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Apresentação
No período de 16 a 19 de novembro de 2015, foi realizado, nos campi Amazonas, FASI, JK,
São Luís e São Norberto, o III Simpósio de Trabalhos de Conclusão de Curso para os cursos
de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia
Civil,Farmácia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
O Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve a partir de uma problemática vivenciada ou
observada pelo estudante do curso de graduação. Este processo estimula o acadêmico a
vivenciar o problema, experimentar novos processos e buscar métodos que sejam mais
eficientes, eficazes e inovadores.
O Simpósio objetivou evidenciar os resultados desse processo, além de proporcionar uma
discussão científica entre estudantes, professores e pesquisadores. Além disso, o evento
demonstrou a importância do método científico na formação profissional do estudante.
Independentemente da formação ou carreira profissional que deseja traçar, o método
científico é a principal ferramenta para a análise crítica de problemas, fornecendo meios para
a construção e evolução do conhecimento. Todo profissional de sucesso é um eterno
pesquisador.
Os Anais mostram o desdobramento e o perfil das pesquisas produzidas nas mais diversas
áreas do conhecimento. Em sua terceira edição, foram aceitos 142 resumos.
Espera-se que esta publicação estimule estudantes a se dedicarem a uma área pouco explorada
durante a graduação.
Profa. Adriana Xavier Alberico Ruas, Coordenadora de Pesquisa.
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1ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS BENEFICIADAS COM
O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MONTES CLAROS - MG
Fernanda Maria Pereira dos Santos
Mariana Caroline de Almeida
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
O estado nutricional é caracterizado pelo equilíbrio entre a necessidade e a oferta de
nutrientes e está intimamente ligado à saúde da criança, influenciando seu processo de
crescimento e evolução clínica. Em menos de duas décadas, houve uma transição nutricional,
passou de um quadro de desnutrição grave para uma epidemia de obesidade. O presente
estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças de 5 a 10 anos de idade de
Montes Claros – MG, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF), no período de 2010 a
2014. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica descritiva, realizada com dados do Sisvan
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). Foram adquiridas informações de crianças
de sexo feminino e masculino, de 5 a 10 anos de idade, da cidade de Montes Claros - MG.
Empregaram-se nessa pesquisa informações sobre os escores Z calculados pelo próprio
Sisvan, definidos como: magreza acentuada; magreza; eutrofia; sobrepeso; obesidade;
obesidade grave. Foram avaliadas 8.158 crianças e observou-se prevalência de sobrepeso e
obesidade grave tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, e houve equivalência entre
os índices do estado nutricional entre os gêneros. Analisando as informações ao longo dos
anos, observou-se aumento da obesidade grave em 2012. Além disso, observou-se uma
redução de informações registradas no Sisvan em 2014. Concluiu-se que o índice de
sobrepeso e obesidade grave está aumentando por fatores multicausais, como genética, má
alimentação, sedentarismo, algumas doenças, entre outros. As intervenções integradas
diminuiriam o número de casos e acarretariam uma melhora na qualidade de vida das
crianças.
Palavras-chave: Estado nutricional. Criança. Desnutrição. Obesidade.
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2FATORES CAUSAIS E DIAGNÓSTICOS DA ANEMIA FERROPRIVA EM
CRIANÇAS: REVISÃO DE LITERATURA
Dayane Maria Silva
Gilda Pinheiro da Silva
Diego Rodrigues Ribeiro
RESUMO
A anemia ferropriva constitui o distúrbio nutricional mais comum no mundo sendo
considerado um alarmante problema de saúde pública, principalmente em crianças. A anemia
é definida como sendo uma síndrome que apresenta sintomas clínicos e um quadro
laboratorial caracterizado pela diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina

no sangue e da concentração de hemácia por unidade de volume. O presente trabalho tem
como objetivo, apontar por meio de revisão da literatura, os principais fatores causais e
diagnósticos da anemia ferropriva em crianças através da análise de contribuições
significativas acerca do assunto. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma revisão
bibliográfica sistemática da literatura científica do segundo semestre de 2014 ao primeiro
semestre de 2015, explorando-se periódicos em língua portuguesa indexados nas bases de
dados eletrônicos Scielo e LILACS publicados desde 2010. Por meio da revisão bibliográfica,
pode-se claramente verificar que se faz importante a combinação de análises laboratoriais e
sinais clínicos para um laudo fidedigno, e que a gênese dessa condição é multicausal.
Ressalta-se que a prevenção da anemia carencialferropriva é extremamente importante, visto
que representa a carência nutricional mais prevalente em nosso meio e que a instalação da
doença determina a ocorrência de efeitos deletérios a curto e longo prazo.
Palavras- chave: Anemia ferropriva. Criança. Etiologia. Diagnóstico.
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OCORRÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM PACIENTES
ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA –
MG
Flávio Gonçalves Amaral
Helber Alves Souza
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
A parasitose intestinal é uma endemia recorrente de regiões onde a população não tem acesso
a saneamento básico, vive em vulnerabilidade social e também não faz uso adequado da
higienização pessoal. O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência de parasitoses intestinais
em pacientes atendidos no laboratório municipal de São João da Lagoa – MG, no período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Trata-se de um estudo quantitativo, documental e
retrospectivo, no qual a população de estudo foi composta por todos os pacientes atendidos no
laboratório municipal de São João da Lagoa – MG. Os dados foram coletados através do
banco de dados do laboratório municipal de São João da Lagoa – MG e foram avaliadas as
seguintes variáveis: idade, local da moradia, tipo do parasita, e se possui monoparasitismo ou
poliparasitismo. Os resultados foram expressos em porcentagem e realizada a estatística
analítica. Neste período, foram realizados 817 exames, sendo 147 (18,0%) exames positivos,
havendo uma equivalência entre os índices de parasitose no sexo feminino (51,0%) e no sexo
masculino (49,0%). A faixa etária mais acometida foias crianças (0 – 12 anos)
correspondendo a 59,0%. Quanto ao local da moradia, os pacientes da zona urbana foram os
mais acometidos com 54,0%. Os parasitas intestinais de maior prevalência foram os
helmintos, tanto na zona rural quanto na zona urbana, sendo o Ascaris lumbricoides de maior
ocorrência (74,4%), e dentre os protozoários, o parasita de maior ocorrência foi o Entamoeba
coli com 70,0%. No presente estudo, não foi encontrado nenhum caso de poliparasitismo.
Dentre os pacientes avaliados, observou-se prevalência 18,0% de parasitose intestinal,
predominando os helmintos, indicando a existência de fontes de contaminações para esses
moradores e a falta de métodos higiênicos da população.
Palavras-chave: Doenças parasitárias. Prevalência. Análise parasitológica.
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PARASITOSES INTESTINAIS INFANTIS NO SUDESTE DO BRASIL

Juanilda Gomes Miranda dos Santos Fernandes
Jussara Santos Versiane
Diego Rodrigues Ribeiro
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
Parasitoses intestinais constituem um importante problema de saúde pública apresentando-se
de forma endêmica em diversas áreas do Brasil. A doença parasitária é um fator debilitante
que compromete a capacidade funcional, o desenvolvimento físico e intelectual de uma
população. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de Parasitoses
Intestinais infantis no Sudeste do Brasil, descritos na literatura.Trata-se de um estudo de
revisão sistemática da literatura por meio de pesquisa na Biblioteca Literatura LatinoAmericana em Ciências de Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library Online (SCIELO) e
no Google Acadêmico,em que foram utilizadas as palavras chaves “parasitoses intestinais”,
“infância” e “prevalência”. A pesquisa bibliográfica resultou na obtenção de 162 artigos, dos
quais nove foram selecionados após análise dos critérios de inclusão. Os artigos eleitos
apresentaram resultados similares quanto à maior prevalência de parasitoses ocasionadas pela
GiardiaLamblia. Frente aos resultados obtidos neste trabalho, ficou evidente a relação direta
entre a elevada taxa de parasitoses intestinais infantis e as precárias condições
socioeconômicas e educacionais da população analisada. Os autores concluem que devem ser
implementadas medidas que revertam às condições socioeconômicas, sanitárias e culturais
inadequadas além de intensificação nas ações de educação em saúde, visando melhorar
hábitos de higiene de crianças e familiares.
Palavras-chave: Parasitoses Intestinais. Infância. Prevalência.
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PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM GESTANTES DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) CLARICE ATAÍDE DE MONTES
CLAROS – MG
Carla Patrícia Maranes
LeileDardieleLima
Letícia Antunes Athayde
RESUMO
Infecções do trato urinário (ITU’s) são formadas por presença de bactérias em pacientes com
ausência de sintomas de cistite. O objetivo foi avaliar a prevalência de infecção urinária em
gestantes assistidas em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Montes Claros – MG.
Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritiva-explicativa e documental, na
qual a população de estudo foi composta por gestantes com infecção urinária atendidas em
uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no período de julho de 2010 a dezembro de 2014.
Os dados foram coletados através dos prontuários e no banco de dados do laboratório da ESF.
Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, período gestacional, identificação do

microrganismo, teste de sensibilidade aos antimicrobianos, recorrência de infecção. Das 96
uroculturas realizadas, (32,40%) foram positivas, sendo que 94,8% apresentavam a faixa
etária entre 20 e 59 anos e a maioria (76,0%) das gestantes estava no 3º trimestre de gestação
quando apresentaram infecção urinária. Os principais microrganismos identificados na
urocultura foram Staphylococcus aureus (22,2%), Escherichia coli(22,2%) e
Staphylococcussp. (22,2%). Analisando o teste de sensibilidade aos antimicrobianos das
gestantes, observou-se que Staphylococcus aureus apresentou resistência aos antimicrobianos
Cefotaxina, Clindamicina e Eritromicina em 50,0% das gestantes, enquanto Escherichia coli
apresentou resistência aos antimicrobianos Ampicilina, Imipenem e Sulfametoxazol em
25,0% das gestantes. É primordial para a prevenção da evolução de uma ITU para um quadro
infeccioso mais grave nas gestantes, a realização minuciosa do pré-natal, bem como atenção
médica quanto aos quadros assintomáticos, diagnóstico e tratamento em tempo hábil.
Palavras-chave: Infecção. Sistema urinário. Gestantes
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO II

DA

TERCEIRA

IDADE

Gisele Silva Pereira
Jéssica Ribeiro sa Silva
Diego Rodrigues Ribeiro
RESUMO
O aumento no contingente de idosos contribuiu para uma mudança no perfil de morbidade
representado pelo aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, sendo que estas se
destacam como causas de morte em todo o mundo. Este estudo teve por objetivo avaliar a
qualidade de vida de pacientes da terceira idade com diabetes mellitus tipo II no centro de
estratégias de saúde da família (ESF) – do bairro de Lourdes em Montes Claros – MG. Tratase de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, transversal. Esta pesquisa foi
autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisas da Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS.
Foram realizadas as estatísticas descritivas dos resultados e expressos na forma de tabelas e
porcentagens. Neste estudo, foram avaliados 25 pacientes portadores de diabetes mellitus tipo
II, sendo que 13 (52%) eram do gênero masculino e 12 (48%) do gênero feminino. Na questão
em que os pacientes avaliaram a qualidade de vida, 60% desses idosos responderam que
consideram a sua qualidade de vida boa. Quanto ao domínio físico, em que se avalia a
condição física do idoso diabético, em relação à dor e desconforto, 39% dizem sentir mais ou
menos e 8% afirmam que a qualidade de vida fica extremamente prejudicada com as dores e
desconforto. Na faceta relação social,em que se avalia a vida social e os prazeres das
amizades, foram realizadas perguntas sobre a participação na comunidade, e 12% afirmam
estarem insatisfeitos, 41,7% indecisos e 45,8% diz satisfeito. No presente estudo, pode-se
concluir positivamente, pois a maioria dos idosos afirma possuir boa qualidade de vida, mas a
tentativa de avaliar a qualidade de vida de um idoso vai muito além de aplicações de
questionários sobre a sua percepção de vida.
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Diabetes Mellitus. Envelhecimento. Idoso.
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VULNERABILIDADE DO IDOSO AO HIV/AIDS NO BRASIL

