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Apresentação
No período de 18 a 21 de junho de 2014, foi realizado nos campi Amazonas, FASI,
JK,São Luís e São Norberto o I Simpósio dos Trabalhos de Conclusão de Curso para os
cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem,
Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia e Psicologia.
Os trabalhos de conclusão de curso visam enriquecer a formação do profissional,
preparar os egressos para confrontar problemas com uma consciência crítica e
inovadora, promover o desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias novos, assim
como melhorar a compreensão de interações socioculturais.
O simpósio teve como objetivo dar visibilidade às pesquisas realizadas como trabalhos
de conclusão dos cursos de graduação. Com este evento, buscou-se estimular a vocação
para a pesquisa, estimular o desenvolvimento do senso crítico construtivo, qualificar o
corpo discente para oportunidades em programas de pós-graduação e celebrar as vitórias
da dedicação do corpo docente em engajar estudantes de graduação no processo de
investigação científica.
Estes anais de resumos trazem o registro do desempenho dos estudantes, seus
orientadores e equipe de coordenação durante o longo processo de desenvolver os
projetos, executar as pesquisas e escrever os produtos finais.
A publicação dos Anais do Simpósio coroa a produção e se dá como uma forma de
agradecer a todos os participantes deste evento, assim como convidá-los, e a novos
pesquisadores, para o próximo no fim do ano.
Profa. Dra. Kimberly Marie Jones, Gestora de Pesquisa.
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
(PSA) EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL
Diego Rafael Soares Araújo
Aliara Rodrigues
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
O exame de PSA (Antígeno Prostático específico) é um marcador muito importante no
que se refere a diagnóstico precoce do câncer de próstata, impactando na redução de sua
morbidade e mortalidade.O PSA não é ‘’câncer-específico’’e pode elevar-se em outras
doenças da próstata, como, por exemplo, hiperplasia prostática benigna e prostatites.O
objetivo do estudo foi analisar os níveis do PSA em pacientes atendidos em um Hospital
de Montes Claros – MG. A pesquisa foi de caráter quantitativo, transversal e
documental, em que os dados foram obtidos através de pesquisa no banco de dados do
hospital de Montes Claros - MG, no período de agosto de 2009 a dezembro de 2013.
Dos 1491 pacientes que realizaram o teste de PSA, 7,1% tinham valor entre 4 a 10
ng/mL e 2,1% tinham o valor superior a 10 ng/mL, predominando a faixa etária entre 61
a 75 anos. Dentre os pacientes em que foi solicitada a análise de relação PSA livre/total,
observaram-se alterações em 71% dos pacientes. Com base nos resultados obtidos,
verifica-se a relevância da realização do PSA, entretanto este não apresenta
especificidade para detectar o câncer de próstata, pelo fato de essa enzima ser órgão
específico e não doença específica, sendo necessária a associação a exames
complementares, como o toque retal.
Palavras-chave: Antígeno Prostático específico. Próstata. Câncer.
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BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES EM HOSPITAIS DAS REGIÕES
BRASILEIRAS: REVISÃO DE LITERATURA
Luana Martins Rocha
Vanessa Moreira Dias
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
No decorrer das últimas décadas, o desenvolvimento de fármacos eficientes no combate
a infecções bacterianas revolucionou o tratamento médico, ocasionando a redução
drástica da mortalidade causada por doenças microbianas. Por outro lado, a
disseminação do uso de antibióticos fez com que as bactérias também desenvolvessem
defesas relativas aos agentes antibacterianos com consequente aumento de resistência.
Sendo apontada como a principal causa de morbidade e mortalidade hospitalar, as
infecções bacterianas se justificam como um dos principais indicadores de qualidade de
assistência à saúde. Neste contexto, esta revisão bibliográfica tem como objetivo relatar

a prevalência de bactérias multirresistentes em hospitais, sendo analisadas as regiões
sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil. Entre as regiões estudadas, o Staphylococcus
aureus e a Klebsiella pneumoniae se tornam predominantes nos estados brasileiros, uma
vez que são capazes de expressar uma diversidade de enzimas de resistência,
justificando seu monitoramento constante.
Palavras chave: Infecção hospitalar, resistência, epidemiologia.
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PREVALÊNCIA DE Staphylococcus aureus RESISTENTE À OXACILINA
(ORSA) EM PACIENTES DE UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
Graciely Duarte de Oliveira Lopes
Silvania Azevedo Santos
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
Staphylococcus aureus é um dos patógenos mais importantes do gênero
Staphylococcus, cuja sua importância se relaciona com mecanismos de virulência e
capacidade de resistência à antimicrobianos, além da rápida disseminação entre pessoas
em diversos ambientes. Suas manifestações clínicas variam desde intoxicações
alimentares a infecções hospitalares graves e óbito. O artigo objetivou determinar a
prevalência de S. aureus resistente à oxacilina (ORSA) em pacientes atendidos em um
hospital do Norte de Minas Gerais, caracterizando-se como uma pesquisa quantitativa,
transversal e documental. A população foi composta por todos os pacientes, colonizados
por ORSA, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Para a coleta de dados
buscaram-se informações no banco de dados do controle de infecção hospitalar.
Avaliaram-se as variáveis: sexo, idade, tipo de amostra, procedência clínica do paciente
e tipo de atendimento. Foi observado que o hospital em questão não possui ORSA como
microrganismo prevalente, possuindo 5,3% de pacientes colonizados. Houve
prevalência de ORSA em pacientes do sexo masculino (69,2%); acima de 60 anos
(63,5%), sendo provenientes do sistema de saúde brasileiro (92,3 %). A maioria dos
pacientes (98,1%) estava internada, principalmente no CTI cardiológico (23,5 %) e CTI
geral (27,5%). Os tipos de amostra predominantes coletada nos pacientes foram
amostras axilar e nasal concomitantemente (86,5%). Neste estudo, observa-se uma
baixa prevalência de cepas ORSA, que pode ser devido ao adequado uso de EPIs e
higienização das mãos realizada pelos profissionais desse hospital, induzindo a uma
baixa disseminação deste microrganismo.
Palavras-chave:Sthaphylococcus aureus resistente a oxacilina. Resistência Beta
lactâmica. Infecções.
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EFEITO ANTIMICROBIANO DA PRÓPOLIS VERDE FRENTE A
CEPAS DE Staphylococcus aureus RESISTENTES À METICILINA (MRSA)
Cleiton Gonçalves Aguiar

Luciene Gonçalves Lima
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
A própolis possui uma propriedade antimicrobiana comprovada contra bactérias Grampositivas, especialmente contra Staphylococcus spp. Entretanto, não se tem resultados
conclusivos a respeito da ação da própolis contra Staphylococcus aureus resistentes à
meticilina. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antimicrobiano da
própolis verde, obtida da região sudeste do Brasil, sobre cepas clínicas de
Staphylococcus aureus resistentes à meticilina comparando com cepa não
multirresistente, determinando a concentração inibitória mínima (CIM) e identificando
uma possível ação bactericida ou bacteriostática desse produto frente a essas mesmas
cepas bacterianas. Testes de microdiluições em microplacas, macrodiluições em tubos e
difusão em disco foram realizados com diluições da própolis tanto em caldo BHI quanto
em etanol, nas concentrações de 11; 5,5; 2,75; 1,35; 0,68; 0,34; 0,17 e 0,08%. O etanol a
100% não foi considerado um bom diluente para avaliar efeito antimicrobiano de
extratos, por apresentar inibição interferente. Apesar da difusão em disco não ter
apresentado ação antibacteriana do extrato de própolis verde, as macro e microdiluições
demonstraram que a própolis inibe de maneira significativa as cepas clínicas de MRSA
e S. aureus nas concentrações de 11 a 0,17%. Sua ação pode ser tanto bactericida quanto
bacteriostática. Ficou evidente que o mecanismo de resistência do MRSA não o impede
de ser sensível aos compostos antimicrobianos da própolis verde, não havendo relação
entre sensibilidade à oxacilina e sensibilidade à própolis.
Palavras-chave: Própolis. Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Testes de
sensibilidade microbiana.
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PREVALÊNCIA DE METÁSTASE
PORTADORES DE CÂNCER DE PRÓSTATA

ÓSSEA

EM

PACIENTES

Anne Mary Alves Ferreira
Saara Gonçalves de Queiroz
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
O Câncer de Próstata representa um problema de saúde pública e a maioria das
morbidades e mortalidades em estágios avançados da doença deve-se direta ou
indiretamente ao comprometimento ósseo. A realização do exame de Cintilografia
Óssea para avaliar alterações metastáticas ósseas. O objetivo deste estudo foi avaliar a
prevalência de metástases ósseas em pacientes com câncer de próstata que realizaram
exame de Cintilografia Óssea em uma clínica de Medicina Nuclear durante o ano de
2013. Trata-se de um estudo quantitativo de caráter documental, retrospectivo,
descritivo e de corte transversal. Foram estudados 215 pacientes com idade prevalente
entre 60 e 79 anos (73,5%), em que predominou a radioterapia (62,0%) como

tratamento de escolha. Quanto à dor óssea, observou-se alto índice (67,0%),
principalmente nas pernas, colunas, joelhos e braços. Em relação aos resultados da
cintilografia, 46 (21,4%) pacientes tiveram diagnóstico confirmado para metástase
óssea, em que a dor óssea foi relatada por 31 (67,0%) pacientes. Correlacionando a dor
óssea com os resultados da cintilografia, observou-se que a maioria dos pacientes que
possui dor teve diagnóstico de baixa probabilidade (51,4%). O acometimento das lesões
metastáticas foi mais prevalente nas costelas (67,4%), fêmur (58,7%), coluna torácica e
lombar (45,7%). Houve uma alta prevalência de metástase na população estudada,
porém não foi observada a correlação entre a dor óssea e a manifestação metastática,
entretanto, na maioria dos pacientes, quem tem metástase tem dor óssea.
Palavras-chaves: Câncer de próstata. Cintilografia. Metástases.
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ÍNDICE DE REAÇÃO TRANSFUSIONAL EM PACIENTES
SUBMETIDOS À TRANSFUSÃO SANGUÍNEA NO AMBULATÓRIO DO
HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS - MG
Emily Duarte Macedo
Vanessa Maria de Jesus Silveira
Leticia Antunes Athayde
RESUMO
Diante do complexo quadro que envolve a prática transfusional, aliado ao fato de que a
prevalência/incidência real dos incidentes transfusionais não é totalmente conhecida, o
presente estudo propôs analisar o índice de reação transfusional em pacientes
submetidos à transfusão sanguínea no ambulatório do Hemocentro Regional da cidade
de Montes Claros – MG no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. Trata-se de
um estudo transversal no qual a população de estudo foi composta por pacientes
atendidos no ambulatório do Hemocentro. Os dados foram coletados através das fichas
de notificação de incidentes transfusionais (FIT´s) oriundas de transfusões realizadas.
Das 5.179 transfusões realizadas no período estudado, 72 desencadearam reação
transfusional, constituindo uma prevalência de (1,39%). Dentre os incidentes ocorridos,
houve prevalência de reação alérgica leve (54,1%) e reação febril não hemolítica
(34,7%). Entre os hemocomponentes transfundidos, o concentrado de hemácias foi
relatado em maior número de incidentes se comparado ao concentrado de plaquetas.
Verificou-se ainda que a maioria dos receptores que apresentaram incidente
transfusional era paciente politransfundido. A incidência de notificações de incidentes
transfusionais imediatos ocorridos no período foi de 1,39%, sendo considerada
relativamente baixa. Os dados coletados nesta pesquisa são de extrema importância para
que medidas preventivas sejam tomadas, como a pré-medicação e a fenotipagem, para
prevenir que novos incidentes venham a ocorrer em transfusões futuras. Espera-se que
este estudo contribua para aprimorar o serviço hemoterápico, com ações corretivas que
visam à segurança transfusional nas instituições de saúde.
Palavras-chave: Transfusão de sangue. Bancos de sangue. Sangue.
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MANIFESTAÇÕES FISIOPATOLÓGICAS DO DIABETES MELLITUS
GESTACIONAL
Geiza Rafaela Pimenta Siqueira
Laura Virgínia Silva
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é caracterizado por um processo patológico
que acomete mulheres durante o período gestacional, decorrente da intolerância e
metabolização inadequada da glicose pelo organismo da gestante. Sua prevalência varia
segundo os critérios diagnósticos utilizados e a população estudada, sendo considerado
como fator de risco para morbidade e mortalidade perinatal, além de sérias
complicações materno-fetais, tais como a cesariana, a pré-eclâmpsia, a prematuridade, a
macrossomia, a distócia de ombro, e a hipoglicemia. O correto acompanhamento prénatal bem como o rastreamento e diagnóstico precoce são medidas capazes de evitar ou
reduzir essas complicações. Este estudo visa avaliar, através da revisão bibliográfica, as
adaptações fisiopatológicas decorrentes do DMG, a incidência das repercussões
materno-fetais e suas consequências.
Palavras-chave: Diabetes gestacional. Hiperglicemia. Complicações na gravidez.
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FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS IRREGULARES EM PACIENTES
POLITRANSFUNDIDOS
Anézia Cristina Alves Queiroz
Gabrielle Maria Maia da Costa
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
Um dos riscos de transfusão sanguínea é a formação de anticorpos contra um ou mais
antígeno eritrocitário. Os anticorpos antieritrocitários classificam-se em regulares, que
se desenvolvem naturalmente após o nascimento e irregulares, que se desenvolvem em
decorrência de transfusões ou gestações incompatíveis, não sendo encontrados
normalmente. A aloimunização eritrocitária é uma resposta imunológica contra
antígenos eritrocitários estranhos, ocorrendo geralmente devido à sensibilização em
transfusões de sangue e gestações. O estudo tem como objetivo analisar a frequência de
anticorpos irregulares em pacientes politransfundidos de ambos os sexos com idades
variadas atendidos em um hospital da cidade de Montes Claros, Minas Gerais no
período de 2009 a 2013. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo,
documental, e de corte transversal. Dentre os aloimunizados, os anticorpos de maior
frequência foram do Sistema Rh (86,7%), seguidos dos outros sistemas, tais como
Sistemas P, Kell, MNS e Diego (53,3%) e dos Autoanticorpos da classe IgG, IgM e IgA
(46,7%). Quanto às associações, observou-se que 10 (66,7%) pacientes tinham mais de

um anticorpo irregular. O presente estudo evidenciou um baixo índice de aloimunização
entre os pacientes transfundidos e que as mulheres são as mais frequentes a
apresentarem aloimunização, assim como aqueles indivíduos de 20 a 59 anos. A maior
frequência foi de anticorpos do Sistema Rh, dentre estes sendo mais frequente a
associação de Anti-C e o Anti-E.
Palavras Chave: Transfusão Sanguínea. Imunização. Anticorpos.
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ALTERAÇÕES
CITOLÓGICAS
E
ANATOMOPATOLÓGICAS
ASSOCIADAS À INFECÇÃO PELO PAPILOMAVIRUS HUMANO EM
MULHERES ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS
Emilly de Oliveira Silva
Maria Cristina Vieira Coelho
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
O Papiloma vírus Humano (HPV) é atualmente a principal causa de virose sexualmente
transmissível, sendo sua principal consequência o câncer de colo de útero. Esse tipo de
câncer é um importante problema de saúde pública no mundo, configurando-se o
terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Neste contexto, este estudo teve
como objetivo avaliar as alterações citológicas e anatomopatológicas em mulheres
atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um hospital no Norte de Minas
Gerais. Tratou-se de uma pesquisa do tipo quantitativa, de caráter documental e
descritiva, composta por todas as mulheres que apresentaram lesão devido à infecção
pelo HPV e atendidas no Hospital Alpheu de Quadros,no ano de 2012 e 2013. Os dados
foram coletados de registros em um banco de dados. Das mulheres infectadas pelo
HPV, 66,7% tinham entre 20 e 39 anos e das que relataram sua iniciação sexual 61,6%
tinham entre 16 e 20 anos. A maioria dessas mulheres foi diagnosticada com lesão
intraepitelial de alto grau (HSIL) seja na citologia ou na biópsia. O resultado pós
Cirurgia de Alta Frequência (CAF) apresentou-se positivo, pois, houve diminuição de
HSIL das mulheres. Ações de saúde pública podem prevenir a incidência e mortalidade
pelo câncer de colo de útero quase que totalmente, desde que o planejamento destas
ações esteja em concordância com o conhecimento científico atual.
Palavras-chave: Infecções por Papillomavirus. Displasia do Colo do útero.
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A BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL

Amilvan Almeida Mendes
Warlem Freire Barbosa

RESUMO
O presente artigo objetiva analisar a banalização do dano moral no ordenamento
brasileiro. Aescolha do tema deveu-se ao fato de que, lendo jornais, vendo os julgados
dos tribunais,percebeu-se que é grande o numero de processos envolvendo pedidos de
indenização por danomoral nos Tribunais, máxime após o advento da Constituição da
República Federativa doBrasil, que consagrou de modo expressivo o direito de tal
reparação, no art. 5º., incisos V e X.O artigo se desenvolveu através de uma pesquisa
bibliográfica, jurisprudencial e de campo. Otrabalho se divide em três capítulos, sendo
que, o primeiro capitulo trata dos danos morais,suas origens e sua abordagem de acordo
com a CRFB/88. Trata ainda da responsabilidadecivil objetiva e subjetiva e das espécies
de dano. O segundo capítulo enfoca os direitos dapersonalidade humana, a violação
desses direitos e o conceito do dano moral. O terceiro eúltimo capítulo dá enfoque à
banalização do dano moral, com análise jurisprudencial, objetivos e fundamentos da
indenização por dano moral.
Palavras-Chave: Responsabilidade Civil. Dano Moral. Indenização. Banalização.
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A
CONCESSÃO
MICROEMPRESAS

DA

GRATUIDADE

DA

JUSTIÇA

ÀS

Michelle Soares De Oliveira
Givago Prandini Maia
RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso apresenta como tema central a aplicabilidade do
benefício da justiça gratuita às microempresas, e tem como objetivo geralanalisar quais
os fundamentos e requisitos para a concessão do referido auxílio a tais pessoas jurídicas.
Serão abordados os aspectos históricos, conceituais e normativos. O que se pretende
com o estudo do mencionado tema é uma análise sobre o aspecto constitucional e
processual da assistência jurídica, no que tange o beneficio da gratuidade de justiça
concedido às microempresas.
Palavras Chave: Justiça Gratuita. Garantia Constitucional. Microempresa.
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ADOÇÃO HOMOAFETIVA À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR
INTERESSE DO MENOR
Selma Aparecida Ferreira Rocha
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
Desenvolver o estudo e a possibilidade de colocação de criança em família substituta,
em especial a adoção por casais homoafetivos. Da necessidade de amparo ao melhor
interesse da criança e da inclusão jurídica da relação homoafetiva como um novo
conceito de família. A possibilidade da adoção por casais homoafetivos é, sem dúvida, o

respeito aos princípios constitucionais de igualdade da dignidade da pessoa humana e
do melhor interesse do infante, aliados aos demais valores fundamentais e princípios
gerais que regem o direito brasileiro. A adoção por casais homoafetivos já vem sendo
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em prol do melhor interesse da criança.
Palavras-Chave: Adoção homoafetiva. O melhor interesse da criança. Adoção.
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A
(DES)NECESSIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO/RATIFICAÇÃO FRENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 66/2010
Maria Célia Alves Mendes
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
A Emenda Constitucional nº 66/2010 veio alterar o artigo 226, § 6º da Constituição
Federal de 1988 e criou uma divergência de posicionamento quanto à necessidade ou
não de realização da audiência de conciliação/ratificação na ação de divórcio
consensual. Desta discordância busca-se analisar e avaliar as implicações que a emenda
trouxe para o instituto do divórcio no que tange os seus meandros processuais, mas,
acima de tudo, a importância da citada audiência, uma vez que se busca realizar não
apenas o Direito e sim a Justiça como forma de respeitar a dignidade humana. Para se
atingir tal pretensão, examinam-se aspectos históricos, conceituais e normativos do
divórcio, por meio de investigações anteriores, iniciando-se o percurso pelas suas fases
e mudanças. Estudam-se, ainda, conceitos importantes, bem como a atual
jurisprudência, códigos do direito brasileiro e balizada doutrina como base científica.
Como o objeto dessa ação é, na verdade, o ser humano, sua afetividade e seus
sentimentos, a investigação será conduzida como meio de se chegar ao que melhor se
encaixa em tal procedimento, abordando os pormenores de uma relação que se extingue,
porém minorando os traumas nela envolvidos. O exame da necessidade ou não da
audiência tem o escopo de apaziguamento nas relações particulares que, querendo ou
não, interferem na sociedade de um modo geral.
Palavras-Chave: Direito de Família. Emenda Constitucional nº. 66/2010. Divórcio
Consensual. Audiência.
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ADOÇÃO INTUITU PERSONAE À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR
INTERESSE DO MENOR
Cristiane Gonçalves De Sá Ferreira
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
Desenvolver o estudo sobre a “adoção intuitu personae” à luz do Princípio do melhor
interesse do menor, que é uma modalidade de adoção em que a genitora escolhe os
adotantes de seu filho. Será analisado o instituto da adoção em especial o “intuitu

personae” através da legislação pertinente, doutrinas e jurisprudências dos Tribunais
Superiores. A possibilidade desta modalidade de adoção após a vigência de Lei no
12.010/2009, avaliando os aspectos gerais e as restrições trazidas pela norma, sendo o
estudo pautado em pesquisas bibliográficas.
Palavras-Chave: Intuitu personae. Adoção. Modalidade de adoção.
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A ESCASSEZ DE LEITOS NOS HOSPITAIS PÚBLICOS E A
(IN)EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Renimary Gonçalves Rodrigues
Givago Prandini Maia
RESUMO
A atual Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 6º, caput, consagra,
dentre outros, o direito à saúde, como categoria de direito social, classificado como 2ª
dimensão dos direitos humanos – diferente da deontologia do art. 5º, caput, que
expressa os direitos fundamentais (= direitos humanos positivados) de primeira geração.
Esta pesquisa analisou a in(eficácia) do direito à saúde, tendo como foco a escassez de
leitos nos hospitais, em razão dos casos ventilados nos meios televisivos, que coloca em
dúvida o alcance e eficiência deste serviço. Os instrumentos postos à disposição do
cidadão, para fazer valer a eficácia plena dos direitos fundamentais, não devem ser
vistos como rol taxativo e sim exemplificativo, levando a uma interpretação das normas
jurídicas de forma que possibilite a todos, indiscriminadamente, o acesso à justiça. A
utilização destes mecanismos, de forma oral, para que se concretize os direitos
fundamentais, conquistados com o progresso da sociedade, ao longo da história, não
permite que o excesso de formalismo dos atos processuais se torne o culpado pela
ineficiência do Estado na concretização dessas declarações.
Palavras-Chave: Direitos Fundamentais. (In)eficácia. Saúde. Escassez de
leitos.Acesso.
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A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Paulo Luiz Leocádio
Givago Prandini Maia
RESUMO
O presente trabalho pretende discutir os aspectos mais importantes do instituto da
imunidade tributária, sob o ponto de vista constitucional, doutrinário e jurisprudencial.
A imunidade tributária vem-se tornando um tema de amplo debate em nível nacional,
mormente pelos princípios que estão envolvidos, como o princípio da liberdade
religiosa e de crença, a laicidade do Estado brasileiro, e o confronto que frequentemente
se estabelece entre estes princípios e a necessidade de arrecadação de receitas por parte
do estado. Por isso, este estudo tem por objetivo debater quais são as considerações
mais importantes sobre o instituto, as correntes doutrinárias que se consagraram sobre o

assunto, o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, para que as
considerações desenvolvidas em todos estes capítulos e as respectivas conclusões
possam orientar os profissionais e pessoas envolvidas, trazendo segurança para todos.
Palavras-Chave: Imunidade Tributária. Princípios. Templos Religiosos
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A (IM) PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA DOS
DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Roseli dos Santos Miranda
Givago Prandini Maia
RESUMO
O presente estudo tem o escopo de trazer uma possível hermenêutica ao artigo 37, § 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no que tange às ações de
ressarcimento por prejuízo causados ao patrimônio público. A pertinência se mostra
diante do flagrante desrespeito ao bem público, por pessoas que detêm o dever de
protegê-lo. É desvelado que, para a edificação de uma sociedade promissora, necessário
se faz eleger valores primordiais e morais e mecanismos que promovam a dignidade
humana e aniquilem as chagas de uma sociedade parasitada pela corrupção. Neste
contexto, sem descuidar da importância da prescrição para o ordenamento jurídico e
para a garantia da ordem pública e da segurança jurídica, é sobrevalente o interesse
público, a indisponibilidade da coisa pública e, notadamente, o dever de prestação proba
do serviço público e reparação dos danos causados ao erário. Conclui-se que a eventual
consagração da prescritibilidade da pretensão reparatória, em ações de ressarcimento,
representaria uma dupla violação ao cidadão brasileiro, quando é vítima da lesão ao
patrimônio público e quando há permissão para que esse patrimônio se associe,
indevidamente, ao do ímprobo.
Palavras-Chave: Imprescritibilidade. Improbidade Administrativa. Interesse Público.
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A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR NA
RELAÇÃO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA
Jéssica Santos Silva
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
A Constituição do ordenamento pátrio assegura a viabilização do direito à moradia
mediante a utilização de instrumentos garantidores. É cediço que tal direito constitui
aspecto de relevância incomensurável na concretização de uma sociedade que visa à
justiça e à igualdade entre seus nacionais, vez que se encontra positivado como direito
social no artigo 6º da Lei Maior, dentre o rol dos direitos e garantias fundamentais.
Inobstante a imprescindibilidade do referido direito no contexto social, nota-se que o
artigo 3º, inciso VII da Lei nº 8.009/90 vai de encontro a esse direito e também a
princípios constitucionais, tais como a isonomia e a dignidade da pessoa humana, posto

que admite que o fiador responda perante o locador por dívida relativa ao contrato de
locação com seu único bem de família. Contudo, no entendimento do Supremo Tribunal
Federal esta exceção à impenhorabilidade do bem de família é válida, o que motivou a
realização da presente pesquisa que objetiva dar enfoque constitucional ao tema,
mediante o desenvolvimento de um estudo de revisão sistemática, retratando aspectos
em que a penhora afeta direitos mínimos do fiador e elencando pontos em que a referida
exceção à impenhorabilidade pode prejudicar a efetivação do direito à moradia, à
dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia.
Palavras-Chave: Fiança. Contrato de locação. Penhora. Bem de família. Direito à
moradia.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 285-A DO CPC, FRENTE
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Willian Fabe Pereira
Warlem Freire Barbosa
RESUMO
O foco principal deste trabalho é verificar a inconstitucionalidade da Lei 11.277/2006,
que acrescentou o artigo 285-A ao Código de Processo Civil. Pois esse dispositivo
possibilita ao judiciário o julgamento liminar do juízo de primeira instância de casos
que já foram decididos, pelo mesmo juízo de forma negativa. Esse mecanismo é para
viabilizar a tão sonhada celeridade processual. Essa celeridade processual será analisada
sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, pois a prolação de uma sentença
de mérito, sem sequer citar o réu, tem causado inúmeras discussões doutrinárias sobre o
tema.
Palavras chave: Constituição. Devido Processo Legal. Contraditório.
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A (IN) EFICÁCIA DO JUS POSTULANDI

Mônica Marta Neves Dos Santos
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
O presente estudo refere-se ao conflito existente entre a indispensabilidade do advogado
prevista no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº. 8.906/94 e o jus postulandi no
âmbito trabalhista disposto no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, que
faculta as partes o acesso à justiça sem advogado. Pretende-se demonstrar a importância
do advogado no amparo dos interesses dos indivíduos, os quais precisam ser defendidos
por profissionais habilitados, para que não fiquem sem a devida garantia de seus direitos
diante da complexidade do entendimento das leis e dos processos. Tem como objetivo
também demonstrar as vantagens e desvantagens que ocorrem com a utilização deste
instituto. Não resta dúvida de que a presença do advogado é imprescindível, pois tal

especialista é capacitado para desempenhar as funções a ele apontadas de maneira sábia
e justa, propiciando a proteção dos cidadãos na solução dos litígios. Alguns
doutrinadores se posicionam a favor do jus postulandi, já outros são contra, mas tal
instituto poderá ferir, dentre outros, o princípio do devido processo legal, a ampla
defesa, o contraditório e a assistência jurídica ao hipossuficiente, promovendo certa
desigualdade e impedindo a defesa técnica do processo.
Palavras-Chave: A (IN) Eficácia do Jus Postulandi. Vantagens e Desvantagens. Direito
ao Acesso à Justiça.
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A INEFICÁCIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS APLICADA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Thiago Ribeiro De Souza
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
A Lei n° 8.069/1990 foi criada especificamente garantir a proteção às crianças e
adolescentes. Antes da criação da lei, que é mais conhecida como Estatuto da Criança e
do Adolescente, surgiram diversas outras normas, que trouxeram certo avanço para a
época, mas nada se compara ao Estatuto. Dentre os avanços, estão a proteção integral,
as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. A proteção integral visa dar
prioridade à proteção desta fase da vida tão importante, em queé formado o caráter e a
personalidade da pessoa. As medidas de proteção são aplicadas às crianças, assim
considerados os que têm idade de até doze anos incompletos. Já as medidas
socioeducativas são aplicadas a adolescentes que tem entre doze e dezoito anos. Ocorre
que algumas dessas medidas, na prática, acabam não tendo a eficácia esperada, como é
o caso da obrigação de reparar o dano, pois nem sempre o próprio adolescente possui
meios para arcar com essa reparação que, na maioria das vezes, é feita por seus pais.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo será analisar a aplicação das medidas
socioeducativas previstas na Lei n° 8.069/1990. O trabalho será realizado por meio de
revisão bibliográfica.
Palavras-Chave: Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas Socioeducativas.
Obrigação de reparar o dano.
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI

