatístico dos dados foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk, Levene, Kruskal Wallis, 

ANOVA one way e a versão 25.0 do programa Statiscal Package for the Social Science 

(SSPS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Associação Educativa do Brasil - 

SOEBRAS, sob parecer de número 3.501.950. Resultados: os resultados obtidos nessa 

pesquisa foram BERG (p = 0,035), TUG (p = 0,869), TC6 (p = 0,370) e BORG (p = 0,641). 

Eles revelaram uma melhora no equilíbrio e mobilidade funcional, entretanto, a análise 

estatística não apontou resultados relevantes. Conclusão: surge a necessidade de novos 

estudos que evidenciem a partir de um número amostral maior os benefícios dos óculos de 

realidade virtual associado ao treino em esteira para idosos. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio. Fisioterapia. Idosos. Realidade Virtual. 
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM MULHERES PRATICANTES DE 

CROSSFIT 

 

Estefânia Méssia Lafetá 

Maria Angélica Nogueira Silva 

Bárbara Kellen Antunes Borges  

 

Objetivo: a presente pesquisa teve como objetivo investigar a ocorrência de incontinência 

urinária de esforço em mulheres praticantes de Crossfit em Montes Claros/MG. Materiais e 

Métodos: trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, observacional e de corte transversal. 

Foram utilizados dois questionários adaptados, o primeiro referente à identificação pessoal e 

histórico uroginecológico e o segundo, sobre perda de urina durante a prática do Crossfit. A 

tabulação, análise e interpretação dos dados coletados foram realizadas no Statistic Program 

for the Social Science – SPSS, versão 22.0. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Associação Educativa do Brasil e recebeu aprovação sob o parecer n. 3.486.036.  

Resultados: com base nos resultados obtidos apenas 20% das mulheres relataram perda de 

urina durante a prática do Crossfit. Foi observado também que a maioria das praticantes 

possuía um bom conhecimento sobre a IUE (95%), em relação à frequência e tempo de 

prática do Crossfit, 85% realizam três vezes ou mais durante a semana e 55% realizam a 

prática a mais e 2 anos. Conclusão: após a conclusão do estudo foi possível verificar a 

escassez de trabalhos que buscam maior correlação do surgimento da IUE relacionada à 

prática do Crossfit. 

  

Palavras-chave: Crossfit. Incontinência Urinária. Fisioterapia. 

 

 

INCONTIÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES IDOSAS: FATORES 

PREDISPONENTES, PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

 

Evellyn Versiani Câmara  

Gesloá Samalia Ribeiro Monção  

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: avaliar os benefícios e os efeitos da fisioterapia conservadora no tratamento da 

incontinência urinaria em mulheres. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo 

de abordagem qualitativo, os sujeitos do estudo foram mulheres idosas, que tiveram 

acompanhamento na Clínica Escola de Fisioterapia Funorte na cidade de Montes Claros- MG 

no período de fevereiro de 2018 a junho de 2019. Participou deste estudo mulheres com 

incontinência urinaria e que foram tratadas com a fisioterapia. Foi aplicada uma ficha com 

questões sobre os dados pessoais, o questionário de análise do tipo de incontinência proposto 

por Gaudenz-Fragebogen, e o questionário de qualidade de vida em incontinência urinaria 

King`s Health Questionnaire. N° Parecer: 3.637.400 Resultados: o resultado obtido foi que a 

incontinência urinaria mista teve a maior prevalência nas pacientes atendidas na clinica 

escola, onde teve também o maior tempo de tratamento. Foram aplicados os dois 

questionários onde obteve o seguinte resultado: No questionário de tipo de incontinência o 

Urge- escore apresentou uma média de 10,95 e o estresse-score apresentou uma média de 

14,65 sendo assim a incontinência de esforço a maior prevalência. No questionário da 

avaliação da qualidade de vida a média foi de 62,55. Conclusão: conclui-se que são 

necessários mais estudos sobre o tratamento da incontinência urinaria com a fisioterapia. 
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Palavra-chave: Incontinência Urinária. Fisioterapia Conservadora. Musculatura do Assoalho 

Pélvico. 

 

 

LESÕES ESPORTIVAS: UM ESTUDO COM ATLETAS PRATICANTES DE JIU-

JITSU EM UMA ACADEMIA DE MONTES CLAROS - MG 

 

Thiego Araújo Costa 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: analisar o percentual de lesões em praticantes de artes marciais, da modalidade de 

Jiu-Jitsu, de acordo a sua graduação esportiva. Materiais e Métodos: estudo observacional e 

descritivo, de caráter quantitativo, transversal e comparativo, realizado com 17 praticantes de 

Jiu-Jitsu de uma academia de Montes Claros-MG. Avaliados através do Questionário 

Correlação entre Técnicas e Lesões de Praticantes de Jiu-Jitsu. Os dados foram apurados e 

tabulados por meio do Statistical Package for the Social Sciences - 25® e analisados e 

apresentados de maneira descritiva. O estudo foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas.  Resultados: o tempo de prática obteve 

média de 3,8 ± 1,6 anos. A prevalência de lesões foi de 94,1% (n=16). Quanto à localização 

das lesões, o joelho foi a articulação mais acometida (50%; n=8). As lesões relatadas 

ocorreram tanto contra técnica do adversário quando na própria técnica indicando em ambos 

os casos 62,5%. Houve um menor número de lesão devido ao excesso de treno, atingindo 

25% do total de lesões. Conclusão: os atletas que praticam jiu-jitsu estão propícios a algum 

tipo de lesão sendo possível observar que as técnicas aplicadas passagem de guarda, 

derrubada e pegada predispõe o atleta a algum tipo de dano e estão mais propícios de 

sofrerem alguma lesão durante os treinamentos que em competições. 

 

Palavras-chave: Graduação. Jiu-Jitsu. Lesões. 

 

 

LINFEDEMA DE MEMBROS SUPERIORES EM PORTADORAS DE CÂNCER DE 

MAMA MASTECTOMIZADAS E A APLICABILIDADE DA KINESIO TAPING: UM 

RECORTE DOCUMENTAL 

 

Emily Rodrigues Carvalho 

Josimara de Fátima Fernandes 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: verificar, por meio do banco de dados do DATASUS, a incidência de câncer de 

mama e mastectomia parcial ou total, e por meio de produções científicas, a aplicabilidade 

Kinesio Taping na redução do linfedema em mulheres mastectomizadas de maneira parcial ou 

total. Materiais e Métodos: pesquisa documental, descritiva e analítica, realizada a partir de 

dados secundários do banco de dados do DATASUS e de dados literários, publicados no 

período de 2010 a 2019. Resultados: a análise dos resultados demonstrou a eficácia da terapia 

Kinesio Taping no tratamento de linfedema de membros superiores em pacientes portadoras 

de câncer de mama mastectomizadas, seja utilizada de forma isolada, seja de forma 

combinada com outras técnicas. Conclusão: mediante os resultados, foi possível depreender 

que o aumento no número de casos de câncer de mama, aliado aos procedimentos cirúrgicos 

de mastectomia total ou parcial, favorece o surgimento de linfedema nos membros superiores; 
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por conseguinte, técnicas fisioterápicas, como a kinesio taping vem sendo empregada para 

auxiliar no tratamento do linfedema. 

 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Linfedema. Fitas Adesivas de Kinesio. 

 

 

LOMBALGIA GESTACIONAL EM PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DO 

MÉTODO PILATES 

 

Tâmisa Dayana Araújo Abreu 

Victória Gonçalves Ribeiro 

Renata Ribeiro Durães 

 

Objetivo: avaliar a presença de lombalgia em gestantes praticantes e não praticantes do 

método pilates. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, comparativo, 

quantitativo e de corte transversal. A amostra foi composta por 19 gestantes do segundo ao 

terceiro trimestre das clínicas de pilates e de ginecologia, divididas em dois grupos distintos 

de praticantes e de não praticantes do método. Para coleta de dados, foram utilizados 

questionários elaborados pelas próprias pesquisadoras para mensurar aspectos relacionados à 

lombalgia, e a Escala Visual Analógica para avaliar a intensidade da dor. A análise estatística 

foi realizada de forma descritiva por meio do programa SPSS 20.0 (Software Statitical 

Package for the Social Sciences). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) com parecer consubstanciado nº 3.507.048. 

Resultados: por intermédio do estudo, foi possível observar que o método pilates foi benéfico 

para as praticantes, pois observou-se melhora da lombalgia e redução da intensidade da dor 

mensurada pela escala visual analógica, em comparação com as participantes não praticantes 

do método. Conclusão: conclui-se que a prática do método pilates proporciona benefícios 

para as gestantes, como a diminuição da dor lombar no que tange à intensidade e à diminuição 

do desconforto que são oriundos do processo de gestação. 

 

Palavras-Chave: Dor lombar. Gestantes. Técnicas de Exercício e de Movimento. 

  

 

NÍVEL COGNITIVO E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

Suéllen da Conceição Moreira 

Thallyta Grazielle Nobre Azevedo 

Simone Valéria Dias Souto 

 

Objetivo: avaliar a capacidade funcional e o nível cognitivo do idoso institucionalizado.  

Materiais e Métodos: o presente projeto trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de 

caráter transversal, realizado em uma instituição de longa permanência do município de 

Montes Claros – MG, cuja população para análise foi composta por 50 idosos. O presente 

estudo utilizou o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), a Medida De Independência 

Funcional (MIF) e um questionário sociodemográfico. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Associação Educativa Brasil (SOEBRAS), sob o parecer de número 

3.643.301, emitido em 18 de novembro de 2019. Resultados: 52,9% dos idosos eram do sexo 

masculino e 47,1% do sexo feminino. Predominaram idosos com faixa etária de 60 a 68 anos 

(64,7%), com ensino fundamental incompleto (58,8%), de estado civil solteiro (47,1%) e 
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64,7% trabalharam mais tempo em zona urbana. No MEEM, foi obtido um escore total com 

uma média de 16,3 (n=17), em que a média 17,7 foi masculino e 14,8 feminino. A média 

geral do MIF foi de 30,5, resultando em 23,4 para sexo feminino e 36,5 para o sexo 

masculino. Conclusão: diante dos resultados, foi possível observar a prevalência da 

diminuição da cognição no sexo feminino em relação ao sexo masculino, mostrando, assim, 

que mulheres idosas precisam de uma atenção maior quanto à cognição. Em relação à 

capacidade funcional, teve uma maior prevalência no sexo masculino, indicando que os 

homens têm um maior índice de incapacidade funcional. 

 

Palavras-chave: Nível Cognitivo. Idosos. Capacidade Funcional. 