Leila Nailda Pereira de Miranda
Diego Rodrigues Ribeiro
Emanuelle Xavier
RESUMO
O aumento da incidência de HIV/AIDS na população acima dos 60 anos cresce como em
nenhuma outra faixa etária, emergindo como desafio para o Brasil no sentido do
estabelecimento de políticas públicas e estratégias que garantam o alcance das medidas
preventivas e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O objetivo deste estudo é
abordar os motivos para esse aumento, apontados conforme revisão da literatura no período
de 2004 a 2014. As buscas ocorreram nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SciELO,
PubMed e publicações institucionais do Ministério da Saúde. A vulnerabilidade de idosos ao
HIV/AIDS tem sido relacionada a fatores como invisibilidade do sexo na velhice;
desmitificação em curso da sexualidade na terceira idade, associada à ampliação do acesso a
medicamentos para distúrbios eréteis e à participação de idosos em grupos de convivência;
pequena adesão de homens idosos aos preservativos masculinos; e retardamento de políticas
de prevenção direcionadas a este grupo etário. A abordagem integral contribui para o
entendimento do processo de adoecimento, especialmente naquele indivíduo com o vírus
HIV, que vivencia preconceitos, estigmas e discriminação, desafiando as estratégias de
prevenção de novas infecções e ações de assistência à saúde mais apropriada. É necessário
que os profissionais de saúde percebam os idosos como vulneráveis ao risco de infecção pelo
vírus HIV e que suas particularidades sejam contempladas nas ações preventivas e
assistenciais no contexto da atenção integral à saúde do idoso.
Palavras-chave:HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). AIDS (Sindrome da
Imunodeficiencia Adquirida). Idoso. Vulnerabilidade.
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DIREITO
8ABOLIÇÃO DA PRISÃO CIVIL
Rosimer Alves Santa Rosa
Luciano Soares Maia
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar e refletir sobre o instituto da prisão civil, à luz
dos direitos fundamentais e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, em face da
previsão constitucional e dos tratados internacionais pertinentes ao tema. Dessa forma, é
relevante analisar a legitimidade normativa da prisão civil, verificar os instrumentos
processuais para garantir a efetividade alimentícia através da prisão civil e conhecer o papel
que pode ter o Estado diante da abolição da prisão civil, o que exige análise deste instituto
pelos operadores do direito, inclusive da aplicação de medidas alternativas à prisão por dívida

alimentar. Faz-se imprescindível abordar a dimensão da legislação pertinente quanto aos
requisitos necessários à solução da problemática.
Palavras-Chave: Prisão civil. Devedor de alimentos. Dignidade da pessoa humana. Direitos
fundamentais. Meios alternativos.
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9A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NAS AÇÕES DE
EXECUÇÕES FISCAIS
Juliana Macedo de Freitas
Leandro Moreira Barra
RESUMO
O trabalho apresenta a Desconsideração da Personalidade Jurídica nas Ações de Execuções
Fiscais como meio de garantir a responsabilidade do sócio nos negócios firmados pela
sociedade que administra em casos de abuso da personalidade nas suas diversas vertentes.
Discute-se a incidência processual do redirecionamento, demonstrando, especificadamente, as
hipóteses que permitem a sua aplicação, analisando o posicionamento doutrinário e
jurisprudencial sobre o assunto, apontando as divergências sobre o momento oportuno para
aplicar esse instituto, se necessário ou não uma ação autônoma ou uma simples execução no
bojo da própria ação. A origem e amparo legal da desconsideração da personalidade jurídica,
é abordada, trazendo, ainda, os elementos estruturantes para origem da execução fiscal e a
sistemática desta, prevista na Lei 6.830/80. Com a reforma do Código de Processo Civil,
através da criação da Lei 13.105/2015, que entrará em vigor em 17/03/2016, surge no
ordenamento jurídico brasileiro um procedimento pormenorizado que assegura a aplicação do
incidente da desconsideração da personalidade jurídica como forma de intervenção de
terceiros e que servirá de subsídio para a fundamentação de inúmeras decisões do Judiciário,
quando do redirecionamento nas execuções fiscais.
Palavras-Chave: Desconsideração. Pessoa Jurídica. Execução Fiscal. Redirecionamento.
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10 A DISCUSSÃO ACERCA DA TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE SERVIÇOS NO
BRASIL
Nayara Janayna Santos Alves
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
A presente pesquisa tem como intuito analisar, abordar e discutir a terceirização da mão de
obra, evidenciando a realidade dos trabalhadores inseridos neste modelo de contratação,
evolução histórica e atuação do tomador de serviço em relação à atividade. Neste contexto,
serão avaliados os diversos posicionamentos doutrinários, as jurisprudências e a atual
discussão sobre o PL 4.330/2004-A e intervenção do STF através de Recurso Extraordinário

com Agravo (ARE) 713211 relacionado à fixação de parâmetros para identificar o que,
verdadeiramente, significa a atividade fim de um empreendimento. Há entendimentos que
serão utilizados como fonte de abordagem detalhada, por exemplo, a manifestação do
ministro e relator da matéria em discussão corrente no STF, Luiz Fux, que realizou
observação de que a delimitação das hipóteses de terceirização diante do que se compreende
como atividade-fim, trata-se de matéria de índole constitucional. Sendo assim, serão expostas
as dúvidas subsistentes que ensejaram a necessária discussão do STF, decorrente da falta de
regulamentação da atividade.
Palavras-Chave: Atividade fim na terceirização. Ilicitude do trabalho terceirizado. Proteção
dos empregados terceirizados.

11 A JUDICIALIZAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
NOS
CASOSRELACIONADOS À SAÚDE E À VIDA
Vaci Dos Santos Vargas
Ana Carla Capuchinho

RESUMO
Atualmente, o termo "dignidade da pessoa humana" assume muitos significados, tanto que no
meio jurídico, este termo nada mais é do que o atual fundamento dos direitos humanos e que
tem como princípio a universalidade dos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana no
âmbito jurídico, vem ganhando nas últimas décadas notável importância no que diz respeito à
validade jurídica intrínseca e absoluta dos direitos humanos, o que garante a dignidade
humana ser protegida juridicamente como um direito absoluto, inerente a toda pessoa. Com
base nessa argumentação, o principal objetivo deste estudo é a análise do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana como parâmetro para modificações de decisões
de atos administrativos do Poder Judiciário, nos casos em que a saúde e a vida do
administrado estejam envolvidas, sobretudo nos atos políticos, em que o administrador
público possui garantia constitucional de liberdade de aplicação das finanças públicas
estabelecidas no orçamento financeiro. Por sua vez, a saúde e os riscos à vida são direitos e
garantias constitucionais e que também precisam de proteção do Estado. Esta ponderação de
interesses deve ser analisada e discutida sempre que o cidadão buscar amparo no Poder
Judiciário para obtenção de uma resposta na defesa de seus interesses individuais. Para o
alcance do escopo principal proposto para este estudo, adotou-se a metodologia da pesquisa
bibliográfica, com abordagem dedutiva.
Palavras-Chave: Dignidade. Pessoa Humana. Mérito Administrativo. Poder Judiciário. Atos
administrativos e políticos.
___________________________________________________________________________

12 A INIMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE INFRATOR E A
ATUAÇÃO DO ESTADO
Márcio Augusto Veloso
Gisele De Cássia Gusmão
RESUMO
O presente artigo objetiva discutir a inimputabilidade penal do menor infrator, concomitante
ao papel do estado como detentor do poder legal e punitivo. Justifica-se este estudo com base
em um dos grandes problemas sofridos pela sociedade, a violência, que configura um entrave
social e político em que o menor está inserido, e é responsável por uma grande parcela dessa
violência. O direito natural tanto quanto o direito positivo tem a missão de proteger estes
menores, mostrando que não possuem discernimento completo e, sendo assim, são
inimputáveis. Já o Poder Público busca cumprir os ditames dodireito positivo e, sendo assim,
é possível que, do cotejo entre este e o jusnaturalismo, ocorra o aparente conflito nas decisões
de problemáticas que envolvem o menor. O estudo apresentado será executado com base em
pesquisa de revisão de literatura, buscando focar nos problemas sociais, cuja metodologia
abordará aspectos históricos, conceituais e normativos. Entende-se que a solução desse
problema está nas mãos do Estado, que não conduz o menor como deveria e não busca
prevenir e, sim, reprimir de forma errônea e desumana. Este projeto não defende a diminuição
da maioridade penal, mas sim que o Estado deveria primeiro buscar junto às famílias o apoio
necessário aos menores infratores para que possam continuar em seus lares com suas famílias
e, em último caso, que ocorra a internação, mas que o ambiente seja favorável a sua
reabilitação social e moral.
Palavras Chave: Imputabilidade penal. Menor infrator. Estado. Direito positivo. Direito
natural.
___________________________________________________________________________
13 A NATUREZA JURÍDICA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
E SEUS REFLEXOS NO TRIBUNAL DO JÚRI
Luiz Fernando Pereira De Freitas
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O presente estudo usou de análises doutrinárias, jurisprudências, leis e artigos científicos para
abordar a discussão proposta em revisão bibliográfica. Em abordagem ao Caput do artigo 400
do Código de Processo Penal (CPP), notamos a taxatividade do interrogatório judicial,
determinando que seja ouvida a vítima; a testemunha de acusação; a testemunha de defesa; e
por último o acusado. A regra do citado artigo permite que, caso a ordem das inquisições seja
alterada ou não estando presente o réu no momento do interrogatório, tais fatos venham a
ensejar nulidade relativa processual, haja vista que, sentindo-se prejudicado, manifestará o réu
ao Poder Judiciário que, deferindo o pedido com base nas nulidades, anulará o ato processual
e determinará nova audiência. A anulação da fase inquisitiva traz diversos prejuízos, tanto
para as partesenvolvidas como para o erário público, pois acarreta mais gastos para o Estado e

impõe maior morosidade processual. Por isso, faz-se necessário estabelecer qual a natureza
jurídica do artigo 400 do Código de Processo Penal, para que se estabeleçam as verdadeiras
prerrogativas e as obrigações do acusado evitando incorrer em causas de nulidade que afetam
as partes, prejudicando o bom andamento do sistema judiciário e aumentando os gastos
públicos.
Palavras-Chave: Interrogatório. Natureza jurídica do art. 400 CPP. Possíveis nulidades
processuais.
__________________________________________________________________________________

14 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA AO REINCIDENTE EM
CRIME DE FURTO NÃO CONTINUADO
PricilaMacklany Bispo De Oliveira
Daniella Patrícia de Oliveira

RESUMO
O presente artigo versa sobre o tema da aplicação do princípio da insignificância sobre o
reincidente em crime de furto não continuado. A respeito, nota-se que a existência do
princípio da insignificância em um determinado caso tem como condão a desconstituição da
tipicidade material da conduta, pelo fato de não provocar uma lesão que justifique a
incidência do direito penal - ultimaratio. No entanto, também se percebe, por parte da doutrina
e jurisprudência, que, por vezes, são elencados alguns requisitos para a aplicação referido
princípio. O sujeito infrator em um tipo delitivo pode, ainda que a conduta não apresente
lesividade ao bem penalmente tutelado, servir de óbice à aplicação da insignificância nos
casos em que o crime não seja continuado, uma vez que a continuidade delitiva impede
suaaplicação. Para tanto, a pesquisa será levada a efeito através de uma revisão de literatura,
de modo a trazer o embate doutrinário a respeito do assunto, mediante aspectos históricos,
conceituais e normativos, bem como através do cotejo das principais teorias acerca do tema.
Palavras-Chave: Princípio da Insignificância. Reincidência. Crime de Furto não continuado.
___________________________________________________________________________
15 A MODALIDADE LICITATÓRIA CONVITE EM CONFRONTO COM O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE COMO FORMA DE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Eduardo Fernandes dos Santos
Erika Daniella R. Oliveira Rabelo
RESUMO