Carlos Ronaldo Santos Do Nascimento
Adriano De Abreu Silva
RESUMO
O presente artigo, através de uma revisão literária, analisa a possibilidade de a mídia
poder influenciar, nas decisões do Tribunal do Júri e o princípio da publicidade. A
grande importância desse princípio possibilita, não só aos profissionais do direito, mas

também a toda sociedade evitar que aconteçam fraudes ou corrupção, assegurando a
lisura do processo de julgamento. As transmissões ao vivo e as reportagens durante o
andamento processual poderão levar a todos, principalmente jurados e sociedade, os
fatos, com melhor clareza e servirão ainda, para mostrar e esclarecer como realmente
são os julgamentos no Tribunal do Júri. Diante do exposto, pretende-se perpassar pelo
Tribunal do Júri, Princípio da Publicidade e pelo Processo Penal para analisar a
influência das transmissões e o princípio da publicidade no Tribunal do Júri. Em
paradoxo ao princípio da publicidade, têm-se os princípios do tribunal do júri abarcados
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988no artigo 5°, XXXVIII, a
saber: plenitude de defesa, soberania dos veredictos, sigilo das votações e competência,
para julgar crimes dolosos contra a vida. Sendo a pretensão determinar se as notícias
levadas a público, podem influenciar na convicção do conselho de sentença, e se essa
influência violaria o principio da plenitude de defesa.
Palavras-Chave: Tribunal do júri. Mídia. Princípios. Publicidade. Plenitude de defesa.
Violação.
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A INOBSERVÂNCIA AO DIREITO
COMPRASREALIZADAS PELA INTERNET

DO

CONSUMIDOR

NAS

Madson Athayde Santos
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
A Constituição da República Federativa do Brasil já tutelava o direito de defesa do
consumidor, contudo dependia de normatização conforme determinado pelo artigo 48
do ADCT. Assim, a proteção ao consumidor tem hoje larga escala de abrangência,
sendo resguardados, pelo Código de Defesa do Consumidor, os direitos e garantias
inerentes aos consumidores e a relação de consumo. Destacam-se o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor, além da facilitação da defesa,
inclusive com a inversão do ônus da prova nos casos de demandas judiciais. Outro
direito garantido aos consumidores é a possibilidade de arrepender-se dos contratos
realizados fora do estabelecimento comercial do fornecedor, também chamado de prazo
de reflexão. Tal direito deve ser exercido nos 7 (sete) dias a contar da assinatura ou do
recebimento do produto ou serviço. Nos dias atuais, a ocorrência de compras realizadas
nos moldes supra, fora do estabelecimento, são cada vez maiores. A internet é vista
como uma ferramenta de facilitação,em que não existe a necessidade de o consumidor
se dirigir até o estabelecimento para realizar suas compras. O que tem ocasionado
grande ocorrência de insatisfação, tendo em vista os fornecedores, em muitos casos, se
insurgirem contra o direito de arrependimento, mesmo sendo este expressamente
previsto em Lei. Assim, tem ocorrido a judicialização da relação de consumo, oem
queos consumidores que têm seu direito de arrependimento não observado buscam a
satisfação das demandas judicialmente.
Palavras chave: Direito Consumidor. Reflexão. Arrependimento.
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ALIENAÇÃO PARENTAL E SUA CONSTATAÇÃO PELO JUIZ

Lúcia Eletícia Lopes Gonçalves
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
O presente trabalho vem abordara questão da alienação parental e sua constatação feita
pelo juiz. Tem o objetivo de verificar e analisar as relações que ocorrem logo após o
divórcio, transformando a instituição familiar em relação aos filhos em sofrimento
psíquico e emocional. Através do judiciário, procuram-se meios para prevenir esse
sofrimento, detectado pela constatação do juiz que, com a ajuda do Ministério Público e
perito, procuram pôr um fim a este conflito, com acompanhamento dos filhos por
psicólogos e psiquiatras. Verifica-se que o maior problema após o divórcio não está só
na separação em si, mas como os envolvidos lidam com essa situação, sobretudo os
pais. O menor sofre psicologicamente e fisicamente diante da imensa crueldade de queé
vitima, envolvido assim na disputa da alienação parental que ocorre quando ele rejeita
um dos pais por motivos evidentes, indiscutíveis. Diante de tal situação que envolve as
famílias, surge a necessidade de investigação da alienação parental. Suas formas de
violência física e psicológica contra o menor e suas implicações jurídicas devem ser
analisadas tendo em vista a seriedade e o grau de influência que exercem na sociedade
atual.
Palavras-Chave: Poder familiar. Alienação parental. Princípio da proteção ao menor.
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ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO APOIO PSICOLÓGICO ÀS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Cássia Taíze Angélica de Brito Guimarães
Warlem Freire Barbosa
RESUMO
Este trabalho pretende identificar e avaliar a ausência de apoio psicológico à mulher na
Lei Maria da Penha. O tema é de grande importância dentro da concepção do Direito de
Família e Direito Penal, pois tem como objetivo caracterizar as vítimas de agressão
doméstica, identificar as formas de manifestações sociais e jurídicas existentes para o
combate à violência contra a mulher no Brasil. Inicialmente, buscará uma análise
conceitual da violência doméstica. O abuso contra a mulher não é natural, ele existe
porque em nossa sociedade os homens ainda consideram-se superiores às mulheres, e
por isso acham que têm direito de corrigi-las e maltratá-las. A vítima geralmente tem
pouca autoestima e se encontra atada na relação com o agressor, por dependência
econômica ou emocional. Ela sente-se violada e traída, já que o agressor promete depois
da agressão que nunca mais vai repetir esse tipo de comportamento, para depois repetilo. Para entender esse tipo de personalidade persistentemente ligada ao ambiente de
violência pode-se compará-la com a atitude descrita como codependência, encontrada
nos lares de alcoólatras e dependentes químicos. Desse modo, a finalidade do trabalho
versa sobre algumas formas de violências às quais a mulher é submetida, como a
violência simbólica, física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Assim, a vítima

está desamparada por não contar com acompanhamento psicológico adequado. A
ausência de sustento emocional à mulher na Lei Maria da Penha deve ser revista.
Palavras – Chave: Agressão Doméstica. Companheiros. Violência.
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A POSSIBILIDADE
DE
CONVERSÃO
DE
FAVELA
EM
CONDOMÍNIOS FECHADOS E SUA REPERCUSSÃO NA CRIMINALIDADE
LOCAL
José Luiz Mendes Aguiar Filho
Ludmila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
As favelas brasileiras têm-se tornado um grande problema urbano, que acarretam
incertezas de natureza variada. Todavia, os administradores públicos não estão
enfrentando a questão com a devida importância. Por isso, medidas alternativas devem
ser fomentadas, a fim de se buscar uma solução para o problema. Nesse contexto o
Código Civil brasileiro instituiu a figura dos condomínios, os quais poderão constituir
um importante instrumento na busca de uma resposta para a incógnita descrita, embora
as favelas sejam atreladas a regiões carentes e, paradoxalmente, os condomínios à classe
média ou alta. O anseio maior de tal conversão é incrementar a autoestima dos
moradores, bem como reduzir as práticas criminosas no interior das vielas. E, para
tanto, o presente trabalho utiliza como referência uma área particular, proveniente de
invasões populares, na cidade de Montes Claros/MG. Trataremos aqui com o instituto
do usucapião, condomínios, alienação dos bens públicos, teorias da criminologia, entre
outros.
Palavras-Chave: Favela. Condomínio. Usucapião.
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APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO
DELEGADO DE POLÍCIA NOS CRIMES DE FURTO SIMPLES
Paula Otávia Carmo Braz
Adriano De Abreu Silva
RESUMO
O presente artigo discorre sobre a importância da aplicação do Princípio da
Insignificância, frente ao inquérito policial, como meio de facilitar os trabalhos de
organização da sociedade. Para abordar o tema, será realizada uma revisão de
literatura.O Delegado de Polícia é o primeiro a tomar conhecimento do ilícito penal e ter
a obrigatoriedade de iniciar o inquérito policial.Pode o Delegado, utilizar-se do
Princípio da Insignificância para pautar suas decisões. Com a aplicação do Principio da
Insignificância, o sistema penal brasileiro torna-se mais eficaz, destinando-se apenas
para os assuntos de maior interesse social, e relevância patrimonial, ou seja,
desobstruindo o sistema penal de ações cujo bem jurídico lesado tenha valor ínfimo. O
Princípio da Insignificância é um norteador da interpretação dos tipos penais, afastando
a tipicidade material de condutas que ofendam levemente a integridade dos jurídicos-

penais. O direito penal deve ser a ultima ratio, a sua intervenção só será aceita em casos
de ataques relevantes a bens jurídicos tutelados pelo Estado.
Palavras-Chave: Delegado. Princípio da Insignificância. Aplicabilidade.
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A POSSIBILIDADE
MINISTÉRIO PÚBLICO

DE

INVESTIGAÇÃO

CRIMINAL

PELO

Ana Elisa Soares
Adriano Abreu Silva
RESUMO
Este artigo científico expõe a discussão existente no meio jurídico, com relação à
possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público, visto que tem sido
frequente sua atuação nesse sentido. Foram apresentados os tipos de Sistemas
Processuais Penais, quais sejam o Acusatório e o Inquisitivo, bem como explica-se o
sistema de investigação preliminar adotado pelo Brasil, que é o Inquérito Policial.
Ainda, analisa-se a atuação do Ministério Público, de modo a concluir sobre a
possibilidade ou não de investigação criminal pelo órgão ministerial.
Palavras-chave: Investigação criminal. Inquérito Policial. Ministério Público.
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A PUNIBILIDADE DOS
COMETIDOS NO CIBERESPAÇO

CRIMES

CONTRA

O

PATRIMÔNIO

Sarah Luciana De Morais
Givago Prandini Maia
RESUMO
O mundo está passando por uma série de transformações nas últimas décadas, inúmeras
delas provocadas pelo desenfreado avanço tecnológico proporcionado pelo surgimento e
desenvolvimento de tecnologias da informação, dentre elas a Internet. Aumentou-se
também o número de pessoas que se utilizam dos meios tecnológicos para perpetrar
condutas criminosas. Os crimes que antes eram perpetrados pelos meios tradicionais,
agora se incorporam também nas redes virtuais e no mundo digital. No mesmo passo,
cresce a necessidade de o Poder Público se adaptar frente a essas mudanças,
considerando a dificuldade mostrada atualmente na punibilidade dos crimes cometidos
no ciberespaço. Desse modo, o objetivo deste trabalho é averiguar alguns conceitos
relativos à Internet, algumas nomenclaturas que lhe são peculiares, bem como averiguar
sistematicamente a evolução do poder de punir do Estado, até a atual situação estrutural
do Poder Público, principalmente do Poder Judiciário, no que toca ao julgamento destes
crimes. Faremos uma abordagem da atual legislação de combate a esses crimes,
principalmente das recentes leis de combate aos crimes cibernéticos, Lei n. 12.735/12 e
a Lei n. 12.737/12, sendo esta última apelidada de “Lei Carolina Dieckman” e alguns
documentos internacionais sobre o tema. Adotaremos o método de revisão de literatura,
com a pesquisa bibliográfica de doutrinas em Direito Penal, Constitucional e de Direito

Internacional, a fim de se poder apontar soluções que proporcionem o Estado brasileiro
se adaptar a esta nova realidade.
Palavras-Chave: Direito Penal. Crime. Ciberespaço.
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A REMIÇÃO DE PENA PARA O CONDENADO EM REGIME
ABERTO EO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
Sâmya Lua Alves Veloso Araújo
Warlem Freire Barbosa
RESUMO
Foi editada a Lei 7210/84 – Lei de Execução Penal – abreviada de LEP. Com o fito de
reduzir a população carcerária, bem como a criação de instrumentos que viabilizam a
ressocialização do preso, em o seu art. 126, criou o instituto da remição penal. Entendese por remição o desconto de parte do tempo de execução da pena pelos dias de trabalho
ou por estudo do infrator. Este instituto tem causado celeuma na doutrina pátria, já que
questiona-sese este tratamento dispensado pelo legislador não viola o princípio da
igualdade, estampado no art. 5º, caput, da CRFB/88. O princípio da igualdade desdobrase em igualdade na lei, ou seja, a lei deve ser uniforme para todos, e igualdade perante a
lei, assim ela deve ser aplicada em todos os casos que a ela se amoldam. Vale a pena
evocar a lição de Humberto Ávila, para quem princípios são diferentes de regras, já que
aqueles são aplicados por ponderação e estas por subsunção. Portanto, trabalhar esta
matéria implica em descobrir se o instituto da remição é ou não constitucional. Insta
frisar que sendo inconstitucional, este postulado da Lei de Execução de Penal deve ser
extirpado do ordenamento jurídico pátrio ou pelo menos adequado a uma interpretação
constitucional. De resto, percebe-se claramente a importância dos princípios na ordem
jurídica pátria e sua desobediência gera a inconstitucionalidade da lei.
Palavras Chave: Remição. Constituição. Regime aberto. Igualdade.
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A RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL APLICADA ÀS
PESSOAS JURÍDICAS
Paulo Samuel Silva Costa
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
Esta pesquisa visa analisar, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de
responsabilização criminal das pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais.
Sabe-se, que no direito brasileiro, a responsabilização da pessoa jurídica está prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, parágrafo
3°, regulamentado pela Lei n° 9.605/98. A referida lei passou a antever sanções penais
específicas para as pessoas jurídicas que cometerem crimes ambientais, ocasionando
uma divergência doutrinária ainda não solucionada. O corrente trabalho foi concretizado
pela análise histórico-evolutiva, tendo em vista a progressão do direito ambiental

brasileiro e o embate sobre a mutação acerca da responsabilidade penal ambiental
aplicada às pessoas jurídicas, verificando-se, também, as sanções penais aplicáveis à
pessoa jurídica e a possibilidade de desobrigação de corresponsabilidade das pessoas
físicas que a integram. Além disso, foram analisadas as teses contrárias e as teses
favoráveis sobre a responsabilização criminal da pessoa jurídica e sua aplicação na
jurisprudência brasileira, permitindo a dedução da responsabilidade penal da pessoa
jurídica, individualmente, pelos atos ilícitos que praticarem, desde que as pessoas físicas
não contribuam na execução do ilícito de forma direta.
Palavras-Chave: Direito ambiental. Pessoa jurídica. Responsabilidade penal.
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AS FORMAS DE EXERCÍCIO DIRETO DA SOBERANIA POPULAR À
LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988
Anderson Barros De Brito
Givago Prandini Maia
RESUMO
Um tema sempre relevante ao estudo do direito é o Poder numa perspectiva global,
relacionado à sua titularidade, às formas de exercício, à eficácia ou não desse exercício.
São estes aspectos que serão analisados à luz da CRFB/88, instituidora do Estado
Democrático de Direito, positivando garantias, permitindo ao povo o exercício do
Poder. Outra abordagem fundamental é a diferenciação das formas diretas e indiretas do
exercício do poder pelo povo. As principais formas de exercício da Soberania popular,
garantidas constitucionalmente são: o sufrágio universal, o plebiscito, o referendo e a lei
de iniciativa popular. Contudo, as formas de exercício do poder popular sofrem sérias
limitações, impostas pela própria Constituição. Tais limitações são de várias ordens,
notadamente: políticas, jurídica e legislativa, sendo o exercício do Poder popular, em
todas as hipóteses, submetido a alguma espécie de controle pelo Estado. É de
fundamental importância conhecer estes institutos constitucionais, pois proporcionam
ao povo, de modo geral, a possibilidade do exercício do poder. Finalmente, serão
abordadas, segundo a doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores, as soluções
práticas para a concretização e eficácia do exercício do Poder popular, assegurando a
imprescindível eficácia constitucional, tão necessária à manutenção da ordem social,
jurídica e política.
Palavras Chave: Poder popular. Estado Democrático. Democracia direta.
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ATUAÇÃO DOS MÉDICOS FRENTE ÀS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
E O SANGUE ALHEIO
Silvia Ferreira Silva
Adriano De Abreu Silva
RESUMO

O presente projeto de pesquisa trata de um direito fundamental do paciente em recusar
tratamentos médicos. Dentre esses tratamentos, está a recusa do uso de sangue. O
respeito à vida abrange vários fatores, dentre eles, o respeito à dignidade da pessoa
humana, à liberdade de crença. Médicos se sentem cada vez mais de mãos atadas ao
assistir pacientes que são Testemunhas de Jeová, vez que carregam com eles o dever
ético de utilizar os meios necessários, inclusive a transfusão de sangue para o exercício
de sua profissão. O tema abordado tem deixado de ser considerado um assunto religioso
passando para uma questão jurídica. Os pacientes Testemunhas de Jeová por uma
questão religiosa, têm a firme convicção de que o sangue retirado do corpo deve ser
inutilizado. Através da ponderação de princípios, podemos verificar que tal conflito é
passível de soluçãoentre as partes envolvidas
Palavras-Chaves: Testemunha de Jeová. Transfusão de Sangue.
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CÂNCER: DEVERDE INFORMAR DO MÉDICO

José Gabriel Araújo Borges
Givago Prandini Maia
RESUMO
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), câncer é o nome dado a um conjunto
de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células.
Nesse contexto, analisar-se-á a relação entre o dever de informar do médico e o direito
de informação do paciente, observando as barreiras que foram delineadaspor normas
ético-jurídicas. Diante do crescente número de ações indenizatórias, alegando-se danos
e deficiências quanto aos deveres informativos, destacam-se os valores humanitários,
princípio da dignidade da pessoa humana,direito da personalidade, intimidade,
estabelecidos nas constituições, tratados e convenções de direitos humanos,
apresentando o direito à informação como direito humano. Como aspectos, a dignidade
da pessoa humana recebeu uma série de interpretações, portanto, torna-se uma tarefa
árdua estabelecer um conceito imutável, capaz de apresentar todo seu conteúdo e
alcance, pois representaria um retrocesso diante das inúmeras ações humanas em
constante transformação. O dever de informação teve desdobramentos quanto aos seus
limites. Neste caso, em relação ao médico, observam-se dificuldades em prosseguir o
diálogo com o paciente diante de doenças graves. Conclui-se que o câncer é ainda o
grande vilão, culpado por desenvolver o silêncio do diagnóstico. Tal fato impõe o
repasse da informação do diagnóstico aos responsáveis, na busca da preservação
biopsicológica do doente.
Palavras-Chave: Câncer. Ato Médico. Dignidade Humana. Dever de Informação.
Direito do Paciente.
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CASAMENTO HOMOAFETIVO: É LEGÍTIMO PARA FORMAR
FAMÍLIA?
Elaine Aparecida De Souza
Givago Prandini Maia

RESUMO
A introdução do casamento com pessoas do mesmo sexo tem vacilado na jurisdição
pátria. As divergências dos julgados são resultantes das alterações legislativas
introduzidas nas leis matrimoniais. Em alguns países, a permissão para casais do mesmo
sexo se casarem substituiu o sistema anterior de uniões civis ou parcerias registradas. O
reconhecimento de tais casamentos é uma questão de direitos civis, política interna,
social, moral e religiosa. Tratar de tema polêmico, e que cada vez mais vem ganhando
destaque na mídia e na sociedade nacional, ventilado com o casamento homoafetivo, é a
tônica deste artigo. Será abordado um lastro da história das uniões homoafetivas e suas
conquistas nas cortes judiciais, as lacunas normativas que devem ser sanadas acerca do
casamento civil homoafetivo e sua legitimidade familiar, matéria afeta à Ciência do
Direito, em que o hermeneuta estabelece as diretrizes interpretativas, com o propósito
de redimensionamento jurídico.
Palavras-chave: Família. Dignidade da pessoa humana. Casamento. Homoafetividade.
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CAUSAS SUPRALEGAIS DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE

Giselly Suziane Faria Santos
Givago Prandini Maia
RESUMO
A proposta deste trabalho é desenvolver o estudo sobre as causas supralegais que
excluem a ilicitude da conduta do agente. Tal instituto consiste na possibilidade de
serem aplicadas, no caso concreto, excludentes diversas daquelas previstas no texto
legal, que afastem a ilicitude da conduta. Serão estudados os aspectos históricos
precursores, a viabilidade e reconhecimento, bem como a função do intérprete ao
analisar o caso concreto e redimensionar a excludente da ilicitude não prevista
legalmente. O estudo apresenta-se como uma pesquisa de revisão sistemática, cuja
metodologia abordará aspectos históricos, conceituais e normativos, por meio de
investigações anteriores.
Palavras-Chave: Ilicitude. Excludentes supralegais. Possibilidades de reconhecimento.
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CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DAS
SOCIEDADES
EMPRESÁRIAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE SOBRE OS
VALORES PAGOS AOS MÉDICOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS AOS SEGURADOS
Eustáquio Rodrigues Duarte Júnior
Warlem Freire Barbosa
RESUMO
O referido trabalho busca demonstrar, através de revisão bibliográfica e jurisprudência
de alguns tribunais, posições conflitantes a respeito do pagamento da contribuição

previdenciária em relação à parcela do segurado nos serviços médicos. Busca-se
apresentar argumentos relativos existentes, elucidando as razões que as justificam.
Apresentando o conceito da competência tributária, o poder de tributar e a capacidade
tributária, chegamos à conclusão de que a cobrança por parte do fisco da parcela da
contribuição previdenciária sobre o segurado é possível, contudo, passível de
questionamento. Este trabalho tem como fim servir como base para pesquisas futuras,
que possam aprofundar-se na questão, apresentando novas formas de contestação da
cobrança.
Palavras Chave: Tributos. Contribuição previdenciária. Competência tributária.
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CRISE DO SISTEMA ELEITORAL: A POSSÍVEL RECONSTRUÇÃO
DAS SUAS ESTRUTURAS
Patrícia Alves Ernst
Givago Prandini Maia
RESUMO
Desde a instituição do Código Eleitoral, de 1965, percebe-se que o sistema eleitoral
brasileiro tem levado à degradação da representação popular e, consequentemente,
compromete a legitimidade do poder, instalada pela democracia. O Brasil adota o
sistema proporcional de lista partidária aberta na composição da Câmara dos
Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras dos Vereadores, ocorrendo, na
prática, distorção, que consiste em levantar falsas impressões no eleitorado, que pensa
em votar em um indivíduo, quando está favorecendo a legenda, diplomando outros
candidatos nos quais não votaram. Diante deste panorama, faz-se necessário repensar
uma reforma política. Surge, então, o desafio para trazer o sistema de eleição
proporcional, com votação em dois turnos, como concepção viável da democracia.
Palavras-Chave: Sistema eleitoral proporcional. Reforma política brasileira. Problemas
e melhorias.
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CUMPRIMENTO ACERCA DOS DEVERES ANEXOS DIANTE DA
PUBLICIDADE ENGANOSA
Ryanny Thallytta Angélica De Brito Gouveia
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
A publicidade trata-se de uma oferta em massa que fomenta a economia, aproximando o
consumidor de produtos e serviços, apresenta sua veiculação através de diversos meios
de comunicação dirigida à coletividade. Como resposta ao cenário criado pelo
capitalismo exagerado, que propicia o surgimento da publicidade enganosa, que a
obediência ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos garante a força vinculante das
informações prestadas pelo fornecedor. Uma vez veiculada, a oferta publicitária deve
ser cumprida, garantindo a relação contratual futura, já que suas informações criam no

consumidor uma visão da realidade, que é protegida pelos deveres anexos. Não se trata
a publicidade de uma imposição ao fornecedor, mas de um direito que, se exercido,
deve ser cumprido conforme os ditames legais.
Palavras - Chave: Publicidade enganosa. Direito do Consumidor. Princípio da boa-fé.
Deveres anexos.
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DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA NA REVISÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Alex Sander Souza Vieira
Givago Prandini Maia
RESUMO
O presente trabalho visa delimitar o alcance do instituto da decadência no Direito
Previdenciário, em matéria de revisão de benefício. Inicialmente, será demonstrada a
relevância e pertinência do tema, notadamente pela discussão acirrada na doutrina e na
jurisprudência a respeito das alterações legislativas ocorridas desde 1997, época em que
o instituto passou a ter aplicabilidade no Direito Previdenciário. Logo em seguida,
discutiremos os princípios constitucionais que abarcam o tema, como a segurança
jurídica e a preservação do valor real dos benefícios, sendo este último parâmetro e
orientação, em específico, da Seguridade Social. Para tanto, também será empreendida
uma abordagem histórica da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil e no
mundo, a fim de compreender, de maneira adequada, a sua evolução no tempo, até
chegar ao momento em que vivemos. Por fim, faremos uma análise do instituto,
especificadamente, traçando as principais regras, uma análise dos artigos constitucionais
e das leis previdenciárias, da legislação civil sobre o instituto da decadência, além de
apresentarmos alguns precedentes jurisprudenciaise lições doutrinárias, para que
possamos chegar a conclusões pertinentes que possam contribuir para a comunidade
jurídica e a sociedade em geral.
Palavras Chave: Decadência. Previdenciário. Benefícios.
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DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS

Fabrício Ferreira Da Costa
Givago Prandini Maia
RESUMO
É fato que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, popularmente
tratado pela epígrafe abreviada “imposto de renda”, incide efetivamente sobre o direito
social referente ao terço de férias, que se encontra estampado, expressamente, no artigo
7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988. Embora a ocorrência da referida
exação tributária se arraste há muito tempo, nota-se, da análise dos precedentes
jurisprudenciais que a questão ainda não se pacificou. Verifica-se que a discussão nos
tribunais acerca de tal problemática, de modo geral, está intimamente relacionada à

natureza jurídica que a verba concernente ao terço de férias apresenta, isto é, de ser um
valor que detém feição indenizatória ou remuneratória. Dessa forma, com o escopo de
verificar se a cobrança do imposto de renda sobre o terço de férias se mostra devida, o
presente trabalho tem no seu cerne a análise da hipótese de incidência e o caráter
jurídico do aludido direito trabalhista.
Palavras-Chave: Imposto de Renda. Incidência. Não incidência. Terço de Férias.
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DIREITO AO SILÊNCIO NO TRIBUNAL DO JÚRI

Débora Teixeira da Gama
Adriano de Abreu Silva
RESUMO
O presente trabalho aborda um tema pouco explorado pelos doutrinadores jurídicos. O
direito de se permanecer em silêncio perante o Tribunal do Júri é abarcado pela nossa
Constituição da República Federativa do Brasil, constando no artigo 5º, inciso LXIII.
Direito considerado constitucionalmente fundamental, visando assegurar ao preso a
assistência de sua família e de um advogado, sem que lhe cause prejuízo algum à sua
inocência. Tema que se faz importante não só para o ordenamento jurídico como
também para a sociedade, onde ocorrem dúvidas, insatisfações e pouco entendimento
daquilo que se faz tão importantedesse direito para a criação de uma sociedade justa.
Palavras-Chave: Tribunal do Júri. Direito ao Silêncio. Presunção de Inocência.
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DIREITOS HUMANOS E O USO DA FORÇA POLICIAL MILITAR EM
MANIFESTAÇÕES
Peterson Vagno Vieira
Adriano de Abreu Silva
RESUMO
Este trabalho trata da segurança pública, especialmente a ação Policial Militar frente aos
movimentos sociais com as manifestações populares vivenciados pela sociedade
brasileira no corrente ano, momento que há de se tornar histórico pela grande
importância dos fatos ocorridos. As manifestações populares fugiram ao seu real
objetivo quando oportunizaram a prática de atos de violência e cometimentos de crimes.
Neste contexto, será analisada a ação Policial Militar com ênfase nas garantias
Constitucionais, como o direito dos manifestantes de se reunirem para reivindicar algo
de seu interesse e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Serão
abordados pontos diferenciais entre violência e força necessária, assim como os níveis
de força utilizados pela Polícia Militar face aos movimentos revoltosos que deturparam
a ordem pública. A revisão de literatura foi inicialmente baseada na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, bem como nos manuais de Direitos Humanos e
nos manuais que regem a atuação Policial Militar.