 

 

OCORRÊNCIAS DE TRAUMAS E QUEDAS EM IDOSOS PRATICANTES DE 

ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE 

 

Camila da Silva Machado  

Lais Gusmão  

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: o presente estudo tem como objetivo identificar os traumas decorrentes de quedas 

sofridas por idosos praticantes de atividades físicas ao ar livre. Materiais e Métodos: trata-se 

de uma análise observacional, transversal e descritiva e quantitativa. Foram entrevistados 

idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, praticantes de atividades ao 

ar livre, que fossem residentes da cidade de Montes Claros/MG e que voluntariamente 

participaram do estudo, respondendo aos questionários contendo perguntas nórdicas sobre 

trauma e quedas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 

Brasileira de Educação, SOEBRAS, sob o parecer 2.570.759. Após a aprovação, os 

questionários foram aplicados e analisados no programa Stastistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0. Resultados: dos 48 entrevistados, a maioria apresentou o medo 

em sofrer traumas. Os que já sofreram, ressaltaram a importância de praticarem atividades 

físicas para retardar esse processo de fragilidade em que os idosos da atualidade vêm 

sofrendo. Conclusão: conclui-se que as atividades ao ar livre proporcionam uma melhora na 

qualidade de vida do público idoso, além de devolver a funcionalidade e independência destes 

indivíduos.  

 

Palavras-chave: Traumas. Quedas. Atividade física. Idosos. 

 

 

OSTEOARTROSE: FATORES RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DA 

DOENÇA 

 

Gabriel Ferreira de Souza 

Lorena Pereira Nazário 

Francielle Vieira de Souza  

 

Objetivo: analisar o perfil dos pacientes diagnosticados com Osteoatrose atendidos pela 

Clínica de Fisioterapia São Lucas, no Município de Montes Claros-MG. Materiais e 

Métodos: este estudo é de caráter transversal e descritivo, realizado com 33 pacientes, de 

ambos os gêneros, atendidos na clínica de Fisioterapia Espaço São Lucas, em Montes Claros, 

MG, selecionados dentre aqueles que realizavam atendimento com a patologia de artrose. Os 
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dados sobre a osteoartrose foram coletados por meio da plataforma online, com a utilização da 

versão do Google Formulários. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer de número 

3.677.350. Resultados: a articulação mais acometida por essa afecção foi o joelho (30,3%), 

seguido de ombro (18,2%). Foi possível verificar também que os sintomas surgiram em sua 

maioria após os 30 anos (66,7%) e que o tratamento de primeira escolha destes pacientes foi a 

fisioterapia (54,9%). Importante salientar que todos os entrevistados informaram melhora com 

o tratamento empregado. Conclusão: os resultados obtidos permitem constatar que 

Osteoartrose, apesar de acometer pessoas das mais diversas faixas etárias, apresenta uma 

predominância de ocorrência entre os idosos. 

  

Palavras-chave: Osteoartrose. Articulações. Fisioterapia. 

 

 

PERCEPÇÃO DO PORTADOR DE HÉRNIA DE DISCO ACERCA DO 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

 

Camila Almeida Guida 

Valmir Juneo Ferreira 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: analisar os benefícios do tratamento fisioterapêutico em pacientes com diagnóstico 

clínico de hérnia de disco. Materiais e Métodos: o presente estudo de natureza descritiva 

caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, quantitativa e transversal. Foi 

realizado um questionário online para a coleta de dados a respeito dos benefícios do tratamento 

fisioterapêutico no paciente com hérnia discal. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

parecer de número 3.650.430. Resultados: foi evidenciada prevalência de hérnias discais em 

indivíduos com idade entre 38 a 42 anos, do gênero masculino, com predominância na região 

lombar, tendo como principal fator de risco pegar/carregar peso. Como método de tratamento 

conservador, 68,3% dos participantes da pesquisa relataram ter realizado fisioterapia enquanto 

que 61% dos indivíduos relataram ter associado exercícios ao método de tratamento. De 41 

entrevistados, 30 afirmaram que o tratamento fisioterapêutico auxiliou na redução do quadro 

álgico. Conclusão: pode-se concluir que o tratamento fisioterapêutico, através das suas 

diversas modalidades de tratamento, propicia benefícios ao portador de hérnia discal, 

reduzindo o quadro álgico e melhorando todo o complexo cinesio-funcional. 

 

Palavras-chave: Hérnia de disco. Benefícios. Tratamento fisioterapêutico. 

 

 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS EM UMA 

CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

 

Maria Erica Bispo 

Natália Naiara Soares Ribeiro 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: avaliar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes atendidos na Clínica-escola 

Dermatofuncional da Funorte por meio de análises de prontuários. Materiais e Métodos: o 

estudo apresenta caráter documental, retrospectivo e transversal, com a análise de prontuários 

dos pacientes atendidos na Clínica-escola de Fisioterapia Dermatofuncional localizada no 

município de Montes Claros-MG. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer de 
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número 3.526.729. Resultados: 91% dos pacientes eram do sexo feminino e 9% do sexo 

masculino. Em relação ao estado civil, 46% dos pacientes eram solteiros e 42%, casados, na 

idade dos 25 anos. A principal queixa principal foi a gordura localizada com 28% dos casos. 

No que diz respeito aos tratamentos mais realizados, a limpeza de pele e a esfoliação são 

procedimentos realizados por 11,06% dos pacientes para o tratamento de acne. A segunda 

conduta mais utilizada foi o peeling diamante: 9,68%. Conclusão: observou-se a prevalência 

de maior número de atendimentos do sexo feminino, solteiros, na faixa etária dos 25 anos. A 

principal queixa foi a gordura localizada, e os procedimentos mais realizados foram limpeza 

de pele, esfoliação, seguido do peeling diamante. 

 

Palavras-chave: Dermatofuncional. Prontuários. Perfil clínico e epidemiológico.  

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DOS PACIENTES COM PARALISIA 

CEREBRAL ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR 

 

Ana Maria Moreira Fonseca 

Thaynara Rodrigues Veloso 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: analisar o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes com Paralisia Cerebral 

(PC) atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da FUNORTE. Materiais e Métodos: trata-

se de um estudo documental, transversal e retrospectivo. A população foi composta por 26 

prontuários de pacientes com Paralisia Cerebral, submetidos a tratamento fisioterapêutico na 

Clínica Escola de Fisioterapia FUNORTE entre Julho de 2016 e Julho de 2019. Para a coleta 

de dados foi utilizado um formulário criado pelas próprias pesquisadoras. Os resultados foram 

organizados em gráficos, utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences – 

SPSS, versão 20.0. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer de número 3.590.195. 

Resultados: foi observada uma prevalência de pacientes com faixa etária acima de 10 anos, 

sexo masculino, tipo de PC Espástico com acometimento tetraparético e as técnicas 

fisioterápicas: Alongamento, mobilização articular, dissociação de cintura pélvica, 

fortalecimento, treino de marcha e método Bobath. Conclusão: destacaram-se nesse estudo as 

características relevantes dos pacientes com PC e os tratamentos mais abordados no ambiente 

acadêmico e na prática clínica, demonstrando a importância da intervenção fisioterapêutica na 

qualidade de vida desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Epidemiologia. Fisioterapia. 

 

 

PNEUMONIA EM PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA E DESFECHOS DE 

INTERVENÇÕES FISIOTERÁPICAS EM INTERNADOS EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTESIVA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE ENSINO 

 

Eloá Sales Lafetá 

Laryssa Mendes Dias 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivos: o objetivo deste estudo é analisar o contexto de atuação do fisioterapeuta em 

pacientes da Unidade de Terapia Intensiva para adultos que adquiriram pneumonia e o perfil 

desses indivíduos. Materiais e Métodos: o estudo apresenta caráter retrospectivo, descritivo, 
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corte transversal e análise quantitativa e foi realizado em um hospital do município de Montes 

Claros – MG, com uma amostra de 165 prontuários de pacientes que passaram pela Unidade 

de Terapia Intensiva para adultos de janeiro de 2018 a agosto de 2019. Foi realizada análise 

estatística bivariada, por meio do teste do Qui-quadrado. Para tratamento dos dados, usou-se 

uma planilha Software Excel e, para o tratamento estatístico, utilizou-se o programa Statiscal 

Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. Resultados: após aplicação dos critérios 

de inclusão, foram inseridos na pesquisa os prontuários de pacientes em ventilação mecânica 

invasiva que adquiriram pneumonia durante o período de internação, obtendo-se uma amostra 

final de 45 prontuários. Dessa amostra foi possível extrair o perfil desses pacientes, as 

características da atuação do fisioterapeuta nesse cenário e conseguintes desfechos clínicos 

dos clientes atendidos. Conclusão: observaram-se os mecanismos de atuação do 

fisioterapeuta no paciente com pneumonia e em ventilação mecânica internado na Unidade de 

Terapia Intensiva, retratando a intervenção constante desse profissional com esses pacientes. 

Foi constatada também uma alta taxa de óbitos pós-aquisição da pneumonia, observando que 

a maioria desses era idosa. 

 

Palavras-chaves: Cuidados intensivos. Pneumonia. Respiração Artificial. 

 

 

PREVALÊNCIA DA ASMA E FATORES CORRELATOS 

 

Heloá Lacerda Oliveira 

Lucrécia Soares de Matos 

Francielle Vieira de Souza 

 

Objetivo: apresentar dados longitudinais oficiais sobre o impacto da asma no Brasil entre 

2013 e 2018. Materiais e Métodos: estudo descritivo de dados extraídos de um banco de 

dados do governo brasileiro entre 2013 e 2018, no qual foram analisadas as hospitalizações, 

os óbitos por asma e o tempo das hospitalizações. Resultados: os resultados foram constantes 

e as taxas mais significativas foram a redução de 38% do número de hospitalização. O índice 

de óbitos no Brasil ainda é grave, embora tenha ocorrido uma pequena diminuição de 35%. 

Conclusão: a mortalidade da asma no Brasil ainda é muito alta se levarmos em conta que a 

asma é uma doença tratável. Apesar da diminuição das hospitalizações nos últimos anos, os 

números absolutos ainda são notáveis e resultam em relevantes custos diretos e indiretos à 

sociedade.  

 

Palavras-chave: Prevalência. Manobras respiratórias. Asma. 