O processo de licitação é, atualmente, a regra matriz de contratação pela Administração
Pública destinada a uma proposta vantajosa, sendo certo que, nessa ordem de valores, buscase sempre o menor preço ou, dependendo do caso concreto, a melhor técnica, a técnica e o
preço ou o maior lance. Após todo o procedimento, é celebrado um contrato administrativo de
fornecimento de bens ou de contratação de serviços com aquele que se sagrou vitorioso no
certame. Dessa forma, pretende a pesquisa realizar uma abordagem sobre as contratações e as
aquisições realizadas no âmbito da Administração Pública, através da modalidade de licitação
convite, cravada na lei federal nº. 8.666/1.993, apresentando o conceito, generalidades,
particularidades e os princípios nele veiculados; a lei de licitações e contratos administrativos
e, em especial, breve resumo existente entre as seis variantes de licitação, consistentes na
concorrência, na tomada de preços, no aludido convite, no concurso, leilão e pregão. As cinco
primeiras estão previstas no artigo 22 da lei federal nº. 8.666/1.993, enquanto que a última foi
criada pela lei federal nº. 10.520/2.002, destinando-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para Administração,
sempre processada e julgada com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório; do julgamento objetivo e dos que são correlatos, bem como o
confronto existente nas contratações realizadas através da respectiva modalidade convite e o
principio da impessoalidade, analisando até que ponto sua utilização pela Administração
Pública viola o princípio da impessoalidade.
Palavras-Chave: Administração Pública. Modalidade convite. Princípio da Impessoalidade.
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16 ALIENAÇÃO PARENTAL NO PROCESSO DE GUARDA UNILATERAL
Roseli Cardoso de Oliveira
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
O tema Alienação Parental tem sido amplamente difundido na mídia. O presente estudo tem
como objetivo identificar, por meio de artigos doutrinários e outras publicações nacionais,
argumentos e construções teóricas que embrasarão o conceito de Alienação Parental. A
guarda de filhos é uma figura jurídica que será analisada neste trabalho de forma que se tenha
uma fundamentação sobre a guarda compartilhada e da Alienação Parental, objeto do estudo
que ora se inicia. A Alienação Parental ocorre quando a família, modificada com o
rompimento conjugal, se depara com uma nova realidade. Os conflitos que aportam aos juízos
de família, geralmente, têm expressão por meio de processos judiciais litigiosos envolvendo a
guarda e/ou arranjo de visitas de filhos. A Lei 12.318/2010 prevê a possibilidade de uma ação
ordinária autônoma para a identificação de ocorrência de Alienação Parental. Permite também
que, no curso das ações de divórcio, regulamentação de visitas ou modificação de guarda,
venha a se requerer a averiguação de prática de alienação parental. Antes do avento da lei, tais
situações já eram permitidas ante a possibilidade de realização de todas as provas admitidas
em direito, incluindo perícia social, psicológica, entre outras de naturezainterdisciplinar. A
grande novidade está na utilização correta da terminologia “perícia” para a atuação dos
profissionais interdisciplinares na área de direito de família, que atuavam como assistentes,
dando o seu parecer, sem que fossem sujeitados às regras da perícia, como preceitua a lei
processual vigente. A metodologia do presente artigo se dará através de uma vasta pesquisa
bibliográfica sobre o tema.

Palavras-Chave: Alienação Parental. Inversão de Guarda. Guarda.
___________________________________________________________________________
17 ALIMENTOS GRAVÍDICOS E A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO NO
CASO DA NÃO CONFIRMAÇÃO DA PATERNIDADE
Marcos Welby Santana Moreira
Jane Viviane da Silva
RESUMO
O objetivo desta pesquisa é demonstrar a relevância da Lei nº.11.804/08 que garante os
alimentos gravídicos à mulher gestante, em favor do nascituro. A análise dos achados revelou
que a Lei 11.804/08 tem cunho social e objetiva o resgate e amparo a mulher grávida, para
que no período gestacional haja tranquilidade e o desenvolvimento saudável, até o nascimento
da criança. Ainda que diante de frágeis indícios de paternidade é possível a concessão de
alimentos ao nascituro, ficando o suposto pai à mercê da convicção do juiz. Assim, merece o
tema uma avaliação, discussão e ponderação, já que a determinação do arbitramento dos
alimentos gravídicos fundamentadosem indícios poderá ocasionar para o suposto pai danos de
natureza moral e material, quando da exclusão da paternidade.
Palavras Chave: Alimentos Gravídicos; Nascituro; Dignidade humana; Lei n. 11.804/2008.
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18 A PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
AÇÕES AJUIZADAS PELO ESTADO CONTRA ATOS DE IMPROBIDADE
Eduardo de Jesus Santos
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
O fim precípuo deste trabalho é a análise do prazo prescricional sobre o direito de ação do
Estado em buscar dos seus servidores públicos e administrados o ressarcimento dos danos
causados, por ilícito, ao patrimônio público. Conforme prescreve o artigo 37, §5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, os prazos prescricionais das respectivas ações
de ressarcimento foram ressalvados dos prazos comuns de prescrição do ordenamento jurídico
infraconstitucional. A problemática sobre esta questão está justamente no direito do Estado
tornar-se imprescritível, em uma demanda puramente patrimonial, tendo em vista que até
mesmo os crimes contra a vida da pessoa possuem um prazo determinado para que o Estado
persiga e julgue o autor do crime. Para se alcançar o objetivo posto, uma fragmentação se faz
necessária com discussões sobre o Direito de Ação, Ressarcimento ao Erário, Prescrição e
Segurança Jurídica. A metodologia a ser utilizada é a pesquisa bibliográfica, com utilização
de doutrinas, artigos dos sítios do Google Acadêmico, Vida Jurídica Acadêmica, Scielo e
jurisprudências.
Palavras-Chave: Ação. Prescrição. Segurança Jurídica. Ressarcimento ao Erário.
___________________________________________________________________________

19 AS CONTRIBUIÇÕES DA LEI 11.340/2006 E O NÚCLEO DE DEFESA DA
MULHER-NUDEM EM MONTES CLAROS/MG NA ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Sunamita Cardoso Ferro
WelberteAraujo
RESUMO
Este estudo busca demonstrar as contribuições da Lei 11.340/2006 e do Núcleo de Defesa da
Mulher – NUDEM em Montes Claros/ MG, órgão da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, na assistência às mulheres vítimas de violência doméstica. A violência de gênero
cometida no âmbito familiar tem aumentado nos últimos anos, transformando-se em um grave
problema social e cultural da sociedade brasileira. Com a finalidade de reduzir e até mesmo
coibir o avanço desse quadro, foi promulgada a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei
Maria da Penha, que trouxe importantes inovações no ordenamento jurídico no que diz
respeito ao combate à violência de gênero. Com a finalidade de resguardar o acesso à justiça
dos menos favorecidos, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais criou um núcleo
especializado no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica com a intenção de
proteger os direitos e a integridade física e moral das vítimas desse tipo de violência.
Objetiva-se com este estudo apresentar a relevância das contribuições da Lei Maria da Penha
e dos serviços prestados pelo NUDEM às vítimas de violência doméstica em Montes Claros/
MG. A metodologia qualitativa foi utilizada neste estudo, por meio da pesquisa bibliográfica
nacional para a compreensão do fenômeno. Pretende-se analisar e demonstrar a efetividade
das contribuições dessa Lei no tratamento da questão da violência doméstica contra a mulher
na sociedade brasileira.
Palavras-Chave: Violência de gênero. Lei Maria da Penha. NUDEM.
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20 AS IMPLICAÇÕES CRIMINAIS DA ALIENAÇÃO PARENTAL
Mauricio Alves Cruz
Luciano Soares Maia
RESUMO
A alienação parental é um tema relativamente novo, sobretudo no ordenamento jurídico
brasileiro, o que ocorreu com a publicação da Lei nº 12.318/2010. Ela acontece, via de regra,
quando os pais rompem com a união e os filhos ficam sob a guarda de um deles. O genitor
guardião, também denominado alienador, inicia um processo de “programação” no filho
objetivando distanciá-lo do outro genitor, também chamado de genitor alienado. Nesse
processo de alienação, o alienador utiliza-se de vários expedientes, desde obstáculos em
relação às visitas do outro genitor, até falsas denúncias crimes, como agressão a ele, guardião,
e até acusação de abuso sexual em relação aos filho. A alienação parental gera diversas
consequências, que variam de acordo com sua intensidade. Em algumas vítimas, provoca a
denominada SAP – Síndrome da Alienação Parental, doença de cunho psiquiátrico que pode
desencadear até mesmo crises suicidas. É um problema que deve ser tratado com muita
cautela e sabedoria, sobretudo pelo Judiciário, buscando meios cíveis e criminais para coibilo.

Palavras-Chave: Alienação Parental. Tipificação. Falsas acusações.
___________________________________________________________________________

21 DIREITO DE GREVE
REGULAMENTAÇÃO

DO SERVIDOR PÚBLICO

E

A

FALTA DE

Ricardo Henrique Santos Silva
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
O presente trabalho analisará o direito de greve dos servidores públicos e sua previsão no
ordenamento jurídico brasileiro. O supracitado direito constitui importante dispositivo
democrático por meio do qual os empregados pleiteiam melhores condições de trabalho,
persuadindo os empregadores, através da suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou
parcial, da prestação pessoal de serviços. A greve no serviço público encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio, (art. 37, VI e VII), sendo que estes foram também contemplados
com o direito à livre sindicalização. Apesar dessa garantia constitucional, a Carta Magna
condicionou a efetividade de tal direito à edição de lei que, até a presente data, não foi
editada. Será utilizada a produção jurídica doutrinária pátria que aborde os institutos
pertinentes ao tema, inobstante a consulta à legislação existente sempre que for necessário,
Traçando um panorama da situação normativa e jurisprudencial do direito de greve dos
servidores públicos civis no Brasil.
Palavras-Chave: Greve. Serviço Público. Garantia Constitucional. Mandado de Injunção.
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22 DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO- CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
O DÉFICIT NOS COFRES PÚBLICOS
Jacqueline Dias Freitas
Leandro Moreira Barra
RESUMO
O Direito Tributário, ramo do direito público, busca situar o poder de tributar do Estado e
evitar os abusos no exercício desse poder. O tributo se destaca como o meio que o Estado
possui para arrecadar sua receita e realizar seus fins sociais. O não pagamento dos tributos ou
a forma de tentar se valer do pagamento gera o ilícito tributário. O presente artigo visa expor
os crimes contra a ordem tributária destacados em lei, demonstrando os de maior incidência,
assim como apresentar o quanto o Estado deixa de recolher e consequentemente a dificuldade
que este possui com esse déficit, a fim de que a população e os demais interessados de outras
áreas cientificas conheçam o quanto esses crimes prejudicam a implantação de políticas
públicas e possam utilizar os dados aqui apresentados para implantar melhores políticas de
combate aos ilícitos tributários. Para tanto, será utilizada a pesquisa bibliográfica dos
diferentes autores tributaristas que debatem sobre o tema e análise de dados provenientes das
fiscalizaçõesrealizadas pela Receita Federal nos anos de 2011 a 2014, as quaisapresentam o

débito fiscal pela ocorrência de ilícitos tributários de R$108,1 bilhões em 2011, R$115,8
bilhões em 2012, R$190,1 bilhões no ano de 2013 e R$150,5 bilhões no ano de 2014.
Palavras-Chaves: Tributos. Crimes. Sanção. Restituição.
___________________________________________________________________________
23 DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE NA NOVA LEI DO RACHA
Bernardo Mendes Cardoso
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
O dolo eventual e a culpa consciente são institutos que sempre estiveram presentes em
debates calorosos tanto na academia quanto no judiciário. Atualmente, tem-se que o dolo
eventual e a culpa consciente podem ou não agravar a situação do agente provocador do fato.
Porém, para atender à questão em pauta, importante é analisar a vontade intrínseca para a
realização da conduta do agente observando, dessa forma, se o resultado era pretendido e
previsível, o que em crimes de racha tem gerado bastante discussão. De tal sorte, o intuito do
trabalho a ser realizado será analisar os institutos do dolo eventual e da culpa consciente,
apontando suas diferenças e sua disposição ante o crime de racha (art. 308 do CTB), além de
esclarecer a aplicabilidade e imputação de tais institutos no caso concreto, principalmente
tendo em visa a Nova Lei do Racha (Lei nº. 12.971/14).
Palavras-chave: Crime. Conduta. Dolo eventual. Culpa consciente. Racha.
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24 EQUIPARAÇÃOÀ PESSOA JURÍDICA NAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
CIVIS
Clécio Teixeira Alves
Nélia Carolina Silva Dias
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo trazer algumas informações sobre uma nova figura
jurídica que surgiu com o advento do Código Civil Brasileiro de 2002,que classifica as
sociedades que tenham um fim econômico e a principal distinção pela estrutura e presença do
exercício de atividade intelectual, técnica, científica, artística ou literária como atividade
fim.Discutir as diferenças existentes no tratamento tributário entre pessoas físicas e pessoas
jurídicas e os motivos pelos quais ainda não há uma equiparação, de indivíduos que exercem
atividades intelectuais a pessoas jurídicas, assim como ocorre no regime empresarial.A Firma
Individual Simples, embora não denominada pela lei, pode ser verificada de forma tácita em
nossa legislação.A falta de regulamentação acerca deste instituto leva a uma desigualdade no
tratamento de indivíduos que exercem atividades econômicas de cunho intelectual, quando
não a fazer em sociedade, levando-os a procurar alternativas ilegais para se equipararem de
forma igualitária na concorrência.
Palavras Chave: Firma Individual. Regulamentação. Equiparação.
___________________________________________________________________________