Palavras - chave: Manifestações populares brasileiras. Constituição Federal. Direitos
Humanos. Uso moderado da força policial militar.
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DIREITO DE INFORMAÇÃO GENÉTICA VERSUS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
Amanda Gonçalves Lopes
Givago Prandini Maia
RESUMO
A doação de material genético, tendo como fim as técnicas de reprodução assistida, em
especial a inseminação artificial heteróloga, traz um terceiro agente no processo de
criação, o doador, que, através de um ato altruístico, não pretende criar laços familiares
ao ceder seu material genético, normalmente a casais que estão impossibilitados de
gerarem por seus próprios meios uma nova vida. Ao fornecer seu material genético, o
doador crê que tem amparado o seu direito ao anonimato. Contudo, a entidade familiar
compõe um dos alicerces da sociedade e visa à proteção e à possibilidade do ser
humano, gerado por tal procedimento, de ter o reconhecimento biológico, tendo como
eixo o aparente confronto entre direitos fundamentais, o qual traz no campo jurídico
uma série de dúvidas e um difícil posicionamento a ser tomado pelo intérprete autêntico
– o juiz.
Palavras-Chave: Anonimato do Doador. Direito de Informação. Reprodução Assistida.
Colisão de Direitos Fundamentais.
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DIREITO PENAL DO INIMIGO E O MENOR INFRATOR

Vanessa Gesielle Félix Gonçalves
Adriano De Abreu Silva
RESUMO
Em decorrência do crescente índice de criminalidade e da sensação de punitivismo
enfraquecido ou até mesmo ausente em algumas sociedades, surge o Direito Penal do
Inimigo, uma teoria desenvolvida por Gunther Jakobs que defende o endurecimento das
leis penais, punindo com mais severidade aquele que considera inimigo e retirando-lhe
as garantias de indivíduo. O artigo busca verificar se existe uma aproximação do menor
infrator, presente na sociedade brasileira, ao inimigo sustentado pela teoria de Jakobs e
analisar se o Direito Penal do Inimigo influencia de forma significativa o ordenamento
brasileiro, a fim de concluir se essa teoria seria ou não um retrocesso aos direitos e
garantias já conquistados pela legislação pátria.
Palavras-Chave: Direito Penal do Inimigo. Menor infrator. Redução da Maioridade
Penal. Estado Democrático de Direito.
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DIVÓRCIO POR ARBITRAGEM

Edmarco Dias Coelho
Givago Prandini Maia
RESUMO
Certamente, um dos maiores problemas da atualidade no tocante ao Poder Judiciárioé a
morosidade processual, em que feitos se prolongam por longos anos sem um desfecho
rápido. Neste ínterim, em busca da efetivação dos princípios da celeridade processual,
do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, surge a necessidade de criar
métodos alternativos com o fito de promover aos litigantes uma resposta mais célere.
Cediço é que o divórcio judicial consome grande parte do numerário de processos nos
escaninhos dos Tribunais. Nesta esteira, o divórcio por arbitragem acabaria por
desafogar o Judiciário e promover as partes, uma solução, em ternos jurídicos,
equivalente, contudo, menos demorada e mais econômica.
Palavras-Chave: Poder Judiciário. Divórcio. Arbitragem.
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FORMAS EFICAZESDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL
CIVIL POR QUANTIA CERTA
Julian Novais Durães
Givago Prandini Maia
RESUMO
Com a evolução do Direito, após a Revolução Francesa, o Estado passou a ditar normas
para a solução dos conflitos sociais, trouxe formas que organizaram os métodos de
solução que perduraram ao longo do tempo. A lei 11.232/2005, que estabeleceu a fase
de cumprimento de sentença no processo de conhecimento, foi sancionada com o intuito
de fazer com que os processos que julgam crédito por quantia certa tenham o
cumprimento de sua sentença mais célere, respeitando os princípios constitucionais
relativos ao direito processual civil. Este estudo mostra que as novas formas de se fazer
o crédito com um processo seguro e eficaz são feitas pela lei 11.232/2005 que passou a
abordar os aspectos gerais, conceituais e normativos.Este estudo visou demonstrar os
procedimentos relativos ao cumprimento de sentença decorrente de uma obrigação por
quantia certa.
Palavras-Chave: Cumprimento de Sentença. Processo Sincrético. Impugnação.
Celeridade Processual. Princípios Constitucionais.
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INFILTRAÇÃO POLICIAL NOS CRIMES ORGANIZADOS

Tátila Viviane Mendes Gusmão
Adriano de Abreu Silva
RESUMO

O artigo trata-se de uma revisão de literatura com o intuito de demonstrar o crescimento
do crime organizado e a necessidade da utilização das técnicas das atividades de
inteligência para o combate efetivo aos ilícitos praticados por grupos criminosos
organizados. A utilização do agente infiltrado é uma técnica que tem como vantagem a
possibilidade de se obter provas de maneira mais ampla do que qualquer outro meio. A
própria legislação pátria traz a infiltração como método investigativo para tentar
solucionar o problema dos crimes organizados (Lei 12850/13). O presente estudo
enfatizará os procedimentos de investigação que busca a formação de provas e faz parte
da persecução criminal, e ainda a problemática envolvida nessa técnica operacional.
Palavras-Chave: Infiltração policial. Crime organizado. Lei 12850.
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INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NO TRÁFICO DE DROGAS

Ronaldo Monteiro Da Silva
Adriano de Abreu Silva
RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo,
delimitando de forma taxativa em quais hipóteses tal direito pode ser excepcionado (art,
5º, inciso XI da Carta de Direitos). Trata-se de cláusula pétrea e, portanto, não pode
sofrer alteração, salvo para ampliar. No entanto, na prática, isso não é o que vem
acontecendo. Usando-se de uma das exceções trazidas pela Constituição, que é o
flagrante delito, por diversas vezes as forças policiais, motivadas por denúncias
anônimas, adentram em residências alheias sem a devida autorização judicial, sob o
argumento de que no interior daquela casa está ocorrendo o crime de tráfico de drogas,
e que, por ser classificado como um crime permanente, a todo o momento está presente
o estado de flagrância. Diante do atual cenário, o presente artigo, através de uma revisão
de literatura, discute se tal pratica constitui-se numa afronta ao direito constitucional da
inviolabilidade de domicílio.
Palavras-Chave: Inviolabilidade de domicílio. Tráfico de drogas. Crime permanente
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LIMITAÇÃO AOEMPRÉSTIMO
FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL

CONSIGNADO

PARA

IDOSOS

Fabrício Mário Galvão Miranda
Ludmila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
Este estudo busca conhecer os aspectos jurídico-econômicos envolvendo os
empréstimos consignados e a posição das instituições bancárias frente ao endividamento
dos idosos devido à contratação de empréstimos consignados. Os empréstimos são os
produtos das Instituições Financeiras com maior incidência de contratação se
comparados a outros produtos, como seguros, títulos de capitalização, fundos de
investimento etc. Nos dias atuais, em que onde cada vez mais crédito é disponibilizado

pelas instituições financeiras, caiu em desuso uma prática que era muito comum no
início da década de 1990, qual seja a agiotagem, quando um particular emprestava
dinheiro a outro, com a incidência de juros quase sempre impagáveis.A modalidade de
empréstimo em consignação apresenta vantagens a ambas as partes na contratação,
destacando-se: a facilidade para a contratação, desnecessidade de apresentação de
garantia real, juros mais baixos, a garantia de recebimento à instituição que fornece o
crédito,dentre outras. Deste modo, com o referido aumento na disponibilização de
crédito nas instituições financeiras, uma economia em ascensão e a população com uma
renda maior que no fim do século passado, têm-se criado condições para que as pessoas
tenham maior acesso ao crédito e com juros mais baixos. Essa situação ocasiona a busca
desregrada pelo crédito, para satisfazer necessidades que nem sempre são básicas,
gerando ambiente propício ao endividamento dos idosos. Em contrapartida ao exposto,
deve ser resguardado o mínimo existencial aos idosos, dando-lhes condições para
viverem de forma digna. Esse é o ponto chave deste estudo: a limitação ao mínimo
existencial face ao superendividamento dos idosos.
Palavras-Chave: Empréstimos consignados. Idoso. Comprometimento renda.
Limitação estatal.
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O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À
SAÚDE FRENTE À CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA
Kelle Cristina Ferreira Oliveira
Givago Prandini Maia
RESUMO
A presente pesquisa trata do fenômeno da judicialização do direito social à saúde frente
à concretização do princípio da dignidade humana. O Poder Judiciário é acionado de
forma para que cada cidadão receba tratamentos e medicamentos e assim efetivar a
garantia constitucional de tal direito. O objetivo é abordar a importância do direito à
saúde e a análise da respectiva prestação de serviços públicos, compreender a estrutura
do sistema de saúde brasileiro, verificar a importância e a imprescindibilidade dos
mecanismos de acesso aos direitos à saúde, para uma vida saudável e,
consequentemente, digna, analisar as políticas públicas, criadas com o fulcro de
fomentar o acesso ao direito à saúde. O assunto é polêmico e atual, tem relevância
social e jurídica. A implementação do Sistema Único de Saúde esbarra em barreiras, tais
como a falta de subsídios para os custeios dos serviços, o que acarreta na ineficiência da
prestação do direito à saúde. A pesquisa apresenta-se como uma revisão de literatura,
cuja metodologia abordará aspectos históricos, conceituais e normativos, por meio de
investigações anteriores do direito à saúde e sua prestação por meio de políticas
públicas, a implementação do Sistema Único de Saúde e a judicialização do direito
social à saúde.
Palavras-Chave: Saúde. Dignidade humana.
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O LAPSO TEMPORAL E A (IN)EFICÁCIA NA CONCESSÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI N° 11.340/2006
Kelly Borel Satler
Adriano de Abreu Silva
RESUMO

A Lei n° 11.340/2006 foi criada especificamente para coibir a violência doméstica
contra a mulher, realizada através de qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Com
a lei, surgiram as medidas protetivas de urgência, que consistem na suspensão da posse
ou restrição do porte de armas, afastamento do agressor do lar, proibição de
determinadas condutas, como a aproximação da ofendida de seus familiares e
testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre eles e o agressor, além do
contato com eles por qualquer meio de comunicação. Restringe ou suspende também a
frequentação de determinados lugares, de visitas aos dependentes menores, além de
determinar a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Essas medidas
protetivas de urgência têm como objetivo coibir a prática de violência doméstica contra
as mulheres e de preservar a integridade física e psicológica delas. Para que esse intuito
se cumpra, evidentemente deve haver celeridade. Ocorre que os prazos previstos na Lei
para que a autoridade policial remeta o expediente ao juiz e ele decida sobre o pedido de
medida protetiva de urgência nem sempre são aplicados. Nesse sentido, o objetivo deste
artigo será analisar a eficácia das medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006,
frente ao lapso temporal de sua concessão. O trabalho será realizado por meio de
pesquisa de campo, quando serão analisados diversos lapsos temporais com a finalidade
de verificar se está havendo a celeridade processual necessária. Os dados analisados
serão referentes ao ano de 2012 na cidade de Montes Claros/MG, na responsabilidade
territorial do 10º BPM.
Palavras-Chave: Lei Maria da Penha. Lapso Temporal. Medidas Protetivas de
Urgência.
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA JUSTIÇA MILITAR

Alex Fabiano De Souza
Adriano de Abreu Silva
RESUMO
O presente artigo trata do princípio da insignificância na justiça militar. A justiça militar
no Brasil é formada pelas Auditorias Militares, as quais são formadas por Conselhos de
Justiça, que se dividem em duas espécies, a saber: a) Conselho Especial de Justiça,
constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a presidência, dentre estes,
de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais
juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade; e b) Conselho Permanente de
Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior, que será o presidente, e
três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. O principio da insignificância
revela-se como norteador da interpretação dos tipos penais, afastando a tipicidade
material de condutas que apenas levemente ofendam a integridade dos bens jurídico-

penais e inviabilizando, como consequência, o início da persecução penal. Ressalte-se
que o direito penal deve ser a ultima ratio, ou seja, a sua intervenção só será aceitável
em casos de ataques relevantes a bens jurídicos tutelados pelo Estado. A criação do
princípio da insignificância busca restabelecer a legitimidade do Direito Penal, fazendo
com que ele possa realmente se preocupar apenas com relevantes lesões aos valores
jurídicos penalmente tutelados.
Palavras-Chave: Direito penal. Justiça militar. Principio de insignificância.
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O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO

José Ubiratan Dias Drumond
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
O presente estudo visa analisar o princípio da proteção no processo do trabalho, que é
instrumento de extrema importância, devido ao fato de que nas relações trabalhistas
estão envolvidas partes de condições socioeconômicas totalmente diferentes. Assim, tal
princípio se mostra essencial na busca pela justiça, gerando maior equilíbrio no
processo do trabalho. O referido princípio é fruto de lenta evolução histórica, que
remonta aos tempos de escravidão, passa pelas corporações de ofício e depois da
Revolução Industrial inicia-se, mesmo que modestamente, um esboço do que viria a ser
o Direito do Trabalho. A título de exemplo, pode-se isolar um complexo conjunto
normativo que tutela a proteção ao trabalho, no mesmo sentido a doutrina e
jurisprudência dos tribunais pátrios. É tão evidente a pretensão do Estado em tutelar a
proteção ao trabalho que se criou no Brasil a Justiça do Trabalho, especializada em
dirimir controvérsias que envolvam as relações de trabalho. Contudo, ainda existem
polêmicas, sendo vários operadores do direito contrários à utilização do citado princípio
no processo do trabalho, pois o consideram abusivo e cuja aplicação fere outros
princípios que regem o direito como um todo, inclusive preceitos da Constituição da
República. Nesse sentido, foi desenvolvido este estudo, analisando,à luz da legislação
pertinente, da melhor doutrina e jurisprudência, a importância atribuída ao princípio da
proteção no processo do trabalhogarantindo aos trabalhadores, a manutenção do
equilíbrio inter partes, em função da conhecida hipossuficiência do trabalhador em
relação aos empregadores, detentores dos meios de produção e do monopólio
econômico.
Palavras-Chave: Princípio da proteção. Justiça do Trabalho. Processo do Trabalho.
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O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO
INQUÉRITO POLICIAL
Luciene Ribeiro Cardozo
Adriano de Abreu Silva
RESUMO

O presente artigo discute acerca da problemática da aplicação do Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa no Inquérito Policial. A partir da análise de tais
princípios sob a égide constitucional, vislumbra-se, diante de preceitos insertos na
Constituição da República de 1988, tratar-se de direito fundamental do indiciado em sua
defesa durante a “persecutio criminis”. Levanta-se a discussão entre os argumentos
favoráveis e desfavoráveis no que concerne à aplicação dos referidos princípios em sede
de inquérito policial, elucidando as divergências doutrinárias existentes sobre a aludida
matéria. Ademais, refletesobre a obrigatoriedade e a utilidade de se fazer informar o
procedimento investigatório por tais princípios. Ressalta a imprescindibilidade do
Inquérito Policial como instrumento da persecução penal, evidenciando o investigado
não como objeto de direito, mas como sujeito de direitos, além de reforçar, sempre que
possível, e de forma que não prejudique a atuação da polícia no Inquérito Policial, a
aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na fase da investigação.
Palavras Chaves: Inquérito Policial. Investigação. Princípio do Contraditório. Ampla
Defesa.
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PARÂMETROS ACERCA DA FIXAÇÃO DO QUANTUM NO DANO
MORAL COLETIVO
Rannyel Costa Abreu
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
O instituto do dano moral coletivo tutela os direitos referentes à coletividade.
Normalmente, a abordagem desse instituto se dá de forma equivocada visto que
constantemente se busca a interpretação do dano moral coletivo a partir dos meandros
abordados pelo dano moral individual, presente na responsabilidade civil. Insta salientar
que não apenas os indivíduos possuem direito à reparação do dano sofrido. Ademais,
também pode ocorrer a agressão aos direitos de grupos em si, independentemente dos
indivíduos que os compõem. O dano moral coletivo reflete um dano extrapatrimonial
vislumbrado por uma coletividade, pois diz respeito a um campo semântico muito mais
amplo do que o da mera agressão física ou psíquica. Ocorre que a singela legislação
existente acerca do tema, bem como a dificuldade de delimitar os limites dos direitos
metaindividuais, impedem a compreensão efetiva e justa da quantificação do valor a ser
arbitrado no teor de uma sentença condenatória desse jaez. Nessa direção, requer-se a
interpretação dos dispositivos legais em vigor, assim como o estudo das obras
produzidas no campo doutrinário, para que haja o efetivo conhecimento dos critérios
utilizados pelos magistrados quando da quantificação do valor aplicável nas sentenças
condenatórias referentes à reparação referente ao dano moral coletivo. Do mesmo
modo, compreende-se como se dá a fixação do quantum reparatório por hora da petição
inicial que pleiteia a tutela de tais direitos.
Palavras-Chave: Direitos Coletivos. Dano moral coletivo. Fixação do dano moral
coletivo.
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PERDA
PARTIDÁRIA

DO

MANDATO

POLÍTICO

POR

INFIDELIDADE

Álvaro Murilo Soares Durães
Givago Prandini Maia
RESUMO
Partindo-se da premissa de que os partidos políticos são elementos essenciais em um
regime democrático, o estudo do princípio da fidelidade partidária revela nuances
juspositivas que conflituam o discurso de legitimidade do regime que ela – fidelidade
partidária – busca proteger: a democracia. Observa-se que o instituto ainda é muito
discutido no cenário doméstico, o que foi objeto de regulamentação, através da
Resolução do TSE nº 22.610, de 25 de outubro de 2007. Contudo, ao enfrentar a
questão, a Corte Superior se limitou a tratar no tema somente o que se refere à mudança
de partido, estabelecendo as causas que as justificam e, consequentemente, possuem o
condão de evitar a perda do mandato, não adentrando a possibilidade de a agremiação
partidária preservar o mandato, quando da expulsão do mandatário infiel, entendendo-se
como representante do povo aquele que recebe diplomação do TSE para o exercício do
poder político.
Palavras-Chave: Fidelidade Partidária. Transfugismo. Expulsão. Perda de Mandato.
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PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR
CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS HOMOFÓBICAS

Nº

122/2006:

Vithor Rodrigues de Araújo
Warlem Freire Barbosa
RESUMO
O presente trabalho apresenta elementos relevantes para a análise do Projeto de Lei
Complementar nº: 122/09, que tipifica as condutas tidas homofóbicas. Com base nos
direitos humanos e à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
especialmente no disposto em seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, a
partir da adoção do método indutivo, levantaram-se supostos aspectos controversos
presentes na proposta; procedeu-seà pesquisa em doutrinas, revistas, jornais, sites,
inclusive em jurisprudências; consideraram-se encaminhamentos dados a casos
concretos em tais comportamentos em nossa sociedade, bem como aspectos
inconstitucionais ou não, incongruências/omissões presentes no exercício legiferante,
constituintes de entraves à aprovação pelo Senado Federal e elementos promotores de
embates ideológicos e sociológicos acerca do tema. Ressalta-se, neste estudo, a
relevância e urgência de aprovação do Projeto (PLC 122/2006), confirmadas pelas
estatísticas oficiais de institutos especializados, em razão do crescimento dos crimes
cometidos por pessoas das mais variadas faixas etárias e classes sociais, contra pessoas
de ambos os sexos, em razão de sua orientação sexual, com indícios de alto grau de
intolerância, inconcebíveis ao convívio sadio e harmonioso, em uma sociedade
marcadamente plural, de um Estado Democrático de Direito. O resultado da pesquisa
indica a inexistência de elementos que representem afronta aos princípios contidos na

Carta Magna, concluindo-se, assim, pela sua constitucionalidade, destacando-se que os
pressupostos de não aprovação do Projeto de Lei Complementar não residem
estritamente na seara técnica, mas, sobretudo, se esbarram em questões políticoreligiosas.
Palavras-Chave: Constitucionalidade. Preconceito. Dignidade Humana. Liberdade de
Expressão. Princípio da Busca da Felicidade. Ordem Pública.
______________________________________________________________________
59
REMIÇÃO
BRASILEIRO

PENAL

FICTA

NO

ORDENAMENTO

JURÍDICO

Raquel Melo de Carvalho
Adriano de Abreu Silva
RESUMO
O presente trabalho busca evidenciar aspectos polêmicos, analisando as discussões
jurídicas pertinentes ao instituto da remição penal no atual ordenamento jurídico pátrio.
Pretende-se expor considerações sobre a relevância do labor e da educação no âmbito
prisional que condicionam a obtenção do direito da remição penal. A remição de pena
proporciona ao preso uma redução do tempo de cárcere, através do exercício do
trabalho ou estudo. Além disso, tem-se que, através do exercício da atividade laboral e
educacional, o apenado venha reconstruir seus valores éticos e sociais, que facilitem a
sua ressocialização e inclusão social. Tem-se, ainda, a intenção de avaliar a
possibilidade de se conceder a remição de pena aos condenados que cumprem pena em
estabelecimentos prisionais, os quais não comportam o exercício do trabalho e/ou
estudo por ineficiência da administração estatal. Tema que vem causando grandes
questionamentos entre doutrinadores e jurisprudência quanto à sua concessão, tornandose imprescindível uma melhor percepção deste instituto. Sendo a remição da pena um
direito do apenado, cabe ao Estado propiciar ao preso meios para que este exerça o seu
direito. Nesse contexto, nasce a remição penal ficta, tema central deste trabalho,
demonstrando como o aludido instituto deve ser enfrentado no atual sistema prisional.
Para a realização desta pesquisa, utilizou-se a revisão de literatura, através de materiais
anteriormente publicados sobre a temática em questão.
Palavras-Chave: Remição Ficta. Direito Penal. Sistema Prisional.
______________________________________________________________________
60
RESPONSABILIDADE
RELAÇÃO DE CONSUMO

CIVIL

CONTRATUAL

OBJETIVA

EM

Renata Bandeira Gusmão
Ludimila Souza Oliveira Ferreira Dias
RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar, forma simples e clara, um tema considerado
polêmico na construção da história social:a noção do que seja a responsabilidade civil e
suas consequências, fazendo com que o leitor conheça e compreenda como esse

processo ocorreu em cada grupo social em diferentes momentos e lugares. Para alcançar
tal objetivo,buscou-se no discurso dos filósofos clássicos os elementos necessários para
melhor compreensão do comportamento dos homens quando estes viviam nos primeiros
tempos, destacando-se como eles construíram a noção de autoridade, de justiça e sua
evolução, inter-relacionando o comportamento das várias sociedades em diferentes
momentos históricos. A seguir, apresentam-se os elementos constituídores da
responsabilidade civila partir dos apontamentos doutrinários atuais em que se destaca a
variedade de concepções acerca do tema, da necessidade de atualização da legislação
pátria para atender aos anseios e necessidades da sociedade brasileira diante de
inúmeras e diferentes situações com as quais nos deparamos cotidianamente.
Palavras Chaves: Estado de natureza. Sociedade Civil. Responsabilidade.
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“A FAMÍLIA É TUDO NA VIDA DA GENTE” – ENFRENTANDO O
CÂNCER DE MAMA COM APOIO DA FAMÍLIA
Marinalva Fiuza da Silva
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais habitual em escala mundial e o mais
comum principalmente em mulheres na faixa etária entre 40 a 69 anos, com mais de mil
mortes anualmente. Ao vivenciar uma patologia como o câncer, não é apenas o
indivíduo que sofre, mas sim toda a família. Por isso, entender os sentimentos das
usuárias e de seus familiares frente, a eventos como a doença e o tratamento, é relevante
para que a equipe de saúde possa planejar ações adequadas a tais pessoas em
consonância com suas carências, tendo em vista que os sentimentos não são tão triviais
para a identificação e interpretação. Dessa forma, a família apresenta-se como estratégia
essencial para a paciente transgredir pelo processo de câncer. Este estudo com
abordagem qualitativa, utilizando dos conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico
através da técnica de aplicação de uma entrevista semiestruturada, visa compreender a
família como estratégia de enfrentamento para a paciente portadora do câncer de mama.
Palavras-chave: Enfrentamento. Câncer e Família.
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“ALÉM
DOS
CUIDADOS
BÁSICOS”–
SIGNIFICADO
DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS
ONCOLÓGICAS
Alexander Alkmim Silva
Irenice Juliana Gonçalves dos Santos
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO
As vivências proporcionadas pela rotina de serviço no setor oncológico resultam em
uma aprendizagem significativa para a equipe de enfermagem, visto que essas vivências
atuam como modeladoras do comportamento profissional, pois enfermeiros que cuidam
de pacientes com câncer trazem crenças e convicções que fazem parte de suas
experiências de vida. Esta abordagem remete à problemática da subjetividade no
significado da assistência de enfermagem ao paciente oncológico em pós-operatório. A
partir dos dados coletados, da observação direta e de relatos verbais de profissionais de
enfermagem, os indicadores foram examinados, com base em pressupostos teóricos do
interacionismo simbólico e conteúdo referencial, o que permitiu reconhecer a
transformação no cotidiano do profissional-paciente, após o início dos cuidados no pósoperatório, aproximando, assim, o paciente ao significado da assistência e aos processos
do tratamento e propiciando a verificação da interação social do profissional de
enfermagem.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Câncer. Cirurgia. Pós-operatório.
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AUDITORIA OPERACIONAL:
REGISTROS DE ENFERMAGEM

NÃO

CONFORMIDADES

EM

Alex Oliveira Rodrigues
Fernanda Marques da Costa
RESUMO
Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo e documental de abordagem
quantitativa. Tendo como objetivo identificar as não conformidades presentes nos
prontuários da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica de um Hospital no
norte de Minas Gerais. A coleta de dados se realizou através da auditoria operacional
nos prontuários confeccionados no mês de março de 2014. Foi diagnosticado que os
percentuais de não conformidade nos registros de enfermagem são de 100%, sendo 80%
nas anotações de enfermagem e 97% nas evoluções clínicas de enfermagem. Por fim,
pode-se concluir que é recomendável a utilização de auditoria operacional e
retrospectivamente e treinamento de toda a equipe para melhorar a qualidade dos
registros de enfermagem.
Palavras-chave: Auditoria de Enfermagem. Registro de enfermagem. Enfermagem.
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AUTOPERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL
ALIMENTARES DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
Alessandra Alves da Costa
Daniele Antunes Nobre
Wellington Danilo Soares

E

ATITUDES

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi analisar a autopercepção da imagem corporal e
atitudes alimentares em acadêmicos do curso de enfermagem, a fim de identificar
possíveis deformidades na percepção corporal. Trata-se de um estudo que apresenta
caráter descritivo, com abordagem quantitativa e corte transversal. A amostra foi
constituída de 120 sujeitos, ambos os sexos, na faixa etária de 17 a 40 anos,
selecionados aleatoriamente, todos matriculados e frequentes no curso de enfermagem
de uma instituição privada de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG. A
insatisfação com a imagem corporal será avaliada por meio do
BodyShapeQuestionnaire (BSQ) em sua versão para o português de Cordás e Castilho
(1994) do original elaborado por Cooper et al (1987) e validada por Manetta (2002). Já
para a avaliação dos sintomas de anorexia e bulimia, será utilizado o Teste de Atitudes
Alimentares (EatingAttitudes Test, EAT-26), proposto por Garner et al. (1982),
traduzido para o português por Nunes et al. (1994) e validado por Bighetti (2003). Os
dados foram tratados de forma descritiva, com valores em porcentagem. Em relação ao
Teste de Atitudes Alimentares (EAT), foram encontrados 11 acadêmicos com presença
de Transtorno Alimentar que apresentaram índice maior que 20, com prevalência de 7%
do sexo feminino seguido de 4% do sexo masculino. Os resultados encontrados pelo
BSQ apontaram 16 (26%) acadêmicos com Alta Distorção da Imagem Corporal, sendo
eles 03 (12%) do sexo masculino e 13 (14%) do sexo feminino. Os resultados do Índice
de Massa Corporal (IMC), encontrados a partir do peso dividido pela altura,
demonstraram um escore de 30 (25%) dos alunos com sobrepeso, sendo estes 06 (5%)
do sexo masculino e 24 (20%) do sexo feminino. Os resultados adquiridos do presente
estudo apontaram correlação entre o estado nutricional e a autopercepção corporal,
quanto mais sobrepeso, maior é a insatisfação com a imagem corporal.Em busca de
novas táticas de batalha contra a obesidade, surgiu o estilo ¨paniquete¨, trazendo com
ele os transtornos alimentares. Assim, pode-se concluir que a variável entre
conhecimento e estados nutricional indica outros fatores, tais como a ausência de lugar
apropriado e a falta de tempo de realizar atividade física, lugares, tais como cantinas e
lanchonetes escolares com alimentação inapropriada repleta de açúcares, gordura e
massas, as refeições prontas, salgados, refrigerantes e hambúrgueres que facilitam a
alimentação para quem tem falta de tempo.
Palavras-chave: Autopercepção. Imagem corporal. Atitudes alimentares. Acadêmicos.
Enfermagem.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL E DO SUPERCOMPROMETIMENTO DOS
ENFERMEIROS DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MONTES
CLAROS – MINAS GERAIS
Daniela Joice Leite Ribeiro
Fernanda Marques Da Costa
RESUMO

Baseada no princípio da descentralização, a esfera municipal é colocada como principal
gestora da Atenção Básica de Saúde do país. A Atenção Básica de Saúde é responsável
pela prevenção, promoção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação e manutenção
da saúde, por meio principalmente do programa de Estratégia de Saúde da Família –
ESF, porta de entrada para o acesso à saúde pública. Nesse contexto, devido às
múltiplas atribuições que são delegadas ao enfermeiro na ESF, este cumpre a função de
gerente da unidade e realizador de práticas assistenciais, o que acaba por expô-lo a
diversos conflitos decorrentes do comprometimento com essas atribuições. O presente
trabalho se fundamentou em pesquisas quantitativas exploratórias realizadas, a fim de
avaliar o perfil dos enfermeiros das ESF’s e o supercomprometimento decorrente desse
trabalho. Constatou-se que os enfermeiros das ESF’s de Montes Claros/MG são, em sua
maior parcela, mulheres entre 20 e 30 anos, solteiras, sem filhos, com pós-graduação em
Saúde da Família ou outra área de concentração, com mais de 5 anos de atuação, que
realizam trabalhos além de suas atribuições, e que, atuando em único local, afirmam se
sentir estressadas na realização de seus trabalhos.
Palavras-Chave: Estratégia de Saúde Família, Enfermagem, Comprometimento com o
Trabalho, Supercomprometimento com o Trabalho.
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“COMO UMA MULHER, ME SENTI UM NADA” - DESVELANDO OS
SENTIMENTOS DE MULHERES MASTECTOMIZADAS
Érika Gomes Caldeira
Janny Claúdia Pereira Ruas
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
A mastectomia representa na vida da mulher um acontecimento marcante permeado de
sentimentos de medo, ansiedade, angústia, desvalorização. Há uma profunda alteração
no modo como a mulher se vê perante a família, a sociedade e mesmo para si própria.
Esse estudo buscou compreender os sentimentos das mulheres mastectomizadas. Tratase de um estudo com abordagem qualitativa, utilizando-se dos conceitos da Teoria do
Interacionismo Simbólico como suporte técnico conceitual, com a técnica de aplicação
de uma entrevista semiestruturada num hospital filantrópico do Norte de Minas Gerais.
A partir do discurso das mulheres, foi possível compreender os significados, as
experiências e as relações interpessoais dessas mulheres, evidenciando o turbilhão de
sentimentos experimentados por elas.
Palavras-chave: Mastectomia. Sentimentos. Mulheres.
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COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA
SAÚDE
Eduardo Aparecido Rocha
Carla Orlinda Ferreira