 

 

PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES OSTEOMUSCULARES EM PROFESSORES DE 

ESCOLA PÚBLICA 

 

Brenda Évely Santana de Menezes 

Jéssica Gualberto Elias Diamantino 

Christiane Athayde Santos 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: investigar a prevalência de disfunções osteomusculares em professores de uma 

escola pública de níveis fundamental e médio de Montes Claros (MG). Materiais e Métodos: 

trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e análise quantitativa. A população foi 
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composta por 90 professores de ensino fundamental e médio. Foram aplicados um 

questionário Sociodemográfico e o questionário Nórdico. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil sob o parecer de número 

3.526.638. Resultados: dos participantes, 15 (71,4%) são do sexo feminino, são casados 11 

(52,4%). Quanto ao nível de graduação, 10 (47,6%) têm especialização e 7 (33,3%) têm entre 

16-20 anos de formação. Praticam atividade física regularmente 11 (52,4%). Nos últimos 12 

meses, 12 (57,1%) dos professores referiram dor no pescoço e 6 (28,6%) tiveram 

impedimentos para a realização de atividades de trabalho doméstico ou lazer devido a dor na 

região inferior das costas. Nos últimos sete dias que precederam a aplicação do questionário 

nórdico, o pescoço foi a região apontada por 5 (23,8%) como sítio de dor. Conclusão: a 

ocorrência de sintomas musculoesqueléticos nos professores do presente estudo apresentou-se 

elevada, sendo as regiões mais afetadas o pescoço, ombro e parte inferior das costas, causando 

impedimento para a realização de atividades profissionais, domésticas ou lazer. Os resultados 

são relevantes para os próprios professores uma vez que poderão gerar um debate sobre a 

adoção de medidas de prevenção e de tratamento. 

 

Palavras-chave: Docentes. Ensino Básico. Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho.  Dor Musculoesquelética. 

 

 

PREVALÊNCIA DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA E CAPACIDADE 

FUNCIONAL DE USUÁRIOS DE UM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

 

Késsia Alesssandra Neri Rocha 

Talita Rubia Neves da Silva 

Christiane Athayde Santos 

 

Objetivo: estimar a prevalência de dor crônica musculoesquelética e avaliar a capacidade 

funcional de usuários de um serviço de Fisioterapia. Materiais e Métodos: trata-se de um 

estudo transversal, epidemiológico, observacional e descritivo. A população constou de 

pacientes com idade igual ou superior a 18 anos encaminhados ao serviço de Fisioterapia em 

uma Clínica Escola na cidade de Montes Claros (MG). Como instrumentos de medida 

utilizou-se um questionário semiestruturado, Inventário Breve da Dor (BPI) e o Health 

Assessment Questionnaire (HAQ). Realizou-se análise estatística descritiva e foram utilizados 

os testes do Qui-quadrado, teste t de Student e Mann-Whitney. A análise estatística foi 

realizada no SPSS® versão 25 e, o nível de significância estabelecido para todas as análises 

foi de 5%.  Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da SOEBRAS sob o 

parecer de número 3.542.314. Resultados: participaram do estudo 46 indivíduos com 

predominância do sexo feminino 39 (84,8%). Entre os participantes 23(50%) tinham queixa 

de dor musculoesquelética e a prevalência de dor crônica foi de 21 (91,3%). Houve 

associação significativa entre a escolaridade e ausência de dor crônica e, diferença estatística 

entre as médias do HAQ e prática de atividade física. Conclusão: percebe-se que a dor 

crônica é um agravo que acomete considerável parcela das mulheres, indivíduos com menor 

escolaridade e insuficientemente ativos. Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de 

políticas públicas de saúde para a realização de ações de prevenção, avaliação e tratamento da 

dor em todas as esferas de atenção à saúde. 

 

Palavras-chave: Prevalência. Dor Crônica. Saúde Pública. 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES DESPORTIVAS EM ATLETAS DE CORRIDA 

AMADORA 

 

Lúcio Matteus Ribeiro da Silva 

Samuel Gomes dos Santos 

Simone Valéria Dias Souto 

 

Objetivo: estimar a prevalência de lesões desportivas em atletas de corrida amadora. 

Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de caráter descritivo, corte transversal e análise 

quantitativa. Foi realizado em uma academia de preparação física na cidade de Montes Claros 

- MG com um grupo de 40 corredores amadores de ambos os sexos. Como critério de 

inclusão utilizou-se o indivíduo possuir idade mínima de 18 anos e ser praticante de corrida 

amadora no período mínimo de um ano. Os instrumentos utilizados foram um questionário 

para colher os dados inicias onde este também servirá para avaliar a prevalência de lesões nos 

atletas, além disso, foi utilizado o Step Down Test para avaliar o valgismo dinâmico. Os dados 

coletados foram reunidos e armazenados em uma planilha no Software Excel 2016 e 

analisados com o programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0 - SPSS-

20®. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do 

Brasil, onde foi aprovado com parecer consubstanciado número 3.501.935. Resultado: 55% 

dos atletas que participaram da pesquisa obtiveram algum tipo de lesão, sendo a canelite a de 

maior acometimento, e o local que mais acometeu os atletas foram nos membros inferiores. 

Conclusão: pode-se concluir que os atletas que praticam corrida de rua estão propícios a 

sofrer algum tipo de lesão durante a prática do esporte. O presente estudo teve resultados 

positivos, apontando variáveis que se não observadas pelo atleta e pela equipe de preparação 

acarreta danos significativos para o praticante.  

 

Palavras-chave: Corrida. Lesões. Valgo. Fisioterapia. 

 

 

PREVALÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM PRATICANTES DE 

CROSSFIT 

 

Anielly Pimenta de Quadros 

Katy Rosiane Ramos Barbosa 

Bárbara Kellen Antunes
 
Borges 

 

Objetivo: avaliar a prevalência de lesões musculoesqueléticas em praticantes de Crossfit da 

cidade de Montes Claros – MG.  Materiais e Métodos: trata-se de um estudo do tipo 

observacional, descritivo, quantitativo e de corte transversal. A amostra foi constituída por 

praticantes de Crossfit que frequentam academias de Montes Claros - MG, de ambos os sexos, 

de idade entre 18 e 40 anos e que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa. Foram 

utilizados dois questionários validados, (Nórdico, MIR-Q), e um questionário adaptado 

(Questionário Internacional de Atividade física Versão Curta). Os dados foram tabulados em 

uma planilha do Microsoft Office Excel 2010
®
 e em seguida exportados para análise 

estatística no SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0.  O projeto foi 

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

aprovação sob o parecer n. 3.502.259. Resultados: os resultados encontrados apontam a 

prevalência de praticantes do sexo feminino, foi constatado que 89,7% (26) realizaram 

alongamento antes da prática do Crossfit, esses em sua maioria não apresentaram lesões 

relacionadas ao esporte, os que apontaram foram do tipo: Fratura fibular, tendinite de ombro e 



 

 

41 

 

no joelho.  No entanto, houve uma minoria que apresentou lesões do tipo: joelho, tendinite de 

ombro e fratura fibular. Conclusão: fica clara a necessidade de detalhamento em torno da 

prática do Crossfit, no intuito de apontar os segmentos corporais mais susceptíveis ao esforço 

e possíveis orientações, passíveis de serem praticadas pelos instrutores, sobre a prevenção das 

lesões musculoesqueléticas.  

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Crossfit. Lesão. 

 

 

PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE 

LITERATURA 

 

Ana Carla Fernandes Pereira 

Kelly Aparecida Martins Ferreira 

Simone Valeria Dias Souto 

 

Objetivo: o presente estudo visa verificar os principais motivos e prevalência das quedas em 

idosos. Materiais e Métodos: realizou-se uma revisão de literatura por meio das bases 

eletrônicas de dados: Biblioteca Virtual, Google Acadêmico e Scielo no período de 2002 a 

2019, com os seguintes descritores: Idosos, Quedas, prevalência e motivos das quedas. Foram 

selecionados 36 artigos, dentre os quais 11 do Google acadêmico, 3 do Scielo, 26 da 

biblioteca virtual. Resultado: destacamos que as quedas apresentam fatores de risco nas quais 

podem ser priorizadas na atenção ao idoso, com o intuito de reduzir as consequências. Os 

fatores de risco relevantes citados pelos artigos foram sexo feminino, idade avançada usa de 

medicamentos, alterações de equilíbrio e fragilidade hipertensão e as consequências 

provocadas pela queda foram, principalmente, os impactos emocionais, nos quais inclui-se o 

medo recorrente de nova queda, além dos prejuízos físicos como fraturas e escoriações, que 

podem vir a limitar a autonomia e capacidade funcional do idoso. A prevalência de quedas 

apresentou índices importantes, trazendo repercussões prejudiciais à saúde dos idosos. 

Considerações finais: diante disso, ressalta-se a necessidade de maior atuação dos 

profissionais de saúde na prevenção de quedas, por meio de ações integrais, com vistas à 

contribuir para a qualidade de vida dos longevos e diminuir as consequências negativas deste 

evento sobre sua saúde. 

 

Palavras-chave: Quedas. Prevalência. Motivos das Quedas. 

 

 

VENTOSATERAPIA NA DOR E MOBILIDADE LOMBAR DE COSTUREIRAS 

 

Emilly Ferraz Mendes 

Mariana Ferreira Rocha 

Christiane Athayde Santos 

 

Objetivo: investigar os efeitos imediatos da ventosaterapia na dor e mobilidade lombar de 

costureiras. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de corte transversal e análise 

quantitativa realizado com costureiras de duas empresas têxteis do setor privado de Montes 

Claros – MG. Foram avaliadas através de questionário estruturado, McGill, IMC, Índice de 

Incapacidade de Oswestry, EVA e Teste de Schober. Foi aplicada a ventosaterapia de forma 

deslizante na região de paravertebrais lombares e em seguida reavaliadas para saber a 

intensidade de dor e mobilidade lombar. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa da SOEBRAS, sob o parecer de 3.501.959 emitido em 12 de agosto de 2019. 

Resultados: participaram da pesquisa 17 costureiras com média de idade de 42,9 (±10,4) anos 

e média de IMC de 25,5 (±4,9) (Kg/m²). A análise estatística evidenciou que o aumento do 

IMC não esteve associado ao aumento da intensidade de dor (r=0,35) (p=0,166), que a 

ventosaterapia apresentou-se bem-sucedida mediante a diminuição da intensidade da dor tanto 

no cálculo estatístico (p=0,002) quanto clinicamente e sobre o aumento da mobilidade lombar 

também teve valor significativo (p=0,036), todavia, este resultado não mostra significância na 

prática clínica. Conclusão: a ventosaterapia mostrou-se eficaz na melhora da intensidade da 

dor na região lombar com apenas uma aplicação, porém, não mostrou alteração na mobilidade 

lombar pela análise do teste de Schober. Sugere-se que sejam realizados mais estudos com 

este público e esta técnica, utilizando o inclinômetro ou eletrogoniômetro para avaliar a 

mobilidade da coluna lombar. 