25 EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DAS COTAS RACIAIS
Regiane Duarte dos Santos
Luciano Soares Maia
RESUMO
Este trabalho vem evidenciar a eficácia das políticas públicas das cotas raciais e como se dá a
aplicação do princípio da igualdade nesse âmbito, a fim de buscar o melhor caminho a
concretizar o objetivo dessas políticas e reconhecer os problemas trazidos por elas. Tem como
objetivos específicos abordar os critérios históricos e sociais que embasam a temática,
demonstrar como a evolução histórica contribuiu para a implementação de tal política,
buscando compreender desde os elementos do estado, que ditam ao final sua finalidade, bem
como estabelecer a finalidade das cotas raciais diante das desigualdades e, por fim, descrever
defesas da legitimidade frente às diferenças sociais. Para tanto, utilizou-se a pesquisa de
cunho bibliográfico, desde publicações avulsas, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, tesesetc., isto é, envolve teorias que já receberam um tratamento científico.
Palavras-Chaves: Cotas. Critérios Históricos. Efetivação do Princípio da Igualdade.
___________________________________________________________________________
26 EUTANÁSIAVS. INADMISSIBILIDADE DO “DIREITO DE MATAR”
KaromKaiquy Gomes Amaral
Gisele De Cássia Gusmão
RESUMO
O presente estudo objetiva articular e sistematizar o estudo relativo à eutanásia, no contexto
do ordenamento jurídico, como ação ou omissão médica aplicada com consentimento de
enfermo incurável. Analisar-se-ão os aspectos conceituais relativos ao tema, a exemplo das
definições de eutanásia, distanásia e ortotanásia; os aspectos éticos e jurídicos constitucionais
que envolvem o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida dos pacientes em
estado terminal; as disposições normativas que coíbem a possibilidade da prática de eutanásia
no Brasil, posto que sua prática, in tese, configura homicídio privilegiado pelo relevante valor
moral (Art. 121, §1º, do CP). Monta-se neste ponto um conflito de direitos, ou seja, o direito a
dignidade e o respeito à vontade da pessoa conflitam com o direito à vida. Nesse sentido,
questiona-se em que medida o direito à dignidade e o respeito à vontade da pessoa conflitamse com o direito à vida. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo de abordagem. As técnicas
de coleta de dados serão a pesquisa documental e bibliográfica. O estudo conclui que o mais
apropriado diante do que foi apresentado é apontar a ortotanásia como medida que não viole a
vida ou a dignidade humana, mas valoriza esses direitos. A ortotanásia é uma exigência ética
e moral, é a saída juridicamente autorizada para que seja possível um processo de morrer
acobertado de dignidade.
Palavras-Chave: Eutanásia. Direito à vida. Dignidade humana.
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27 FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
MárlonWindson Soares de Moura
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
A filiação socioafetiva é a designação jurídica para a relação entre duas pessoas a qual uma
delas exerce o poder familiar sobre aquela que, embora não seja filho biológico, é tratado por
aquele como se filho fosse. Tal realidade, recorrente em nossa sociedade, gera o desamparo
desses filhos afetivos, uma vez que sua filiação não está prevista expressamente em nosso
Código Civil. A relação fraternal não se baseia somente em questões biológicas ou civis, elas
vão além, tendo como fundamento as relações de afeto, amor, respeito e união que são
construídas pelas pessoas. Com isso, surge uma veemente necessidade de “amparar” e
resguardar os mesmos direitos aos filhos socioafetivos, preservando a sua dignidade tal qual a
de um filho havido pelas vias convencionais. Por meio do reconhecimento de que devem
dispor de tutela, quando uma criança é acolhida no seio de uma família, assim pouco importa
questões biológicas ou civis, os parentes tendem a tratá-la como igual aos demais.
Encontrando-se em uma situação de desamparo, os filhos socioafetivos devem ter por questão
de direito e justiça a garantia dos mesmos direitos de um filho “legítimo”, pois o valor do
afeto é o mais legitimo que se espera de uma relação fraternal.
Palavras-Chave: Família. Socioafetividade. Filiação.
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28 HIPNOSE COMO MEIO DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL
Jacqueline MontAlvão de Oliveira
Rodrigo Leal Teixeira
RESUMO
O presente trabalho tem por objeto a utilização da técnica clínica da hipnose como elemento
informativo probatório na fase investigativa do processo penal. A metodologia utilizada foi a
dedutiva, monográfica e hermenêutica e também a bibliográfica. O objetivo principal do
estudo é compreender a utilização do hipnotismo na área jurídica, através da aplicação da
técnica da hipnose no auxilio das investigações criminais. Para tanto se embasa teoricamente
na literatura jurídica, através das doutrinas e leis sob uma ótica do processo penal
constitucional, para defender a prática da hipnose como meio legítimo de investigação na área
criminal.
Palavras chaves: Inquérito policial. Processo penal. Prova.Investigação criminal. Hipnose.
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29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO
Lucas Silva Campos Pimenta
Jane Viviane Da Silva
RESUMO

Tema que gera bastante controvérsia doutrinária e jurisprudencial na Justiça do Trabalho é o
cabimento da condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios pela mera
sucumbência. A existência do princípio do jus postulandi, isto é,a possibilidade das partes
acompanharem suas reclamações sem a presença de um advogado, tem sido a principal
justificativa para a não concessão de honorários advocatíciosno no âmbito do direito do
trabalho. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar a possibilidade de
deferimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho,por ser uma
medida que se harmoniza com as normas e com os princípios constitucionais. Além disso, a
pesquisa científica contemplará a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios
contratuais efetuados pelos Sindicatos, tendo em vista que esse órgão tem a função de
defender os direitos e interesses coletivos e/ou individuais da categoria,assegurando aos
trabalhadores, sindicalizados ou não, a assistência judiciária gratuita nas demandas judiciais e
extrajudiciais.
Palavras-Chave: Honorários advocatícios. Justiça do trabalho. Jus postulandi. Assistência
judiciária gratuita. Sindicato.
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30 INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA – UMA CONTRIBUIÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O DESCASO DO ESTADO
Jaquilaine de Lima Santos
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
Este estudo tem como proposta fazer uma breve análise sobre o acesso à justiça, tendo como
referência a assistência judiciária gratuita, exercida pela Defensoria Pública, em prol dos
menos favorecidos. A Constituição Brasileira traz em seu bojo princípios protetores da
igualdade e da dignidade humana, além de outras garantias consideradas fundamentais em
umEstado Democrático de Direito. Dessa forma, a Defensoria Pública foi instituída com o
objetivo de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos, para que alcancema justiça e atinja a finalidade da nossa Constituição. Porém,
alguns fatores, como constantes transformações sociais, incompatibilidade de algumas normas
vigentes no país e a carência de estrutura e de recursos humanos das Defensorias Públicas,
motivaram o Supremo Tribunal Federal a aplicar a técnica da inconstitucionalidade
progressiva. Essa técnica ficou conhecida como a técnica que declara a constitucionalidade de
norma em trânsito para a inconstitucionalidade absoluta. O objetivo do Supremo Tribunal
Federal é dar prazo ao Estado para aparelhar eorganizar as Defensorias Públicas até que
atinjam o mesmo nível de organização do Ministério Público. Assim, diante do descompasso
da realidade com as normas ainda vigentes, sob a análise dos efeitos da inconstitucionalidade
progressiva, verifica-se a omissão do Estado em criar mecanismos para acompanhar as
necessidades decorrentes das transformações sociais e a (in)eficácia da lei com relação ao
acesso à justiça gratuita.
Palavras-Chave: Igualdade. Dignidade. Inconstitucionalidade. Defensoria Pública.
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31 INEFICÁCIA DA EC-72/2013 QUE TRATA DOSDIREITOS TRABALHISTAS
DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS
Manoel França Marques
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
Existem na sociedade diversos tipos de empregados, mas, neste estudo, abordaremos sobre as
mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº. 72/2013, que trata dos direitos trabalhistas
conquistados pelos empregados domésticos que, apesar de representar um papel de grande
relevância na sociedade, ainda não alcançaram todos seus direitos em relação aos demais
trabalhadores. A Emenda Constitucional nº. 72/2013, denominada de “ PEC DAS
DOMÉSTICAS”, é um avanço na legislação brasileira, na medida em que tenta equiparar e
trazer direitos igualitários aos empregados domésticos, aos urbanos e rurais. Porém, mesmo
após aprovação dessa emenda constitucional pelo Congresso Nacional, alguns desses direitos
não sofrerão efeitos de imediato, por exemplo, o FTGS e Seguro Desempregoos quais
dependem de regulamentação por parte do Governo. O presente artigo tem como objetivo
traçar uma visão geral do trabalhador doméstico ao longo da história e suas evoluções,
demonstrando como a classe é retratada com desigualdade,em que são supridos, até os dias de
hoje, de alguns de seus direitos, por exemplo, do seguro desemprego e do adicional noturno.
Palavras-Chave: Ineficácia da EC.72/2013. Direito Trabalhista. Empregado Doméstico.
FGTS. Seguro-Desemprego.
___________________________________________________________________________
32 INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO
Déborah Gonçalves Lopes
Jane Viviane da Silva
RESUMO
O afeto é o elemento vital na estruturação da família contemporânea, o vínculo sanguíneo
passa a ser coadjuvante ante da evolução do instituto familiar baseada na afinidade emocional.
O presente projeto de pesquisa tem o intuito de demonstrar a possibilidade de reponsabilidade
civil por abandono afetivo, visto queeste assunto apresenta grande problemática no que diz
respeito ao reconhecimento do dano moral, quando da negativa de afeto por parte do pai.
Necessária se faz uma análise aprofundada sobre tema tão controverso no âmbito jurídico,
apontando as consequências da ausência de afeto na vida dos filhos e, à vista disso, buscar
amenizar os danos sofridos, através da prestação pecuniária, de modo a não só proteger o filho
mas também a sociedade, visto que os valores obtidos no seio familiar (primeiro agente
socializador do ser humano) irão determinar a maneira como indivíduo agirá perante a
comunidade. A metodologia deste trabalho apresenta-se como uma pesquisa de revisão
literária, sendo necessário um levantamento bibliográfico acerca do tema.
Palavras-Chave: Afeto. Dano Moral. Prestação Pecuniária. Abandono.
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33 INTERVENÇÕES DO ESTADO NO PODER FAMILIAR E SUAS IMPLICAÇÕES