Fernanda Marques da Costa
RESUMO
Objetivo: descrever o comportamento sexual dos acadêmicos da área da saúde. Método:
desenvolveu-se um estudo de caráter descritivo com abordagem quantitativa do tipo
transversal. A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição privada de ensino superior
localizada no norte de Minas Gerais-MG. Participaram 1022 estudantes com idade a
partir de 18 anos, matriculados em qualquer período dos seguintes cursos de saúde,
Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Farmácia e Medicina. Utilizou-se um
questionário com perguntas estruturadas para o levantamento de dados referente à
sexualidade. A pesquisa somente foi efetuada após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa, conforme a Resolução 466/12. Resultados: a amostragem compreendeu 1176
estudantes. A dominância de gênero é de 80,1% (819) para feminino e a
heterossexualidade expressa orientação sexual de maior representatividade. Apenas
12,5% (127) possuem relacionamento de ordem legal com seu parceiro. Dos
investigados, 57,9% (592) não residem com os pais. Mais de 50% (712) declaram
possuir parceiro sexual ativo. O relacionamento sexual com apenas um parceiro
corresponde a 29,6% (303). Quanto à estabilidade e instabilidade das relações sexuais, a
diferença é considerável (40,8% = 426). O uso de preservativo representa 25,2% (258)
dos entrevistados. A opção por algum método contraceptivo equivale a 68,2% (697).
Desse valor, 12,5% (128) decidem por dupla proteção. Conclusão: ao estudar o
comportamento sexual das pessoas que participaram da amostra, pode-se concluir que o
comportamento sexual dos estudantes da área da saúde apresenta uma relação
antagônica concernente à área de estudo desses indivíduos.
Palavras-chave: Comportamento Sexual, Sexualidade, Afeto, Estudantes.
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CONHECENDO A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DO
DIABETES MELLITUS TIPO II EM PACIENTES ATENDIDOS PELA
UNIDADE DE SAÚDE
Edsângela Júnia Antunes Feliciano
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
Introdução: o diabetes mellitus tem sido um dos maiores problemas da saúde pública,
aumentando a morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares entre outras. A
adesão ao tratamento é de suma importância na vida do diabético. E, a partir do
momento em que se muda o estilo de vida, os hábitos alimentares e faz uso da
medicação regularmente, o diabetes é controlado. O tratamento correto é um conjunto
de fatores, um depende do outro. Por isso é importante ressaltar que não somente o
tratamento medicamentoso irá controlar o diabetes. Para se terem os níveis glicêmicos
normais, é preciso adaptar-se a um novo estilo de vida. Objetivo:conhecer a adesão dos
pacientes de uma ESF ao tratamento do diabetes mellitus II. Metodologia: estudo
descritivo, de abordagem qualitativa. As informações foram coletadas por meio de
entrevistas, que foram gravadas, transcritas e analisadas, segundo a técnica de análise de
conteúdo. Resultados: fatores que contribuem no tratamento do diabetes são: a

medicação, a dieta e os exercícios físicos. Fator que dificulta o tratamento do diabetes é
a privação de quase tudo na vida do paciente, porém a conformação quase sempre é o
resultado da doença. Considerações finais: percebe-se que a maioria dos pacientes
portadores de diabetes têm consciência e conhecimento sobre as possíveis complicações
e consequências da doença, assim, aderem corretamente ao tratamento, porém alguns
indivíduos ainda são negligentes com sua saúde, esquecendo-se de fazer uso da
medicação, de uma dieta alimentar correta e de praticarem exercícios físicos.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo II. Terapêutica. Unidade Básica de Saúde.
Educação em saúde. Pesquisa qualitativa.
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“ESTAMOS MAIS UNIDOS” - A FAMÍLIA COMO APOIO NO
ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO
Carla Santos Oliveira
Zélia dos Santos Ribeiro
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
A família representa uma estratégia relevante para o enfrentamento da mulher no câncer
de colo do útero. Este estudo teve como objetivo compreender a família como forma de
enfrentamento para mulheres com câncer do colo do útero. Trata-se de uma pesquisa
com abordagem qualitativa utilizando dos pressupostos do Interacionismo Simbólico. A
partir da análise de conteúdo das pacientes tornou-se possível entender os significados,
as experiências e as interações sociais das mulheres com câncer de colo do útero,
sobretudo no enfrentamento, com o auxílio da família.
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Família. Enfrentamento.
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CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE OS ACADÊMICOS DO CURSO DE
ENFERMAGEM
Jefferson Carley Andrade Leite
Núbia Grasielle Duarte Leite
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de verificar a prevalência do consumo de álcool entre
os acadêmicos do curso de enfermagem de uma instituição privada da cidade de Montes
Claros – MG, além de verificar os fatores associados, identificar os motivos que levam
os acadêmicos a consumir o álcool e comparar os níveis desse consumo, buscando
verificar o nível de dependência dos estudantes. A amostra foi composta por 90
acadêmicos do quarto ao oitavo períodos do curso de enfermagem noturno, que
responderam a quatro questionários semiestruturados. O estudo é de caráter descritivo,
com abordagem quantitativa e de corte transversal. Após aplicação dos questionários,
pode-se verificar que os estudantes não apresentam significativos índices de

dependência do álcool, sendo que a maioria se diz amparada pelos familiares e amigos
sendo e este é um critério importante na avaliação de dependência ou reabilitação,
quando esta se fizer necessária.
Palavras–chave: Álcool. Universitários. Ensino Superior.
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O TABAGISMO ENTRE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA EM UMA CIDADE DO
NORTE DE MINAS GERAIS
Lucimar Gonçalves Mendes
Naiarah Jordana Souza Queiroz
Jucimere Fagundes Durães Rocha
RESUMO
O tabagismo é considerado a principal causa evitável de morte. Neste sentido, o
objetivo deste projeto foi avaliar o perfil do consumo do uso de tabaco entre estudantes
da graduaçãodos cursos de saúde de umaInstituição de Ensino Superior da Cidade de
Montes Claros. Trata-se um estudo de caráter descritivo, corte transversal e analise
quantitativa. Os participantes da pesquisa são acadêmicos regularmente matriculados há
mais de 6 meses nos cursos da área da saúde dessa faculdade. Para realizar a coleta de
dados foi utilizado três questionários, o primeiro abordando dados sociodemográficos e
o segundo, para a avaliação da dependência ao cigarro, será utilizado o Questionário de
Tolerância de Fagerström; o terceiro, para avaliar a motivação para fumar, utilizará a
Escala Razões para Fumar Modificada. A análise de dados será feita através do
Microsoft Excel 2007. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Associação Educativa do Brasil sendo aprovado pelo parecer 286.902. Os resultados
deste estudo revelaram que 1,5% dos estudantes da área de saúde são fumantes, o perfil
sociodemográfico destes demonstrou uma maior prevalência de tabagismo em menores
de 24 anos, sexo feminino, cor preta, solteiros, menor renda, religião católica e no curso
de enfermagem. Ao analisar os fatores associados e hábitos de fumar, evidencia-se um
consumo de menos de 10 cigarros ao dia, a maioria com grau baixo ou muito baixo grau
de dependência nicotínica e as razões para fumar citadas foram o prazer em fumar
seguido de relaxamento e o manuseio do cigarro.
Palavras-chave: Tabagismo; Grau de dependência; estudantes.
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PERCEPÇÃO DOS HOMENS EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE PRÓSTATA
Anna Flávia de Souza Figueiredo
Lucas Emanuel Durães
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO

Com o constante crescimento na taxa de incidência do câncer de próstata, sendo este o
de maior prevalência na população masculina e também considerado um problema de
saúde publica, uma vez que as medidas de prevenção contra o câncer de próstata
adotadas podem evitar o aparecimento da doença ou até mesmo a sua progressão, o
presente estudo buscou conhecer e compreender os fatores de prevenção do câncer de
próstata e entender as relações sociais que interfiram na adesão ao tratamento.
Caracterizou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando os conceitos
da Teoria do Interacionismo Simbólico como suporte técnico conceitual, com a técnica
de aplicação de uma entrevista semiestruturada de quatro perguntas aos homens de uma
Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de Montes Claros-MG. A População de
estudo foi homens saudáveis, com idade entre 40 e 80 anos.
Palavras-Chaves: Câncer. Próstata. Fatores. Prevenção.
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PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À
SAÚDE NO CTI GERAL DE UM HOSPITAL DA CIDADE DE MONTES
CLAROS-MG
Jéssica Kelly Carmo Peres
Laiani de Morais Santos
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) mais comumente denominada
infecção hospitalar (IH) é toda aquela infecção relacionada à hospitalização. Trata de
um estudo epidemiológico, retrospectivo, quantitativo, documental e exploratório que
teve a intenção de identificar a infecção prevalente do CTI Geral de um hospital da
cidade de Montes Claros-MG, os fatores de risco associados e o microrganismo
predominantes. Os dados foram coletados no mesmo hospital em que se notificam as
infecções, sendo utilizados banco de dados no computador e fichas de notificação de
IH; foram analisados e tabulados em planilha do Excel. Foram analisadas 38 fichas de
notificação de IH, sendo 18 (47,3%) homens e 20 (52,7%) mulheres. O fator de risco de
maior prevalência foi a Hipertensão arterial sistêmica-Doença crônica degenerativa com
8 (28,6%). A IRAS de maior prevalência foi a pneumonia associada à ventilação
mecânica com 16 (30,8%) e o microrganismo de maior prevalência foi o Acinetobacter
sp com 13 (28,9%) seguido da Klebisiella pneumoniae ESBL + com 09 (20,0%).
Conclui-se que os indicadores analisados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2013 não apresentaram discrepâncias significativas quando comparados com outros
estudos.
Palavras-chave: Infecção hospitalar. CTI. Prevalência.
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PERFIL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
EM SAÚDE DO IDOSO-CRASI DE MONTES CLAROS-MG
Claudia Raniele Gonçalves da Silva

Dallila Karoline Rocha
Fernanda Marques da Costa
RESUMO
O objetivo deste estudo foi descrever as características da clientela atendida no Centro
de Referência em assistência à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira da cidade de
Montes Claros-MG, de acordo com idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor
da pele, segundo o idoso ou seu acompanhante, profissão que exerceu, se possui
aposentadoria, unidade que o encaminhou, profissional que o atendeu e quem
acompanha o idoso nas consultas. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo que
utilizou como instrumento de coleta de dados: o Formulário de Encaminhamento do
Idoso, localizado no setor de arquivos e o Formulário de Atendimento do Idoso em
formato eletrônico no software do Centro Mais Vida. Como resultado, constatou-se a
predominância das mulheres idosas acima de 75 anos, alfabetizadas, casadas,
autodeclaradas pardas, do lar, acompanhada pelos filhos, atendidas por uma equipe
multiprofissional, encaminhadas pela atenção primária à saúde. Para os que haviam
informações, verificou-se que pequena parte era aposentada. Percebe-se a necessidades
de estruturação das políticas públicas voltadas para essa população crescente de
mulheres idosas, uma vez que as mulheres têm expectativa de vida mais elevada do que
a dos homens, embora as políticas voltadas ao público masculino ainda não atendam às
necessidades do homem idoso.
Palavras-chave: Idoso. Serviços de Saúde para idosos. Assistência à Saúde.
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“PROPORCIONA QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO” CONHECENDO A VISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DIANTE DOS
CUIDADOS PALIATIVOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO
Clarissa Andrade Guimarães
Graciele Aparecida Santos Rodrigues
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu “cuidados paliativos” como sendo
o cuidado intenso e total dos pacientes cuja doença não responde ao tratamento. Sua
primazia é o alívio da dor e de outras manifestações, bem como dos problemas
psicossociais e espirituais. A finalidade dos cuidados paliativos é, por conseguinte,
oferecer melhor qualidade de vida e manter digno e mais confortável a existência do
doente até o seu passamento. Nos últimos anos esse tema vem se tornando relevante no
mundo, em decorrência do envelhecimento da população e crescimento de doenças
crônicas não transmissíveis e incapacitantes, bem como pelo avanço de enfermidades,
como o câncer. Este estudo com abordagem qualitativa, utilizando dos conceitos da
Teoria do Interacionismo Simbólico através da técnica de aplicação de uma entrevista
semiestruturada, visa conhecer a visão da equipe de enfermagem diante dos cuidados
paliativos ao paciente oncológico.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Câncer. Equipe de Enfermagem.
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RISCO OCUPACIONAL ENTRE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM DO SETOR DA HEMODIÁLISE
Bruno Rocha Nogueira
Marcos Aurélio Borges Barbosa
Fernanda Marques da Costa
RESUMO
Os trabalhadores de enfermagem estão expostos a uma série de riscos durante a
execução do seu trabalho, sejam, físicos, químicos, psicossociais e biológicos, os quais
podem-lhes ocasionar acidentes e doenças ocupacionais. Este estudo trata de uma
revisão integrativa de literatura, que teve por objetivo caracterizar os riscos
ocupacionais relacionados ao trabalho de enfermagem segundo os artigos científicos
brasileiros publicados no período compreendido entre 2007 e 2014. Dos 3.090 artigos
encontrados, 521 estavam disponíveis na íntegra. Entretanto, 10 publicações foram
selecionadas, de acordo com os critérios de inclusão/exclusão preestabelecidos.
Observou-se que há um foco mais, quanto à predominância do Risco Biológico
relacionado a procedimentos na Hemodiálise. Com isso, demonstra-se o grande
interesse dos pesquisadores em aprofundar a pesquisa desse risco. Contudo, deu-se a
perceber a grande lacuna quanto ao interesse pelos outros riscos, levando em conta os
demais riscos obstem-se o foco ao risco químico, que é em segundo lugar, o mais
predominante, em um setor hemodialítico, devido ao grande manuseio de substancias
químicas/toxicas necessário para a operação e limpeza dos produtos e das máquinas de
hemodiálise.
Palavra Chave: Risco Ocupacional. Enfermagem. Dialise.
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“SENTIR CULPA, MUITA TRISTEZA E VONTADE DE CHORAR”
SIGNIFICAÇÕES DO CÂNCER PARA MÃES E/OU CUIDADORES DE
CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Celina Suely Oliveira Fagundes
Mariana Ferreira Da Silva
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O câncer é um grupo de enfermidades compreendidas pela sociedade como um risco
iminente de morte. Quando se diagnostica o câncer infanto-juvenil, ocorrem grandes
repercursões individuais e familiares. Vivenciar a doença torna-se um aspecto
perturbador, pois a criança/adolescente enferma necessita de dedicação quase exclusiva,
tornando-se se o foco das atenções por parte dos cuidadores. As modificações são mais

frequentes quando as pessoas acometidas são as crianças. A mãe sofre com as dúvidas
relativas entre a doença e o tratamento. Devido à grande incidência de câncer infantojuvenil, é importante que todos os profissionais de saúde estabeleçam prioridade e
saibam lidar com essas mães e/ou cuidadores.
Palavras-chave: Câncer. Criança. Família. Enfrentamento.
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“SUA ESPIRITUALIDADE (...) TE NUTRE” - REFLETINDO SOBRE O
SAGRADO NA OCASIÃO DO CÂNCER
Renê Ferreira da Silva Junior
Michele Aparecida Celeste Santos e Santos
Henrique Barbosa Andrade
RESUMO
Buscando compreender a espiritualidade e a religiosidade como estratégia para
enfrentamento de pacientes na ocasião do câncer, foi realizada uma pesquisa com
abordagem qualitativa, utilizando dos conceitos do Interacionismo Simbólico (IS) como
suporte técnico conceitual com aplicação de um roteiro semiestruturado em uma
unidade de quimioterapia e setor de Oncologia de um hospital público no norte de
Minas Gerais. A análise dos blocos temáticos possibilitou a construção de três
categorias centrais e oito subcategorias que discorrem sobre o significado, as
experiências e as interações sociais que são pressupostos do IS. O câncer atemoriza e
areligiosidade e a espiritualidade fortalecem.
Palavras-chave: Câncer. Espiritualidade. Religiosidade.
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“UM CHOQUE NA MINHA VIDA” – DESVELANDO OS
SENTIMENTOS DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE
MAMA
Claudiana Rodrigues Queiroz
Larissa Paola Ribeiro Alves
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O diagnóstico de câncer de mama pode gerar grandes repercussões na vida da mulher,
acarretando temor, sentimentos de incapacidade, desesperança, ansiedade, dentre outros.
O estudo buscou compreender os sentimentos de mulheres frente ao diagnóstico de
câncer de mama. Ele é parte integrante do projeto de pesquisa guarda-chuva intitulado
(Con)vivendo com o câncer. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa,
utilizando-se dos conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico como suporte
técnico conceitual. Participaram do estudo 10 mulheres com diagnóstico de câncer de
mama atendidas no Hospital Dilson de Quadros Godinho, que responderam a um
questionário semiestruturado.A análise de seus relatos e observação direta permitiram
compreender os significados, as experiências e as interações sociais das mulheres com
diagnósticos de câncer de mama.

Palavras-chave: Sentimentos. Câncer de mama. Diagnóstico.
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A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA NO CANTEIRO DE OBRA DA
CONTRUÇÃO CIVIL
Antônio Marcos Ferreira Júnior
Saul Ferreira da Cruz Filho
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
No setor da construção civil, os custos de produção são considerados os fatores que
mais atrapalham o andamento da obra, eles sempre ficam mais altos do que o planejado
e orçado. Mesmo com uma melhoria pequena na qualificação da mão de obra, podemos
observar desperdício e improvisação dentro dos canteiros de obras da construção civil.
A falta de planejamento, a falta de uso da tecnologia, a má administração dos materiais
e os imprevistos são algumas das causas que elevam o custo final do empreendimento.
Diante desta problemática, percebemos que a construção civil necessita de uma
melhoria contínua no seu processo construtivo e nas condições gerenciais de seus
canteiros de obras, afirmação esta que pode ser melhorada com o uso da logística na
construção civil. Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um estudo sobre
a eficácia da logística como forma eficiente e econômica de planejar, organizar e
controlar todo o empreendimento. A metodologia utilizada para o alcance do objetivo
será a revisão bibliográfica integrativa, apresentando um estudo cujo tema central é a
logística aplicada na construção civil.
Palavras-chave: Logística. Construção Civil. Cadeia de Suprimentos.
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A IMPORTÂNCIA DO SOFTWARE MS PROJECT PARA A GESTÃO
DE COMPRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Camila Barbosa Rocha
Valmiria Junia Antunes de Souza
Arivaldo dos Santos
RESUMO
Nos últimos anos, diversos estudos relacionados à indústria destacam a importância da
construção civil na economia mundial, sendo a responsável por uma contribuição
essencial para a competitividade e prosperidade da economia. Como bem sabemos, o
setor da construção civil constantemente sofre atualizações por conta do
desenvolvimento de novas tecnologias, do surgimento de novos materiais e produtos e
da adoção de novas técnicas de trabalho, tudo isso para acompanhar as inovações e

exigências do mercado. É notável que as empresas estejam mudando seus focos de
trabalho, buscando por melhorias nos processos. O software MS Project é uma
ferramenta de apoio para o gerenciamento de projetos e vem auxiliando empresas a
controlar todas as informações coletadas sobre recursos, trabalho, custos e duração do
projeto. Diante da temática proposta para este trabalho, será utilizada uma abordagem
exploratória descritiva através de método qualitativo, sendo que os dados serão
coletados por meio da pesquisa do tipo bibliográfica, no intuito de avaliar a influência
do MS Project como uma ferramenta de vantagem nas empresas de construção civil.
Palavras-Chave: Projeto. Compras. Construção Civil. MS Project.
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A UTILIZAÇÃO DE
REVISÃO DE LITERATURA

SOFTWARES

NA

CONSTRUÇÃO

CIVIL:

Anderson Fabiano Soares de Oliveira
Ney Manoel Neto
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
Como bem sabemos, graças aos avanços da tecnologia, a Engenharia Civil tem-se
desenvolvido de forma vertiginosa ao longo das ultimas décadas e, graças às diversas
ferramentas informatizadas que possuímos hoje, o trabalho dos engenheiros é cada vez
mais auxiliado e facilitado por softwares específicos para a utilização nas diversas áreas
da construção, seja por meio dos editores de texto, das planilhas eletrônicas e dos
diversos sistemas baseados em programas de Desenho Assistido por Computador CAD (do inglês Computer Aided Design) programas destinados à confecção de toda a
documentação técnica a ser utilizada em qualquer tipo de obra da construção civil.
Analisando-se a atual situação das moradias em nosso país, percebe-se como os atuais
problemas urbanos - em especial aqueles relacionados à habitação - são vistos como
condição para o desenvolvimento do país. Desse modo, este estudo visa analisar a
utilização de softwares destinados à Construção Civil a partir de uma visão baseada em
diversos autores e nas mais variadas fontes bibliográficas disponíveis, bem como visa
analisar a utilização de softwares específicos por uma empresa de construção civil do
município em relação à construção de moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida
(MCMV) do governo federal. Este estudo é classificado como bibliográfico, sendo
caracterizado como uma investigação a respeito dos softwares destinados à construção
civil, e foi desenvolvido, utilizando-se a pesquisa bibliográfica, o que torna possível
analisar o tema proposto a partir da visão ampla de diversos autores e das mais variadas
fontes bibliográficas disponíveis na atualidade.

Palavras-Chave: Engenharia Civil. Software. Construção Civil. Minha Casa Minha
Vida.
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A VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PNEUS NA FABRICAÇÃO DE
MASSA ASFÁLTICA
Argélio Ferreira da Silva

Farley Felix Gomes
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
É sabido por todos que os pneus demoram séculos para se decomporem no meio
ambiente, de modo que se tornou urgente encontrar um método de reciclagem que
possibilite o seu reaproveitamento de forma sustentável. Por outro lado, com o aumento
da frota de automóveis em todo o planeta, faz-se também necessária a construção de
mais rodovias e que estas sejam mais resistentes às intempéries. Ao utilizar os pneus na
fabricação da massa asfáltica, consegue-se transferir ao asfalto as mesmas propriedades
destes, quais sejam durabilidade e flexibilidade, de modo que o resultado é um asfalto
muito mais resistente. Ainda que o custo de todo esse processo novo seja mais elevado
do que o do convencional, o asfalto de borracha, como é chamado, acaba se tornando
uma alternativa mais viável economicamente, já que sua durabilidade pode chegar a ser
40% maior do que do asfalto comum. E, além disso, ao dar um fim nos pneus que
ficariam no meio ambiente por anos, sem utilidade alguma, o procedimento aqui
estudado representa um importante passo na preservação ambiental. O objetivo do
presente trabalho é analisar a viabilidade da utilização de pneumáticos na fabricação de
massa asfáltica, em contrapartida ao ligante convencionalmente utilizado no mesmo
processo. Com intuito de demonstrar tais benefícios é que se propôs esta pesquisa, na
qual se utilizará o método de abordagem dedutivo, a partir de pesquisa de revisão
integrativa.
Palavras-chave: Pavimentação asfáltica. Pneus. Reciclagem. Meio ambiente.
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO BLOCO CERÂMICO EM ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA RESIDÊNCIAS DE CARATÉR POPULAR
Jhonathan Fillip Mendes Martins
Lucas Kalio de Sá Pereira
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Um dos grandes problemas no Brasil é a falta de moradias. Precursor do problema, o
êxodo rural ocorrido a partir da década de 80 desencadeou um descontrole no
crescimento, gerando grande déficit habitacional. Após várias pesquisas, a Engenharia
Civil tem popularizado um método construtivo de processo racionalizado, em que o
bloco exerce, além da função de vedação, a função estrutural. Existem duas tipologias
distintas de bloco cerâmico largamente empregada na construção civil: o bloco de furos
verticais, conhecido como bloco estrutural; e o bloco de furos horizontais, popularmente
conhecido, bloco de vedação. Este trabalho, pautado em revisão bibliográfica e visitas
técnicas, buscou classificar as duas tipologias de blocos cerâmicos e discutir a sua
utilização em residências de pequeno porte, amostrando, assim, a relação custo
benefício e as vantagens e desvantagens do uso desses blocos na construção civil.

Palavras-chave: Bloco cerâmico. Alvenaria estrutural. Bloco Autoportante. Residência
Popular.
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ANÁLISE
COMPARATIVA
ENTRE
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
PREPARADA
EM
OBRA
E
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
Klynton Ayalla Souza Oliveira
Tiago D’angelis Lima
Kimberly Marie Jones
RESUMO
Com o crescente avanço tecnológico no ramo da construção civil, materiais que não
eram considerados importantes, como a argamassa para assentamento de blocos de
vedação, obtiveram melhorias consideráveis de logística, custo e trabalhabilidade. Este
trabalho tem como objetivo verificar se as duas maiores empresas do ramo da
engenharia, no município de Janaúba-MG, estão seguindo esta tendência de melhorias,
além de averiguar qual argamassa de assentamento está sendo mais utilizada dentre as
empresas pesquisadas, preparada em obra ou industrializada. Através de entrevistas
informais, conheceram-se quais os motivos que levaram as empresas a optarem por tal
tipo de argamassa de assentamento, além de todos os processos que as envolvem, desde
seu recebimento, até sua mistura e aplicação, onde também se procedeu a uma
reprodução dos traços para avaliação em laboratório das suas resistências à compressão.
Através destes ensaios, notou-se que as argamassas em questão estão com grande
discrepância de resistência entre elas, mas atendendo as especificações mínimas de
resistência, mesmo que não utilizando das argamassas de assentamento industrializadas.
Palavras-chave: Alvenaria. Argamassa. Compressão.
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ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE UMA
EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Paulo Junior Garcia Santana
Gustavo Carvalho Guimarães
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
A evolução do processo construtivo aliado a um publico alvo cada dia mais exigente
vem influenciando cada dia mais a necessidade de uma mão de obra qualificada.
Entendendo que falta uma formação que propicie o melhoramento da capacitação
profissional dos colaboradores, objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a
importância desta qualificação profissional dos colaboradores na cidade de Montes
Claros e Bocaiuva. Para a definição dessa mão de obra como qualificada, analisaram-se
dados pessoais de cada colaborador, o desejo de aperfeiçoamento, necessidade de
participação em cursos profissionalizantes, com o intuito de formatar uma proposta de
qualificação, que supra as necessidades e mostrar as vantagens que um curso
profissionalizante traz ao processo construtivo. Os resultados observados evidenciaram

a necessidade do curso profissionalizante para que se tenha uma mão de obra
qualificada e o anseio do colaborador em realizarcursos de capacitação em que o mesmo
terá mais benefícios e uma maior valorização.
Palavras-chaves: Qualificação da mão de obra. Construção Civil. Curso
Profissionalizante.
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ANÁLISE DE RISCOS ERGONÔMICOS
DURANTE A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

ENTRE

SERVENTES

Emmanuella Silva Viana
Flávia Souza Oliveira
Kimberly Marie Jones
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os riscos ergonômicos aos quais estão
expostos os serventes durante a execução de fundações, em um canteiro de obras.
Caracterizou-se como um estudo exploratório-descritivo e quantitativo. Os resultados
permitiram verificar a precariedade de tecnologias voltadas para as atividades laborais
executadas pelos serventes. Sugere-se, pois, à(s) empresa(s) de construção civil adotar
medidas economicamente viáveis para minimizar os riscos ergonômicos aos quais estes
profissionais estão expostos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no
trabalho bem como o aumento da produtividade organizacional.

Palavras Chave: Risco Ergonômico. Servente. OWAS. Fundações.
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APROVEITAMENTO
ASFÁLTICA

DA

BORRACHA

NA

PAVIMENTAÇÃO

Danilo Cristo D’aquino Santos
Thiago Santos Aguiar
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Atualmente, o uso da borracha de pneus inservíveis na pavimentação asfáltica vem
sendo usado no Brasil de forma mais contínua a partir da década de 70. Os materiais
utilizados na pavimentação asfáltica vêm sofrendo modificações ao longo dos
tempos.Com isso, visando a uma melhor adequação às atuais necessidades, viu-se a
possibilidade de melhorar os revestimentos asfálticos com adições de polímeros de
borracha moída, trazendo melhorias para a pavimentação, tais como: maior
durabilidade, resistência, qualidade e redução de custos. A utilização de pneu moído,
como adição na manta asfáltica convencional, tem-se mostrado uma alternativa
ambientalmente adequada, apresentando uma grande redução no volume desse resíduo,

que leva aproximadamente 600 anos para se decompor, evitando assim uma degradação
ambiental. Este trabalho visa demonstrar algumas vantagens que o asfalto-borracha
proporciona e contribuir para uma melhor compreensão do uso do resíduo da borracha
de pneus inservíveis como insumo de pavimentação dentro da engenharia civil,
contribuindo para um melhor desempenho do asfalto convencional. A conveniência
ecológica de proporcionar uma destinação adequada aos pneus inservíveis e a melhoria
técnica que o ligante asfáltico agrega, com sua modificação proporcionada pela
borracha, são os grandes motivadores da utilização deste tipo de ligante.
Palavras chave: Asfalto-Borracha. Pavimentação. Reciclagem.
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE
DEMOLIÇÃO COMO MATERIAL ALTERNATIVO PARA PAVIMENTAÇÃO
Camila Dias Ruas
Karla Ulisses Lima
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A indústria da construção civil é responsável por um dos maiores problemas existente
atualmente, que é a geração de resíduos sólidos. Devido ao surgimento de novas obras,
sejam elas novas construções, ampliação ou reforma de construções já existentes, a
geração de RCD está aumentando de forma desenfreada. A deposição irregular desses
resíduos causa diversos problemas que comprometem a qualidade de vida da população
em geral e para a cidade como um todo, tanto socioambientais e sanitários. Em
contrapartida, quando os RCD são depositados de forma regular, estes rapidamente
esgotam os aterros sanitários. Ainda outro problema para o setor da construção civil são
as reservas de matéria prima, que estão se tornando cada vez mais escassas devido a
maior parte dos recursos utilizados nas construções ser proveniente de fontes não
renováveis. Uma alternativa para sanar esses problemas é a utilização do RCD em base
e sub-base de pavimentos após ser submetido a processos adequados de reciclagem.
Este artigo tem como objetivo o estudo de revisão de literatura com critérios e
procedimentos que têm-se mostrado eficientes na utilização de agregado reciclado de
resíduo sólido da construção civil em camadas de pavimentos.
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Pavimentação. Base e sub-base.
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CENTRO CULTURAL QUILOMBOLA: UMA PROPOSTA COM
IDENTIDADE CULTURAL E SUSTENTABILIDADE
Bianca de Souza França Durães
Cynthia Andrade Gomes
Daniel Antunes Freitas
RESUMO

O trabalho apresenta reflexões sobre o espaço comunitário quilombola, tendo como
título ‘Centro Cultural Quilombola: Uma Proposta Com Identidade Cultural E
Sustentabilidade’’. O objetivo é elaborar uma planta baixa para a construção de um
centro cultural em uma comunidade quilombola, através de 03 propostas, respeitando a
identidade cultural da comunidade em questão e princípios de sustentabilidade. Através
dessas propostas, foram esboçados 03 escopos, baseados em estudos bibliográficos,
juntamente com o referencial teórico; visando atender às necessidades da população
quilombola. As Comunidades Quilombolas são grupos populacionais que se organizam
em áreas rurais; onde o solo se torna uma característica predominante. Na Região Norte
de Minas Gerais, esses grupos se encontram à margem do Rio São Francisco,
enfrentando diariamente o preconceito e a luta pela sobrevivência. Para a elaboração das
respectivas propostas, houve uma pesquisa abrangendo aspectos básicos e possíveis
complementos; com algumas ideias de melhoria de qualidade de vida para a
comunidade em correlação com o meio ambiente de forma sustentável, procurando
observar as características da população e adequá-las ao projeto. Os estudos e
estratégias utilizadas poderão desencadear na contribuição para o desenvolvimento
sóciocultural dessa comunidade. Através das pesquisas realizadas, conclui-se que o
Centro Cultural irá contribuir diretamente para o desenvolvimento da comunidade em
que será inserido, valorizando a cultura regional na sua ancestralidade histórica,
promovendo a integração da comunidade na sua totalidade.