 

Palavras-chave: Lombalgia. Amplitude de Movimento Articular. Técnicas de Fisioterapia. 

 

 

 

FONOAUDIOLOGIA 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA FONOTERAPIA DO DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM DO TEA 

 

Bruna Freitas da Silva 

Marla Vieira Santos 

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: analisar aspectos trabalhados na fonoterapia, no desenvolvimento da linguagem em 

pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista em Montes Claros- MG. 

Materiais e Métodos: participaram da pesquisa crianças a partir de 03 de idade, com 

diagnóstico do TEA, de ambos os sexos, sendo cadastradas em uma associação de apoio ao 

autista na cidade de Montes Claros - MG. Foi realizada a aplicação de questionários, onde 

primeiramente buscaram-se dados pessoais e posteriormente questões relativas ao 

desenvolvimento da criança com TEA antes e após a fonoterapia. A coleta de dados foi 

realizada presencialmente, com aviso prévio aos responsáveis. Por se tratar de um estudo 

envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do Brasil, SOEBRAS, sendo aprovado sob o parecer 

de nº 066117/2018 como preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados: das 30 crianças avaliadas, foi analisada melhor comunicação entre pais e filhos, 

com uma redução de 13%, além da interação da criança e comunicação com outras pessoas 

sem ser da família, sendo também analisada a negação de alguns pais sobre o diagnóstico e 

informações escassas de como se relacionar com seus filhos. Conclusão: foi possível 

observar a importância da fonoaudiologia na qualidade de vida da criança com autismo, bem 

como o esclarecimento do TEA e apoio do profissional juntamente com pais e familiares, para 

uma melhor terapia e prognóstico.  

  

Palavras-chave:  Autismo. TEA. Fonoaudiologia. Linguagem. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ROUQUIDÃO E PROBLEMAS EMOCIONAIS EM 

PROFESSORES 

 

Paula Andresa Pereira Gonçalves 

Tainá Campos Meireles 

Viviane Maia Santos 

Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa 

 

Objetivo: verificar a associação entre a rouquidão e os problemas emocionais em professores. 

Materiais e Métodos: estudo epidemiológico, transversal e analítico. A população alvo foi 

composta por professores que atuam no ensino fundamental e médio de escolas públicas 

estaduais de Montes Claros - MG. Para cálculo da amostra foi utilizada fórmula 

fundamentada em prevalência de 50% com a intenção de obter o maior tamanho amostral 

possível e maior poder de inferência para diferentes variáveis. Aplicou-se um questionário 

sociodemográfico, ocupacional e os seguintes instrumentos: Beck Depression Inventory - 

BDI, Teste de Lipp (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos - ISSL), Cuestionário 

para la Evaluacióndel Síndrome de Quemarse por el Trabajo - CESQT, sendo utilizado para 

este estudo o SB-Total. Para a análise foi realizado o teste de qui-quadrado de Pearson e 

adotou-se um nível de significância estatística de 5% (p≤0,05). O projeto foi aprovado pela 

Unimontes sob o número 1.293.458. Resultados: participaram 632 professores, média de 

idade 40,7 anos, 83,1% do sexo feminino, 13 anos em média de tempo de docência e 60,4% 

trabalham 40 horas semanais. A prevalência de rouquidão foi de 36,1%, sintomas de 

ansiedade, 41,6%, sintomas depressivos, 23,4% e Burnout, 15,7%.  Observou-se associação 

entre rouquidão e ansiedade (p<0,001) e com depressão (p=0,001), porém limítrofe com a 

Síndrome de Burnout (p=0,059). Conclusão: houve associação entre rouquidão e problemas 

emocionais. Verifica-se ser necessário o planejamento de ações e programas para promoção 

da saúde vocal e emocional em docentes. 

 

Palavras-chave: Voz. Rouquidão. Distúrbios Emocionais. Professores. Professores 

Escolares. 

 

 

OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS EM ESCOLAS 

PÚBLICAS 

 

Fernanda Gonçalves dos Santos 

Francielle Rodrigues Vieira Cardoso  

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo: avaliar as dificuldades encontradas por docentes no ensino à crianças especiais no 

ensino fundamental em escolas dos municípios de Pedras de Maria da Cruz e de Varzelândia, 

em Minas Gerais - MG. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo do tipo descritivo, 

quantitativo e de corte transversal. A amostra foi formada por dois grupos: Grupos 1- 

docentes que lecionam no Ensino Fundamental de escolas públicas regulares, situadas nas 

cidades, Pedras de Maria da Cruz e Varzelândia- MG e Grupo 2- estudantes especiais das 

escolas pesquisadas. Ambos os grupos atenderam aos critérios de inclusão do estudo. Para a 

coleta de dados foram utilizados dois questionários estruturados, sendo um direcionado aos 

docentes e outro para pais/responsáveis. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Associação Educativa do Brasil e recebeu aprovação sob o parecer n. 3.486.332. 

Resultados: dos 40 docentes que participaram do estudo, a maioria possui experiência em 
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trabalhar com crianças especiais e pretende participar de cursos e palestras para aumentar os 

conhecimentos sobre os métodos de ensino. Destes, 59,0% (n=23) relataram ter conhecimento 

parcial para atender às necessidades educacionais de alunos com deficiência, sendo necessário 

aprimorar os conhecimentos para eficiência do trabalho. Conclusão: por meio dos dados 

obtidos, pode-se dizer que é de suma importância a capacitação dos professores para o 

atendimento à crianças especiais nas escolas, uma vez que são diversas as dificuldades 

encontradas no decorrer da docência, e o interesse em atualizar/capacitar torna as expectativas 

de melhorar as estratégias de ensino para todos. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Fonoaudiologia. Docentes. Deficiências. 

 

 

PREVALÊNCIA DE APRAXIA DE FALA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Carlos Gustavo Silva Magalhães 

Maria Eduarda Cardoso Silva Santos 

Rennan Reis de Paula 

 

Objetivo: avaliar a prevalência de apraxia de fala em prontuários de pacientes com TEA nas 

clínicas de Fonoaudiologia de Montes Claros – MG e identificar as abordagens terapêuticas 

mais utilizadas. Materiais e Métodos: este estudo é de caráter retrospectivo do tipo 

quantitativo, sendo uma pesquisa do tipo documental, na qual foram observados os 

prontuários de pacientes com TEA, sendo selecionados conforme os critérios de inclusão. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 

SOEBRAS, sob o número 3.545.690, respeitando os preceitos éticos do Conselho Nacional da 

Saúde Resolução 466/12.  Resultados: conforme os dados analisados na pesquisa, dos 789 

prontuários disponíveis, 118 destes eram de crianças com TEA. Os prontuários com alteração 

de fala totalizaram 108, e 91 prontuários apresentaram Apraxia de Fala na Infância – AFI e o 

Transtorno do Espectro Autista – TEA. Conclusão: verificou-se que entre os pacientes com 

TEA, é grande a ocorrência de Apraxia de Fala na Infância – AFI, sendo mais comum em 

crianças do sexo masculino. Os métodos PROMPT, Boquinhas e Multigestos foram as 

ferramentas mais utilizadas no tratamento das alterações de fala apresentadas por estes 

pacientes. 

 

Palavras-chave: Transtorno Autístico. Apraxias. Transtornos da Articulação da Fala. 

 

 

PREVALÊNCIA E ASSOCIAÇÃO DO ZUMBIDO COM HÁBITOS DE USO DE 

FONES DE OUVIDO 

 

Brenda Pâmela Souza 

Isadora Dias Adelar 

Maria Luiza Alves Freitas 

Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa 

 

Objetivo: verificar a prevalência de zumbido e a associação com hábitos sobre o uso de fones 

de ouvidos. Materiais e Métodos: estudo epidemiológico, transversal, analítico, realizado em 

escolas municipais de Montes Claros, MG. O estudo foi desenvolvido com estudantes, 

regulamente matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A variável dependente foi o 
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zumbido após o uso de fones de ouvido e as variáveis independentes foram sobre o tipo de 

fone, tempo de uso e volume utilizado. O volume foi mensurado por meio de uma linha 

hipotética de zero a dez. Utilizou-se o teste de qui-quadrado de Pearson e adotou um nível de 

significância estatística de 5% (p≤0,05). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Unimontes sob o número 2.172.786. Resultados: participaram 1.475 alunos, 87,4% 

responderam fazer uso de fones de ouvido. Dos 1.285, 51,2% eram do sexo feminino, média 

de idade de 13 anos (DP±1,34). A prevalência de zumbido após o uso de fones de ouvido foi 

de 18,8%, sendo que 85,6% utilizavam o tipo de inserção, 56,2% o fazia até duas horas diárias 

e 69,7% em volume elevado. Observou-se associação do zumbido somente com o uso dos 

fones de ouvido em volume máximo (p=0,033). Conclusão: embora a prevalência do 

zumbido esteja abaixo de outros estudos, esse dado é preocupante e a associação com o 

volume elevado mostra a necessidade de divulgação. Após esses dados, campanhas nas 

escolas foram iniciadas para difundir a forma adequada do uso e os volumes permitidos, para 

prevenir futuras perdas auditivas.  

 

Palavras-chave: Audição. Adolescente. MP3-Player. Zumbido. 

 

 

TEMPO MÁXIMO DE FONAÇÃO EM PROFESSORES ESCOLARES 

 

Naiara Miranda Lucas Leal 

Tayane de Jesus Bakir Moura 

Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa 

 

Objetivo: avaliar o tempo máximo de fonação de /s/ e /z/ e a relação s/z em professores. 

Materiais e Métodos: estudo epidemiológico, transversal, descritivo. A população foi 

composta por professores de educação básica das escolas estaduais. Foram sorteadas 35 

escolas e o critério de inclusão: ser professor regente. O Tempo Máximo de Fonação - TMF 

foi medido utilizando um cronômetro. Realizou-se a média de duas expirações com as 

fricativas /s/ e duas com a fricativa /z/. Aplicou-se um questionário com dados 

sociodemográficos e ocupacionais. Projeto aprovado sob o número 1.293.458. Resultados: 

participaram 565 professores, sendo 82,8% do sexo feminino, mediana de idade de 40 anos e 

a média de 40,5 (DP± 9,68) mínimo de 21 e máximo de 67 anos. A média do tempo de 

docência foi de 12,8 anos (±8,50) com mínimo de menos de um ano em exercício e máximo 

de 43 anos.  A maioria relatou trabalhar mais de 20 horas diárias (60,7%). A prevalência do 

TMF abaixo de 15 segundos foi para a fricativa /z/ para mulheres (50,4%) e /s/ para os 

homens (50,6%). Quanto à relação s/z, o sexo feminino apresentou prevalência de 29,3% para 

falta de coaptação glótica e 19,4%, hipercontração. O sexo masculino apresentou o inverso, 

26,8% para hipercontração glótica e 18,6% para falta de coaptação. Conclusão: professoras 

apresentaram TMF da fricativas /z/ reduzida e os professores, redução no /s/. A maioria 

apresentou normalidade na relação s/z, porém destaca-se que uma parcela dos homens 

apresentou hipercontração glótica enquanto as mulheres, falta de coaptação. 