Franciele Monteiro De Souza
Jane Viviane da Silva
RESUMO
Este trabalho tem por escopo discutir as intromissões do Estado e suas implicações no poder
familiar. Para obter uma melhor compreensão acerca do tema, o presente trabalho apresentará
a evolução histórica da família desde a sua origem até os dias atuais. Em seguida, explanará
sobre o Estado, ente responsável e com atribuições definidas e delegadas pela Constituição
Federal para atuação e conformação das relações familiares. Adiante será tratado o tema
poder familiar, quando analisaremos a sua evolução no decorrer da história. Logo após, serão
expostas as modalidades existentes de intervenções do Estado no poder familiar. Objetiva-se
demonstrar para a sociedade a relevância das referidas intromissões, bem como as suas
implicações e a postura do Estado como guardião da família diante do descumprimento do
exercício do poder familiar. A metodologia utilizada é a de pesquisa, revisão de literatura e
legislação, em especial, a Constituição Federal e demais materiais que agreguem
conhecimento e facilitem a pesquisa sugerida.
Palavras-Chave: Intromissões do Estado no poder familiar. Evolução Histórica da Família.
Estado e Poder Familiar.
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34 LEI DA PALMADA: UM CONTRAPONTO ENTRE ESTADO E AUTORIDADE
DOS PAIS
Bárbara Ireno Mota
Gisele de Cássia Gusmão
RESUMO
No Brasil, mesmo após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas crianças
continuavam a ser violentadas diariamente no país. Pensando nisso, foi criada a Lei da
Palmada que chegou com o objetivo de se fazer punir aquele que maltratasse crianças seja de
forma leve ou grave. O Estado passa a intervir no que tange ao tratamento voltado para o
menor, surgem dúvidas quanto à permanência do poder familiar, se isso estaria ou não
retirando a autoridade dos titulares de direito do menor. A Lei da Palmada frente à autoridade
dos pais implicaria por analisar se ela influenciaria na autoridade destes. Trata este artigo de
uma revisão de literatura, que analisa a lei e suas limitações, verificando se a intervenção do
Estado no âmbito familiar acaba por afetar ou não a autoridade dos titulares de direito do
menor. Cumpre, através deste estudo, discutir se há ou não a permanência absoluta do poder
familiar. Após a análise de todos esses tópicos, conclui-se que a Lei da Palmada tornou-se um
método favorável à proteção do menor, pois contribui para a diminuição de atos violentos
contra crianças e adolescentes e, ainda assim, possibilita aos pais um melhor entendimento do
que vem a ser uma verdadeira forma de educação sem afastar deles sua autoridade de direito
sobre a criança e (ou) adolescente.
Palavras-Chave: Lei da Palmada. Intervenção do Estado. Autoridade dos pais.
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35 MENOR INFRATOR: VÍTIMA OU CULPADO?
Thalita Jéssica Sousa Sales Barbosa
Jovenildo Ferreira dos Santos
RESUMO
O presente estudo foi idealizado sob a ótica do direito posto, objetivando confrontar o
prognóstico da proteção integral com a realidade brasileira, buscando-se desvendar os mais
variados motivos que conduzem crianças e adolescentes à desenfreada prática de infrações;
desde aquelas oriundas da desestrutura familiar, àquelaes originárias da omissão estatal.
Inicialmente, discorre-se, de forma breve, acerca dos aspectos históricos do direito da infância
e da juventude, com o intuito de verificar o tratamento dedicado à proteção de crianças e
adolescentes, bem como a incidência de delinquência juvenil e as formas de prevenção e
repreensão aplicadas, desde as mais remotas sociedades, até o surgimento da moderna
doutrina da proteção integral, e sua adoção pelo Brasil. No momento seguinte, tratar-se-á da
responsabilidade da família quanto ao desenvolvimento do menor e, ainda, da desestruturação
da entidade familiar como causa da delinquência, associando-a à desatenção estatal para
aquela entidade. Posteriormente, abordar-se-á a responsabilidade do Estado em relação à
origem e desenvolvimento da delinquência, decorrente da falha no cumprimento integral da
legislação de amparo à criança e ao adolescente. Nesse ensejo, apresentar-se-ão os principais
dispositivos constantes da Constituição Federal de 1988 sobre o tema e, da mesma forma no
Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando-se, também, a interpretação doutrinária
acerca desses dispositivos, traçando-se as os principais aspectos principiológicos do direito da
infância e da juventude vigentes no Brasil.
Palavras-Chave: Delinquência. Proteção Integral. Criança. Adolescente. Estado.
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36 O CARÁTER PERPÉTUO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E SUAS
INCOMPATIBILIDADES CONSTITUCIONAIS
Hugo Neves Guimarães
Ana Carla Capuchinho
RESUMO
O instituto dos antecedentes criminais trata-se de fatos anteriores praticados pelo réu, que
podem ser bons ou maus e demonstram a afinidade do réu com a prática delituosa. Serve essa
análise como circunstância judicial para a aplicação dosimétrica da pena-base na primeira fase
do sistema trifásico, devendo ser valorado individualmente, assim como cada circunstância
judicial presente no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Somente será considerado o
antecedente criminal em desfavor do sentenciado, se for utilizada condenação anterior
transitada em julgado que não for utilizada para fins de reincidência, não podendo ser
utilizado, portanto, inquérito policial e processos em andamento, conforme entendimento
sumulado do STJ. A reincidência também é utilizada para majorar a pena do condenado,
porém é utilizada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena e
difere-se dos antecedentes criminais pelo fato de ser considerado reincidente se cometer novo
crime após o trânsito em julgado condenatório de crime anterior em até 5 (cinco) anos da data
do término de cumprimento de pena ou de sua extinção. Diferentemente da reincidência,

osantecedentes criminais não possuem prazo prescricional, possuindo caráter
adaeternum,estando assim em desconformidade com princípios constitucionais, como o da
dignidade da pessoa humana e o que veda a pena de caráter perpétuo (art. 5°, XLVII, “b”).
Este estudo tem como objetivo verificar se essa utilização como majorante de pena dos
antecedentes criminais perpetuamente traz grandes prejuízos ao réu, sendo que, ao ser julgado
por algum crime, tem sua pena aumentada por crime anterior que já teve sua pena cumprida,
de modo a caracterizar bis in idem. E demonstrar, no plano ideal, de que forma seria a
manutenção dos antecedentes criminais como circunstância judicial na dosimetria, desde que
possua um prazo prescricional, proporcionando uma pena mais justa ao réu.
Palavras-Chave: Antecedentes criminais. Caráter perpétuo. Princípios constitucionais.
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37 O DIREITO À SAÚDE E A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL
Lilian Fabrine Abreu Rodrigues
Carlos Eduardo Prates Fonseca
RESUMO
A saúde constitui o bem mais valioso e essencial à vida do homem, uma vez que compreende
o seu bem-estar físico, mental e social. É consagrada na Constituição Federal de 1988 como
um dos direitos sociais básicos, tida como imprescindível para a qualidade de vida. O presente
trabalho objetiva analisar a evolução histórica da saúde pública no Brasil, bem como a
conquista do direito à saúde consagrada na Constituição Federal de 1988, em conjunto com a
Lei 8.080/90 que a regulamenta, e ainda discorrer acerca dos avanços alcançados no processo
de sua efetivação e o posicionamento do judiciário frente à questão, partindo do paradigma da
saúde como direito fundamental e da necessidade de observância de preceitos constitucionais.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, feita a partir de análise de
referências teóricas, publicadas por meio de literatura científica escrita e eletrônica.
Evidenciou-se um judiciário preocupado por estabelecer a melhor interpretação das normas
que definem o direito à saúde. Identificou-se a judicialização, via de regra, como um dos
mecanismos de garantia de oferta de serviços públicos concernentes à saúde. Percebeu-se um
debate ainda incipiente entre o direito e a saúde e certo desconhecimento em relação à
complexidade do Sistema Único de Saúde, o que pode gerar interferências negativas no
orçamento da saúde locorregional; onegligenciamento do coletivo em face ao individual,
gerando desequilíbrios financeiros e comprometendo significativamente o direito à saúde.
Palavras-Chave: Saúde. Políticas Públicas. Judicialização. Direito Fundamental.
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38 O DIREITO DE PROPRIEDADE E A ALTA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA
Igor Mendes Almeida
Gisele de Cássia Gusmão
RESUMO

A carga tributária brasileira é a segunda maior da América Latina (35.9%) perdendo, apenas,
para a Argentina. De acordo com a literatura existente, a alta tributação impossibilita maior
acesso ao consumo de bens e serviços, o que contribui para o resultado do baixo índice de
desenvolvimento humano que, em comparação com 30 países listados pela OCDE, o Brasil
ocupa a última posição no ranking. Devido a essa excessiva carga tributária imposta pelo
Estado, legitimada pela democracia, os tributos passam a configurar um mecanismo de
limitação de direitos, não só o direito de propriedade, mas também todos aqueles dispostos no
artigo 5º da Constituição Federal. Além de ter um sistema que tributa excessivamente o
contribuinte, constata-se que os que gozam de uma renda mais elevada têm seu direito de
propriedade menos afetado, pois a alíquota aplicada a eles é a mesma aplicada para aqueles
que têm sua renda próxima à da base de cálculo, o que contradiz o que entendemos sobre
imposto progressivo. Dessa forma, não há que se falar em tratamento igualitário, que é
previsto na Constituição. A metodologia para o desenvolvimento deste estudo foi uma análise
de revisões literárias, junto com a Constituição Federal de 1988, e teve como objetivo geral
verificar se o direito de propriedade do contribuinte é afetado em razão da alta carga tributária
brasileira. Concluiu-se que uma reforma tributária não resolveria o problema do Brasil, o
necessário é uma reforma no sistema de gestão da arrecadação oriunda dos tributos.
Palavras-Chave: Direito de propriedade. Carga tributária. Reforma tributária.
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39 O DIREITO AO ESQUECIMENTO DOS ABSOLVIDOS EM PROCESSO
CRIMINAL FRENTE À LIBERDADE DE INFORMAÇÕES
Andréa Ramos Maia Martins
Luciano Soares Maia
RESUMO
O presente trabalho sugere uma análise do direito ao esquecimento daqueles que foram
absolvidos em processo criminal frente à liberdade de informações. Levanta-se a hipótese de
que aqueles que já cumpriram sua condenação frente à justiça, bem como aqueles que não
foram condenados, merecem ser esquecidos. Em outras palavras, parte da vida de um
indivíduo não deve ser lembrada, caso isto dificulte sua ressocialização ou traz algum
prejuízo, devendo não mais ser veiculada nos meios de comunicação. Nesse sentido, pretendese analisar o direito ao esquecimento sob aspectos diferentes, quais sejam os direitos da
personalidade dos envolvidos em processo criminal e a liberdade de comunicação da
imprensa, que representa um dos instrumentos mais importantes para a democracia de um
país. O trabalho foi estruturado em três capítulos que proporcionarão um melhor
desenvolvimento, compreensão e harmonia do relato.
Palavras-Chave: Direito ao Esquecimento, Direitos da Personalidade, Liberdade de
Informação.
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40 O EMPREGO DOMÉSTICO

Claudomiro Leite
Jane Viviane da Silva
RESUMO
Este artigo tem a finalidade de esclarecer sobre os requisitos para que se configure o emprego
doméstico, classificação dos empregados domésticos e a diferença existente entre empregada
doméstica e diarista. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base na
doutrina, Consolidação das Leis dos Trabalhadores, jurisprudências e outros artigos
científicos. Esclarecer que a configuração do vínculo no emprego doméstico não está atrelada
apenas à jornada laborada mas, sobretudo ao preenchimento dos requisitos indispensáveis e
caracterizadores da relação empregatícia, a saber: onerosidade, pessoalidade, continuidade e
subordinação nos serviços prestados. A presença desses quatro elementos definirá o vínculo
empregatício, a aquisição de direitos, amparo e fiscalização dos órgãos do governo, que atuam
nessa área.
Palavras-Chave: Vínculo empregatício; empregados domésticos; diarista; reconhecimento.
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41 O ESTUPRO MARITAL E SEUS REFLEXOS NA DIGNIDADE DA MULHER
Aíla Aragão Chaves
Welberte Ferreira de Araújo
RESUMO
A presente pesquisa tem como ponto principal analisar as possibilidades de o marido ser
processado e julgado pelo crime de estupro na constância do casamento civil ou na união
estável. A matéria ainda é pouco discutida nas doutrinas e nas jurisprudências pátrias, ante a
enorme dificuldade de se abordar o tema, pois questões outras, como a moral e os costumes
ditados pela sociedade são óbices à apuração da existência do delito retromencionado. Tratase de uma revisão de literatura, que analisou o posicionamento dos doutrinadores e dos
tribunais do país, outrossim, analisar-se-á o artigo 213 do Código Penal brasileiro em
contraposição ao Código Civil brasileiro e à lei 11.340 de 2.006, conhecida como Lei Maria
da Penha. Em contrapartida, foi exposta a dificuldade de acesso às denúncias nesses casos,
além de demonstrar as graves consequências que tal fato pode acarretar na vida da mulher ou
da companheira, evidentemente que frente ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Palavras-Chave: Estupro. União Estável. Dignidade da pessoa humana.
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42 O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS EM FACE DA REVISÃO
CRIMINAL
Eduardo Brandão Lima Júnior
Daniella Patrícia de Oliveira Porto
RESUMO