Palavras chave:
Sustentabilidade.
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SEGURANÇA DO TRABALHO: AVALIAÇÃO DO AMBIENTE E
MEDIDAS PREVENTIVAS
Hiury Fernandes Colares
João Paulo Leite Batista
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
Introdução: A construção civil é um dos setores de atividade econômica que mais
absorve acidentes de trabalho e onde o risco de acidentes é maior devido ao crescimento
desse setor no Brasil. Objetivo: Avaliar as metas de prevenção tomadas pelos
funcionários em empresas da construção civil na cidade de Montes Claros – MG.
Metodologia: foram aplicados 14 questionários em três empresas da construção civil da
cidade de Montes Claros/MG. Resultados: Ao classificar o ambiente de trabalho foi
verificado que 92,9% dos trabalhadores relataram as condições de trabalho como muito
boa e 7,1% como boa. Sobre a iluminação, 57,1% disseram que é boa, 28,6% muito boa
e 7,1% suficiente. Em relação ao ruído 50% descreveram-no como forte, 35,7% não
opinaram, 7,1% fraco e 7,1% excessivo. Quando questionados em relação a
disponibilidades de EPI’s, constatou-se que a grande maioria dos entrevistados, 92,9%,
classificou como boa e, 7,1% disseram que era muito boa. Em se tratando dos fatores de
risco iminentes, observou-se que 71,4% afirmam que os ruídos são os que mais
incomodam seguido das quedas (28,6%). Conclusão: Este trabalho vem contribuir com

uma reflexão acerca de uma maior atenção à saúde dos trabalhadores da construção
civil. Dessa forma, conhecer o ambiente de trabalho bem como a conduta das empresas
diante das situações de risco a que essa população está exposta constituiu-se o ponto de
partida para que se possa desenvolver ações de promoção e prevenção visando à
melhoria das condições físicas, psicológicas e de trabalho desses indivíduos.

Palavras-chave: Acidentes de trabalho; construção civil; ambiente de trabalho;
medidas de prevenção.
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POLOS GERADORES DE TRÁFEGO: DESCRIÇÃO VOLUMÉTRICA
DE VEÍCULOS DE UMA VIA DA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG
Adriana Souza Costa
Íris Caxito Mesquita
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
Os Polos Geradores de Tráfego (PGTs) são construções urbanas (escolas, escritórios,
shopping centers, etc...) que atraem grande quantidade de deslocamentos de pessoas ou
cargas. O seu controle torna-se importante como forma de minimizar ou eliminar os
impactos indesejáveis que possam ter sobre o trânsito da sua área de influência e que
são causas importantes das más condições de circulação nas grandes cidades brasileiras.
A instalação de PGTs tem ocasionado diversos problemas em cidades, principalmente
no trânsito e nos transportes. Esses problemas refletem-se na utilização dos
estacionamentos, que existem na via pública, com número de vagas insuficientes para o
PGT. Foram analisadas, durante o estudo, as condições de trânsito modificadas pela
implantação de Polos Geradores de Tráfego existentes na Rua Gonçalves Figueira da
cidade de Montes Claros. Percebeu-se que, onde foram implantadas duas escolas,
durante os horários normais, o trânsito flui sem dificuldades, porém, no término das
aulas, o trânsito fica prejudicado por não existir uma infraestrutura adequada na rua. O
objetivo deste estudo foi descrever a quantidade de veículos de uma via da cidade de
Montes Claros e sugerir algumas ideias e ações que possam amenizar o fluxo intenso de
veículos nos horários de pico no trânsito no local.
Palavras Chave: Pólos Geradores de Tráfego. Montes Claros. Trânsito.
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DESCRIÇÃO
DA
ALIMENTAÇÃO
CONSUMIDA
PELOS
EMPREGADOS DE UMA EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE
DE MONTES CLAROS - MG
Jefferson Ferreira Reis
Diego Ramires Mendes
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO

Introdução: A alimentação de qualidade com o objetivo de melhorar as condições
nutricionais dos trabalhadores pode vir a causar impactos positivos na qualidade de vida
dos trabalhadores, reduzir acidentes de trabalho e melhorar a produtividade. Objetivo:
Identificar as condições de trabalho e a alimentação dos empregados da construção civil
na cidade de Montes Claros Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, com corte transversal. A seleção da amostra ocorreu de maneira não
probabilística por conveniência. A amostra escolhida foi 22 funcionários uma empresa
do ramo de Engenharia Civil, localizada na cidade de Montes Claros. O instrumento
utilizado foi um questionário estruturado semiaberto (misto) contendo 56 questões e
autoaplicável. Resultados: Foi constatado no estudo que a empresa não fornece a
alimentação aos operários, que os elesa trazem de casa, não sendo acompanhados por
um profissional nutricionista. Noventa e dois por cento dos trabalhadores não
consideram sua alimentação balanceada, pois ficam em torno de 5 horas sem se
alimentar e 81,8% dos trabalhadores ingerem café como sobremesa. Esse tipo de rotina
alimentar pode vir a contribuir com o aparecimento de doenças crônicas não
transmissíveis e estão em desacordo com as diretrizes do PAT e à promoção da
Segurança Alimentar e Nutricional. Conclusão: Este trabalho demonstrou a importância
de uma alimentação balanceada e da educação nutricional com esse grupo, pois a
alimentação correta fará com que a produção do trabalho seja melhor, já que os
trabalhadores relatam que uma alimentação, sem acompanhamento nutricional influi em
seu desempenho.
Palavras-chave: Alimentação, empregados da construção civil, canteiro de obra.
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EMPREGO DA PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO EM RODOVIAS DE BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO: RODOVIA
MG-308 (ITACAMBIRA-JURAMENTO)
Estefânia Rodrigues Aquino
Maycon Henrique Guimarães Tavares
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Esta pesquisa procurou classificar o Programa de Melhoria da Acessibilidade de
Municípios de Pequeno Porte – PROACESSO, lançado em 2004, tendo como finalidade
a ligação por acessos asfaltados a todos os municípios do Estado que ainda não
possuíam ligação com outra via pavimentada. A definição da metodologia que emprega
o pavimento adaptado em Rodovias de Baixo Volume de Tráfego (RBVT)
pavimentados com revestimento em Tratamento Superficial Duplo (TSD), cuja vida útil
estimada em projeto é de 6 ou 10 anos, apesar de recente, pode obter impactos positivos
na mudança dos patamares de desenvolvimento das regiões menos favorecidas e pobres.
Os dados concernentes à pesquisa serão obtidos por meio de revisões bibliográficas,
publicações de conhecimento público e do projeto executivo da obra tratado por meio
de análises empíricas. Entre os 225 municípios contempladas no âmbito do Programa
Estruturador - PROACESSO, foi selecionado como estudo de caso o trecho: Itacambira
- Juramento, na Rodovia MG-308.

Palavras-chave: Rodovias de Baixo Volume de Tráfego. Proacesso. Tratamento
Superficial Duplo.
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GEOMORFOLOGIA CÁRSTICA: INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
Diego Leôncio Dias Melo
Udson Antônio Junio de Oliveira
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
Neste artigo, apresenta-se um estudo que demonstra que o terreno cárstico, são solos
instáveis, e que precisa de um monitoramento e uma prevenção constante. Essas áreas
juntamente com o fenômeno de urbanização crescente nas cidades, sem um
planejamento, um critério, provoca o aumento da probabilidade de ocorrência de
acidentes geológicos. Com o caminhar dos estudos foi detalhado a Geomorfologia
Cárstica, e as técnicas utilizadas pelos profissionais da Construção Civil nesse tipo de
solo, foi identificado quais são as consequências dessa não utilização de técnicas e
obteve e análise de dados sobre a influência da Geomorfologia Cárstica na Construção
Civil de Montes Claros. Neste sentido esse trabalho tem como objetivo principal propor
se a Geomorfologia Cárstica é propicia ou não para a Construção Civil, além de alerta a
população montesclarense sobre o risco continuo que vem sofrendo, estando situada em
áreas cárstica e concretizando com isso um papel social, de grande relevância.
Palavras-chave: Geomorfologia Cárstica. Construção Civil. Acidentes Geológicos.
Afundamento de terra. Urbanização.
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GERENCIAMENTO
EDIFICAÇÕES

DE

PROJETOS

NA

CONSTRUÇÃO

DE

Mauro Pereira dos Santos Júnior
Ramon Figueiredo de Deus Prado Júnior
Janikelle Bessa Oliveira
RESUMO
Diante de um cenário altamente competitivo os empreendimentos de edificações
precisam representar um investimento seguro para as construtoras. O gerenciamento de
projetos atua dentro da indústria da construção civil visando maior controle de custos,
prazos e qualidade e torna-se indispensável para empresas inseridas no atual contexto
comercial. O engenheiro civil vem assumindo atribuições gerenciais que o tornam um
profissional valorizado e imprescindível em obras onde muitos recursos estão
envolvidos e devem ser monitorados, integrados e desenvolvidos. Algumas técnicas e
parâmetros essenciais no gerenciamento de projeto podem ser adaptados à construção
civil para organizar vários setores e etapas, principalmente no Brasil, onde processos de
gerenciamento atrasados e ineficientes geram obras superfaturadas e fora do prazo. O

presente trabalho realizou um estudo bibliográfico para relacionar novas funções do
engenheiro gestor e apresenta possíveis ferramentas de planejamento e gestão de
recursos humanos no intuito de melhorar a competitividade do empreendimento dentro
desse ambiente turbulento.
Palavras-chave: Gerenciamento. Edificações. Planejamento. Recursos Humanos.
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GESSO ACARTONADO

Marize Gabriela Antunes de Sá
Rayane Bruna Marques Alves
Mercio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Umas das prioridades na construção civil é a rapidez na execução da obra. Diante disso,
faz-se necessário o uso cada vez maior de novas tecnologias para alcançar esse objetivo.
Este trabalho será realizado através de uma revisão bibliográfica que tem como meta
apresentar uma nova forma de vedação interna que é o uso do gesso acartonado –
Drywall, mostrando seus componentes, sua funcionabilidade e sua composição. Esse
método se destaca por sua rapidez tanto na execução quanto na manutenção e pelo
menor desperdício no desenvolvimento das instalações. Esse sistema construtivo é
composto por três elementos principais que são as placas de Drywall, o esqueleto
(elementos estruturais) e o acabamento. Outro objetivo do trabalho é expor as vantagens
e desvantagens do método Drywall em relação à alvenaria convencional.
Palavras-Chave: Drywall. Gesso Acartonado. Vedação Vertical.
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HIGIENE E SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Dayrell Antonio de Castro
Débora Kellen Rocha
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Uma das maiores dificuldades encontrada nos canteiros de obras é a rejeição dos
funcionários quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual. Existe uma grande
preocupação em alertar e conscientizar sobre o uso do equipamento de segurança e sua
grande importância para a prevenção de acidentes. Os acidentes do trabalho (AT) são
fenômenos socialmente determinados, ou seja, diferente de ser obra do acaso, como dá a
entender a palavra “acidente”, eles são previsíveis e preveníveis e os fatores que podem
desencadeá-los estão presentes na situação de trabalho (passíveis de identificação)
muito tempo antes de serem desencadeados. Para maior acuidade desta análise, foi
realizado um estudo de revisão bibliográfico enfatizando a importância do uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na construção civil. Esta pesquisa mostra

que a conscientização e segurança para os trabalhadores bem como a prevenção de
riscos de acidentes são medidas cabíveis que contribuem para a não ocorrência de
incidentes nos processos construtivos na indústria da construção civil.
Palavras-chave: Segurança do trabalho. Construção civil. Uso de EPIs. Trabalhadores.
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LAJES PRÉ-MOLDADAS COM VIGOTAS TRELIÇADAS

João Ricardo Ferreira de Oliveira
Luís Carlos Fernandes
Janikelle Bessa Oliveira
RESUMO
Com a finalidade de facilitar o processo construtivo de uma laje, faz se necessário uma
redução no prazo para entrega de obras, além da implementação de novos conceitos
construtivos que se adequem a esta nova realidade. Este trabalho está voltado para
melhor identificação e estudo da utilização de lajes pré-moldadas com vigotas treliçadas
nas edificações residenciais e as desconformidades que podem ocorrer durante a
utilização desse recurso. Através de revisões bibliográficas, foi possível desenvolver
uma análise sobre a utilização de lajes pré-moldadas com vigotas treliçadas como sendo
um elemento viável para o processo construtivo. O objetivo geral deste artigo consiste
em realizar um amplo estudo revisional bibliográfico sobre o uso de lajes com vigotas
treliçadas em edificações. Procura-se, inicialmente, definir os tipos de preenchimentos
para lajes com vigotas treliçadas, em seguida discutir a viabilidade do uso destas lajes
em edificações, demonstrar a facilidade na produção das vigotas treliçadas,
deformidades decorrentes da aplicação e, por fim, analisar o custo/benefício desse
recurso que o torna atualmente no Brasil um dos métodos mais utilizados para a
construção de lajes.
Palavras-chave: Lajes Pré-Moldadas. Vigotas Treliçadas. EPS.
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100 MULHER ENGENHEIRA: A SUA INSERÇÃO NO CANTEIRO DE
OBRA
FernandaBezerra Alves
Jéssica Regina de Souza Paraíso
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
Introdução: Dentro do contexto histórico da evolução humana, as mulheres sempre
tiveramo papel de donas de casa, esposas e mães, pois quem trabalhava era o homem.
Com o passar do tempo, a partir de meados do século XVIII, com as transformações que
ocorriam no mundo moderno, as mulheres começaram a trabalhar para ajudar nas
despesas de casa. Com isso, houve muitos preconceitos e discriminações que, com
muito sacrifício, foram-se transformando, aos poucos, em conquistas femininas.
Objetivo: Discutir o processo de inserção da mulher no canteiro de obra. Metodologia:
Este estudo será de caráter qualitativo a partir de uma revisão das produções científicas

nas principais bases de dados indexadas, como google acadêmico, B-on (biblioteca online) e repositórios das Universidades, como: São Carlos, São Paulo e Campinas. Os
descritores utilizados foram “engenharia civil”; “engenharia civil e mulheres” e
“mulheres engenheiras” cadastrados nestas bases de dados. Conclusão: Este trabalho
teve como intenção demonstrar a inserção da mulher no mercado de trabalho,
principalmente nos canteiros de obras, e assim concluir que este processo ocorreu de
forma lenta e gradativa ao longo dos anos. Dessa forma, o presente artigo apresentou a
substancial importância da mulher nos meios de produção, tal como sua valorização
profissional nesse espaço.
Palavras-chave: Engenheira Feminina. Mercado de Trabalho. Construção Civil.
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101 O USO DA BARRAGEM SUBTERRÂNEA COMO ALTERNATIVA
PARA ESCASSEZ HÍDRICA DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS
Cleiton Ferreira de Oliveira
Ramon Garcia Fonseca
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
O Norte de Minas Gerais tem como característica marcante o longo período de
estiagem, ocasionando em sua maior parte a escassez de água. Essas características
abrangem toda a região de clima semiárido, por seu período de chuva ser irregular e
pela intensidade do escoamento superficial e da evaporação. A falta de recursos hídricos
proporciona à população local uma baixa qualidade de vida, em especial, à população
da zona rural que, em sua maioria, necessita de água para desenvolver suas lavouras e
criação de animais, além do uso para consumo humano. Notada essa dificuldade com a
gestão da água no período de estiagem, o presente projeto vem abordar a viabilidade
social, ambiental e econômica da implantação das barragens embasados em artigos
publicados e periódicos, evidenciando seu uso nas localidades do Norte de Minas que
sofrem com a falta de água. Essas barragens têm a finalidade de captar e armazenar
água da chuva, tornando a área da bacia hidrográfica produtiva e possuiem mecanismo
de captação da água para consumo humano e para o seu sustento, utilizando mão–de–
obra e material disponível na própria região. Justifica-se, pois, o desenvolvimento deste
trabalho, devido às barragens subterrâneas serem uma alternativa capaz de universalizar
o acesso e uso dos recursos hídricos na região.
Palavras-chave: Barragem subterrânea. Escassez. Norte de Minas Gerais.
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102

O USO DAS TELHAS DE CONCRETO NO BRASIL

Flávio José Souto Junior
Luis Othavio Dias de Carvalho
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO

Atualmente as telhas de concreto estão ganhando espaço na construção civil, pois o
rendimento é maior que o das telhas tradicionais e o custo final acaba tendo uma
diferença pequena. As telhas de concreto são artefatos cimentícios para cobertura, com
forma retangular e perfil geralmente ondulado, composto de cimento, agregado, aditivo
e água, apresentando ainda isolação térmica, acústica, forro e impermeabilização. Com
essas características, as telhas de concreto estão sendo bem aceitas no mercado atual,
tanto em obras novas quanto em reformas. Apesar de o preço unitário da telha de
concreto ser maior do que das telhas comuns, ela tem maior rendimento, facilitando o
processo de instalação. Também possui maior resistência, garantindo assim a
durabilidade, além de proporcionar uma estética bem superior às demais. Diante de tal
fato, torna-se válida a pesquisa que apresente uma análise desse produto e de sua
viabilidade mercadológica. Este trabalho tem o objetivo principal de mostrar o que é
feito atualmente para atingir o bom desempenho do telhado e garantir todas essas
características citadas.
Palavras-chave: Telhas de concreto. Construção civil. Custo benefício.
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103

O USO DO LIGANTE BORRACHA-ASFALTO NA PAVIMENTAÇÃO

Keke Borgeyanne Bandeira
Ronaldo Mendes Júnior
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
O uso da borracha como ligante em misturas asfálticas tem mostrado eficácia na
construção civil no setor de pavimentação, pois além de ser uma forma sustentável por
utilizar pneus velhos, o asfalto borracha é mais resistente a fatores de deformação e
trincamento que os asfaltos feitos com misturas convencionais, assim diminuindo os
custos gerados pela manutenção e recuperação de rodovias, que já ultrapassam os custos
gerados na construção de novos pavimentos, oferecendo segurança e conforto aos seus
usuários. O presente estudo relata os avanços da construção civil em relação ao uso do
ligante borracha-asfalto nas misturas utilizadas na pavimentação, descreve as
características do ligante borracha, além de comparar o uso do ligante borracha com os
ligantes convencionais e apontar as vantagens e desvantagens da utilização da borracha
como ligante. Os dados pesquisados e aqui discutidos foram retirados de artigos
científicos, teses e monografias já publicadas, através de revisão integrativa.
Palavras-chave: Pavimentação. Borracha-Asfalto. Construção Civil. Sustentabilidade.
Asfalto ecológico.
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104 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DE OBRAS
RESIDENCIAIS DE PEQUENO PORTE
Hébert Mayco Mendes Alves
Mateus D’angeles Pires David
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO

O grande avanço da construção civil e o aumento da necessidade por habitações de
pequeno porte, devido ao crescimento da classe c, tem estimulado as empresas a
buscarem programas de melhorias capazes de proporcionar a redução do prazo e custo
da obra sem comprometer a qualidade. Visando a essas necessidades, o planejamento
entra como ferramenta básica, na busca para atingir as metas estabelecidas na execução
do empreendimento. Dentro dessa perspectiva, este estudo buscou a elaboração de uma
metodologia de planejamento e controle, capaz de auxiliar na tomada de decisões e
melhorar os processos de trabalho, de forma a assegurar o custo benefício da obra. O
trabalho foi realizado em uma construção residencial na avenida Santa Mônica, nº 1252,
bairro Esplanada, no município de Janaúba – MG, e o primeiro passo foi a analise de
todos os projetos e a elaboração da metodologia de planejamento, estabelecendo
métodos e recursos necessários para execução da obra. Com o auxílio do Software MS
Project – 2013, foi possível acompanhar e controlar o previsto com o realizado, dando
assim o suporte para a rápida tomada de decisões de forma a não comprometer a
estrutura física, econômica e financeira da obra. Através deste estudo, conseguimos
mostrar na prática a importância que o planejamento e controle desempenham dentro da
construção civil, sendo ele capaz de garantir qualidade, custo benefício e prazo de
execução.
Palavras-chave: Construção Civil. Planejamento e Controle. Gerenciamento.
Habitação de pequeno porte.
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105 PREVALÊNCIA DE ABSENTEÍSMO ENTRE OS TRABALHADORES
DE UMA EMPRESA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Marcos Elias Silva Januário
João Henrique Pereira Loyola
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
O absenteísmo, ou seja, a falta do trabalhador no posto de trabalho, tem-se tornado um
problema grave para as empresas e para seus gerenciadores, pois afeta de forma
significativa a produtividade e o nível de qualidade dos serviços prestados. A presente
pesquisa trata-se de um estudo descritivo, com corte transversal, representada por 31
funcionários de uma empresa do ramo de Engenharia Civil, localizada na cidade de
Montes Claros, MG. O instrumento utilizado foi um questionário fechado, contendo 17
questões. Os resultados indicaram que as ausências estiveram ligadas em grande parte
às enfermidades e às faltas sem justificativa legal. Tendo como período maior de
ausência, em decorrência desses fatores, 1 dia para 32,3% dos entrevistados, entre 2 e 3
dias para 29% e entre 4 e 6 dias para 12,9 %. Através dos dados da pesquisa, concluiuse que o absenteísmo esteve mais relacionado a problemas externos ao processo laboral
do que o problema dentro da empresa. Tal resultado talvez se justifique pelas ações de
melhoria implementadas pela empresa no decorrer do ano de 2013.
Palavras-chave: Absenteísmo. Afastamento do Trabalho. Construção Civil.
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106 REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL EM MONTES CLAROS/MG: UMA NECESSIDADE URGENTE
Emerson Ribeiro Silva
Lucas Vieira Campos Freire
Berilo Prates Maia Filho
RESUMO

Os Resíduos da Construção Civil (RCC) são aqueles gerados nas construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil. A produção de RCC oscila entre 0,23
a 0,66 t/hab.ano e representa de 51% a 70% da massa dos resíduos sólidos municipais.
As disposições irregulares são comuns nos municípios brasileiros e, diante da falta de
alternativas para a destinação ou a disposição corretas, provocam desperdício de
materiais nobres e elevados dispêndios para as ações corretivas. Atualmente o
município de Montes Claros-MG não possui nenhum local adequado para a destinação e
reciclagem dos Resíduos de Construção Civil. Verificou-se que não há iniciativas de
reaproveitamento e reciclagem dos RCC e que muitos materiais ainda são descartados
por intermédio de empresas terceirizadas. Foi constatado que na cidade de Montes
Claros-MG existem vários locaisnos quais é feita uma disposição inadequada de RCC.
Uma possível solução seria a criação de uma usina de reciclagem de RCC para melhor
finalidade desses resíduos.
Palavras-chaves: Resíduos da Construção Civil. Disposição irregular. Reciclagem.
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107 RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO ENTRE O REVESTIMENTO DE
GESSO E A ARGAMASSA CONVENCIONAL
Lucas Silveira Lima Silva
Luiz Felipe Melo Marques
Mercio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Apesar de ser um sistema construtivo, com utilização apontando para meados da década
de 70, o gesso só passou a ser empregados em construções civis brasileiras nos anos 90.
Tal introdução só foi possibilitada por estudos de gerenciamento de custos dos sistemas
construtivos, que o apontaram com uma alternativa viável e rentável do ponto de vista
econômico. A utilização do gesso na forma de pasta nas construções apresenta diversas
vantagens, que vão além da visão econômica, como isolamento acústico e maior
isolamento da alvenaria das paredes, mesmo apresentando baixa densidade. Em
detrimento das vantagens de custo e operativas do gesso, emergem as desvantagens. Por
ser uma tecnologia recente, exige aplicação por profissionais especializados, com
qualificação, além dessa, ressalta-se o grande impacto ambiental, pois seu processo de
calcinação precisa de altas temperaturas, requerendo consumo energético aliado à
produção de resíduos. Ao se traçar um paralelo entre as vantagens e desvantagens, a

pasta de gesso é uma alternativa viável e que demanda menos tempo na execução.
Objetiva-se assim levantar aspectos relacionados a custos econômicos primários e
secundários observando a relação de valores e interferências ambientais. A metodologia
proposta, utilizada para o estudo do tema, será a revisão bibliográfica.
Palavras-chave: Pasta de Gesso; Revestimento Interno; parede e teto.
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108 INVESTIGAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL NO ÂMBITO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, NO NORTE DE MINAS GERAIS
Dayane Ferreira dos Santos
Raquel Batista de Oliveira
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O álcool é a droga mais consumida no mundo. Estudos nacionais e internacionais
demonstram a ocorrência significativa de mortes e doenças associadas ao uso indevido
de álcool. O alcoolismo é considerado o terceiro motivo para o absenteísmo, acidentes
no trabalho entre outros e é considerado um grave problema de saúde pública. Nesse
sentido, este estudo tem por objetivo investigar o consumo de álcool no ambiente de
trabalho, no âmbito da Construção Civil, no Norte de Minas. Para tal, foram aplicados
os instrumentos: AUDIT – Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso
de Álcool, IECPA – Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do álcool,
ASSIST – Teste para triagem do envolvimento com fumo, álcool e outras drogas, ESSS
– Escala de Satisfação com o Suporte Social e um Questionário sociodemográfico, em
uma amostra de 138 funcionários, em duas obras da construção civil. A amostra
estudada é essencialmente composta por elementos do sexo masculino, em sua maioria
solteiros, 40% da amostra e casados/amasiados 36%. Observa-se, em sua maioria são
consumidores de baixo risco, equivalente a 73% dos entrevistados. Portanto, o estudo
mostra a importância de políticas públicas do álcool, bem como o aumento de
programas preventivos ao uso do álcool e outras drogas a fim de prevenir/educar.
Palavras-Chaves: Álcool. Alcoolismo no trabalho. Consumo de álcool.
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109 SEGURANÇA DO TRABALHO: A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Ana Paula Santos Ramires
Denise Ferreira da Silva
Mercio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO

O setor construtivo desempenha inúmeras atividades em seu ambiente laboral,
cooperando para o desenvolvimento econômico e social do país, também por se
distinguir das demais indústrias tendo caracterização própria. Este setor conta com
pouca utilização de máquinas e uma maior colaboração de mão de obra, fator que
coopera para um maior aumento nas taxas de riscos de acidentes nas atividades laborais,
exigindo cuidado especial quanto asegurança, tanto por parte das chefias como dos
trabalhadores. A metodologia adotada foi apesquisa bibliográfica, e teve como proposta
analisar a forma adequada de utilização dos equipamentos de proteção individual
(EPIs), bem como compreender as recomendações para o uso desses equipamentos para
a redução de acidentes de trabalho nas empresas de construção civil. O bom
relacionamento entre a empresa, os funcionários, a aplicação das Normas e legislações
vigentes e o uso dos dispositivos de segurança, quando adequadamente apostos, fazem
com que o ambiente tenha um maior desenvolvimento e com mais segurança e conforto
ao funcionário em seu ambiente laboral, evitando, assim, muitas perdas tanto para a
família, empresa, funcionário quanto para a sociedade. Ainda assim, a orientação,
educação, formação e conscientização por parte de todos envolvidos são medidas
cabíveis que contribuem para a prevenção de incidentes nos processos construtivos na
indústria de construção civil.
Palavras - chave: Segurança do trabalho. Construção civil. Uso de EPIs.
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110 SEGURANÇA NO TRABALHO: ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PELA
GESTÃO DA EMPRESA
Emy Jessica Mendes Barbosa
Wherley Rodrigues
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
Introdução: Os acidentes de trabalho atualmente no Brasil são causa de grandes gastos
para o setor previdenciário, aos empregadores e empregados. A construção civil é uma
das áreas que mais emprega, pela falta de exigência de experiência e a grande
quantidade de vagas a serem ocupadas. Objetivo: investigar as estratégias empregadas
por uma empresa da construção civil quanto à segurança. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo com corte transversal envolvendo 31 funcionários de uma empresa de
engenharia civil da cidade de Montes Claros, selecionados de maneira não
probabilística por conveniência. Resultados: Os entrevistados continham contrato
formal e eram de diferentes especialidades. Para auxiliar as entrevistas foi utilizado um
questionário de 56 questões estruturado semiaberto e autoaplicável. A naturalidade dos
funcionários da empresaé de 90,3% mineiros; a jornada de trabalho está em acordo com
as normas da CLT, assim como o regime de trabalho. As estratégias de segurança mais
empregadas, segundo os trabalhadores, são a sensibilização, inspeções no ambiente de
trabalho e o fornecimento dos equipamentos de proteção. Conclusão: as estratégias
empregadas por uma empresa da construção civil quanto à segurança foi a
sensibilização do funcionário, juntamente com o fornecimento dos equipamentos de
proteção e uma constante inspeção quanto a condições físicas de segurança
Palavras Chave: Acidentes de trabalho. Construção civil. Segurança. Operários.
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111 UTILIZAÇÃO DO AGREGADO RECICLADO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL: APLICAÇÕES EM PAVIMENTAÇÃO
Ângelo Vinícius Silva Alves
Gilberto Figueiredo Dias Junior
Janikelle Bessa Oliveira
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo verificar a aplicabilidade do resíduo de
construção e demolição (RCD) em pavimentos, mostrando suas vantagens,
desvantagens, discutindo o aproveitamento do RDC como forma de sustentabilidade e
visando a aspectos econômicos e ambientais. Com o aumento de incentivos do governo
no setor de construção civil, a produção de RCD aumentou, surgindo, assim, a
necessidade de reciclá-los. A maioria das empresas não sabe o que fazer com esse
material que vem causando danos ao meio ambiente devido ao descarte inadequado. O
pavimento ecológico é uma alternativa que permite a utilização dos agregados
reciclados sem perda de qualidade nos pavimentos. Os ensaios realizados obtiveram
resultados satisfatórios para a aplicação de RCD em pavimentos urbanos. A
possibilidade de reutilizar o agregado reciclado favorece a redução dos impactos
ambientais e redução de custos de exploração das jazidas que estão cada vez mais longe
dos centros urbanos. A possível reciclagem é um dos principais fatores que determinam
o desenvolvimento sem que aconteça consumo exagerado de fontes de recursos
naturais.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Pavimento Ecológico. RCD (Resíduo de Construção
e Demolição). Agregados reciclados.
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112 UTILIZAÇÃO DO DRYWALL COMO ALVENARIA DE VEDAÇÃO NO
DESEMPENHO EXECUTIVO DE UMA OBRA CIVIL
Mateus Thiago Gonçalves de Melo
Nilton Geraldo Alves Pereira
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Com o enorme crescimento da concorrência no mercado da construção civil, uma das
grandes prioridades das empresas construtoras é economizar; construir deixou de ser
uma simples materialização de formas e volumes e passa cada vez mais ser uma questão
de custos e controles, pois as empresas precisam economizar para viabilizar o repasse
do empreendimento para seus clientes. Isso demonstra a importância de atuar na relação
qualidade e preço, ou seja, oferecer maior qualidade pelo mesmo preço. Atualmente nas
construções, as alvenarias convencionais de bloco e/ou tijolo ainda são as mais
utilizadas, este fato deve-se pela não exigência de mão de obra técnica e qualificada em
sua execução em relação a outros tipos de alvenaria de vedação como, por exemplo, o