 

Palavras-chave: Fonação. Voz. Professores. Professores Escolares.  

 

 

 

ODONTOLOGIA 
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A AUTOPERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DURANTE O 

MANEJO COM PACIENTES HIPERTENSOS IDOSOS 

 

Tamara Amaral de Araújo 

Stéphany Ketllin Mendes Oliveira Teixeira 

 

 

Objetivo: avaliar a autopercepção dos acadêmicos de Odontologia perante o atendimento 

clínico ao paciente idoso hipertenso. Materiais e Métodos: o estudo apresenta caráter 

descritivo com análise quantitativa, tendo como amostra 130 acadêmicos de Odontologia das 

Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE sob parecer de número: 

3.598.466. Resultados: os resultados obtidos demonstram que 128 (98,5%) dos acadêmicos 

relatam perguntar ao paciente sempre/frequentemente se este possui alguma alteração na 

pressão arterial. 55 (42,4%) relatam sempre/frequentemente conhecer os medicamentos 

hipertensivos e 101 (77,7%) afirmam ter cuidados com o paciente hipertenso, o que evidencia 

uma parcela positiva relacionada ao conhecimento dos acadêmicos participantes. Conclusão: 

verificou-se que os acadêmicos participantes da pesquisa têm uma preocupação no 

atendimento ao paciente hipertenso. Ademais, uma boa parcela conhece os medicamentos 

anti-hipertensivos, bem como a indicação de anestésicos com vasoconstritor, sendo 

indispensável uma educação continuada, mesmo após a formação.  

 

Palavras-chave: Odontologia. Idoso. Hipertensão. 

 

 

ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM UMA UNIDADE PRISIONAL 

MASCULINA EM MONTES CLAROS: O OLHAR DE PESSOAS CONVIVENDO 

COM HIV/AIDS 

 

Maria Fernanda Santana Barbosa 

Tainá Mendes Silva 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: avaliar o acesso de pessoas convivendo com HIV/AIDS ao tratamento 

odontológico em uma unidade prisional masculina. Materiais e Métodos: o estudo 

apresentado tem em sua abordagem caráter transversal, qualitativo, com análise descritiva. A 

coleta de dados foi realizada junto à unidade prisional em Montes Claros- MG, por meio de 

uma entrevista semiestruturada, de forma individual, e com total sigilo. Foi submetido e 

aprovado pelo COEP UFMG, através da plataforma Brasil sendo o número do parecer 

3.692.783 obedecendo aos critérios descritos na resolução N°466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Resultados: de acordo com os dados coletados, foi 

notado que mesmo com a quantidade de informações existentes, ainda assim, existem 

profissionais da saúde que negligenciam o atendimento aos soropositivos, e que dentro do 

presídio, o acesso é bastante limitado, tendo em vista a dificuldade de acessar, e a má 

qualidade dos serviços oferecidos. Considerações finais: a partir dos resultados obtidos, foi 

possível conhecer a realidade carcerária dos indivíduos que convivem com HIV/AIDS e 

ampliar a visão sobre o acesso ao tratamento odontológico dessas pessoas dentro da unidade. 

 

Palavras Chave: Acesso. HIV. Soropositivos. Saúde Bucal. Odontologia. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE MÁ OCLUSÃO E HÁBITOS DELETÉRIOS EM 

ESCOLARES DE DIAMANTINA, MG 

 

Caroline Gonçalves do Nascimento 

Lucas Rodrigues dos Santos
 

Michelle Pimenta Oliveira
  

 

Objetivo: avaliar a associação entre a má oclusão e sua relação com os hábitos deletérios em 

escolares de Diamantina – MG. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo transversal, de 

base populacional, que utilizou dados secundários da pesquisa “Associação entre capital 

social e saúde bucal de crianças de 08 a 11 anos”, da cidade de Diamantina/MG. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, parecer nº 2.667.343. Resultados: dos hábitos 

deletérios pesquisados, 39,3% das crianças roíam unhas, 34,3% tinham o hábito morder 

objetos e o uso da chupeta estava presente em 30,2%. Na análise bivariada, constatou-se 

significância estatística (p˂0,05) entre o hábito de chupar o dedo e a má oclusão (p 0,001). 

Conclusão: evidenciou-se com os resultados do estudo a importância no desenvolvimento de 

políticas públicas na prevenção dos hábitos deletérios, muitas vezes associados ao 

desenvolvimento da má oclusão, em especial o hábito de sucção digital verificado neste 

estudo. 

 

Palavras-chave: Má Oclusão. Prevalência. Hábito. 

 

 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE AUTISTA 

 

Alexandre Soares Felício  

Sávio Marinho Carneiro Alves 

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivos: o presente estudo teve o objetivo de mensurar o nível de conhecimento e 

capacitação de graduandos e profissionais da odontologia no que se refere ao atendimento de 

pacientes com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em Montes Claros-MG. Materiais e 

métodos: o estudo caracteriza-se como observacional, descritivo, quantitativo e de corte 

transversal. A amostra foi composta por acadêmicos do 5° ao 10° período do curso de 

Odontologia de instituições de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG, bem como, 

por profissionais da área da mesma localidade, de ambos os sexos, com idade superior a 18 

anos e que se disponibilizarem a participar do estudo mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Foi utilizado o Statistic Program Social Science 

– SPSS, versão 22.0, para armazenamento, recodificação e análise estatística do banco de 

dados. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa 

do Brasil e recebeu aprovação sob o parecer n. 3.533.557 Resultados: dentre os 60 

entrevistados, quando perguntados se sentiam preparados para atender pacientes com TEA, 

apenas 20% se sentiram confiantes (n=12), e os demais falaram que não se sentem preparados 

ou talvez não estejam. Conclusão: foi observada a importância do atendimento odontológico 

ao paciente autista, que seja aplicado desde o início das práticas clínicas, objetivando o acesso 

aos alunos nas atividades clínicas, maior autoconfiança, exigência e vigilância, 

proporcionando uma inclusão efetiva. 
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Palavras-chave: Odontologia. Autismo. Conhecimento. Serviço de Saúde. 

 

 

AUTOPERCEPÇÃO DA GESTANTE SOBRE A SAÚDE BUCAL 

 

Maria Clara Silva Fonseca 

Taysa Samela Teixeira de Melo 

Stéphany Ketllin Mendes Oliveira Teixeira 

 

Objetivo: o objetivo deste trabalho é descrever a autopercepção das gestantes sobre a saúde 

bucal durante a gravidez. O estudo apresenta caráter descritivo, coorte transversal e análise 

quantitativa, tendo como amostra uma estimativa de 40 gestantes da Estratégia de Saúde da 

Família Maracanã. Material e Métodos: trata-se de um estudo de caráter quantitativo, com 

análise descritiva. Foram incluídas na pesquisa mulheres gestantes maiores de 18 anos, que 

estejam sob atendimento e acompanhamento na unidade de saúde do bairro Maracanã. A 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa e aprovada sob o parecer de número 

3.598.467. Resultados: das entrevistadas, 62,5% consideram a saúde bucal boa e30% 

consideram ótima. De acordo com as respostas, 52,5% relatam que às vezes tiveram algum 

problema nos seus dentes durante a gravidez, conforme dados coletados, não existe relação 

entre a renda até um salário mínimo e a deficiência da saúde bucal, visto que 62,5% das 

entrevistadas declaram ter uma boa saúde bucal, além disso, no mesmo questionário, 72,5% 

declaram  possuir renda igual ou inferior a um salário mínimo. Conclusão: mediante oque foi 

visto no trabalho, pode-se definir que os cuidados prestados com as gestantes têm papel 

fundamental no processo de conservação da saúde bucal. O acompanhamento realizado 

frequentemente orienta as gestantes sobre cuidados com a cavidade oral e com todos os 

fatores que isso envolve. 

 

Palavras-chave: Gravidez. Saúde Bucal. Qualidade de vida. 

 

 

CONDUTA DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE-MG FRENTE 

A ACIDENTES PERFUROCORTANTES 

 

Kamila Alexia Ramos Viana 

Samilly Oliveira Ribeiro 

Lorenna Fonseca Braga Oliveira 

Michelle Pimenta Oliveira 

 

Objetivo: os acidentes com materiais perfurocortantes são incidentes que ocorrem durantes as 

práticas clínicas na graduação e após a formação acadêmica. Por ser um ambiente com 

diversos meios de contaminação, os acadêmicos devem ter conhecimento sobre as medidas a 

serem tomadas diante de um acidente de trabalho. Ademais, a instituição de ensino deve ser a 

primeira responsável pelas orientações aos acadêmicos. Materiais e Métodos: a avaliação foi 

feita por meio de um questionário de 10 perguntas relacionadas ao tema, no período de agosto 

a outubro de 2019, em que o questionário foi aplicado aos alunos do 9º e 10º período. Este é 

um trabalho descritivo, transversal e quantitativo. E aprovado com o numero do parecer 

3.593.152 do comitê de ética e pesquisa. Quanto aos dados foram inseridos no programa 

SPSS e analisados posteriormente. Resultados: verificou-se que grande parte dos acadêmicos 

nunca sofreu acidente com exposição a material biológico e que, nos casos em que ocorreu, a 

maioria foi no momento da lavagem dos materiais. Ao responderem sobre o uso dos EPI’s, 
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100,0% dos acadêmicos declararam fazer uso de todos os EPI’s e 14,3% ainda consideram 

ruim.   Conclusão: reitera-se a necessidade de conscientizar os acadêmicos sobre a 

importância do uso dos EPI’s, da desinfecção e da esterilização adequadas e da imunização, 

assim como das medidas a serem tomadas após um acidente dessa natureza, no intuito de 

minimizar tais ocorrências e diminuir o risco de infecção da equipe. 

 

Palavras-chave: Prevenção de acidentes. Acadêmicos. Conduta. 