Com as inúmeras transformações que a sociedade tem sofrido, mais precisamente na esfera
social, o ser humano, conduzido por suas ideias e vontades, pratica ações inadequadas ao
convívio social, chegando,ás vezes, ceifar a vida de outrem, emanando assim, uma
responsabilidade a ele. O direito então surge para solucionar essa problemática, buscando dar
uma segurança jurídica à sociedade. Nesse sentido, o tribunal do júri é criado com a
competência para julgar esses crimes contra um bem maior, o bem à vida, bem como o direito
à liberdade. Entretanto, como as decisões são inerentes do ser humano, essas se valem de
erros, em que o próprio direito cria remédios constitucionais para corrigi-los. Este trabalho
tem o escopo de analisar a discussão doutrinária inerente à aplicabilidade da revisão criminal
tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos, uma vez que há um conflito entre
princípios constitucionais. Será feita uma revisão literária de doutrinadores com grande
hermenêutica acerca do assunto, além de utilizar base de conteúdo de sites acadêmicos, leis,
jurisprudências e artigos científicos.
Palavras-Chave: Tribunal do Júri. Princípio da soberania dos veredictos. Revisão criminal.
Competência.
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43 O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL
Nylmyckaella Soares a Silva
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
Pesquisou-se, de modo singelo, mas em busca de um paradigma de segurança social, a
possibilidade da aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Nesse
viés, promove-se o estudo crítico sobre a evolução do Estado, chegando até os dias atuais.
Demonstrar-se-á a garantia da segurança jurídica e a apreciação dos contornos teóricos sobre
a origem, os requisitos e a aplicação do princípio da insignificância. Nesse âmbito, é
imprescindível conhecer os reflexos que esse princípio pode projetar, em termos de
tranquilidade ao ambiente social. Em síntese, a ideia central deste trabalho é promover uma
análise do Princípio da Insignificância, quanto à possibilidade de sua aplicação no estágio da
investigação criminal pelo Delegado de Polícia por meio de sua competência e saber jurídico.
Fica claro que o Delegado de Polícia é o primeiro a ter contato com o ilícito penal, logo devese iniciar o inquérito policial e, de forma fundamentada, decidir com proporcionalidade e
cautela ao utilizar-se do princípio da bagatela. Proporciona-se, assim, ao Judiciário uma forma
de desafogar as mesas dos Magistrados. Diante do exposto, obrigatório adentrar no
significado do princípio e seu modo de aplicação, estimulando, assim, o conhecimento do
tema para uma nova tomada de posição.
Palavras-Chave: Princípio da insignificância. Fase de inquérito. Delegado de Polícia.
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44 OS NOVOS DIREITOS E BENEFÍCIOS DO EMPREGADO DOMÉSTICO E O
IMPACTO PARA O EMPREGADOR
ThallisRassilan Souza

Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O presente trabalho apresentará a definição do empregado doméstico, sua evolução de
maneira gradativa, os dispositivos legais que fizeram com que a equiparação do empregado
doméstico fosse possível em relação aos demais trabalhadores recepcionados pela
Consolidação das leis do trabalho (CLT), o grande marco comas mudanças jurídicas que
acorreram com a Emenda Constitucional 72 (PEC 72) e as alterações que surgiram
recentemente com a nova redação da lei 12.964/2014. Diante desses novos direitos será feito
um rápido esboço de como se deu a evolução dos direitos dos empregados domésticos frente
aos trabalhadores urbanos e rurais, esses regulamentados pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, analisar se essas mudanças irão fazer com que os empregadores tendem a
utilizar da informalidade trabalhista ou até mesmo se evitarão contratar, prejudicando assim a
classe dos domésticos, e quais seriam os impactos causados aos empregadores frente a essas
mudanças jurídicas.
Palavras-Chave: Direito ao Trabalho. Empregado doméstico. Emenda Constitucional
72/2013. Direitos trabalhistas. Tratamento discriminatório e restritivo. Princípio da Igualdade.
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45 O TRABALHO COMO MECANISMO DE REINSERÇÃO SOCIAL DO PRESO E
O DIREITO À REMIÇÃO PENAL: ESTUDO DE CASO COM REMANESCENTE DA
PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E CORPO DE BOMBEIRO
REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG
Mayara Ferreira Soares
Welberte Araújo
RESUMO
A lei de execução penal se apresenta com dupla finalidade, quais sejam: executar a sentença
penal condenatória, e proporcionar ao sentenciado condições harmônicas de reintegração
social. No entanto, a realidade tem disso diversa da teoria, pois o Estado tem dado pouca
atenção ao assunto, transformando presídios em aposentos de indesejáveis, de onde a maioria
dos condenados sai sem condições mínimas de se reintegrar a uma sociedade, sem
acometimento de novos crimes. O estudo, através da experiência de um ex-detento
beneficiado em uma parceria entre Ministério Público e Corpo de Bombeiro no ano de 2004,
na cidade de Montes Claros, irá mostrar como oportunidades de trabalho ofertadas ao preso
podme ser uma saída para o caos enfrentado nos presídios brasileiros, em que através do
trabalho, o preso poderá resgatar sua dignidade, para a convivência em sociedade. Além de
gozar de benefícios, como a remição penal, para a progressão da sua pena. A trajetória
metodológica pauta-se por um estudo de caso, com perspectiva qualitativa e, através de
entrevista semiestruturada captar as percepções de um ex-detentoressocializado, remanescente
dessa parceria.
Palavras-Chave: Ressocialização. Trabalho do Preso. Remição Penal.
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46 PODER DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Gilson Araújo do Nascimento
Ana Carla Fagundes Capuchinho
RESUMO
O Ministério Público foi alocado pela Constituição da República Federativa do Brasil como
uma Instituição permanente, una, indivisível e desvinculada de qualquer dos Poderes, o que
lhe confere independências política e funcional necessárias ao cumprimento de suas principais
funções precípuas, as quais se traduzem na defesa da ordem jurídica, do regime democrático,
e dos interesses sociais indisponíveis. O presente trabalho científico tem como objetivo
suscitar a discussão acerca da investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Para
isso, através de pesquisa bibliográfica, é trazida à tona a contraposição dos argumentos
doutrinários favoráveis e desfavoráveis, bem como analisada sua aceitação e aplicabilidade
pela jurisprudência brasileira, e suas consequências no Ordenamento Jurídico Pátrio e na
sociedade.
Palavras-Chave: Ministério Público. Investigação criminal. Estado Democrático de Direito.
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47 PREGÃO ELETRÔNICO: LICITAÇÃO ELETRÔNICA COMO MEIO DE
TRANSPARÊNCIA, AGILIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS
Elislaine Rodrigues Dias
Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente trabalho trata do tema Pregão Eletrônico. Foi realizado através de uma pesquisa de
cunho bibliográfico que enaltece as vantagens da modalidade pregão no procedimento
licitatório. Tem como objetivo geral especificar as possíveis vantagens em utilizar o pregão
eletrônico como modalidade de licitação, por sua transparência, agilidade e economia, e como
objetivos específicos, conceituar licitação desde seu surgimento,com destaquede seus
princípios e finalidades; evidenciar as possíveis vantagens da utilização do pregão para a
administração pública e para as empresas; destacar a linha jurisprudencial em volta das
questões atinentes ao pregão eletrônico. O pregão eletrônico surge como uma das formas de
modalidade licitatória do pregão que dispensa a presença física dos representantes dos órgãos
dele e/ou das entidades que dele participam, pois todo procedimento é feito por meio de
sistema eletrônico de comunicação pela internet. À vista dessa pesquisa, tem-se que o pregão
eletrônico parece viabilizar maior transparência nas licitações; revela, pois, ser um processo
ágil e econômico, tornando-se uma modalidade de licitação moderna e prática.
Palavras-Chave: Pregão Eletrônico. Licitação. Agilidade.
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48 REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
Flávia Cristina Santos
WelberteAraujo

RESUMO
O presente estudo discute a possível redução da maioridade penal e os critérios para aferir a
(in) imputabilidade penal, mostrando argumentos favoráveis, incluindo exames psíquicos para
medir se o individuo é ou não suficientemente capaz de se determinar perante os fatos e sua
potencial lesividade. Tendo em vista a reforma do Código Penal brasileiro, que ocorreu na
década de 80 do milênio passado, existe a necessidade para se ventilar reformas, já que os
tempos são outros e os menores também são outros em evolução mental. Existem
controvérsias e jogos de interesse em relação à redução da “maioridade penal”. A exemplo,
pode alguém com 16 (dezesseis) anos votar, ter a consciência para escolher seu representante,
mas não pode ser responsabilizado a pagar por suas infrações? Crimes cometidos por menores
crescem de maneira exorbitante e, entretanto, na maioria das vezes, eles são dispensados ali
mesmo, na delegacia. O Código Penal grita por uma reforma. Passaram-se décadas e o que
acontece na Lei é apenas retalhos. O Código Penal transformou-se em uma colcha de retalhos.
A evolução, a modernidade chegaram, mas deixaram a Lei, o Código penal para trás.
Palavras-Chave: Imputabilidade. Maioridade. Menoridade. Inimputabilidade. Critério.
Redução. Exame psiquiátrico.
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49 REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: BREVE RETROSPECTO HISTÓRICO
ATÉ A PROBLEMÁTICA ATUAL ADVINDA COM A PEC 171/1993
Eliana Souza Silva
Daniella Patrícia de Oliveira Porto
RESUMO
A delinquência juvenil tem aumentado de forma preocupante nos últimos anos, tornando-se
cada vez mais um problema que gera a adequação das Leis referentes à redução da maioridade
penal no Brasil, um tema polêmico que envolve e afeta diversos segmentos da sociedade
brasileira. Para o nosso atual sistema jurídico, a maioridade penal se dá aos 18 anos de idade,
sendo que tal norma encontra-se elencada em três dispositivos legais: o Artigo 228 da
Constituição Federal de 1988, o Artigo 27 do Código Penal e o Artigo 104 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90). Nos últimos anos, tem-se discutido muito
a redução da idade de imputabilidade, tendo em vista o grande número de jovens como
autores ou partícipes em diversos crimes, porém o Estatuto da Criança e do Adolescente vê a
criança e os adolescentes infratores, como pessoas em condição especial e em
desenvolvimento, necessitando de proteção diferenciada. Dessa maneira, o presente estudo
pretende, por meio de uma revisão bibliográfica, em livros, códigos, periódicos, internet e
outras literaturas relacionadas ao tema, evidenciar os diversos aspectos que envolvem a
redução da maioridade penal, dando maior ênfase às políticas públicas que tornem possíveis a
estagnação e a redução de atos infracionais e consequentemente, a diminuição da violência.
Inicialmente, fez-se necessário apresentar a evolução histórica da imputação penal na
legislação brasileira, até os dias de hoje com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao final
do trabalho, constatou-se como conclusão geral que na esfera constitucional, a polêmica
reside na possibilidade ou não da redução da maioridade penal, por tratar-se de matéria
imutável, as chamadas Cláusulas Pétreas, sendo evidenciado, neste estudo, que ainda não há

um consenso na questão da viabilidade jurídica-constitucional em relação à redução da
maioridade penal.
Palavras-Chave: Estatuto da Criança e do Adolescente. Código Penal. Direito individual.
Cláusula Pétrea. Medidas socioeducativas. Maioridade penal. Inimputabilidade.
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50 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA PRISÃO ILEGAL
Elias Pereira Alves
Wellington de Oliveira Felix
RESUMO
A prisão por consequência de algum erro judiciário ou por ausência de requisitos é uma prisão
ilegal. Sabe-se que grande é o prejuízo experimentado a qualquer pessoa que enfrenta essa
temida situação. Além do claro abalo moral vivenciado, evidencia-se também uma rotulação
social ampla em consequência de uma prisão ilegal. O dissabor não fica a cargo apenas do
cidadão injustiçado, mas da sociedade na sua integralidade, ao invés de se proliferar o
sentimento de segurança, de proteção por parte do Estado, o sentimento que fica é de medo,
de total insegurança por parte daquele que é o detentor do Jus Postulandi .Deve existir uma
atuação forte e intensiva do Estado sobre aqueles que, por sua vez, colocam em risco a
segurança, ordem pública e a paz social. Mas paraa manutenção deste poder/dever do Estado,
faz-se necessário limite para que não seja usurpado nenhum direito do cidadão. Quando o
Estado, por mais zelo que tenha nas suas ações, ainda assim efetue alguma ilegalidade, deve
ser de plano caracterizada sua a responsabilidade. Qualquer que seja a arbitrariedade efetuada
na liberdade de locomoção de um indivíduo, não é uma agressão ao individual unicamente,
mas uma agressão coletiva, toda a sociedade foi agredida e deve o Estado ser
responsabilizado.
Palavras-Chave: Prisão ilegal, responsabilidade do Estado, indenização, medida cautelar.
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51 RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO
Renata Medrado Albernaz Oliva
Luciano Soares Maia
RESUMO
O presente trabalho trata-se de pesquisa científica sobre a responsabilidade civil decorrente do
erro médico, não só do profissional da saúde, mas extensivo a todos os envolvidos no
procedimento, tratando de forma mais especifica a responsabilidade civil decorrente de erro
médico cometido por cirurgião plástico, caso a sua ação se resulte lesiva aos pacientes,
familiares e dependentes econômicos. Foi elaborado um pequeno histórico acerca do
surgimento da responsabilidade civil, sua evolução ao longo do tempo até à atualidade, à luz
dos códigos civil e de defesa do consumidor. A pesquisa trata ainda sobre os diversos tipos de
responsabilidade civil: de meio; de resultado; contratual; extracontratualetc, considerando,
inclusive, o enfoque da vigente normatividade privada.