Drywall. Este trabalho visa demonstrar um comparativo entre essas duas estruturas de
vedação, através de planilhas e cálculos, as diferenças de cargas, tempo de execução e
custo dos dois processos, provando, com isso, uma diferença significativa no custo final
do empreendimento. O estudo é de caráter qualitativo a partir de uma revisão
integrativa, com pesquisas através de Google acadêmico e site Scielo, além de artigos
científicos.
Palavras-chave: Drywall. Construção Civil. Alvenaria. Vedação.
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FARMÁCIA
113 BIOPROSPECÇÃO ANTIFÚNGICA DO CHÁ E EXTRATO
ETANÓLICO DE IPÊ-ROXO (Tabebuia avellaneda Lorentz ex Griseb.) EM
CANDIDÍASE
Ana Paula Cardoso Pereira
Nayara Amanda Fonseca Lima
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo investigar a planta medicinal Tabebuia avellanedae,
usada pela população em forma de chás, no tratamento da candidíase. Foram feitas as
coletas da entrecasca da Tabebuiaavellanedae em duas regiões, Estrada das Cataratas e
Fazenda Jatobá, respectivamente, para avaliar sua ação terapêutica em diferentes
espécimes. Foi empregado o método de decocção para o chá, e ainda o extrato etanólico
(3:1) usando as cascas sob o crescimento de Candida albicans (ATCC 10231). Para a
determinação da atividade antimicrobiana empregou-se a técnica de microdiluição
REMA, na qual se determinou a concentração inibitória mínima (CIM) identificando
pequenas populações de cada estirpe resistente. Este estudo demonstrou que a C.
albicans não sofreu ação fungistática do extrato etanólico e do chá da T. avellanedae
coletada na Estrada das Cataratas e na Fazenda Jatobá.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Candidíase. Eficácia terapêutica.
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114 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DA PRÓPOLIS
DE Apis mellifera PRODUZIDO EM MG E O SEU SINERGISMO COM A
PENICILINA

Jussara Gonçalves Guedes Mota
Marcus Eduardo Pires Ferreira
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO

A própolis de Apis mellifera é uma substância de fácil aquisição, por se tratar de um
produto natural que dispensa récipe, e cujos benefícios são conhecidos e utilizados há
muitos anos. Devido o uso de antibióticos sintéticos, em muitos casos, não apresentar os
resultados esperados, e a administração de forma indiscriminada desses medicamentos
poder levar a resistência microbiana a eles, a própolis representa umа excelente
аlternаtіvа aos medicamentos e аntіbіótіcos químicos. O presente estudo testou a
atividade antimicrobiana da própolis frente às cepas Staphylococcus aureus,
Micrococcus luteus, Candida albicans, Enterococcus faecalis e Pseudomonnas
aeruginosa e o seu sinergismo quando testado com a Penicilina. Os extratos diluídos a
30% em DMSO foram testados pelo método de difusão em disco. O extrato Caiçara
apresentou atividade antimicrobiana em 100% dos testes. O extrato Bela Vista e Santa
Bárbara não apresentaram atividade frente às cepas de Candida albicans e Enterococcus
faecalis, sendo que o Santa Bárbara, além das cepas citadas, também não inibiu
Pseudomonas aeruginosa. O extrato obtido em Mirabela apresentou 0% de atividade
antimicrobiana. O extrato MM Mel não inibiu a cepa Enterococcus faecalis. Quanto aos
resultados dos testes, quando adicionada a penicilina, não foram obtidos resultados
significantes após adição do antibiótico. A maioria dos extratos testados apresentou
expressiva atividade antimicrobiana, principalmente frente às cepas gram-positivas.
Palavras-chaves: Bactérias. Penicilina. Mellifera. Resistência. Extrato.
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115 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO EXTRAÍDO E
COMERCIAL DE PEQUI (Caryocar brasiliense Cambess.)
Anne Caroline Alves Xavier
Diego Maradona Alves Viana
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Os óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário das plantas e,
quimicamente, são derivados de fenilpropanoides ou de terpenoides, sendo estes últimos
os constituintes preponderantes. No entanto, grandes variações em suas composições
podem ser observadas, influenciadas pela origem das plantas, do estágio de
desenvolvimento e da parte usada para obtenção e/oudestilação do óleo. Os mecanismos
de ação dos óleos essenciais e dos seus componentes são pouco conhecidos. Assim, sua
atividade antimicrobiana in vitro pode ser influenciada pela sua volatilidade à
temperatura ambiente, sua insolubilidade em água e sua complexidade. Esse óleo pode
vir de diferentes partes, seja das suas folhas, do seu fruto etc. sendo a sua pesquisa
pouco explorada na identificação de tal atividade. O objetivo do estudo foi avaliar o
efeito antimicrobiano do óleo obtido a partir das castanhas de pequi (Caryocar
brasiliense Cambess) coletados na região rural de Montes Claros-MG e do óleo caseiro
da polpa, comercializado no mercado Central de Montes Claros-MG, em que não há
adição de conservantes no seu preparo. O método de obtenção do óleo comercializado
foi cozimento e derretimento da polpa em recipiente e temperatura adequados. Já para o
óleo da castanha do pequi, foi utilizado o método de extração por aparelho de Soxhlet
com hexano como solvente. Os resultados apresentaram fraca inibição da Escherichia

coli com concentração inibitória mínima (CIM) correspondente a 2500 ug/mL e o óleo
comercializado não apresentou nenhuma CIM. Os resultados do presente estudo
concluem que as castanhas do pequi (Caryocar brasiliense Cambess.) apresentam
significativo teor percentual de óleo, quando extraídos pelo método de Soxhlet,
influenciados pelo tempo de espera de secagem, mas apresentam fraca ação
antibacteriana em cepas de Escherichia coli.
Palavras-chave: Óleo de Pequi. Propriedades antimicrobianas. Óleo Essencial.
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116 BIOPROSPECÇÃO
ANTIMICROBIANA
DO
EXTRATO
HIDROALCOÓLICO FOLIAR E RADICULAR DE CARRAPICHO-BEIÇODE-BOI (Desmodium incanum (G.Mey.) DC.)
Daniela Ferraz Ramos Mendes
Bruno Barros Araújo
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Nos últimos anos, pesquisas de novas formas de tratamento, principalmente no que diz
respeito à atividade antimicrobiana, vem avançando em alto grau, com destaque na
descoberta de novas fórmulas vindas de propriedades botânicas. O presente estudo
visou à comprovação da atividade antimicrobiana dos extratos foliar e radicular do
carrapicho Desmodium incanum, popularmente conhecido como Carrapicho-beiço-deboi. A realização do teste foi feita com a utilização de 03 microrganismos, E. coli,
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa submetidos ao extrato do
carrapicho. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada para os extratos
que apresentaram atividade inibitória. Os resultados mostraram que os extratos da raiz
obtiveram atividade expressiva e satisfatória na bactéria E. coli.
Palavras-chave:
Desmodium
incanum.
Staphylococcus. Pseudomonas. Bioprospecção.

carrapichobeiço-de-boi.

E.colli.
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BIOPROSPECÇÃO
ANTIMICROBIANA
DO
BARBATIMÃO
(Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) DO NORTE DE MINAS GERAIS
SOBRE Staphylococcus aureus
Michele Pereira da Silva Gonçalves
Alexandre Borges Durães
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O Staphylococcus aureus é colonizadora da microbiota natural, principalmente da pele,
podendo torna-se patogênico. Por ter resistência aos beta-lactâmicos, esse

microrganismo é classificado como Staphylococcus aureus resistente à meticilina
(MRSA). Stryphnodendron adstringens conhecido popularmente como barbatimão, é
uma planta utilizada com fins medicinais para o tratamento de diversas patologias, e por
apresentar atividade antimicrobiana de compostos da casca do caule contra diversas
bactérias. Sendo a decocção o método mais frequentemente usado pelas populações
locais, o presente trabalho avaliou a ação antimicrobiana da decocção da casca do caule
do barbatimão através da metodologia de REMA (Resazurin Microtiter Assay). É um
método simples e barato para a detecção da Concentração Inibitória Mínima, em que a
decocção da casca do caule da espécie Stryphnodendron adstringens não apresentou
atividade antimicrobiana frente à cepa testada.
Palavras-chaves: Fitoterapia. Meticilina. MRSA.
______________________________________________________________________
118
l.)

TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL FOLIAR DE PITANGA (eugenia uniflora

Carla Greyce Freire
Michelle Raissa Barbosa Jardim
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Eugenia uniflora L. (Myrtaceae), popularmente conhecida como pitangueira, é uma
árvore nativa das regiões sul e sudeste do Brasil e vem sendo estudada quanto às suas
propriedades farmacológicas. Estudos sobre as atividades antimicrobianas de extratos e
óleos essenciais de plantas nativas têm sido relatados em muitos países tais como Brasil,
Cuba, Índia, México e Jordânia, que possuem uma flora diversificada e uma rica
tradição na utilização de plantas medicinais para uso como antibacteriano ou
antifúngico. Objetivo: Mensurar o teor de óleo essencial isolado de folhas de pitanga
(Eugenia uniflora L.) de ocorrência no Norte de Minas Gerais. Material e método: O
material botânico foi coletado na zona rural de Mirabela Norte de Minas Gerais, seco
em estufa, triturado, peneirado e realizadaextração em triplicata do óleo essencial em
extrator Soxhlet por três horas, utilizando o Hexano como solvente. Conclusão: Com
base nos resultados obtidos nas condições do ensaio, conclui-se que o extrato do óleo
essencial foliar de Eugenia uniflora região Norte de Minas Gerais ocorreu dentro do
valor esperado.
Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Óleo essencial. Eugenia uniflora.
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119 BIOENSAIO DE TOXICIDADE AGUDA COM GARRAFADAS
COMERCIALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL DE MONTES CLAROS –
MG
Julia Olívia Marques
Maria de Fátima Fernandes Oliveira
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito alelopático dos extratos vegetais
contidos nas garrafadas comercializadas no mercado municipal de Montes Claros - MG.
Adquiriram-se oito garrafadas por meio de compra, e utilizaram-se 20 sementes de
alface (Lactuca sativa L.) em cada placa com papel filtro saturado com cinco diluições
de 12,5; 25; 50; 75 e 100% para cada garrafada, solução de Sulfato de zinco a 1%, água
mineral, água da torneira e água destilada. As placas foram lacradas com filme plástico,
cobertas com saco plástico e incubadas em escuro por sete dias à temperatura média de
27,2°C e umidade média de 54%. Após o tempo de incubação, mediram-se o
comprimento da radícula e do hipocótilo de cada uma das plântulas e quantificou-se o
número de sementes que germinaram. Os dados foram submetidos à análise de variância
pelo software Sisvar, sendo os resultados comparados pelo Teste Scott-Knott ao nível
nominal de 5%. Os resultados do teste de germinação indicaram que houve um efeito
significativo das garrafadas sobre a germinação das sementes de Lactuca sativa L., cujo
o percentual de germinação das sementes é inversamente proporcional ao aumento das
concentrações das diluições das garrafadas analisadas. Portanto, observou-se que as
garrafadas apresentaram potencial alelopático ao inibirem a germinação das sementes
de alface.
Palavras-chave: Alelopatia. Plantas medicinais. Rotulagem de medicamentos. Lactuca
sativa.
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120 PROSPECÇÃO ANTIFÚNGICA DA PITOMBA (Talisia esculenta A. St.Hil.)EM Candida albicans
Elziane da Rocha Neves
Luanna Caroline Souza Macedo
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
As plantas medicinais são cada vez mais utilizadas e suas propriedades medicinais são
pesquisadas com o intuito de identificar as substâncias que lhes conferem as
propriedades farmacológicas, ou seja, encontrar os seus princípios ativos. O presente
trabalho consiste em um estudo de prospecção fitoquímica da espécie pitombeira
(Talisia esculenta) visando buscar possíveis atividades antifúngicas sobre as cepas
de Candida albicans, através da preparação de extratos. Para a determinação da
atividade antifúngica, empregará técnica de microdiluição em caldo sensível REMA
(Resazurin Microtiter Assay).
Palavras-chave: Candida. Fungos. Plantas medicinais.
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121 CONHECIMENTO
DE
PRÁTICAS
FITOTERÁPICAS
E
HOMEOPÁTICAS EM UM POSTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTES
CLAROS - MG
Samuel Souto Rodrigues
Eunice Antonia Nunes Pereira Pereira

Kimberly Marie Jones
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O presente trabalho buscou descrever o conhecimento, acesso e aceitação das práticas
Fitoterápicas e Homeopáticas dos usuários de um posto de saúde na cidade de Montes
Claros – MG. Para a realização da entrevista, foi utilizado um questionário padrão de
questões fechadas preenchido pelos entrevistadores. O critério de inclusão dos
participantes foi utilizar o posto de saúde do bairro Major Prates, na cidade de Montes
Claros – MG, sendo entrevistados no total 303 (trezentos e três) indivíduos, abordados
na saída ou entrada do Posto de Saúde e escolhidos por amostragem de conveniência.
No total, 34% dos entrevistados afirmaram conhecer a fitoterapia e 54% a homeopatia.
O número de entrevistados com interesse em utilizar essas práticas ultrapassou 90%.
Concluiu-se que o conhecimento e acesso às PIC pelos usuários do SUS do posto de
saúde do Major Prates da Cidade de Montes Claros são consideravelmente baixos,
apesar de seu interesse e aceitação das mesmas pela população.
Palavras-chave: Fitoterapia. Homeopatia. Práticas Integrativas Complementares.
______________________________________________________________________
122 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA A PARTIR DE PLANTAS
MEDICINAIS DO CERRADO NORTE MINEIRO
Pedro Henrique Ferreira Santos
Tércio Luiz Faria
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar a ação antibacteriana da “Jarrinha” e do
“Carrapicho-beiço-de-boi” em patógenos. A metodologia utilizada foi a difusão de
disco (qualitativo) em triplicata, onde os extratos foram testados em cepas Gram
negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) e Gram positiva
(Staphylococcus aureus). Após a realização dos testes verificou-se que não houve
formação de halos inibitórios em nenhum dos discos com os extratos analisados, sendo
observados apenas nos controles positivos, visto que a oxacilina, controle positivo,
apresentou halo de 23 mm e o ciprofloxacino, apresentou halo de 32 mm de diâmetro na
cultura e halo de 30 mm no meio. Portanto, evidenciou-se que os extratos das plantas
analisadas não apresentaram atividade inibitória frente aos microrganismos testados nas
condições ideais de concentrações, temperatura e nutrição.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Extratos Vegetais. Aristolochia melastoma.
Desmodium incanum.
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123 BIOPROSPECÇÃO ANTIBACTERIANA DE PAU D’ALHO (Gallesia
integrifolia (Spreng.) Harms) EM CEPAS DE Staphylococcus aureus E Escherichia
coli

Erick Renan Batista Silva
Gabriel Sarmento Ribeiro da Cruz
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de extratos vegetais de Pau d’alho em cepas
de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. As partes botânicas foram coletadas em
uma propriedade rural de Mirabela - Minas Gerais. As cascas e exsudato foram
triturados até serem convertidos em pó. Para realizar a extração, pesou-se 10 g do pó de
cada parte botânica que foi misturado com álcool etílico a 70% (1:10) e em seguida
passou por processo de maceração por sete dias. O macerado foi filtrado e encubado em
estufa a 45° C durante 24 dias. Para a avaliação da atividade antimicrobiana, foi
realizada a técnica REMA (Resazurin Microtiter Assay) frente às bactérias S. aureus e
E.coli. Os extratos não apresentaram qualquer atividade inibitória frente aos
microrganismos testados, portanto não possuem potencial antimicrobiano.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Concentração Inibitória Mínima. Staphylococcus
aureus.Escherichia coli.
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124 TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE DUAS VARIEDADES DE
MARACUJÁ (Passiflora edulis Sims) CULTIVADOS NO NORTE DE MINAS
GERAIS
Marcella Rabelo Viana Sampaio
Camila Rodrigues de Souza
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
A cultura do maracujazeiro encontra-se em expansão no Brasil. A espécie mais
cultivada no país é Passiflora edulis (maracujá-amarelo), representando 95% dos
pomares comerciais. O gênero Passiflora apresenta cerca de 400 espécies, sendo que no
Brasil são encontradas entre 111 e 150 espécies. Os óleos essenciais constituem um dos
mais importantes grupos de matérias primas para várias indústrias, notadamente as de
perfumaria, alimentos e farmacêutica. Outra característica importante dos óleos
essenciais é a volatilidade de seus constituintes, uma prioridade derivada do processo de
obtenção que geralmente é o arraste do material vegetal com vapor de água. Os óleos
essenciais apresentam um valor comercial relativamente estável há muitos anos. A
extração de uma essência natural é realizada por prensagem, maceração, extração com
solventes voláteis, enfleurage ou através de destilação por arraste a vapor. Este último
método se mostra como o mais eficiente e de menor custo, sendo ainda o mais adequado
para a extração de determinadas substâncias de uma planta. O objetivo deste estudo foi
avaliar as propriedades de uma espécie de Maracujá do Norte de Minas e a quantidade
de óleo essencial extraído em diferentes partes do mesmo. A produção de suco de
maracujá gera toneladas de resíduo, composto por cascas e sementes, que representam
cerca de 50 e 13%, respectivamente, da matéria prima, sendo em grande parte
descartado. Agregar valor a esses subprodutos é de interesse científico e tecnológico.

Palavras-chave: Maracujazeiro. Essências. Extração.
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125 A UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PELA COMUNIDADE DE
REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE PALMEIRINHA-MG
Renata Francisca Vieira
Maria Aparecida Lopes
Kimberly Marie Jones
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Alguns Quilombos mais antigos carregam entre si as crenças e costumes que foram
adquiridos com seus antepassados e com eles alguns costumes, como o uso de plantas
medicinais, ainda permanecem confrontando com a sociedade moderna.O objetivo foi
descrever um levantamento etnobotânico realizado na comunidade com o propósito de
identificar espécies nativas ou exóticas utilizadas na medicina popular.Foi investigada
também a finalidade a qual as plantas são utilizadas e quais são suas formas de preparo.
Foram aplicados questionários a 05 moradores, com entrevistas semi-estruturadas e
conversas informais onde foram identificadas 42 espécies distintas de plantas
medicinais, agrupadas em 27 famílias, sendo que as mais representativas foram as
Laminaceaes (6), Asteraceaes (5) e aRutaceaes (3).O maior numero de espécies foram
indicadas para a gripe (8).Dentre as partes mais utilizadas, observou-se que as folhas
são as mais usadas com cerca de 65,90% em relação ao numero total de espécies
informadas.No que se diz respeito ao modo de preparo, destacou-se o uso de plantas em
forma de cozimento (62,79%).Constatou-se que a população do Quilombo Palmeirinha
ainda guarda consigo o poder da cura através das espécies vegetais. Além disso, outros
fatores, como a confiabilidade e a acessibilidade, fazem com que eles confiem mais na
medicina antiga em relação à moderna e vice-versa.
Palavras-chave:
Fitoterápicos.

Etnobotânica.

Espécies

vegetais.

Conhecimento

popular.
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FRATURA FEMORAL PROXIMAL EM IDOSO

Camila dos Santos Dias
Árlen Almeida Duarte de Sousa
RESUMO
Entre as lesões traumáticas mais comuns na população idosa, a fratura do fêmur
representa um importante índice. Objetivo: Analisar os impactos advindos da fratura
femoral proximal em idosos a partir de uma revisão sistemática. Métodos: Foi realizada
uma revisão sistemática, que corresponde à síntese de evidências no âmbito da saúde.
Os dados aqui apresentados constituíram-se de artigos publicados no período de 2005 a

2014, nos periódicos de Saúde, disponíveis nos Portais Scielo, Biblioteca Virtual em
Saúde e LILACS. A inclusão das publicações na área de Fratura Femoral Proximal em
idosos foi definida a partir da análise do título, resumo e palavras-chave dos artigos.
Atentou-se para publicações disponibilizadas em texto completo, sem restrição ao
idioma de publicação e que trouxessem contribuições e resultados que envolvessem
idosos de ambos os sexos e idade maior ou igual a 60 anos. Foram excluídos da análise
textos publicados do tipo revisão de literatura, revisão sistemática, meta-análises, carta
ao editor e editoral. Também não foram selecionados artigos publicados em outras
seções por possuírem características que não configuram um artigo científico.
Resultados: pode-se verificar que o volume de publicações sobre o assunto não é tão
vasto. A maior parte dos estudos avaliou a fratura femoral proximal de forma descritiva,
transversal e retrospectivo, mostrando carência de estudos com outros delineamentos,
como é o caso de estudos longitudinais. As pesquisas se concentraram na região
paulista, demonstrando assim disparidade regional nas publicações. Diferentes aspectos
associados à fratura de fêmur proximal na pessoa idosa foram investigados pelas
pesquisas. Conclusão: Embora as fraturas de fêmur proximal venham acometendo
pacientes idosos, ainda é escasso o número de estudos publicados sobre o assunto.
Palavras-chave: Fratura de Fêmur. Idoso. Complicações.
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127 FUNDAMENTOS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO
EM BOVINAS DE CORTE – REVISÃO DE LITERATURA
Paulo Joberth Ribeiro Nobre
Wédson Júnior Mendes Ruas
Patrícia Natalícia Nobre de Almeida
Danillo Velloso Ferreira Murta
Lorena Catalina Martínez Rodríguez
RESUMO
Com as buscas constantes por melhores resultados na produção animal, o
desenvolvimento e aprimoramento de biotecnologias devem ser discutidos e esboçados
para esclarecer os resultados e as técnicas. Esta revisão de literatura, de forma detalhada
traz os principais programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e suas
funções nos protocolos, visando ao retorno econômico para o pecuarista,melhorando
manejo, estação de monta e homogeneização dos lotes de bezerros, conseguindo melhor
lucro nas vendas. Com a IATF, obtém-se genética de melhor qualidade, melhor
diferença esperado da progênie (DEP), utilizando-se sempre sêmen de touros provados.
Dos estudos realizados, podemos extrair de forma significativa que os protocolos
utilizados podem exercer influência positiva de grande importância nos resultados finais
de gestação, destacando-se o uso de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e protocolos
com uso concomitante de benzoato de estradiol (BE) e progesterona (P4) no dia 0 (D0).
Conclui-se também a grande necessidade de pesquisas que devem ser realizadas no
intuito de continuar melhorando a produtividade. Foi observado neste o beneficio que os

protocolos trazem ao serem utilizados em novilhas pré-púberes, aumentando a
porcentagem de animais em puberdade.
Palavras-chave: Inseminação Artificial. Bovino de Corte.
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128 Panicum Maximum Jacq. cv Tanzânia:PRODUÇÃO EM SISTEMA
IRRIGADO E ADUBADO NO INVERNO DO NORTE DE MINAS GERAIS
Erick Freitas Cardoso Freire
Álvaro Luís de Carvalho Veloso
RESUMO
Objetivou-se, com este experimento, avaliar o potencial de produção do capim
Tanzânia, irrigado e adubado com diferentes doses de fósforo (P) e nitrogênio (N). Foi
realizado na Fazenda da Barra, no Norte de Minas Gerais, em área de 120 x 18 m,
estabelecida com Panicum Maximum cv Tanzânia, delineado em blocos casualizados,
em esquema fatorial 4 x 5. Os tratamentos experimentais propostos foram quatro doses
de fósforo (0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de P2O5) e cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150
e 200 kg ha-1 de N), totalizando 20 grupos com três repetições. A adubação com fósforo
e nitrogênio foi feita por cobertura no início do experimento, em 08/07/2013, logo após
o corte de uniformização da gramínea. Em cada unidade experimental as amostras
foram colhidas, aleatoriamente, da parte aérea da forrageira a 30 cm de altura, em
02/09/2013, final do período experimental. Foi avaliada a produção de forragem
acumulada, cortada e pesada acima do resíduo anterior. Houve interação entre P e N,
bem como influência direta do P e do N sobre a produção. Conclui-se que as adubações
com fósforo, até a dose de 110 kg ha-1, e nitrogênio, até a dose de 160 kg ha-1,
aumentam a produção do capim Tanzânia na época de inverno do Norte de Minas
Gerais.
Palavras-chave: Adubação de pastagem. Irrigação. Capim Tanzânia.
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129 INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM
CÃES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG
Lorena Mendes Cavalcanti
Mila Evangelista Pereira
Patrícia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
O município de Montes Claros, MG, é uma cidade endêmica e favorável ao
desenvolvimento da leishmaniose visceral, pois seu clima é tropical semiárido, quente e
com estação seca de aproximadamente cinco meses por ano. Sendo assim, objetivou-se,
com esta pesquisa, fazer um levantamento epidemiológico da leishmaniose visceral em
cães na cidade de Montes Claros, MG, no período compreendido entre os anos de 2007
e 2010. A pesquisa utilizou o ensaio imunoenzimático (ELISA), para triagem, e para a
confirmação da LVC nos cães foi feita a reação de imunofluorescência indireta

(RIFI).No inquérito sorológico canino, foram examinados 44.563 animais, identificando
os grupos mais afetados por sexo, idade, porte, cor da pelagem e comprimento do pelo.
Além disso, foram quantificados os casos positivos nas diversas regiões da cidade. A
taxa de infecção da Leishmaniose Visceral Canina no município de Montes Claros-MG
foi de 6,8% e dentre os fatores de risco que podem estar associados a susceptibilidade
para a infecção da Leishmaniose Visceral Canina, os mais importantes foram pelagem
de cor escura, pelo de comprimento curto e cães com idade igual ou inferior a cinco
anos de idade.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina. Zoonose. Antropozoonose.
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130 INFLUÊNCIA DA SOMATOTROPINA BOVINA RECOMBINANTE
(rBST) NA PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO FÍSICA DO LEITE
Breno Santos Carneiro
Daniel Bernardo Mendes Castelar
Patrícia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
Avaliou-se os efeitos da aplicação de rBST (500 mg) sobre o desempenho produtivo e a
qualidade do leite de vacas da raça girolando com período de lactação entre 60 a 150
dias pós-parto. Foram avaliadas 22 vacas em um delineamento inteiramente ao acaso,
em dois tratamentos: 1 – sem aplicação de rBST (grupo controle); 2 – aplicação de
rBST (grupo teste). Após 7 de dias da aplicação realizou-se uma coleta de leite para
analise do teores de proteína e gordura do leite e registrando a produção de leite diária
de cada grupo de animais. A aplicação de rBST demonstrou aumento significativo na
produção leiteira diária, mas não houve diferenças estatísticas significativas nos teores
de proteína, gordura e contagem de células somáticas.
Palavras-chave: Bovinos. Vaca leiteira. Curva de Lactação. Somatotropina.
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131 LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO
DAS
PRINCIPAIS
PATOLOGIAS QUE ACOMETEM O GADO DE LEITE E DE CORTE NO
NORTE DE MINAS GERAIS E SEUS MANEJOS
José Pereira Costa Neto
Rodrigo Maia Mendes
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida
RESUMO
Por se tratar de uma região de grande extensão territorial e ser a rota comum para
diversas rodovias federais que ligam o Sul ao extremo Norte do Brasil, o norte de Minas
Gerais necessita de atualizações constantes de suas políticas públicas sanitárias. Assim,
foi realizado um levantamento epidemiológico das patologias que acometem o rebanho
bovino na região do Norte de Minas Gerais. Foi constatado que as patologias com maior
prevalência dentro do rebanho de corte foram ectoparasitas, endoparasitas, clostridioses,

brucelose, botulismo, raiva, IBR, BVD, PI3, BRSV, dermatofitose, papilomatose,
coccideose, doenças de casco. Já em rebanhos leiteiros, as patologias mamite/mastite,
tristeza parasitária bovina(TPB), doenças de casco, metrite, pneumonia, clostridiose,
dermatofitose, coccideose, papilomatose e cetose foram as mais prevalentes. De acordo
com os resultados desta pesquisa, as principais causas de morte entre bovinos na região
norte de Minas foram as clostridioses, botulismo, endoparasitoses, (TPB), raiva e
salmonelose. Conclui-se que as principais patologias que acometem animais de
rebanhos produtores de carne são as de origem parasitária (endo e ectoparasitas),
enquanto os animais de rebanhos leiteiros sofrem mais agravos causados por
microrganismos (mastite e TPB).
Palavras-chave: Patologias. Bovino. Norte de Minas.
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132 Listeria monocytogenes EM QUEIJO MINAS FRESCAL ARTESANAL UMA REVISÃO DE LITERATURA
Dayane Mendes Soares
Ubirajara Fonseca Costa
Patrícia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
Listeria monocytogenes é o agente etiológico da listeriose, uma grave doença de origem
alimentar que causa severas infecções em humanos, podendo ocasionar óbito. A
listeriose acomete, principalmente, grávidas, neonatos, idosos e indivíduos
imunocomprometidos, o que revela seu caráter oportunista. Dos alimentos de origem
animal, o queijo minas frescal artesanal é um dos produtos mais implicados em casos de
listeriose. Esta revisão narrativa crítica tem por objetivo ressaltar o risco desse patógeno
para a saúde pública e alertar a importância crescente desse microrganismo em função
do aumento gradativo das populações susceptíveis.