 

 

CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA SOBRE MAUS 

TRATOS NA INFÂNCIA  

 

Lucas Vinicius Carvalho Costa  

Maria Fernanda Prais Vieira  

Lorenna Fonseca Braga Oliveira 

 

Objetivo: avaliar o conhecimento dos acadêmicos de Odontologia de uma instituição privada 

de ensino superior de Montes Claros – MG, matriculados no 9° e no 10° período, sobre maus-

tratos na infância, esclarecendo se são capazes de identificar e lidar com casos dessa temática. 

Materiais e Métodos: é um estudo descritivo observacional e transversal. A avaliação foi 

feita por meio de um questionário de 14 perguntas relacionadas ao tema, no período de 

outubro a novembro de 2019. A análise dos dados foi feita com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS versão 20.0. Resultados: quanto ao que se refere à 

violência infantil, 54% dos acadêmicos relataram possuir conhecimento sobre o tema e 98, 

4% responderam estarem aptos a identificar o diagnóstico de maus-tratos em criança, mas 

79,4% responderam nunca ter suspeitado ou presenciado um caso de violência infantil. Cerca 

de 74,6% afirmaram ter tido informações sobre esse tema durante a graduação. Conclusão: é 

importante discutir amplamente esse tema durante a graduação para que os acadêmicos se 

tornem profissionais capazes de identificar, diagnosticar e reportar os casos de maus-tratos 

infantis às autoridades competentes, de forma a proteger a infância e ser um agente de saúde 

capacitado.  

 

Palavras-chave: Violência. Criança. Identificação. Estudantes. Odontologia. 

 

 

CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DO 9º E 10º PERÍODOS DE 

ODONTOLOGIA DA FUNORTE PARA O ATENDIMENTO EM HIPERTENSOS 

 

Bruna Sacilotti Faria Silveira 

Livia Lorena Mendes Pereira 

Lorenna Fonseca Braga Oliveira 

 

Objetivo: avaliar o conhecimento dos acadêmicos do 9º e 10º períodos de odontologia que 

fazem graduação em uma faculdade no município de Montes Claros, Minas Gerais, frente a 

pacientes hipertensos. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo observacional, transversal, 

quantitativo, no qual a população foi constituída por acadêmicos do 9°e 10° períodos de 

odontologia. Os dados foram coletados a partir de um questionário contendo questões 

objetivas elaboradas com base na literatura referenciada e analisados pelo programa estatístico 

SPSS 20. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 

Educativa do Brasil 3.651.772 Resultados: no que diz respeito à conduta com pacientes 
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hipertensos, 97,8% dos acadêmicos relataram saber lidar. Já na identificação de uma eventual 

crise hipertensiva, 23,3% disseram não saberem identificar, sendo que 96,6% dos acadêmicos 

acharam importante mais informações sobre o assunto durante a graduação. Conclusão: 

verificou-se que grande parte dos acadêmicos do 9°e 10° períodos de odontologia possuem 

conhecimentos prévios acerca do assunto, tendo dificuldade relevante frente a uma crise 

hipertensa. 

 

Palavras-chave: Acadêmicos. Hipertensão. Conduta. 

 

 

CONHECIMENTO DOS PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DE SISTEMAS 

ADESIVOS POR ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS 

 

Ábner Silveira Lacerda  

Vitor Bhryan Fernandes Moreira 

Julia Maria Moreira Santos  

 

Objetivo: esta pesquisa visa avaliar o nível de conhecimento dos alunos a respeito de 

aplicação de sistemas adesivos em uma instituição de ensino do norte de Minas. Materiais e 

Métodos: este estudo expõe um delineamento epidemiológico quantitativo, corte transversal 

com análise descritiva. A população foi composta por alunos devidamente matriculados no 

curso de Odontologia das instituições de Ensino Superior Faculdades Unidas do Norte de 

Minas – FUNORTE, da cidade de Montes Claros-MG no segundo semestre de 2019. Esta 

pesquisa foi realizada de acordo com as normas e diretrizes da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos 

(CEP/SOEBRAS: parecer nº. 3.606.356). Resultados: um total de 90 participantes foram 

envolvidos no estudo, desses, 69 participantes pertenciam ao sexo feminino (76,7%) e 21 

participantes ao sexo masculino (23,3%), compreendendo a faixa etária entre 18 anos e 34 

anos de idade, predominando a faixa etária de 21 anos (20,2%). Conclusão: os objetivos do 

presente estudo foi avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos de odontologia sobre a 

aplicação de sistemas adesivos, conhecer a capacidade de seleção do sistema adesivo de 

acordo com cada situação clínica, estudar a prevalência de uso de cada sistema no paciente 

pelos acadêmicos durante sua formação e estabelecer o grau de dificuldade de entendimento e 

utilização dos sistemas adesivos. 

 

Palavras-chave: Estética dental. Adesivos dentários. Atenção integral à saúde. 

 

 

CONHECIMENTO E CONDUTA DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

ACERCA DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES 

 

Ramon Albuquerque Vieira Oliveira 

Taile do Carmo Rodrigues Vieira 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: avaliar o conhecimento e a conduta dos acadêmicos de Odontologia de uma 

Instituição privada da cidade de Montes Claros – MG acerca dos transtornos 

alimentares. Materiais e Métodos: este estudo apresenta caráter quantitativo, transversal e 

comparativo, cuja população é composta por acadêmicos do 5º ao 9º períodos matriculados 

regularmente. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário sobre o conhecimento 
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e conduta dos acadêmicos acerca dos transtornos alimentares. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética sob o parecer nº 3.537.893. Resultados: em linhas gerais, a maioria das 

mulheres considerou seu conhecimento sobre o tema como considerável (39,7%) e a maioria 

dos homens como bom (44,4%). Ambos os sexos consideraram o interesse como considerável 

(50,0% e 66,6%). A principal fonte de informação sobre o tema foi a internet, de modo que a 

maioria dos acadêmicos declararam possuir conhecimento sobre as manifestações orais dos 

transtornos e a erosão foi a mais relatada em ambos os sexos e no 5º, 8º e 9º períodos. Quanto 

à conduta, foi considerado o encaminhamento para tratamento multiprofissional. Sobre o 

tema, durante a graduação, a maioria mencionou que não é abordado de forma satisfatória e 

considerou-o relevante. Conclusão: por fim, acadêmicos dos períodos finais estão mais aptos 

a identificar as manifestações orais decorrentes dos transtornos alimentares e acreditam que o 

encaminhamento para tratamento multiprofissional seja a melhor conduta. 

 

Palavras-chave: Transtornos alimentares. Anorexia. Bulimia. Odontologia. Manifestações 

Clínicas. 

 

 

CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE BUCAL DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

QUE ATUAM NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS MÁRIO RIBEIRO 

 

Enio Rafael Mendes Silva 

Jhenne Barbosa 

Lorenna Fonseca Braga Oliveira 

Michelle Pimenta de Oliveira 

 

Objetivo: avaliar os principais pontos de dificuldades dos técnicos de enfermagem do 

Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira sobre a saúde bucal dos pacientes. 

Materiais e Métodos: trata-se de um estudo observacional, transversal e quantitativo, no qual 

a população foi constituída por técnicos de enfermagem contratados. Os dados foram 

coletados a partir de um questionário contendo questões objetivas e analisados pelo programa 

estatístico SPSS 20. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil. Resultados: foram obtidos os dados de questionário: 81,4% 

alegam ter recebido orientações na formação de enfermagem sobre técnicas de higiene bucal; 

72,1% classificam seu conhecimento na área como adequado; 48,8% acham necessário o uso 

do fio dental nos pacientes; e 44,2% realizam escovação do paciente apenas uma vez ao dia. 

Conclusão: o estudo demonstrou que a maioria dos técnicos de enfermagem sabe a 

importância a respeito da higiene bucal dos pacientes, mas que realizam a higienização 

poucas vezes ao dia. Isso comprova que, no trabalho em equipe, tem que existir uma inter-

relação com os profissionais, bem como o tratamento integral do paciente. 

 

Palavras-chave: Pacientes. Internados. Saúde Bucal. Hospitalar. 

 

 
FREQUÊNCIA DE EVASÃO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE 

PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA 

 

Emilly Cristiny Paulino Santos 

Nathália Martins dos Santos 

Julia Maria Moreira Santos 

 



 

 

52 

 

Objetivo: avaliar a frequência de abandono ao atendimento dos pacientes na clínica escola de 

odontologia de uma instituição de ensino superior do norte de Minas. Materiais e Métodos: 

pesquisa de caráter exploratório, quantitativo, documental e retrospectivo desenvolvido com 

prontuários de pacientes e pacientes atendidos pelo curso de Odontologia das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. A amostra foi constituída de 204 prontuários e 

pacientes atendidos em 2018 na clínica de Integrada II. Após o contato via telefônico apenas 

34 pacientes foram encontrados, 32 autorizaram a pesquisa, porém somente 30 prontuários 

foram encontrados para avaliação e aplicação do roteiro. A análise dos dados foi realizada 

através do programa estatístico SPSS, IBM versão 20.0 (CEP/SOEBRAS protocolo nº: 

3.663.849) Resultados: a justificativa para a evasão do tratamento para 10 pacientes foi por 

receberem alta, 04 não continuaram o tratamento por motivos pessoais, 08 pacientes relataram 

aguardar contato, mas não tiveram contato pelo acadêmico e 08 pacientes relataram outros 

motivos. Como outros motivos de evasão do tratamento foram apontados, a falta de contato 

da faculdade, não gostou do atendimento do acadêmico, não teve tempo de voltar, não podia 

comparecer no horário e data marcada, falta de vaga para atendimento. Conclusão: com o 

resultado da pesquisa podemos verificar que a maioria das evasões foi por motivo de alta, 

porém tiveram outros motivos como a falta de contato do acadêmico e da faculdade com o 

paciente, acarretando a não conclusão do tratamento do paciente.  

 

Palavras-chave: Prontuários. Assistência Integral à Saúde. Educação em Odontologia. 