Palavras-Chave: Responsabilidade Civil. Tipos de Responsabilidade. Paciente. Erro Médico.
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52 RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ROMPIMENTO DO NOIVADO E O
CABIMENTO DO DANO MORAL
Twan Mahatma Costa Souza
Wellington de Oliveira Félix
RESUMO
O noivado ou promessa de casamento era conhecido pelos romanos como esponsais. Existia
uma espécie de sinal esponsalícia, servindo de garantia ao pacto, no qual se o noivo não
cumprisse, perdia, e poderia até pagar o quádruplo do valor. Atualmente, o noivado é um
instituto em que os nubentes assumem o compromisso de casamento futuro, com o objetivo
de constituir uma família. Não existe no nosso ordenamento uma norma que obrigue a
cumprir tal promessa, uma vez que a vontade de casar deverá partir de ambos. No entanto,
isso não inibe o pedido de indenização pela falta de cumprimento da palavra, desde que dela
possa decorrer prejuízo patrimonial a uma das partes. O presente estudo vem demonstrar a
responsabilidade civil pelo rompimento do noivado, com enfoque principal no dano moral,
pelo qual a pessoa que rompeu a promessa de forma abusiva e sem apresentar um motivo
justo, venha a ser responsabilizada civilmente por tal atitude.
Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Dano moral. Noivado. Esponsais. Rompimento e
indenização.
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53 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO
LaysTatianne Antunes Mascarenhas
Jane Viviane da Silva
RESUMO
O presente artigo tem como finalidade verificar a possibilidade da reparação civil em
decorrência do abandono afetivo. Nas famílias antepassadas, percebia- se o menosprezo dos
pais em relação à prole. A introdução do afeto no âmbito familiar, como base fundamental e
essencial para a formação e desenvolvimento adequado e sadio dos filhos, ensejou a inserção
de novos valores. Os princípios da proteção integral e da afetividade ganharam destaque ao
estabelecer nas relações familiares a preservação pela total proteção às crianças, com absoluta
prioridade, conferindo-lhes direito ao afeto. Ao abordar a responsabilidade civil, este artigo
esclarecerá a sua conceituação e aplicabilidade. Considerando que os genitores têm a
obrigação de conferir e acompanhar o processo de formação dos filhos, para que, com o
transcorrer de sua vida, não haja traumas ou sequelas, o descumprimento de tal imposição,
ensejará a responsabilização do causador do dano. Assim sendo, deverão responder
judicialmente pelo abandono afetivo, não apenas como forma de compensação pecuniária e
auxiliar para o tratamento dos traumas psicológicos, mas sobretudo, para a demonstração do
valor do afeto. O estudo aborda as divergências doutrinárias e jurisprudências do tema
apresentado.

Palavras-Chave: Direito de família. Responsabilidade civil. Indenização. Abandono afetivo.
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54 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AO MEIO AMBIENTE
Lourenço Gonçalves Marques
Érika Daniela Rodrigues Oliveira Rabelo
RESUMO
O presente artigo visa analisar a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente,
partindo do ponto de vista conceitual de meio ambiente e sua classificação legal, bem como
analisar os princípios norteadores do direito ambiental e também englobando a classificação e
conceito de dano ambiental, bem como as formas de reparação desse dano. A
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente independe de culpa do agente, ou
seja, ocasionando dano ambiental, resta ao causador sua reparação. Essa responsabilidade está
descrita no texto constitucional, em seu artigo 225, parágrafo 3º, o qual prescreve que as
"condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar
os danos causados". Portanto, abordaremos com precisão a responsabilidade civil ambiental
por danos causados ao meio ambiente, bem como a importância de sua preservação que
garantirá uma melhor qualidade de vida às presentes e futuras gerações.
Palavras-Chave: Meio ambiente. Responsabilidade civil ambiental. Reparação dano
ambiental.
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55 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA NOS CRIMES
AMBIENTAIS
Kenya de Aline Vieira da Silveira
Ana Carla Fagundes Capucinho
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo examinar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas
por crimes ambientais, analisando se é possível incriminar as pessoas jurídicas demonstrando
uma análise da sua aplicabilidade no ordenamento jurídico, apresentando as correntes
doutrinárias concernentes à matéria. A lei oferece ao meio ambiente, além de uma tutela civil
e administrativa, uma tutela penal. As empresas e demais pessoas jurídicas apresentam uma
grande ameaça; nesse sentido, deve-se buscar sua responsabilidade também no âmbito penal
para assegurar sua preservação. Daí, tem-se o papel do direito penal como ferramenta de
combate à degradação ambiental, tornando o meio ambiente como um direito fundamental à
pessoa humana. Analisa-se para isso sua culpabilidade para a configuração da
responsabilidade penal e os requisitos do artigo terceiro da Lei 9605/98 e nos moldes da
Constituição Federal de 1988 que dispõe a responsabilidade penal à pessoa jurídica.
Palavras-Chave: Crime ambiental. Responsabilidade penal. Meioambiente.Pessoa jurídica.
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56 TRATAMENTO DISTINTO ENTRE O CÔNJUGE E O COMPANHEIRO NO QUE
SE REFERE AO DIREITO SUCESSÓRIO
Jamilie Jorge Dias
Jane Viviane da Silva
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal abordar o tratamento diferenciado dado ao
cônjuge em detrimento ao companheiro no direito sucessório brasileiro, apontando a
deficiência da norma e a necessidade de adequá-la à realidade social. Observando a história
das civilizações, nota-se que a compreensão e conceituação da família sofreram grandes
modificações com o decorrer do tempo. A evolução do conceito de família gerou o
casamento, que é a forma de formalizar as relações entre homem e mulher, sendo base da
formação familiar. Atualmente, no entanto, não mais se trata o casamento como única forma
de constituição familiar. A Constituição Federal de 1988, de forma expressa, definiu como
dever do Estado a proteção à família, incluindo a união estável como forma de entidade
familiar. Destarte, surgiram diversas legislações que buscaram regulamentar a matéria,
chegando-se nos dispositivos do atual Código Civil. Dessa forma, o referido diploma passa a
delinear a situação sucessória do cônjuge e do companheiro no ordenamento jurídico, tratando
de verificar se as disposições do Código Civil de 2002, que tratam de forma diversa o direito
sucessório do companheiro em relação aos direitos adquiridos pelo cônjuge. Serão abordadas,
de forma minuciosa, no presente trabalho, todas essas diferenças, apontando entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, bem como será feita uma análise acerca da constitucionalidade
do artigo 1.790 do Código Civil, que disciplina a sucessão do companheiro.
Palavras – Chaves: Direito das sucessões, família, cônjuge, companheiro.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

57 A IMPORTÂNCIA DA COORDENAÇÃO MOTORA NA PRÁTICA DE ESPORTE
DE ALTO RENDIMENTO: REVISÃO INTEGRATIVA
Carlos Felipe Rodrigues Reis
Matheus Augusto Starling Cavalcanti Santos
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, reunindo informações indispensáveis para
facilitar a estruturação da revisão de literatura para o trabalho científico. A prática de
atividade física e exercício físico são fundamentais na melhoria dos aspectos gerais da saúde,
como os aspectos fisiológicos e motores. Esses elementos são essenciais para a harmonia e
eficiência na execução dos movimentos corporais tanto nas práticas esportivas quanto nas
atividades cotidianas. A literatura reconhece a coordenação motora como o principal
desenvolvimento de padrões motores coordenados, sendo adquirida ao longo da experiência
de vida e evitando grande o número de crianças, adolescentes, futuros adultos e atletas

profissionais emocionalmente abalados, que conseguem se tornar estáveis, confiantes,
saudáveis, responsáveis e competentes em tudo que realizam com o profissional da área. Estes
agindo de forma precisa quanto ao assunto, terá uma participação primordial em todo o
processo.São abordados nesta revisão vários conceitos e opiniões de autores e literaturas
distintas que criam estratégias de estudos para fazer a formação do conceito entre a
importância da coordenação no esporte em si e de alto desempenho.
Palavras - chave: Coordenação motora. Esporte. Performance.
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58 A IMPORTÂNCIA DO FUTEBOL AMADOR COMO RECURSO LAZER
UTILIZADO POR ADULTOS: REVISÃO INTEGRATIVA
Lucas Mendes Cangussu
Vanessa Gonçalves Froes
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
O futebol está presente no cotidiano dos brasileiros, até daqueles que não gostam ou não se
relacionam muito intimamente com ele. Tal esporte é considerado um fenômeno sociocultural
na medida em que possibilita diferentes manifestações que são ressignificadas em diferentes
contextos ao longo do tempo, atuando na relação entre os indivíduos e a sociedade. O lazer é
compreendido como uma dimensão da cultura formada por meio das vivências lúdicas de
diferentes práticas culturais em um tempo/espaço conquistado pelo indivíduo ou grupos
sociais, a partir de relações dialéticas entre as necessidades e obrigações sociais. Além disso,
o sujeito é capaz de prover significados às atividades de lazer e aproximar-se da busca da
excitação ou prazer. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura. Para melhor
delimitação da busca pelos artigos que abordaram a temática, foram revisadas as publicações
entre os anos de 1999 e 2012. As pesquisas ocorreram nas principais bases de dados
indexadas, como MEDLINE, PUBMED, BIREME. Os descritores utilizados foram “futebol”;
“lazer”; “Futebol e Lazer” e “futebol, lazer e adultos”. Foram encontrados 362 artigos, mas
apenas22 artigos foram lidos integralmente e incluídos no desenvolvimento do estudo. Assim,
o objetivo deste trabalho é discutir a importância do futebol amador como recurso lazer.
Palavras- chave: Futebol.Lazer. Futebol Amador.
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59 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Nágila Vivian Santana
Thais Fernanda Mendes
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
O presente estudo trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa do tipo descritiva, de corte
transversal, que contou com uma amostra composta no total por 160 alunos de ambos os
sexos e dois professores, da Escola Municipal Dona Vidinha Pires situada na cidade de

Montes Claros - MG e do Centro Educacional Beliza Correia situado na cidade de Taiobeiras
- MG. O instrumento de coleta de dados foi questionários para diagnóstico da cultura corporal
direcionados aos alunos e professores. Os dados levantados foram analisados e demonstrados
através de discussões e apresentados pelo método estatístico de porcentagem que expôs a
importância dos jogos cooperativos na educação física escolar e o conhecimento dos alunos
sobre tais atividades. Conclui-se que os jogos cooperativos são um conteúdo importante na
educação física escolar, apesar da resistência de poucos alunos acostumados com o esporte
competitivo e professores caminham nesse, sentido uma vez que a escola preconiza os jogos
escolares e prefere continuar a reproduzir o que já está pronto.
Palavras-chave: Escolares. Jogos Cooperativo.Educação Física Escolar.
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60 BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA A TERCEIRA IDADE:
REVISÃO DE LITERATURA
Deylson Gomes Corrêa
José Aparecido dos Santos
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
Este estudo de revisão bibliográfica tem como objetivo identificar benefícios da musculação
na terceira idade. Para isso foram feitas pesquisas em base de dados eletrônicos a fim de
conhecer os métodos aplicados e a importância do treinamento resistido para o idoso. Através
das leituras, verificou-se que os exercícios físicos podem contribuir de forma mais eficaz na
independência funcional visando à realização das tarefas diárias dos idosos, e que o
treinamento resistido tem sido constantemente estudado por diversos autores, na busca de
mostrar como ele interfere diretamente na vida dos idosos. Conclui-se que os autores
estudados chegaram aos resultados de que o treinamento resistido é de grande importância
para que o idoso tenha uma vida funcional independente.Observa-se, na literatura em geral,
que treinamentos com diferentes abordagens são utilizados, mas trazem resultados
satisfatórios para o idoso.Sendo assim, o treinamento deve ser adaptado e individualizado
obedecendo-se às necessidades e prioridades de cada idoso.
Palavras-chave: Treinamento de força. Terceira Idade. Saúde.
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61 DIABETES: MANEJO E CONHECIMENTO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FISICA
Andréia dos SantosLeite Mendes
Marcos Vinícius Mendes de Souza
Alex Sander Freitas
RESUMO