Palavras-chave: Doenças transmitidas por alimentos. Listeriose. Queijo. Produtos
lácteos.
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ALCOOLISMO ENTRE ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO

Juliana do Carmo Nascimento
Sônia Soares Gonçalves da Silva
Wellington Danilo Soares
RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar o consumo de álcool entre acadêmicos do
curso de Nutrição em uma instituição privada de ensino superior na cidade de Montes
Claros–MG. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e
transversal. A amostra foi constituída de 100 sujeitos, ambos os sexos, na faixa etária de
18 a 40 anos, selecionados aleatoriamente. Foram considerados como critérios de
exclusão ou perda: recusar-se a responder ao instrumento de coleta de dados estiver
ausente das aulas durante a aplicação dos questionários ou se encontrar em licença
escolar. Os instrumentos utilizados para a aferição do consumo de álcool foram o Audit
(Alcohol Use Disorders Identification Test), ESSS - Escala de Satisfação com o Suporte
Social, IECPA – Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais, ASSIST - Teste de
Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias. A aplicação dos
questionários ocorreu entre Março e Abril de 2014. Os dados foram de forma descritiva,
com valores em porcentagem. O procedimento estatístico será feito no SPSS (Statistical
Pachage for Social Sciences) 19.0 para Windows. Os resultados mostraram que 81%
dos estudantes responderam não ingerir bebidas alcoólicas; 16% responderam consumir
bebidas de duas a quatro vezes ao mês; 3% consomem mais de duas a três vezes por
semana; e 0%, não consome doses iguais ou maiores que quatro semanas. Com relação
às substâncias de outras drogas, 100% relataram não fazer uso, enquanto 85%
informaram que o álcool não interfere após o consumo de duas ou três doses de bebidas,
e 15% relatam que há mudanças em seu comportamento. Nota-se ainda que 52 % dos
estudantes estão satisfeitos com sua forma de pensar a respeito da sua vida social e,
nessa qualificação, 48% discordam totalmente. Concluiu-se que não houve resultado
significativo no que diz respeito à dependência do álcool, já que os acadêmicos não se
mostraram vulneráveis ao uso exagerado dessa substância. Porém, é interessante o
incentivo a novos estudos sobre o tema, já que se trata de futuros profissionais da saúde
cujo um dos deveres é alertar a população sobre os malefícios dessa substância.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Nutrição.
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134 ATENDIMENTO NUTRICIONAL
RELATO DE CASO CLÍNICO

NA

OBESIDADE

INFANTIL:

Amanda Ferreira Froes
Mariléia Alves Alencar
Lucinéia de Pinho
RESUMO
Trata-se de um relato de caso clínico de obesidade infantil em criança com idade
inferior a cinco anos em atendimento nutricional, com queixa principal de ganho de
peso em excesso na introdução da alimentação complementar. Em exame físico, a
criança apresentou índice de massa corporal elevado, peso por altura e peso por idade
com percentil >99. A inadequação alimentar foi avaliada por meio do recordatório de 24
horas (R24h) e questionário de frequência alimentar (QFA). O diagnóstico nutricional
para o caso foi de obesidade, sendo a paciente encaminhada para acompanhamento de
equipe multidisciplinar.

Palavras-chave: Obesidade infantil. Alimentação complementar. Nutrição.
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135 CAMPANHA CONTRA O DESPERDÍCIO EM UM RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO
Moniele Pereira Borges
Lucineia de Pinho
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a proposta de orientação preventiva ao desperdício
em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. O estudo foi realizado em 3 etapas, sendo
a primeira coleta de dados (número de refeições, sobras, resto-ingestão, quantidade de
refeições produzida e distribuída). A segunda etapa foi a campanha de sensibilização
contra o desperdício e,na terceira etapa, realizou-se uma nova coleta para saber se a
campanha foi eficaz. Após a campanha, observou-se uma redução significativa na
quantidade de alimentos desperdiçado, tanto no resto-ingesta quanto nas sobras, assim
confirmam-se os efeitos positivos da campanha. Verificou-se que antes da campanha os
valores de sobras tinham a média de 31,64 kg (± 10,80%) e após a campanha contra o
desperdício houve uma redução dos índices, com média de 14,93 kg (±10,43%). Quanto
ao resto-ingestão apresentou uma redução da média, após a conscientização, os quais
passaram de 54,20 kg (± 11,75%) para 46,79 kg (± 11,46%), respectivamente. Pôde-se
observar uma redução significativa na quantidade de alimentos desperdiçados, tanto no
resto-ingestão quanto nas sobras, assim demonstrando os efeitos positivos da campanha
para a conscientização de todos, para quem se alimenta e produz. Dessa forma,
aconselha-se a prática contínua da conscientização dos comensais, no sentido de se
servirem somente do que vão consumir, além de treinamentos aos funcionários da
Unidade de Alimentação e Nutrição para que produzam apenas o suficiente, evitando o
desperdício de alimentos.
Palavras-chave: Unidades de Alimentação Nutrição. Alimentos. Desperdício de
alimentos.
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CARÊNCIA NUTRICIONAL EM IDOSOS

Karine lima de sá
Sidinete pereira de souza
Lucinéia de pinho
RESUMO
Introdução: O envelhecimento é uma das consequências da mudança demográfica, isto
é, redução das taxas de fecundidade e mortalidade, associada ao aumento da expectativa
de vida da população. Objetivo: Analisar a desnutrição e obesidade em indivíduos
idosos e a abordagem nutricional com intervenção terapêutica. Método: Para atingir tal
propósito, realizou-se a busca de 16 artigos científicos, obtidos através de buscas online
nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, publicados nos últimos 10 anos.
Resultados: Os artigos selecionados descrevem sobre as patologias relacionadas aos
hábitos alimentares dos idosos. Conclusão: Conclui-se que a nutrição é um aspecto de

extrema importância no envelhecimento saudável, visando, também, a qualidade de vida
aos idosos.
Palavras-Chaves: Qualidade de vida; Envelhecimento; Idosos; Distúrbios Nutricionais;
Hábitos Alimentares.
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137 CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE OS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO
Maria da Glória Rodrigues Soares
Jéssica Nascimento Silva
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar o consumo de álcool entre os universitários do curso
de administração de uma instituição privada de ensino superior da cidade de Montes
Claros-MG. A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa e de corte
transversal. A amostra foi composta de 99 alunos matriculados e frequentes do curso de
administração, ambos os sexos, na faixa etária de 19 a 54 anos. A investigação do
consumo do álcool foi realizada por meio dos seguintes questionários: versão em
português do Teste de Identificação de Desordens Devido ao Álcool – AUDIT
composto por 10 questões que permitem respostas com pesos pré-estabelecidos de 0 a 4.
O IECPA – Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool que visa
conhecer o que as pessoas pensam sobre os efeitos do álcool. Consiste em um
instrumento com 61 itens com cinco alternativas de resposta tipo “likert” com escores
de 1 à 5: 1–“não concordo”; 2–“concordo pouco”; 3–“concordo moderadamente”; 4–
“concordo muito” e 5 – “concordo muitíssimo”.O ASSIST - Teste de Triagem do
Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substânciasconsiste em instrumento autoaplicável, em formato de questionário, produzido pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) para a detecção do uso de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas. O
ESSS - Escala de Satisfação com o Suporte Social, consiste em avaliar um conjunto de
medidas que expressam saúde, bem-estar ou mal estar ou que estão intimamente ligadas
a essas variáveis. O instrumento é constituído por 15 frases para autopreenchimento. Os
dados foram analisados por meio da estatística descritiva, sendo apresentados por meio
de frequências (absoluta e proporcional) e porcentagem. Utilizou-se do programa
StatisticalPackage for the Social Sciences - SPSS versão 19.0 windows. Em relação à
classificação de risco do AUDIT constatou-se que 72,72% dos participantes da pesquisa
se enquadraram no nível 1, sendo considerado de baixo risco, seguido do nível 2 com
21,21% classificados como de médio risco. Os colaboradores da pesquisa relataram
fazer uso ocasional de fumo, álcool e outras substâncias, sendo esta uma classificação
de nível 1 do ASSIT com 100% dos resultados.Sobre o IECPA 71,71% dos avaliadosse
classificaram em nível 1, tendo baixa vulnerabilidade para os efeitos do álcool.Em se
tratando do ESSS, 61,61% dos voluntários demonstraram médio suporte social e
38,38% se qualificaram como alto suporte social. Conclui-se então que, da amostra
pesquisada, a maioria se classificou como de médio a baixo risco para a dependência do
álcool e outras drogas lícitas e ilícitas.
Palavras-chaves: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Curso. Administração.
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138 CONSUMO DE ÁLCOOL EM ACADÊMICOS DO CURSO DE
FISIOTERAPIA
Márcia Cardoso de Souza
Renata Gonçalves dos Santos
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O início precoce da ingestão de álcool é preocupante uma vez que, quanto mais cedo
inicia-se o consumo, maiores são as chances de se estabelecer a dependência dessa
substância. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso de bebidas alcoólicas em
acadêmicos de fisioterapia. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
quantitativa e de corte transversal. A amostra foi composta de 165 indivíduos, ambos os
sexos, na faixa etária de 18 a 24 anos, selecionados aleatoriamente, matriculados e
frequentes no curso de fisioterapia de uma instituição privada da cidade de Montes
Claros-MG. Para a aferição do consumo do álcool, utilizamos o Audit, juntamente com
o IECPA um questionário sóciodemográfico e também o ASSIST, teste de triagem do
álcool e outras substancias e o ESSS, escala de satisfação com o suporte social. Os
resultados apontaram que 66,1%dos respondentes são solteiros e 62,4% relataram estar
satisfeitos na maior parte do tempo com suas relações socias. Descobriu-se também que
98,2% bebem mensalmente ou menos, o que os enquadra na Zona I (Baixo Risco).
Conclui-se que não houve quantidade significativa no que diz respeito à dependência do
álcool. Ainda assim é relevante a realização de novas pesquisas nessa área com objetivo
de conscientização dos acadêmicos.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Fisioterapia.
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139 CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS DE ENGENHARIA
CIVIL
Marielly Veronica Carvalho Silva
Samira Sthefânia da Silva Rosa
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar a prevalência do consumo de álcool por
universitários de Engenharia Civil em uma faculdade privada da cidade de Montes
Claros – MG. Trata-se de um estudo que apresenta caráter descritivo, com abordagem
quantitativa e transversal. A amostra foi constituída de 161 sujeitos, ambos os sexos,
sendo 57,76% do sexo masculino e 42,23% feminino. Selecionados de forma
intencional, todos matriculados e frequentes no curso de Engenharia Civil de uma
instituição privada de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG. Para a
conclusão dos dados, foram utilizados os seguintes questionários: AUDIT – Teste para
Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool, IECPA – Inventário de
Expectativas e Crenças Pessoais acerca do álcool, ASSIST - Teste de Triagem do

Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias, e o ESSS - Escala de
Satisfação com o Suporte Social. Também foi utilizado um quetionário
sociodemográfico. Os resultados apontaram que, entre os indivíduos pesquisados, que a
maioria (52,79%) apresenta baixo risco. Esses dados se mostram positivos, pois, o
consumo exagerado do álcool pode ser porta de entrada para outros vícios,
principalmente outras drogas, também muito, prejudiciais à saúde. Concluimos que a
maioria dos pesquisados possui fortes indícios para a dependência alcoólica, tais dados
têm relação significativa, sendo preponderante o suporte social, a alta vulnerabilidade e
o uso de outras drogas ocasionalmente.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Engenharia civil.
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CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA

Jéssica Nayara Silva Machado
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo de álcool entre os acadêmicos
do curso de medicina. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem
quantitativa, comparativa e de corte transversal. A amostra foi composta de 146
sujeitos, ambos os sexos, matriculados e frequentes no curso de medicina de duas
instituições de ensino superior (uma pública e outra privada) da cidade de Montes
Claros – MG. O instrumento utilizado para avaliar o consumo de álcool foi o Audit
(Alcohol Use Disorders Identification Test), que se trata de um questionário composto
por dez perguntas elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como
instrumento de rastreamento específico para verificar pessoas com consumo nocivo do
álcool, como também aquelas que apresentam dependência do álcool, nos últimos 12
meses, sendo que as três primeiras perguntas avaliam a quantidade e frequência do uso
regular ou ocasional do álcool; as três próximas investigam os sintomas de dependência;
e as quatro últimas se referem a problemas recentes na vida do indivíduo relacionados
ao consumo de álcool. Após a aplicação do questionário, as informações obtidas foram
transferidas ao programa estatístico SPSS® versão 17.0 for Windows, para avaliar as
variáveis de interesse. Os resultados demonstraram que a maioria (76%) dos
acadêmicos consomem bebidas alcóolicas, desses 54,8% fazem o uso no modo binge
drinking, ou beber pesado episódico e que o consumo maior foi encontrado entre os
acadêmicos da rede publica, 81,0%. Observou-se ainda que 45,9% da amostra deixaram
de fazer algo devido à bebida e que 38,4% disseram não se lembrar de fatos ocorridos
durante uma bebedeira. Conclui-se, então que o consumo de bebidas alcóolicas entre os
acadêmicos atingiu altas taxas e os dados encontrados servirão de base para que a
direção de cursos possam promover medidas preventivas durante a formação do
acadêmico.
Palavras – chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Medicina.
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141 CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS DO CURSO DE
ENFERMAGEM

Hianny Dalila Silva
Milena da Silva Pereira
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar o consumo de álcool entre acadêmicos do
curso de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa
e transversal. A amostra foi constituída de 69 sujeitos, ambos os sexos, na faixa etária
de 18 a 40 anos, selecionados de forma aleatória, todos matriculados e frequentes no
curso de enfermagem de uma faculdade privada da cidade de Montes Claros – MG. Para
a obtenção dos dados, foramutilizados os questionários AUDIT (Alcohol Use Disorders
Identification Test), o ESSS (Escala de Satisfação com o Suporte Social), o ASSIST
(Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias) e o
IECPA (Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool). Os dados
mostraram, que os estudantes de enfermagem avaliados, apresentaram uso moderado do
álcool, evidenciando que 82,6% dos alunosapresentaram padrão de baixo risco álcool,
15,94% médio risco. Conclui-se que dessa forma esses estudantes apresentam pouca ou
quase nenhuma probabilidade de apresentarem doenças relacionadas ao uso do álcool,
tabaco ou substâncias psicoativas.
Palavras-chaves: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Enfermagem.
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142 O CONSUMO DE ÁLCOOL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS
ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA
Priscilla Thais Vieira Campos de Oliveira
Thais Mendes Santos
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo de álcool entre acadêmicos do
curso de farmácia de uma Instituição de ensino superior privada da cidade de Montes
Claros - MG. A amostra foi constituída por 103 sujeitos, ambos os sexos, com idade
entre 17 e 50 anos. Como instrumentos foram utilizados os questionários
sociodemográfico, AUDIT (Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso
de Álcool), ASSIST (Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras
Substâncias), IECPA (Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais sobre o Álcool) e
ESSS (Escala de Satisfação com o Suporte Social). A partir dos dados coletados, foi
feita uma análise descritiva dos dados com valores em porcentagem através do SPSS
(Statistical Pachage for Social Sciences) 19.0 para Windows. Os resultados mostraram
que os homens consomem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres. Mesmo com
esse consumo elevado entre os homens, eles não apresentam risco de se tornarem
dependentes do álcool. Foi possível verificar também que os universitários utilizam o
álcool para perderem a timidez, criar coragem para aproximar-se de outras pessoas.
Sendo assim, o álcool torna-se o meio de socialização entre eles. Pode-se concluir que,
mesmo com o risco de dependência baixo devemos ampliar os estudos sobre esse tema

em universitários dos cursos da área da saúde, pois serão detentorespromotores da saúde
e bem – estar.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos. Farmácia.
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143 FATORES DE RISCO PARA A HIPOVITAMINOSE A EM PRÉESCOLARES NA ZONA RURAL NO NORTE DE MINAS GERAIS
Paula Karoline Soares Farias
Vanessa Santos Silva
Lucinéia de Pinho
RESUMO
Objetivo: Determinar fatores associados à prevalência da ingestão de alimentos fontes
de Vitamina A entre pré-escolares da zona rural de Montes Claros-MG.Métodos: A
coleta de dados ocorreu no ambiente escolar, sendo aplicado o questionário de
frequência alimentar com os seguintes itens: a) dados socioeconômicos; b)
suplementação; c) consumo alimentar. No último tópico, foram elencados 22 alimentos,
distribuídos em alta, moderada e baixa quantidade de vitamina A, aparece como
consumo semanal. Para verificar a associação entre as variáveis, aplicou-se o teste do
quiquadrado, fixando-se em 5% o nível significância. Resultados: Participaram 337
escolares, com predominância do sexo feminino e da cor não-branca, com a idade média
de 48,33 (±11,41) meses. O consumo médio de vitamina A entre os escolares foi de
349,29 µg, com a ingestão mínina de 30,60 µg e a máxima de 765,59 µg. O déficit de
ingestão foi observado em 78,9% (n=266) nos pré-escolares.A cenoura cozida, alimento
de alta quantidade de vitamina A observou-se consumo semanal. Já no consumo
moderado, verificou-se um maior consumo para o ovo de galinha e a abóbora. Entre os
de baixa quantidade, o leite de vaca, a banana, o tomate e a laranja predominam na
ingestão diária. O consumo alimentar deficiente de vitamina A foi associado aos préescolares que não possuíam água tratada e rede de esgoto.Conclusão: O consumo de
alimentos fontes de vitamina A não atingiu as recomendações propostas pelo Ministério
da Saúde. A carência reflete hábitos alimentares inadequados com baixo consumo de
vegetais e folhosos e alto consumo de açúcares e lipídios.
Palavras-chave: Vitamina A. Pré-escolar. Consumo alimentar.
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144 NUTRIÇÃO E CIRURGIA BARIÁTRICA: A IMPORTÂNCIA DO
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
João Serpa dos Santos
Leticia Ribeiro dos Santos
Lucinéia de Pinho
RESUMO
Introdução: A obesidade, além de ser uma doença crônica, origina-se de diversos
fatores e é considerada um problema de saúde pública. A cirurgia bariátrica está se

tornando comum para o tratamento de obesidade mórbida devido a falhas em outros
tipos de intervenção. Objetivo: Caracterizar a importância e citar as melhores práticas
sobre o acompanhamento nutricional para pessoas que sofreram intervenção cirúrgica
bariátrica. Metodologia: Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica, foram
utilizados artigos científicos obtidos através de buscas online nas bases de dados:
Scielo, LILACS, BVS, PubMed. Foram selecionados artigos dos últimos 5 anos
apresentados na língua inglesa e portuguesa e que apresentavam relevância para o tema.
Resultados: O nutricionista desempenha um importante papel no atendimento de
pacientes que sofreram intervenção cirúrgica bariátrica, pois o tratamento individual aos
pacientes permite uma perda de peso sustentável e de maneira saudável, além disso, o
nutricionista promove orientações sobre bons hábitos alimentares. Pacientes que
recebem orientação nutricional segundo estudo, apresentam melhor perda de peso.
Conclusão: Pôde-se inferir que o acompanhamento nutricional para a recuperação do
paciente que passou por cirurgia bariátrica é de fundamental importância. Ele atuará
principalmente sobre o quadro de deficiências nutricionais e reeducação alimentar.
Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica. Obesidade Morbida. Dietoterapia.
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145 OPERACIONALIZAÇÃO
DO
SISTEMA
DE
VIGILÂNCIA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE ZERO A CINCO
ANOS EM MONTES CLAROS, MINAS GERAIS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Izabella Cristina Ribeiro Alves
Tiele Ferreira de Souza
Lucinéia de Pinho
RESUMO
Com o objetivo de melhorar a cobertura do SISVAN para crianças até cinco anos,
atendidas nas ESF do município de Montes Claros – MG, foi executado um plano
operativo constituído de três ações: Capacitação dos Enfermeiros, Capacitação dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e inserção de acadêmicos do curso de Nutrição
nas atividades relacionadas à Vigilância Alimentar e Nutricional das ESF’s. Trata-se de
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, envolvendo a Coordenação de
Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde, Equipes de ESF e acadêmicos do curso
de Nutrição. A implementação dessas ações foi um passo significativo no
desenvolvimento das atividades de saúde e nutrição do município, já que o diagnóstico
nutricional contínuo de determinada população permite a elaboração de indicadores
epidemiológicos, julgados preditores para estratégias que visam à promoção da saúde e
à prevenção de doenças e agravos.
Palavras-Chave: Vigilância em saúde. Atenção primária à saúde. Educação
profissional em saúde. Promoção da saúde.
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146 PERCEPÇÃO QUANTO À ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA
SAUDÁVEIS EM ADOLESCENTES: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
Camila Guedes de Freitas

Roberta Souto Santos
Wagner Luiz Mineiro Coutinho
RESUMO
Objetivo: descrever a percepção quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis em
adolescentes. Metodologia: estudo epidemiológico descritivo no qual participaram 345
escolares da cidade de São Francisco-MG. Os dados foram coletados por pesquisadores
previamente treinados sendo utilizados: Questionário de Percepção de Hábitos
Saudáveis, Critério de Classificação Econômica Brasil e questionário sociodemográfico.
Resultados: registrou-se que, em média, a percepção de hábitos saudáveis dos
adolescentes estudados foi 44,7%. Melhores níveis de percepção foram identificados
nas questões referentes à relação entre excesso de gordura corporal, elevada ingestão de
alimentos e inatividade física; alimentos de origem vegetal possuem menos gordura e
são fontes de nutrientes; e que o nível de intensidade dos exercícios físicos deve
considerar as condições físicas de cada pessoa. Conclusão: de modo geral, a percepção
quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis foi abaixo das identificadas em estudos
nacionais. Os piores níveis de percepções foram identificados entre as questões alusivas
ao controle do peso corporal e sua repercussão para a saúde, seguidas pela percepção
quanto à alimentação saudável e, por fim, das questões referentes à prática de atividade
física.
Palavras-chave: Percepção. Hábitos. Adolescentes.
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147 PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROMOÇÃO AO ALEITAMENTO
MATERNO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Lorrayne Pereira Passos
Lucinéia de Pinho
RESUMO
Objetivo: caracterizar, na literatura, a atuação dos profissionais de saúde na promoção
ao aleitamento materno. Métodos: tratou-se de uma revisão integrativa, cuja pergunta
norteadora foi: qual a atuação dos profissionais da saúde na orientação ao aleitamento
materno? Para o levantamento dos estudos, a busca foi feita através da Biblioteca
Virtual de Saúde.Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: artigos
gratuitos publicados em português nos referidos bancos de dados dos últimos seis anos.
Resultados: a promoção ao aleitamento materno ocorre através de intervenções
educativas que abordam a importância e as vantagens do aleitamento. Através dos
estudos, observou-se que o principal profissional responsável pela promoção ao
aleitamento é o enfermeiro. Conclusão: a atuação dos profissionais na promoção ao
aleitamento caracteriza-se por uma abordagem mais passiva.
Palavras-chave: Promoção da saúde. Profissionais de saúde. Aleitamento materno.
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148 ESTADO
NUTRICIONAL
DEPENDENTES QUÍMICOS

E

HÁBITO

ALIMENTAR

DE

Andréia Rodrigues de Carvalho
Jéssica Santos Leal
Leonardo Tadeu Vieira
RESUMO
Introdução: A dependência química pode ser descrita como um transtorno mental, é
uma doença que afeta o físico, o estado mental e as emoções, cujas consequências vêmse tornando cada vez mais alarmantes, com grande impacto social. Objetivo: A
pesquisa tem como objetivo avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares de
usuários do CAPS AD do município de Montes Claros - MG. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa analítica e descritiva, com abordagem quantitativa e corte transversal. A
amostra será composta por sujeitos de ambos os sexos, frequentadores regulares do
Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD) e ter mais de 18 anos
de idade. Para a realização deste estudo, serão utilizados o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para a participação na pesquisa, Termo de autorização da
Instituição, QFA – Questionário de Frequência Alimentar e questionário elaborado pelo
autor avaliando variáveis sociodemográficas e características de uso de substâncias
químicas. Os dados serão computados através do Software SPSS- 18 (Statistical
Package For The Social Sciences), com testes de estatística descritiva e analítica.
Palavras-chave: Dependência química. Usuário. Estado Nutricional. Frequentador do
CAPS AD.
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149 ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL E SEU USO ENTRE
IDOSOS QUILOMBOLAS DO NORTE DE MINAS GERAIS
Leonardo Cangussu Castro
Lucenildo da Cruz Saraiva
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
O Brasil possui aproximadamente metade da sua população autoclassificada como afrodescendente;contudo a desigualdade de oportunidades com os brancos se faz evidente.
É evidente também a necessidade de que a população negra, em especial os
remanescentes de quilombos, seja destinada uma assistência à saúde diferenciada, que
respeite seu patrimônio cultural, suas crenças e atenda a suas especificidades. O
objetivo é avaliar as condições de acesso aos serviços de saúde bucal e seu uso entre
idosos quilombolas do norte de Minas Gerais. Realizou-se uma capacitação de dentistas
e acadêmicos para padronizar a coleta de dados. Após, a aplicação de um estudo piloto
e, em seguida, os dados foram coletados, processados e analisados. Entre os 669
quilombolas que foram submetidos ao questionário, 91,5% ja foram ao dentista. O
serviço público foi o mais procurado na última consulta com índice de 58,2%. Concluise que são necessários investimentos em saúde bucal que possam garantir o acesso e
aumentar a motivação para o uso dos serviços odontológicos preventivos e regulares
entre a população idosa.

Palavras-chaves: Saúde. Boca. Idoso.
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150 ESCOVAÇÃO ORIENTADA COMO PRÁTICA PREVENTIVA DA
SAÚDE BUCAL – REVISÃO DE LITERATURA
Alysson Raphael Almeida Miranda
Artur Henrique Barral
Patricia Natalicia Mendes de Almeida
RESUMO
Introdução: As práticas de higiene bucal, como a escovação dentária e o uso do fio
dental, e o controle da dieta desempenham importante papel na prevenção das doenças
bucais. A escovação é a forma mais amplamente usada e socialmente aceita de higiene
bucal. O propósito deste trabalho foi identificar os benefícios da escovação
supervisionada frente ao controle de placa, cárie dental e doença periodontal como
método preventivo em saúde bucal. Revisão de literatura: Em grande parte da
população brasileira nota-se despreparo quanto à capacidade de realizar correta higiene
bucal, muitas vezes por falta de informação, educação ou acesso ao serviço de saúde. A
higiene bucal supervisionada, segundo a nota técnica do MS de 2010, é descrita como
escovação dental com ou sem evidenciação de placas bacterianas, realizada com grupos
populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de saúde.
Discussão: É necessário que haja acesso da população aos bens de consumo para
realização do autocuidado bucal nos programas preventivos. Para tal, a importância da
saúde bucal na vida das pessoas deve ser trabalhada através da percepção de como
lidam com ela, como a colocam no contexto de sua saúde geral, como percebem as
doenças bucais e suas causas, e o que gostariam de saber a esse respeito. Conclusão: A
escovação supervisionada tem mostrado efeito imediato na redução de placa bacteriana.
Palavras-chaves: Escovação. Higiene Bucal. Placa bacteriana. Autocuidado.
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151 APLICATIVO
ODONTOLOGIA

SOBRE

PRESCRIÇÃO

MEDICAMENTOSA

NA

Karen Sena Mendes
Gersika Cristina De Oliveira
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
O cirurgião-dentista possui o dever legal de conhecer os aspectos farmacológicos dos
medicamentos que prescreve. A prescrição é ato que depende de amplo conjunto de
fatores, podendo resultar em diferentes desfechos. Para o presente trabalho, foi realizada
uma pesquisa para consumo interno, através de um questionário, que foi aplicado entre
acadêmicos e professores do curso de graduação em odontologia.

Palavras-chave: Prescrição de medicamentos. Farmacologia Clínica. Telemedicina
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152 CISTO DERMOIDE SUBLINGUAL: RELATO DE CASO DERMOID
CYST SUBLINGUAL: CASE REPORT
Sindy Lays Gusmão Alkimim
Patrícia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
O cisto dermoide é uma má formação cística de desenvolvimento incomum. Ocorre
mais comumente na linha média do assoalho da boca, ainda que ocasionalmente se
localize lateralmente ou em outros sítios. Quando comparado a outras regiões da cabeça
e pescoço, o assoalho bucal é o local em que mais ocorre. Usualmente, a lesão cresce
lentamente sem provocar dor, apresentando-se como massa de consistência semelhante
à de borracha ou massa de pão, que frequentemente retém a marca formada pelos dedos
depois de pressionada. O presente artigo vem discorrer sobre os achados clínicos e
histopatológicos de um caso de cisto dermoide em paciente do sexo feminino, 21 anos
de idade, melanoderma, que se apresentou à Clínica Odontológica da FUNORTE
encaminhada pelo Sistema Público de Saúde pelo médico Otorrinolaringologista. A
queixa principal era grande aumento de volume no assoalho bucal, ocasionando em
grande dificuldade na deglutição e na fala. O tratamento adotado foi excisão cirúrgica
com acesso intra-oral e acompanhamento pós-cirúrgico.
Palavras-chave: Formação cística. Assoalho bucal. Lesão.
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E-HANDBOOK SOLICITAÇÕES DE EXAMES EM ODONTOLOGIA

Anna Beatriz Da Silveira Miranda
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
Com a inegável evolução da odontologia, o cirurgião dentista, na condição de
profissional de saúde cuja atividade visa à promoção desta, não deve se restringir aos
exames complementares. Estes fornecem informações para a investigação do
diagnóstico de alguma alteração em nosso organismo. É importante ressaltar que todos
eles possuem suas limitações, portanto, devem ser direcionados levando-se em
consideração uma anamnese e um exame clínico, realizados anteriormente, sabendo
assim o objetivo de cada exame a ser solicitado. O conhecimento sobre um exame
complementar, em relação a uma determinada patologia, contribui significativamente
para sua indicação precisa. Visando a isso, construímos um aplicativo com o intuito de
ajudar acadêmicos e profissionais da odontologia em solicitações de exames dessa área.
Palavras-chave: Tecnologia. Testes hematológicos. Biópsias.
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154 ENDOCARDITE BACTERIANA DE ORIGEM BUCAL – REVISÃO DE
LITERATURA
Patrícia Mendes Cangussu
Thalita Dionísia Fonseca Araújo
Patrícia Natalícia Mendes De Almeida
RESUMO
Este trabalho abordou a relação da doença periodontal com a endocardite bacteriana. A
partir de uma revisão de literatura sistemática foi conceituada a endocardite bacteriana e
a doença periodontal, e os fatores que tornam possíveis a associação de ambas.
Abordou-se a importância da periodontia como especialidade da odontologia, os riscos
das doenças periodontais para o desencadeamento da endocardite bacteriana e a
importância de sua prevenção. A literatura classifica a doença periodontal em gengivite
e periodontite, ambas tendo como causa principal a placa bacteriana e o cálculo
dentário. A endocardite bacteriana é uma doença infecciosa causada pela adesão de
micro-organismos aos tecidos cardíacos alterados. A bacteremia transitória causada pela
doença periodontal e o seu tratamento pode ser um fator desencadeante da doença
cardíaca. Nesse sentido, deve-se orientar os pacientes a prevenir as patologias
periodontais, tendo uma higiene bucal satisfatória e, se necessário, consultas com o
cardiologista.
Palavras-chave:
bacteriana.