 

 

LESÕES BUCOMAXILOFACIAIS EM MULHERES QUE SOFRERAM 

AGRESSÕES CONJUGAIS EM ALGUNS ESTADOS BRASILEIROS 

 

Luísa Gomes Dias 

Valeska Soares Monteiro 

Carlos Eduardo Prates Fonseca 

 

Objetivo: identificar as ocorrências e tipos de lesões bucomaxilofacias em mulheres que 

sofreram violência conjugal em alguns estados brasileiros, além de discorrer acerca dos 

trâmites legais e do acompanhamento às vítimas. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório e documental realizado por meio de consulta ao Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde, na qual foram acessados os dados referentes à 

violência conjugal no período de 2006 a 2009. Os resultados obtidos foram reorganizados e 

analisados. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 

Educativa do Brasil, conforme o parecer nº 3, 688.229. Resultados: no que diz respeito à 

violência contra a mulher, em relação aos dados obtidos do período analisado, as vítimas que 

foram agredidas por seus cônjuges tiveram mais lesões em tecidos moles, como contusão e 

luxação. Conclusão: a pesquisa comprova que o número de ocorrências de violência conjugal 

é muito alto e traz inúmeras sequelas às vítimas, tendo prevalência os traumas em tecido 

mole, como contusão, corte e laceração na região orofacial. 

 

Palavras-chave: Traumas. Violência. Mulheres. Agressão. 

 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DIABETES  

SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A DIABETES E A DOENÇA PERIODONTAL EM UM 

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS- MG  
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Aline Dayana Barbosa Carvalho  

Letícia Karenn Mendes Souza  

Simone Valéria Dias Souto 

Leandro de Melo 

 

Objetivo: analisar a relação existente entre diabetes e a doença periodontal na população de 

idosos de um Centro de Saúde no município de Montes Claros-MG. Materiais e Método: 

trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de caráter transversal. A amostra será 

composta por 38 idosos, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 a 70 anos. Para coleta de 

dados, utilizaram-se questionários adaptados, armazenando-os em uma planilha no Software 

Excel 2013. A presente pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Funorte/Soebras e aprovada no dia 16 de outubro de 2019, com número do parecer 3.643.316. 

Resultados: observada a frequência entre escovação e sexo, constatou-se a existência de uma 

relação, verificada através de um teste qui-quadrado, com 5% de significância. Conclusão: 

Há um maior conhecimento sobre a relação entre a diabetes e a doença periodontal por parte 

do público feminino, sendo mais prevalente na faixa etária de 60-62 anos, o que demonstra a 

importância sobre a conscientização dos pacientes idosos.  

  

Palavras-chave: Doenças Periodontais. Idosos. Diabetes.  

 

  

NÍVEIS DE ANSIEDADE E SINAIS E SINTOMAS DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR ENTRE O CORPO DOCENTE DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA FUNORTE 

 

João Vitor Alves Pereira 

Myria Cristina da Silva Alves Pereira 

Julia Maria Moreira Santos 

 

Objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar os níveis de ansiedade e de DTM do corpo docente 

do curso de odontologia de uma instituição particular de ensino superior do norte de Minas 

Gerais. Materiais e Métodos: o estudo teve caráter quantitativo, corte transversal e análise 

descritiva, desenvolvido com 42 dos 52 docentes do curso de Odontologia de uma faculdade 

particular do norte de Minas Gerais. O presente estudo usou dois instrumentos de pesquisa, o 

primeiro foi o questionário anamnésico de Fonseca, e o segundo instrumento foi o 

questionário IDATE de Spielberger, o qual mediu o nível de ansiedade traço-estado. A análise 

dos dados foi realizada com o auxílio do programa estatístico SPSS® (IBM) versão 20.0. As 

etapas de execução do estudo foram submetidas à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos do CEP/SOEBRAS e aprovadas sob o parecer nº 3.537.910. Resultados: 

os resultados deste estudo revelaram uma elevada prevalência de DTM nos docentes 

participantes (69,0%). Em relação à escala A-estado, o grupo do sexo feminino apresentou 

relativamente menor nível de ansiedade com 38,0 % nos níveis baixo e moderado comparado 

a 59,6% do grupo do sexo masculino. Conclusão: foi observado que mais da metade dos 

participantes tem algum nível de DTM. Em relação à ansiedade traço-estado, pode-se 

constatar que os participantes apresentaram, em sua grande maioria, um nível baixo. Os 

docentes apontaram que a carga horária de trabalho e o ato de levar trabalho para casa são os 

fatores mais estressantes em sua atividade profissional. 

 

Palavras-chave: Dor Orofacial. Ansiedade. Estresse. Docentes. 
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OS DESAFIOS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE INDIVÍDUOS COM 

TRANSTORNO ESPECTRO: UMA VISÃO DO CICLO FAMILIAR 

 

Kássia Myllene Corrêa Barbosa  

Valderidson Macedo Ferreira Junior  

Bárbara Kellen Antunes Borges 

 

Objetivo:  avaliar os desafios enfrentados pelos pais ou responsáveis na atenção da saúde 

bucal do paciente autista, tanto em âmbito domiciliar, quanto em âmbito ambulatorial. 

Materiais e Métodos: o presente estudo caracteriza-se como observacional, quantitativo, 

retrospectivo e de corte transversal. A população foi constituída por pais e responsáveis de 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista, da cidade de Montes Claros/MG. O projeto foi 

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

aprovação sob o parecer n. 3.637.512. Resultados: a população estudada totalizou 51 

membros. A idade de indivíduos com TEA mais aparente nesse estudo foi 10 anos com 

21,6%. Foi possível observar percentuais que causam impacto na manutenção da saúde bucal 

de indivíduos com TEA, tanto em âmbito ambulatorial, quanto em domicílio. Neste sentido, 

51% dos questionários respondidos, confirmam que o diagnóstico do autismo influenciou na 

desatenção à saúde bucal. É notório que uma grande parte dos participantes não teve acesso a 

consultas de promoção de saúde, o primeiro contato com o cirurgião dentista foi queixando 

dor. Conclusão: deve-se realizar uma integração com todos os profissionais da área da saúde 

durante o diagnóstico do autismo com intuito de desenvolver uma visão holística desse 

paciente, melhorando a qualidade de vida integralmente. A promoção de saúde bucal diminui 

os desafios enfrentados pelos cuidadores no domicílio e quando os indivíduos estiverem sob 

os cuidados do profissional da Odontologia. 

 

Palavras-chave: Transtorno Autístico. Saúde Bucal. Dinâmica Familiar. 

 

 

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE ODONTOLOGIA 

 

André Luiz Silveira Marques 

Viviane Lopes Cordeiro 

Júlia Maria Moreira Santos 

 

Objetivo: o presente estudo teve por objetivo avaliar os fatores relacionados à satisfação dos 

usuários em relação ao atendimento prestado na Clínica de Odontologia da FUNORTE, no 

serviço de Urgência e Emergência. Materiais e Métodos: este estudo expõe um delineamento 

epidemiológico transversal, com análise quantitativa. O instrumento de pesquisa foi um 

questionário composto por 17 questões objetivas de múltipla escolha. A população foi 

composta por pacientes atendidos no serviço de Urgência Odontológica, pelos acadêmicos do 

8º período (CEP/SOEBRAS nº 3.606.807). Resultados: 48 pacientes foram envolvidos no 

estudo, sendo que 32 participantes pertenciam ao sexo feminino (66,7%), 16 pertenciam ao 

sexo masculino (33,3%), já a demanda por atendimento foi de 27 (56,3%) participantes, os 

quais procuraram por motivo financeiro. Conclusão: com o resultado do estudo, identificou-

se que 56,3% dos participantes optaram por atendimento na clínica escola, por motivo 

financeiro. O principal motivo da queixa ou necessidade do atendimento estava relacionado à 
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dor, a qual foi responsável por 81,3% dos atendimentos. 81,3% dos participantes se 

mostraram “muito satisfeito” com a resolução de sua queixa.  

 

Palavras-chave: Satisfação do paciente. Atenção integral à saúde. Atendimento de urgência. 

Atendimento de emergência. 

 

 

PERCEPÇÃO DE BRUXISMO, HÁBITOS PARAFUNCIONAIS E SINAIS E 

SINTOMAS DE DTM EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

 

Daniela Bastos Rodrigues 

Débora Thaciane Costa Oliveira 

Júlia Maria Moreira Santos 

 

Objetivo: esta pesquisa visou conhecer a qualidade de sono e o nível de DTM em alunos do 

curso de Odontologia – FUNORTE da cidade de Montes claros – MG. Materiais e Métodos: 

a pesquisa possui delineamento epidemiológico transversal com análise descritiva e 

quantitativa. A população foi composta por alunos devidamente matriculados no curso de 

Odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE da cidade de Montes 

Claros-MG no segundo semestre de 2019. A pesquisa foi realizada de acordo com as normas 

e diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)- (CEP-SOEBRAS, 

parecer nº 3.537.574. Para tal, foi aplicado um questionário composto por 25 pergunta. 

Resultados: em relação à amostra, o público foi em sua maioria do sexo feminino, estado 

civil solteiro e com renda de 1 a 3 salários mínimos. Do total da amostra, 92,4% conhecem o 

bruxismo, 15,18% relatam ter bruxismo noturno e 35,44% relatam o hábito de apertamento 

dental diurno. Apenas 17,72% realizam tratamento, e a principal causa apontada para os 

sintomas da DTM foi a ansiedade. Conclusão: foi possível observar que em sua maioria os 

estudantes conhecem os hábitos parafuncionais e os reconhecem na sua vida cotidiana. Nota-

se a baixa procura por tratamento. Dentre as terapias, a orientação e a placa de bruxismo são 

as mais frequentemente utilizadas e funcionam de forma eficaz. 

  

Palavras-chave: Bruxismo. Dor orofacial. Atenção integral à saúde. 

 

 

PERCEPÇÃO SOBRE OS CUIDADOS COM A PRÓTESE DENTÁRIA DOS IDOSOS 

ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA  

 

Pamela Guimarães Leite 

Pâmella Heloise Ferraz Silva 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: avaliar os cuidados com a prótese dentária de idosos atendidos na clínica 

odontológica das Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. Materiais e 

Métodos: caracteriza-se como transversal de caráter quantitativo e descritivo, no qual a 

população do estudo foi composta por idosos portadores de prótese dentária total ou parcial de 

ambos os sexos. Esta pesquisa contou com um questionário com questões de múltipla escolha. 

As variáveis avaliadas foram: idade; gênero; escolaridade; estado civil; renda familiar; 

moradia; condições de saúde; hábitos, atitudes e conhecimento dos participantes em relação à 

higienização e retirada da prótese dentária e o tipo de limitação. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética sob o parecer nº 3.537.888. Resultados: a maioria dos idosos faz uso 
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contínuo da prótese (66,7%), realizam consulta ao dentista regularmente (90,0%), são 

orientados pelo cirurgião-dentista sobre a higienização da prótese (63,3%), os que retiram a 

prótese para dormir fazem a sua higienização e a maioria utiliza escova com creme dental 

para realizar a higienização (58,3%). Além disso, há um predomínio de mulheres que 

apresentam incômodo por causa da prótese e dificuldade para mastigar e falar (66,7%, 

respectivamente). Conclusão: conclui-se, neste estudo, que é essencial a divulgação de 

informações adequadas para os usuários de próteses obterem uma boa condição de saúde, uma 

maior qualidade da prótese, evitando, assim, o aparecimento de lesões. Logo, faz-se 

necessária a consulta periódica para a observação da higiene bucal e possíveis alterações nas 

próteses. 

 

Palavras-chave: Prótese dentária. Idoso. Higiene Bucal. Odontologia. 

 

 

PERFIL DOS PACIENTES COM HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA NA 

MUCOSA BUCAL 

 

João Lucas Antunes Alkímim 

Letícia Antunes Athayde Souza 

 

Objetivo: avaliar o perfil de pacientes com hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI) na mucosa 

bucal atendidos na Clínica Escola Odontológica das Faculdades Integradas do Norte de Minas 

no período de 2011 a 2018. Materiais e Métodos: foi realizado um estudo quantitativo, 

retrospectivo, documental, com uma população composta por todos os prontuários de 

pacientes com HFI atendidos na clínica. As variáveis avaliadas foram: hipótese diagnóstica, 

sexo e idade dos pacientes, etiologia, local de prevalência na cavidade oral, conduta do 

cirurgião-dentista e prognóstico da HFI. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o 

parecer nº 3.537.889. Resultados: dos 108 casos suspeitos de HFI foram confirmados apenas 

44 casos. Dentre os pacientes com HFI, observou-se que a maioria é do sexo feminino 

(70,5%) e com idade entre 19 e 59 anos (61,3%). Em relação à etiologia da HFI, observou-se 

que na maioria do sexo masculino ocorreu devido à lesão não identificada (61,5%), enquanto 

na maioria do sexo feminino foi devido à prótese inadequada (38,7%), além disso, observou-

se que, nos pacientes idosos, a etiologia foi devido à má adaptação da prótese (41,2%). 

Quanto ao local da HFI, observou-se predominância tanto no sexo masculino (76,9%) como 

em adultos (63,0%) na região de mandíbula, enquanto nas mulheres e idosos, a região 

acometida foi a maxila (51,6% e 58,8%, respectivamente). Conclusão: pode-se considerar 

que a HFI nesses pacientes foi causada por lesão não identificada e prótese inadequada. É 

importante a orientação do cirurgião-dentista ao paciente a respeito da manutenção da nova 

prótese e sua higienização para evitar as lesões. 

 

Palavras-chave: Hiperplasia. Mucosa Bucal. Patologia Bucal. 
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Objetivo: o presente estudo teve por objetivo avaliar a prevalência de doenças 

infectocontagiosas em pacientes que são atendidos na clínica odontológica das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas - FUNORTE, no setor de semiologia, e investigar as variáveis 

quantitativas quanto a idade, sexo, prevalência de caxumba, varíola, hepatite b e Human 

Immunodeficiency Virus - HIV. Materiais e Métodos: esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética sob o número 3.518.746 e é de caráter epidemiológico, transversal, 

documental e quantitativo. O instrumento utilizado para coletar os dados nos prontuários foi 

um formulário para esse fim. Resultados: de 75 prontuários avaliados, 28 pacientes possuíam 

somente caxumba e 1 paciente possui hepatite b e caxumba. Observou-se que houve maior 

prevalência de pacientes com caxumba em indivíduos com idade entre 40 a 59 anos, e o 

paciente com hepatite b e caxumba na faixa etária de 60 anos ou mais. Conclusão: ao 

relacionar a frequência do sexo de acordo às doenças infectocontagiosas (caxumba e hepatite 

b), houve maior prevalência do sexo feminino em relação à caxumba e masculino em relação 

à hepatite b, obtendo hipótese nula. Quanto à faixa etária, identificou-se maior prevalência 

entre 40-59 anos para caxumba e 60 anos ou mais para hepatite b, obtendo hipótese 

alternativa. 

 

Palavras-chave: Prevalência. Infectocontagiosas. Semiologia. Clínica Odontológica. 

 

 

PREVALÊNCIA DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA RELACIONADA A 

LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 
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Silvério de Almeida Souza Torres 

 

Objetivo: entender a relação entre Hipersensibilidade Dentinária em Lesões Cervicais Não 

Cariosas, bem como sua prevalência nos acadêmicos de odontologia. Materiais e Métodos: 

foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 

SOEBRAS e aprovado sob o parecer nº 2.000.236. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

transversal e descritiva. A amostra foi constituída de 175 acadêmicos devidamente 

matriculados e frequentes no segundo semestre de 2019 do 4º ao 9º período no curso de 

Odontologia de uma faculdade do Norte de Minas Gerais. Aplicou-se um questionário com 9 

questões de múltipla escolha, seguido de avaliação clínica para identificar as lesões e a 

Hipersensibilidade Dentinária. Resultados: em 17 pacientes com Lesão Cervical Não 

Cariosa, apenas 2 apresentaram Hipersensibilidade Dentinária. O estudo demonstrou uma alta 

frequência de consumo de alimentos cítricos diariamente; 85,75% ingerem refrigerante, 

85,2% sucos cítricos e 80,6% frutas cítricas. São 57,13% que possuem perda significativa de 

estrutura dental na região cervical. Conclusão: hipersensibilidade Dentinária está 

intimamente relacionada às Lesões Cervicais Não Cariosas principalmente pela questão da 

exposição dentinária e dos estímulos externos, como a alimentação. 

 

Palavras-chave: Tensão. Fricção. Biocorrosão. Hipersensibilidade. 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES BUCOMAXILOFACIAIS EM PACIENTES DA 

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO BUCAL DAS FACULDADES UNIDAS DO NORTE 

DE MINAS- FUNORTE 

 

Isadora Souza Revert Borborema 

Marília de Souza Ferreira 

Michelle Pimenta Oliveira 

 

Objetivo: o presente estudo tem como objetivo identificar as lesões mais prevalentes 

diagnosticadas nas biópsias realizadas na Clínica de Diagnóstico Bucal do Campus Amazonas 

– FUNORTE, Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de caráter 

descritivo, documental, retrospectivo e de análise quantitativa. A coleta dos dados foi 

realizada por meio de um roteiro, a partir do caderno de registro de biópsias executadas entre 

os anos de 2013 a 2019 e os respectivos prontuários dos pacientes. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas- FUNORTE sob 

parecer de nº 3.571.683. Resultados: a amostra obtida a partir dos critérios de inclusão foi de 

86 prontuários. A localização mais comum foi em mucosa jugal e língua. As lesões mais 

prevalentes foram a hiperplasia fibrosa inflamatória, hiperceratose e carcinoma de células 

escamosas. Conclusão: evidencia-se a importância e o conhecimento do cirurgião-dentista na 

análise de lesões presentes na cavidade oral, anamnese e exames clínicos minuciosos e 

detalhados, observando o paciente de maneira holística e, sempre que necessário, fazendo uso 

da biópsia para um laudo preciso. 

 

Palavras-chave: Biópsia. Diagnóstico Bucal. Prevalência. 
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Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de lesões cervicais não cariosas 

(LCNC’s) em acadêmicos de Odontologia de uma faculdade privada do Norte de Minas 

Gerais. Materiais e Métodos: este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil sob o parecer 2.000.236. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

transversal, quantitativa e descritiva em que a população foi constituída por 349 acadêmicos 

matriculados e frequentes no segundo semestre de 2019, do 4º ao 9º período do curso de 

Odontologia de uma faculdade particular no Norte de Minas Gerais. A amostra foi composta 

por 175 acadêmicos e, para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com 09 questões 

relacionadas à alimentação, escovação e hábitos parafuncionais. Em seguida, foi solicitado 

aos participantes, que possuíam LCNC, que comparecessem a uma avaliação clínica, em que 

se verificou a presença, a forma e a profundidade das LCNC’s. Resultados: verificou-se que 

17 (9,7%) dos 175 acadêmicos da amostra possuíam LCNC’s; percebeu-se também maior 

prevalência de LCNC entre os acadêmicos do 9º período, cerca de 72,73% do total de 

avaliados; a faixa etária desses indivíduos em média foi de 24,6% anos. O elemento dentário 

mais acometido foi o primeiro pré-molar inferior, que foi cerca de 24,6% da amostra total. 

Conclusão: a prevalência das LCNC’s ainda é baixa em indivíduos mais jovens em 

comparação a outras pesquisas, as quais mostram uma maior ocorrência dessas lesões em 
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pacientes com idade entre 40 a 65 anos, mostrando-se de suma importância uma abordagem 

multidisciplinar tanto na prevenção quanto no tratamento destas.  

  

Palavras-chave: Tensão. Fricção. Biocorrosão.  

 

 

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM ÂMBITO 

HOSPITALAR 

 

Lívia Ruas Brandão 

Taciana Souza de Oliveira 

Ângelo Fonseca Silva 

 

Objetivo: avaliar os serviços odontológicos realizados no âmbito hospitalar, da macrorregião 

Norte de Minas Gerais, em pacientes com necessidades especiais no período de 2016 a 2018. 

Materiais e Métodos: é uma pesquisa transversal, documental, quantitativa e de análise 

textual discursiva. A população alvo foram os indivíduos da macrorregião Norte de Minas 

Gerais, assistidos no Hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros e que 

tiveram atendimento no serviço de odontologia hospitalar. Trata-se de uma análise de 

registros secundários dos anos de 2016 a 2018, do banco de dados nacional do Ministério da 

Saúde, o DATASUS. Não houve necessidade de ser submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil. Para coleta dos dados foi utilizado o 

TABWIN, um aplicativo desenvolvido pelo DATASUS. Para o cálculo foi feita tabulação 

através do Microsoft Office Excel 2010®, seguido da análise descritiva. Resultados: foram 

assistidos 678 pacientes no período estudado. Os procedimentos foram identificados como: 

Clínica Geral, Pediátricos e Cirúrgicos. Identificou uma predominância de atendimentos aos 

pacientes do sexo masculino e a realização de procedimentos cirúrgicos (48,96%), clínicos 

(22,71%) e pediátricos (28,31%). Conclusão: o estudo apresenta limitações comuns aos que 

avaliam dados secundários em saúde, havendo necessidade de melhorias e detalhamentos dos 

dados nos sistemas de saúde. Verifica-se, também, a necessidade de estudos analíticos e 

descritivos acerca do atendimento odontológico hospitalar ao PNE. 

 

Palavras-chave: Odontologia. Perfil Epidemiológico. Regionalização. Saúde Bucal.  