Periodontite.

Gengivite.

Doenças

periodontais.

Endocardite
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155 IMPACTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL SOBRE A VIDA
DIÁRIA ENTRE IDOSOS QUILOMBOLAS DO NORTE DE MINAS GERAIS
Maria Tereza Mendes Pereira
Thaiss Carla De Freitas Costa Alves Da Silveira Borborema
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
A saúde bucal na terceira idade é um fator indispensável para o envelhecimento
saudável e uma boa qualidade de vida, mas sua importância ainda não é devidamente
reconhecida. O quadro na terceira idade reflete nitidamente as condições desiguais em
que as pessoas vivem e trabalham. A saúde bucal como parte da saúde geral, pode
impactar negativamente nas atividades rotineiras individuais e coletivas. O presente
estudo projeta os impactos das condições de saúde bucal sobre a vida diária entre idosos
quilombolas do norte de Minas Gerais e está fundamentado no levantamento de dados
primários dos idosos remanescentes de quilombos na região do norte de Minas Gerais,
nos quais foram realizados exames bucais e aplicados questionários para avaliar a
prevalência dos principais agravos bucais. Trata-se de uma pesquisa de base
populacional, censitária, transversal. Muitos aceitam as limitações como consequência
do envelhecimento e não como algo que mereça ou possa ser corrigido. Verifica-se a
necessidade de políticas de saúde que busquem facilitar o desenvolvimento de
programas educativos e garantir o acesso e o uso dos serviços odontológicos

principalmente entre os que mais necessitam, viabilizando a manutenção da qualidade
de vida na terceira idade.
Palavras-chave: Saúde Bucal. Envelhecimento. Odontogeriatria.
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E-HANDBOOK SOBRE DOR OROFACIAL EM ODONTOLOGIA

Berthleen Francine Ribeiro Nascimento
Renata Martins Gomes
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
Dor orofacial é definida como um conjunto de desordens clínicas musculoesqueléticas
que envolvem a musculatura, articulações temporomandibulares e estruturas faciais
associadas, e podem estar relacionadas às neuralgias, cefaleias, sinusites, traumas,
disfunções temporomandibulares e dores miogênicas primárias. O diagnóstico para esse
quadro é de certa complexidade e devem ser realizado em consonância com a
anamnese, exame clínico e exames complementares. E o tratamento baseia-se em
descobrir e eliminar a causa, além do uso de medicamentos e procedimentos cirúrgicos,
quando necessário. A utilização de ferramentas educacionais de pesquisa rápida podem
ser útil na busca por um correto diagnóstico, haja vista que o uso de recursos modernos
de computação, interação online e aplicativos são necessários para a modernização do
conhecimento. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um sistema eletrônico de
acesso fácil e rápido para a utilização de acadêmicos e profissionais de odontologia que
possuem como conteúdo teórico as principais dores orofaciais de interesse na área. O
trabalho foi realizado por etapas, sendo elas: Estudo bibliográfico sobre o tema, seleção
dos tópicos abordados no aplicativo, construção do material teórico e, por fim,
construção da interface e software do aplicativo. Os resultados foram construídos
através do conteúdo teórico dos seguintes assuntos: Artrite Reumatoide; Cefaleia em
Salvas; Disfunção Temporomandibular; Enxaqueca; Hemicrânia Paroxística; Miastenia
Grave; Neuralgia do Trigêmeo; Neuralgia Facial Atípica, Neuralgia Glossofaríngea;
Neuralgia Pós-Herpética; Odontalgia; Osteonecrose Cavitacional Indutora de Neuralgia;
Síndrome da Ardência Bucal; Síndrome de Frey.
Palavras-chaves: Tecnologia. Dor. Dor facial. Odontologia. Saúde.
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NEUROFIBROMA ORAL: RELATO DE CASO

Gustavo Chaves Caldeira
Oscar Pereira Santos
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
Neurofibroma (NF) é um tumor benigno da bainha do nervo periférico que raramente
acomete a região da cabeça e pescoço. Entretanto, dentre as lesões neurais é a mais
frequente nessa região. O neurofibroma é o tipo mais comum dessas neoplasmas

podendo ser solitários ou múltiplos como componente da neurofibromatose. A pele é a
localização mais frequente, no entanto as lesões intraorais não são incomuns, podendo
ser periféricas, principalmente em língua, ou ainda centrais. O objetivo deste estudo foi
descrever um caso clínico de Neurofibroma oral. Realizou-se um amplo levantamento
bibliográfico, acerca da temática principal da pesquisa. Foram obtidos dados pessoais,
informe de procedimentos clínicos e terapêuticos, através de minucioso estudo em
prontuário odontológico individual, do paciente, do caso a ser relatado, nos arquivos da
clínica escola de odontologia da FUNORTE. O caso clínico será relatado, segundo as
normas da literatura científica,atual com o uso de recursos descritivos e imaginológicos
e discutido com outros estudos semelhantes.
Palavras-chave: Gradação de Tumores. Neoplasias. Patologia.
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ODONTOLOGIA DESPORTIVA

Cristovão Muniz Peixoto
Diego Alexandre Da Silva Porto
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
A prática esportiva promove grandes benefícios à saúde humana. Esse tipo de atividade
física é, no entanto, um dos principais fatores etiológicos de lesões à região orofacial. O
trauma é recorrente nas práticas desportivas, principalmente dos esportes de contato,
sendo um problema sério e crescente em todo o mundo. Para o desenvolvimento deste
estudo foram utilizados artigos publicados que apresentassem relevância relativa ao
tema pesquisado. A Revisão de literatura contém os seguintes temos: Odontologia
desportiva, Odontologia no futebol e uso do protetor bucal. Dentro do cenário
odontológico, torna-se necessário verificar a inserção e atuação do cirurgião-dentista
dentro do âmbito profissional esportivo, como também os benefícios que essa inserção
traz para os profissionais do esporte e toda sua equipe.

Palavras-chave: Futebol. Promoção de saúde. Trauma dental. Lesões bucais.
Odontologia no esporte. Protetores bucais. Saúde no esporte.
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COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA HEPATITE B EM DETENTOS

Alayne Priscilla Albuquerque
Eva Laiz Cruz
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
Modelo do estudo: Pesquisa transversal com análise descritiva. Objetivo do estudo:
avaliar os fatores comportamentais de risco para Hepatite B entre detentos.
Metodologia: o presente estudo foi realizado no Presídio Regional Masculino do Norte
de Minas Gerais entre a População prisional fixa; sendo que dos 120 presos nesta

condição, 97 aceitaram participar. As entrevistas foram realizadas em ambiente isolado,
utilizando um formulário construído a partir de instrumento validado. Deu-se a análise e
interpretação dos dados por análises descritivas e cálculo dos intervalos de confiança
(IC 95%). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação
Educativa do Brasil-SOEBRAS com o Protocolo 01841/11. Resultados: A idade média
dos participantes foi de 31,57 anos (± 9,5). Observou-se que 67% apresentavam baixa
escolaridade. 55,6% não possuíam relação estável, sendo que dentre estes 3,1% eram
HIV positivo, 6,2% já usaram drogas ilícitas injetáveis com compartilhamento de
agulhas e 19,6% compartilhavam objetos de uso pessoal. Conclusões: Os fatores de
risco associados a essa infecção foram: aumento da idade e baixo nível de escolaridade.
Apresentam-se especificamente entre os presos que não possuem relação conjugal
estável, preocupante comportamento relacionado ao risco de infecção pelo vírus VHB.
Palavras-chave: Hepatite B. Prisões. Saúde Pública.
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160 USO E NECESSIDADE DE PRÓTESE EM IDOSOS DA POPULAÇÃO
QUILOMBOLA NO NORTE DE MINAS GERAIS
Alessandra Meira De Oliveira
Ana Paula Rodrigues Brito
Daniel Antunes Freitas
RESUMO
A população de idosos está em crescimento contínuo devido ao desenvolvimento social
e o aumento da expectativa de vida. A população quilombola do norte de Minas Gerais
reivindica direito à saúde plena e integral devido à falta de acesso a ela. O presente
estudo avaliou o uso e necessidade de prótese em idosos na população dos quilombolas
na região do Norte de Minas Gerais. A saúde bucal, como um importante segmento da
saúde geral, deve ser alvo de investigação e abordagem para a busca do conceito pleno e
indissociável da saúde como qualidade de vida. Este estudo seguiu toda a metodologia
usada pelo Ministério da Saúde do Brasil no projeto SB BRASIL 2010, assim, seus
passos e etapas metodológicas são coincidentes; o intuito é que os resultados obtidos
sobre saúde bucal em quilombolas possam ser confrontados com a situação mensurada a
nível nacional. Contempla diferentes variáveis avaliativas de fatores ligados a saúde
bucal desta população. Consta de aplicação de questionário e avaliação do estado de
saúde bucal a partir de exame clinico intrabucal.
Palavras-chave: Prótese Dentária. Odontogeriatria. Grupo com Ancestrais do
Continente Africano.
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161 UTILIZAÇÃO DE PLACAS INTEROCLUSAIS PARA TRATAMENTO
DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – REVISÃO DE LITERATURA
Nadiele Thais Ribeiro
Renata Alves Neves
Patrícia Natalicia Mendes De Almeida
RESUMO

Disfunção temporomandibular é um termo genérico que se refere ao conjunto de
desordens envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular ou
ambos, que pode afetar o sistema mastigatório. As placas interoclusais são formas
conservadores e não invasivas alternativas na redução dos sinais e sintomas no
tratamento das disfunções temporomandibulares. Esses dispositivos, geralmente
confeccionados com resina acrílica, são colocados nas superfícies incisais e oclusais dos
dentes, alterando de forma reversível a oclusão. As placas oclusais referidas na
literatura classificam-se pelo o tipo de ação: placas de estabilização ou miorrelaxantes e
placas de reposicionamento. As placas de estabilização ou miorrelaxantes são aparelhos
de cobertura total, que controlam e mantêm a posição dental. A placa estabilizadora,
quando bem confeccionada, proporciona ao paciente todos os parâmetros de uma
oclusão ideal (de acordo com os preceitos da oclusão mutuamente protegida), com
diminuição da hiperatividade muscular devido ao aumento causado na dimensão
vertical de oclusão e também pelo fato de estabilizar a posição condilar, diminuindo a
sobrecarga nas articulações temporomandibulares. As placas de reposicionamento são
aparelhos que possuem rampas-guias utilizadas para produzir uma nova posição
mandibular distinta da posição habitual. Tais aparelhos mantêm a mandíbula em uma
posição mais anterior do que a posição de máxima intercuspidação habitual, com o
objetivo de promover um melhor relacionamento côndilo-disco na fossa, de forma que
uma função normal possa ser restabelecida.Concluiu-se, com este trabalho, que há
grandes divergências acerca do tempo de utilização das placas, além de que há
determinadas DTMs que não respondem a esse tipo de terapia.
Palavras- chaves: Placas interoclusais. Disfunção temporomandibular. Articulação
temporomandibular.
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162 A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA E DA LEI MARIA DA PENHA
NA DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO À MULHER
AGREDIDA PELO COMPANHEIRO: REVISÃO DE LITERATURA
Carlos Vital Pereira Freire
Luciana Vieira Da Silva
Leonardo Tadeu Vieira
RESUMO
O presente trabalho consiste em analisar as publicações que tratam da contribuição da
Psicologia à mulher vítima de violência doméstica e a efetividade da Lei Maria da
Penha na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A vítima de
violência doméstica pode apresentar sérias consequências psicológicas, como estados de
ansiedade e medo, que culminam no adoecimento e até no autoextermínio, tornando
esse tipo de violência um grave problema social e de saúde pública. Para sua realização,
foi realizada uma pesquisa na base de dados Scielo, sendo descritos os artigos
científicos publicados a partir do ano de 2006. Do total de 337 estudos relacionados ao
tema, foram selecionados 18 artigos que estavam de acordo com os seguintes critérios
de inclusão: estar relacionado ao assunto da violência doméstica contra a mulher,

Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher e importância do apoio psicológico
às vítimas; estar escrito emlíngua portuguesa; amostra e/ou população do estudo.
Conclui-se, a partir dos artigos selecionados, sobre a importância da Lei Maria da Penha
e do apoio psicológico à mulher que recorre à Delegacia Especializada de Atendimento
à Mulher (DEAM) como mecanismos para a redução das agressões e do sofrimento
psíquico da vítima.
Palavras-chave: violência doméstica. Lei Maria da Penha. Delegacia da Mulher.
Psicologia.
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163 A SUPERVISÃO CLÍNICO-INSTITUCIONAL NA PERCEPÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL
E DROGAS
Maria José Oliveira Ribeiro
Talita Freire Trindade De Santana
Leonardo Augusto Couto Finelli
Jania Lurdes Pires Samudio
RESUMO
O objetivo deste estudo é conhecer e analisara percepçãodos profissionais que atuam no
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Montes Claros MG
sobre o dispositivo da supervisão clínico-institucional. Refere-se a uma pesquisa
exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram três profissionais
que participaram dos trabalhos de supervisão entre 2005 a 2008. Os dados foram
coletados a partir de entrevistas semiestruturadas. As informações recolhidas foram
submetidas à análise temática de conteúdo. Como resultados, construíram-se as
seguintes categorias de análise em consonância aos objetivos desta pesquisa: o papel do
supervisor; os efeitos da Supervisão clínico institucional no trabalho da equipe; aspectos
facilitadores e dificultadores para a realização da supervisão. Este estudo foi
desenvolvido a partir do referencial da psicanálise. O contexto da saúde mental é
marcado por desafios e contingências que tornam o trabalho neste campo surpreendente
e desafiador. O real da clínica psicossocial é inevitável. E para bordear essa clínica,
tensionada pelos seus atravessamentos e pela dimensão política, a supervisão clínicoinstitucional instala-se como uma ferramenta indispensável. Esta que legitima a clínica
do não todo, em que o sujeito e sua singularidade na construção dos casos devem ser a
base do trabalho das equipes. Assim, ao supervisor cabe desfazer nós nos pontos
institucionais e clínicos para impulsionar o movimento no serviço e na rede.

Palavras-chave: CAPS. Equipe multiprofissional. Supervisão clínico-institucional.
Clínica psicossocial.
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AUTISMO: PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO

Brunella Maria Dias Abreu
Leonardo Augusto Couto Finelli

Mônica Alves Rocha De Carvalho
RESUMO
O autismo é um transtorno que pode afetar diversos aspectos do desenvolvimento, tais
como, a área social, cognitiva e da linguagem, afetando a comunicação do sujeito e,
portanto, podendo ocasionar diversos comprometimentos. Para que existam chances
significativas na aquisição de habilidades importantes no comportamento da criança
com autismo, faz-se necessário realizar um estudo do desenvolvimento infantil, na
tentativa de compreender os diversos aspectos do desenvolvimento da criança. O
objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção dos pais quanto ao desenvolvimento das
crianças autistas. Nesse sentido, realizou-se um estudo de campo, quantitativo e
qualitativo, com 20 responsáveis pelas crianças autistas, atendidas por uma associação
de crianças e adolescentes com autismo do Norte de Minas Gerais, na cidade de Montes
Claros. Dos 20 respondentes, 65% eram mães, 30% pais e 5% avós (materna). A idade
das crianças atendidas pela instituição variou entre 0 a 15 anos, sendo que 30% têm de 0
a 5 anos, 50% têm de 6 a 10 anos e 20% têm de 11 a 15 anos. Conclui–se que os
cuidadores que responderam à pesquisa compreendem de modo satisfatório os aspectos
desenvolvimentais que devem ser atentados para o auxílio do desenvolvimento da
criança autista.
Palavras-chave: Autismo Infantil. Desenvolvimento Infantil. Desenvolvimento da
Linguagem.
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165 AVALIAÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM FUNÇÃO DO
DESEMPENHO NO TESTE G-36
Amanda Daniele de Jesus Aguiar
Sara Maria Ferreira Rocha
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Esse artigo teve como objetivo verificar a existência de correlações entre o desempenho
de funcionários de uma empresa de Call Center no Teste Não Verbal de Inteligência
(G36) para processos de progressão laboral e o tempo de permanência no cargo. Foram
analisadas 363 fichas de colaboradores dessa empresa, definidas por conveniência
devido às fichas de permanência não possuírem numeração. Consideraram-se os dados
dos funcionários que responderam ao Teste Não Verbal de Inteligência (G36) em
alguma etapa de vínculo com a empresa e ainda encontravam-se vinculados à empresa.
Os resultados indicaram que não houve correlação entre idade, tempo de permanência e
tempo até a promoção na empresa em relação aos resultados apresentados no teste.
Logo, para essa empresa, o desempenho cognitivo aferido pelo Teste Não Verbal de
Inteligência (G36) não se mostrou relacionado ao tempo de permanência na empresa ou
na função.
Palavras-chave: Teste Não Verbal de Inteligência (G36). Avaliação psicológica.
Avaliação de desempenho.
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166 COMPARAÇÃO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO - ANÁLISE
COMPARATIVA DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE UMA EMPRESA
TÊXTIL
Emanuely Soares dos Reis
Renata Martins Ferreira
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O processo de avaliação dos colaboradores dentro das organizações de maneira
estruturada e formal é considerado uma prática recente. A Avaliação de Desempenho,
atualmente, reflete não somente no sucesso do profissional, mas no desenvolvimento da
organização, pois permite mensurar dados e funciona como um instrumento de controle.
O objetivo desta pesquisa foi comparar os resultados das avaliações de desempenho
periódicas dos colaboradores de uma empresa têxtil. Além disso, a pesquisa objetivou
comparar se houve melhorias entre o resultado obtido na avaliação de 30 dias, 70 dias e
o alcançado na avaliação anual e verificar a relação entre a avaliação do líder e liderado.
Para isso, realizou-se um estudo com base nos dados colhidos de 53 fichas de avaliações
de desempenho de 30, 70 e 360 dias realizadas pelo líder e pelos colaboradores em uma
indústria têxtil, sediada na cidade de Pirapora, Minas Gerais. Os dados obtidos foram
analisados a partir de análises estatísticas utilizando os testes de Friedman e Wilcoxon.
Os resultados indicam que dos 12 itens analisados, 8 apresentam variações e quando
comparados entre os 3 períodos verifica-se que 12 apresentam melhoria, 2 declínio e 10
não indicam consistência de melhoria ou declínio do desempenho.
Palavras-chave: Avaliação. Desempenho. Recursos Humanos. Organizações.
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167 SATISFAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR E OS
SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELOS PACIENTES DURANTE O PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO NORTE DE MINAS
GERAIS
Elizete Rodrigues Soares Felício
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O presente estudo teve como principal finalidade avaliar o nível de satisfação quanto ao
atendimento hospitalar e os sentimentos vivenciados pelos pacientes após terem sido
submetidos à intervenção cirúrgica em um hospital público do município do norte de
Minas Gerais, no primeiro semestre de 2014. Objetivos secundários desse estudo são:
caracterizar a população estudada; avaliar o impacto na qualidade de vida dos pacientes
submetidos à cirurgia; compreender os motivos que os levaram a realizar a intervenção
cirúrgica; identificar as expectativas dos pacientes com relação aos resultados
esperados. O problema que norteou este estudo foi: em que medida o atendimento
oferecido aos pacientes pode contribuir para favorecer a minimização de sensações e
sentimentos negativos durante o período de internação dos pacientes. O presente estudo
é de natureza quanti-qualitativa; quanto aos objetivos pode ser classificada como

pesquisa exploratória realizada através de levantamento bibliográfico e pesquisa de
campo. Foram aplicados 60 questionários aos pacientes do pós-cirúrgico hospitalar. A
escolha da amostra foi aleatória considerando a anuência à participação na pesquisa
pelos pacientes. O instrumento utilizado foi o questionário contendo 27 questões. Os
achados deste estudo apontam para uma relação direta entre a qualidade do atendimento
ao paciente pela equipe multidisciplinar do hospital e a resposta clínica deste paciente
no pós-operatório.
Palavras-chave: Atendimento Hospitalar. Pós-Cirurgico. Satisfação.
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168 A PERCEPÇÃO DO SUJEITO FRENTE À NOTÍCIA DO PRÓPRIO
DIAGNÓSTICO DE CÂNCER
Fernanda De Freitas Dias
Laryssa Thuanny Cardoso Fonseca
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
A comunicação do diagnóstico de câncer tem sido apontada como etapa importante na
experiência do sujeito acometido pela doença, pelo fato de ela poder impactar sua
experiência. Mediante essa relevância, o presente estudo se propôs a compreender a
percepção que o sujeito diagnosticado com câncer tem sobre como diagnóstico lhe foi
transmitido e vislumbrar formas mais adequadas de comunicá-lo. Os participantes da
pesquisa foram dez pacientes diagnosticados com câncer, com idades entre 22 a 86
anos, e que se encontravam em tratamento no setor de oncologia de um hospital de
Montes Claros – MG. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista
semiestruturada e os resultados foram avaliados qualitativamente através da análise do
discurso. Os dados encontrados apontam a necessidade do aperfeiçoamento da
comunicação do médico frente à revelação do diagnóstico e o fornecimento de
esclarecimento e acolhimento também à família do paciente.
Palavras-chave: Comunicação de más notícias. Relação médico-paciente. Oncologia.
Psico oncologia. Cuidado com a família.
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169 PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DOS USUÁRIOS
ATENDIDOS EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

DE

CRACK,

Amanda Gomes Oliveira
Daniel Andrade da Cruz
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
A dependência química se tornou um importante problema de saúde pública e tem
desafiado os profissionais da saúde a compreenderem o perfil do usuário de substâncias
psicoativas, em vista das dificuldades de manejo e abordagem do problema. Com isso,
opresente estudo foi realizado em com usuários de crack do sexo masculino internados

em Comunidades Terapêuticas na cidade de Montes Claros – MG, com o objetivo de
identificar o perfil sociodemográfico dos internos em processo de tratamento. Trata se
de uma pesquisa exploratória quantitativa e a construção cientifica sobre esta
população, conduzirá a novos direcionamentos para as políticas públicas do campo da
dependência do crack. Os principais resultados apontam para uma população de adultos,
de cor/raça parda, com idade entre 26 e 33 anos, tendo uma renda mensal de até um
salário mínimo. Foi observada também a presença de antecedentes criminais em 20,5 %
dos respondentes. Estudos deste tipo permitem ampliar o conhecimento da população
atendida, para delinear de forma mais efetiva o plano terapêutico para esta clientela.
Palavras-chave: Toxicomania. Crack. Comunidade terapêutica. Usuário.
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170 CONTINGÊNCIAS E METACONTINGÊNCIAS NA LEI 10.216, DA
REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA
Raíssa Montenegro Gomes e Martins
Leonardo Tadeu Vieira
RESUMO
Skinner (1953/2003) defende o estudo da cultura a partir do referencial da Análise do
comportamento, ressaltando a possibilidade de não apenas entender, como também
intervir e planejar a cultura. A unidade de análise a ser utilizada no comportamento
cultural é a metacontingência, que foi proposta por Glenn (1986) a partir da leitura das
obras de Skinner. Este trabalho objetiva aplicar este conceito na análise de
contingências e metacontingências considerando que a legislação brasileira não
extinguiu hospital psiquiátrico e observa-se que o paradigma manicomial ainda é um
problema a ser superado. Além de descrever as contingências e metacontingências
presentes na Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, do título “dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental” utilizando o método desenvolvido por Todorov et al.
(2005). A pesquisa é de natureza descritiva e utiliza a estratégia documental. Foram
identificadas 25% de contingências completas e 75% de contingências incompletas
Observou-se pouca operacionalização dos termos. A predominância de contingências
tríplices incompletas e falta de operacionalização dos termos podem estar relacionadas
com a ineficácia da legislação.
Palavras-chave: Metacontingências. Reforma Psiquiátrica.
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171 NORMATIZAÇÃO DE TESTES DE ATENÇÃO PARA A POPULAÇÃO
DO NORTE DE MINAS
Kariane Angélica Santos Ferreira
Larissa Maria Ladeia Fernandes
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO

Os testes psicológicos representam, enquanto ferramentas fundamentais, uma solução
de variedade de problemas práticos. Para ser considerado, o instrumento deve respeitar
princípios reconhecidos cientificamente, como: fidedignidade, validade, normas e
padronização. O objetivo geral deste trabalho é produzir normas diferenciadas de
acordo com cada público assistido, visando sua aprovação no exame de Carteira
Nacional de Habilitação- CNH, assim como a garantia de serviços aplicados eticamente
e que possibilitem a atualização dos instrumentos. Na caracterização do estudo método
descritivo, os fatos variáveis são observados, registrados e analisados sem manipulação,
sem interferência do pesquisador a não ser sua própria observação. Cita-se instrumento
usado na aplicação de testes psicológicos, tal como: Atenção concentrada para
motoristas- AC. Cogita-se, com o presente estudo, a oferta de benefícios científicos para
a comunidade em geral no que tange ao fornecimento de normas mais adequadas e
válidas para o processo de avaliação psicológica.
Palavras-chave: Normatização. Testes de atenção. Avaliação psicológica.
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172 A VIVÊNCIA DA MORTE PELO ENFERMEIRO QUE ATUA NO
SETOR DE ONCOLOGIA
Sarah Estephânia Veloso Novelino
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
Entre os profissionais o tema morte comumente não é discutido por evidenciar a sua
própria limitação, como um fracasso na tentativa de manter a vida. Afastada do
cotidiano e delegada ao contexto hospitalar, a morte integra a rotina dos enfermeiros,
que se referem às dificuldades no enfrentamento da morte. Sentimentos, como tristeza,
abatimento e frustração foram citados pelos enfermeiros. O objetivo deste trabalho foi
investigar a vivência da morte no ambiente de trabalho pelos enfermeiros que atuam no
setor oncológico de um hospital do norte de Minas. Trata-se de estudo qualitativo, com
uso de entrevista semiestruturada com avaliação dos resultados por meio da análise do
discurso. Foram entrevistados quatro enfermeiros, sendo três do sexo feminino e um do
sexo masculino, com idades entre 23 e 33 anos. Os resultados demonstram que o
sofrimento se faz presente na vivência de morte pelos enfermeiros, sob a forma de
tristeza, angústia, frustração e abalo. Os profissionais entrevistados se valem da
espiritualidade/religiosidade como ferramenta para se prepararem para a morte dos
pacientes. A mesma ferramenta é usada para o preparo daqueles que se encontram sob
seus cuidados e estão na iminência de morrer.
Palavras-chave: Morte. Enfermeiros. Atitude frente à morte.
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173 O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES RELATIVO AOS SINAIS E
SINTOMAS DA DEPRESSÃO INFANTIL
Maria madalena Viana
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO
A depressão infantil vem sendo mais frequentemente observada em nossa sociedade
contemporânea. Identificou-se, na literatura, que o diagnóstico e sintomatologia
algumas vezes são semelhantes aos casos de depressão típicos, porém apresenta
particularidades associadas ao ambiente escolar. Tal estudo trata-se de pesquisa de
campo quantitativa realizada com a intenção de verificar o quanto os professores de
primeiro ao quinto anos de uma escola municipal no norte de Minas Gerais conhecem
sobre a depressão infantil. Utilizou-se questionário estruturado com alternativas entre
duas ou mais opções e uma questão aberta sobre as vivências particulares dos
professores sobre a depressão em crianças. Através dos resultados e
discussão,identificou-se que as professoras que participaram deste estudo apresentam
um conhecimento razoável em relação à depressão infantil, porém deve-se observar que
a amostra alcançou 43% das professoras que lecionam naquela escola, tratando-se da
minoria das professoras com conhecimento suficiente para identificar e ajudar os
alunos. Com base nessa premissa, sugere-se que se promovam seminários e palestras
com profissionais habilitados, com a intenção de instruir todos os professores quanto a
identificação a doença com a intenção de prevenir consequências, como seu
agravamento.
Palavras-chave: Depressão. Infantil. Professores. Educação.
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174 O CONSTRUTO MEMÓRIA NO TESTE MEMÓRIA VISUAL DE
ROSTOS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Maircon Rasley Gonçalves Araújo
Maria de Fátima Santos Lima
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
A avaliação psicológica é geralmente entendida como uma área aplicada, técnica, de
produção de instrumentos para o psicólogo, visão certamente simplista da área. Existem
vários métodos para a realização da Avaliação Psicológica, sendo que um dos mais
utilizados são os testes psicológicos. Para garantir o valor e confiabilidade de um teste
psicológico, este deve ser sustentado empiricamente por quatro aspectos: padronização,
validade, precisão e normas. A validade é a característica fundamental dos instrumentos
de avaliação, uma vez que é tal parâmetro que assegura as interpretações construídas a
partir das respostas oferecidas pelo sujeito durante a testagem como o ponto crítico dos
testes psicológicos. O foco deste trabalho recai sobre a investigação do parâmetro
validade com foco no construto memória. Para tal, assume o referencial teórico
pesquisado e o apresentado no manual do Teste Memória Visual de Rostos de Nicolas
Seisdedos. A proposta caracterizou-se como revisão integrativa. Realizou-se, no mês de
abril do ano de 2014, uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados PsycINFO,
Bireme, BVS Psicologia, Scielo e MEDLINE. O processo de busca das referências que
compuseram o presente artigo foi o levantamento das palavras chave: memória,
memória visual de rostos e teste de memória. Foram encontrados 23 artigos que
compuseram o banco de análise dessa pesquisa. A partir da busca pela palavra-chave

“memória”, encontraram-se 13 artigos. A busca pela palavra-chave “Memória Visual de
Rostos” encontrou-se dois artigos. Para a palavra-chave “teste de memória”, foram
encontrados 8 artigos. Os artigos foram lidos, analisados e agrupados, segundo
construções teóricas que corroboraram as discussões propostas por Seisdedos e aqueles
que, apesar de discutir o construto, o fazem segundo viés distinto. A revisão integrativa
possibilitou a construção de uma síntese do conceito acerca do construto “memória” na
perspectiva da literatura pesquisada. Concluiu-se que a literatura apresenta poucos
trabalhos, impossibilitando uma afirmação deliberada para definição universal sobre o
conceito do construto memória. Conclui-se também que o construto memória é utilizado
para embasar outros instrumentos de avaliação psicológica, como testes psicológicos de
memória.
Palavras-chave: Validade. Memória. Teste MVR.
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