Atualmente, dentre as principais doenças crônicas que aparecem com mais repetição na
população mundial é o Diabete Mellitus (DM). Assim, elaestá classificada entre as cinco de
maior relevância na área da saúde em todo o mundo. O objetivo do presente trabalho
foidiagnosticar, via literatura,as vertentes existentes entre a diabetes tipo1 e o conhecimento
do professor de educação física correlacionando a atividade física ao controle da doença,
buscando fazer com que a educação física, além de atividade obrigatória no currículo escolar,
seja uma ferramenta promotora da melhora dos aspectos físicos, mentais e sociais dos
portadores do Diabetes Tipo 1.A metodologia utilizada foi a revisão de bibliografia, quando
foram lidos artigos científicos, periódicos, teses de doutorados e monografias para
levantamento dos dados e discussão acerca do tema.Ao término do trabalho, foi possível
concluir a importância do professor de educação física no processo de aquisição de qualidades
determinantes no trabalho da Diabetes Tipo 1. O professor, além de mediador, deve atuar num
sentido amplo, buscando rever as situações existentes no meio que o individuo portador da
doença se insere , buscando criar situações para que, via exercício físico ou utilizando de
outras metodologias, a doença seja manejada de alguma maneira, não esquecendo os aspectos
sociais e psíquicos que tornam um portador de diabetes especial em meio aos alunos sadios.
Palavras-chave: Doenças Crônicas. Diabetes Melitus. Professor de Educação Física.
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62 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM DESENVOLVER A DANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR
Adão Marcos Barbosa dos Santos
Daniel Mendes Brito
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
A dança é uma manifestação da cultura de movimento, conteúdo relevante em todo o mundo.
Através dela pode-se promover o desenvolvimento integral. Este trabalho objetivou verificar
os fatores limitantes encontrados pelos professores de Educação Física para o ensino da dança
em suas aulas. A metodologia utilizada para o alcance do objetivo proposto foi uma revisão
de literatura, a partir de produções científicas indexadas no Scholar Google (Google
acadêmico) e Scielo. Através deste trabalho, pode-se inferir que os fatores limitantes para os
professores de Educação física trabalharem a dança são os preconceitos que os alunos ainda
têm sobre esse conteúdo, ou seja, considerarem a dança como coisa de mulher; falta de
afinidade; pouco contato com a dança durante sua formação profissional; a falta de espaço
adequado. A literatura apontou ainda a falta de interesse dos professores como um dos
principais fatores responsáveis pela negligência para com a dança no ambiente escolar.
Palavras – chave: Dança. Educação Física. Fatores Limitantes.
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63 FLEXIBILIDADE NAS ARTES MARCIAIS
Juliano da Conceição dos Santos
Wellington Danilo Soares

RESUMO
Com o surgimento das competições entre as artes marciais mistas conhecidas mundialmente
pela sigla MMA (MixalMartsArts), a prática das artes marciais e esportes de luta tem crescido
de forma significativa em todos os públicos (crianças, mulheres, jovens, adultos e até idosos).
A flexibilidade está entre as qualidades físicas mais utilizadas nos esportes de luta. Objetivouse, então, avaliar a influência da Capoeira, Karatê, Judô e JiuJitsu sobre o nível de
flexibilidade dos seus praticantes. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
quantitativa, comparativo e transversal. A amostra foi composta por 40 sujeitos (10 indivíduos
de cada arte marcial), sexo masculino, 20 a 30 anos, selecionados de forma aleatória,
praticantes (mínimo de prática de seis meses) em um das artes marciais pesquisadas
(Capoeira, Karatê, Judô e JiuJitsu), da cidade de Montes Claros – MG. Como instrumentos foi
utilizado o protocolo de três dobras cutâneas para a avaliação da composição corporal e
goniometria para a mensuração da flexibilidade. Os resultados mostraram que os praticantes
das artes marciais pesquisadas apresentam níveis considerados “Bons” para as qualidades
físicas composição corporal e flexibilidade. Na capoeira, foram evidenciados melhores níveis
de flexibilidade quando comparado com o JiuJitsu, Judô e Karatê. Conclui-se que as artes
marciais parecem contribuir de forma positiva para aotimização e a manutenção da
composição corporal e flexibilidade de seus praticantes, com evidência maior para a Capoeira
no que diz respeito à flexibilidade.
Palavras - chave: Flexibilidade. Artes marciais. Avaliação.
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64 MATURAÇÃO SEXUAL E MORFOLOGIA CORPORAL EM MENINAS DE 09 A
15 ANOS ESCOLARES DE SANTA DA PEDRA. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
PACUÍ-MG
Maria Sueli Alves Santos
Valter Geraldo Oliveira
Alex Sander Freitas
RESUMO
Os adolescentes passam por intensas mudanças físicas e biológicas, é importante conhecer
melhor tais mudanças e estudar os impactos que elas causam no indivíduo. No caso das
meninas, a menarca é um dos indicadores mais utilizados para a avaliação da maturação
sexual. O objetivo desta pesquisa foi identificar a influência da maturação sexual na
morfologia corporal em meninas de 09 a 15 anos, as quais são escolares do Distrito de Santa
da Pedra, município de São João do Pacuí-MG. Trata se de um estudo do tipo descritivo com
corte transversal e com análise quantitativa dos dados. A composição da amostra foi feita de
forma aleatória sendo selecionadas 100 meninas de 09 a 15 anos de uma escola também
aleatoriamente selecionada no município. A coleta de dados foi realizada na própria escola.
Para a realização do trabalho, foram avaliadas variáveis em três categorias, sendo somáticas
simples, somáticas compostas e maturacional. Foram feitas mensurações antropométricas do
peso, altura e posteriormente calculado o IMC. A média de idade ficou em 12,79 ± 1,71, a
média de massa corporal foi de 47,49 ± 9,74kg e de altura 155,15 ± 10,86cm, enquanto que o
IMC apresentou valores de 19,64 ± 3,14. Já passaram pela menarca 57,4% das meninas

enquanto que 41,6% ainda não, a média de idade de ocorrência desse evento foi de 13,86
anos. A variável de nível socioeconômico não foi significante para determinar a idade da
menarca.
Palavras-chave: Maturação Sexual. Escolares. Meninas.
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65 MATURAÇÃO SOMÁTICA E MORFOLOGIA CORPORAL EM ESCOLARES
DA CIDADE CORAÇÃODE JESUS- MG

Kélei Daniele Oliveira
Lucimara Munis Ribeiro
Alex Sander Freitas
RESUMO
Cada indivíduo tem um relógio biológico que regula seu processo ao estado de maturidade. A
comparação dos índices individuais possibilita assim o diagnóstico precoce de possíveis
problemas de subnutrição ou de sobrepeso e obesidade. Objetivo: Verificar a associação entre
maturação somática e morfologia corporal em escolares 11 a 14 anos de idade de Coração de
Jesus- MG. Trata-se de um estudo descritivo transversal com análise quantitativa de dados. A
população foi composta por alunos, com idade entre 11 e 14 anos, selecionada de forma
aleatória, através de sorteio simples , tendo um total de 200 alunos. A coleta foi realizada na
própria escola, sendo que se baseou em massa corporal, estatura, altura sentado,
circunferência cintura, circunferência quadril. Foram observadosnos mesmos medidas mais
elevadas
que as meninas nas medidas de
circunferências de cintura e quadril,
respectivamente os meninos tiveram uma significância de 0,123 e 0,006 ,já no PVA foram
encontrados valores bem significativos de p≤0,01 para o sexo masculino.De acordo com
resultados encontrados,a existência da associação entre maturação somática e morfologia
corporal é mais evidente durante o estirão do crescimento já que,quando crianças, essas
diferenças são, em sua maioria, imperceptíveis.
Palavras- chave: Maturação Somática. Morfologia Corporal. Obesidade.
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66 MORFOLOGIA CORPORAL, MATURAÇÃO SOMÁTICA E NÍVEL
SOCIOECONÔMICO EM ESCOLARES DE 11 A 14 ANOS NA CIDADE DE
MONTES CLAROS – MG
Ana Paula Cardoso de Souza
Keliane Soares de Oliveira
RESUMO
O objetivo deste estudo foi verificar relações existentes entre morfologia corporal, maturação
somática e nível socioeconômico em escolares de 11 a 14 anos, de ambos os sexos, de Montes
Claros - Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e com análise
quantitativa dos dados, que foi realizado no primeiro semestre de 2015 com 180 escolares,
sendo avaliado o nível socioeconômico (NSE),com a aplicação de um inquérito biossocial.

Foram medidas a massa corporal (IMC), estatura, altura sentado e o nível
socioeconômico.Para a avaliação da maturação somática, foi determinada a idade de
ocorrência do pico de velocidade e altura (PVA) a partir do maturityoff set. Foram
encontrados 45,6%de sujeitos classificados com NSE baixo, 48,9% médio e 5,6% alto. Em
relação ao status maturacional, 53,9% dos sujeitos encontram-se avançados,42,2%
normomaturos e 3,9% atrasados. Na variação da morfologia corporal associada ao status
maturacional para as variáveis massa corporal, estatura e comprimento dos membros
inferiores,os sujeitos avançados apresentam valores superiores com p=0,000 e para a altura
sentado com p=0,010. Já na associação do NSE com o status maturacional, esta não se
apresentou significativa com p=0,211. A pesquisa sugere que os sujeitos classificados como
avançados maturacionalmente apresentam valores da morfologia corporal sempre mais
elevados que seus pares normomaturos e/ou atrasados, e que o NSE não se mostroucomo
sendo um fator influenciador do status maturacional.
Palavras- chave: Morfologia Corporal. Maturação Somática. Nível Socioeconômico
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67 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS UNIVERSITÁRIOS DO PERÍODO
MATUTINO DA FUNORTE

Eduardo Santos Freitas
Pedro Paulo Ferreira Spósito
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar o nível de atividade física habitual dos acadêmicos do
curso matutino das faculdades integradas do Norte de Minas - Funorte. A amostra foi
constituída por 89 estudantes (61 femininos e 28 masculinos). Para avaliar a atividade física
habitual, foi utilizado o questionário do Baecke. Os resultados demonstraram que os
acadêmicos apresentaram valores inferiores de atividade física habitual quando comparados
com a literatura. Analisaram-se os níveis de prática entre gêneros, verificando que o gênero
masculino apresentou média superior da AFH do que feminino e isso contribuiu de forma
positiva para ele ser considerado mais ativo diariamente. Os valores da AFTL são mais
acentuados no gênero masculino, devido ao fato de preferirem esportes que envolvem um
maior desgaste físico. Os resultados deste trabalho mostraram que as taxas de realização de
atividade física são baixas quando comparadas com a literatura e quando comparadas entre os
gêneros, o masculino apresenta ser mais ativo por adotar esportes mais vigorosos, uma vez
que a prática habitual de atividades físicas é uma variável de natureza comportamental e deve
ser analisada de forma particular.
Palavras-chave: Atividade física habitual. Acadêmicos. Saúde.
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68 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
ACADÊMICOS DA ÁREA DE SAÚDE
Ana Luiza Ferreira Almeida
Samantha Mayra Fontoura da Silva

E
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Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
O ingresso no ensino superior é um período muito importante na vida das pessoas.Essa nova
fase da vida faz com que vários comportamentos já adquiridos sejam alterados. A alimentação
e a prática de atividade física são exemplos de comportamentos que podem ser alterados com
o ingresso na faculdade. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar o nível de
atividade física e os hábitos alimentares dos acadêmicos da área da saúde da Faculdade
Integrada do Norte de Minas-FUNORTE, por constituírem futuros exemplos e
disseminadores dessas informações para a comunidade. Métodos: Estudo do tipo transversal
realizado com 176 acadêmicos da área da saúde, em que foram avaliados, através de
questionários, o nível de atividade física e os hábitos alimentares. Resultados: O gênero
feminino foi representado com 104 acadêmicas com 22.94 anos (± 4.02), a massa corporal
58.32 kg (± 7.2), estatura média de 163 cm (± 007 cm) e o IMC médio de 23.52 Kg/m2 (±
2.21). O gênero masculino foi representado com 72 acadêmicos com 25.32 anos (± 6.43), a
massa corporal 72.79 kg (± 10.6), estatura média de 176 cm (± 0.77 cm) e o IMC médio de
24,59 Kg/m2 (± 3.32). Observou-se um baixo nível de atividade física das mulheres em
relação aos homens e uma alimentação desequilibrada entre os acadêmicos. Conclusão:
Apesar de a amostra ser composta por acadêmicos da área da saúde, que a princípio são
possuidores de um maior conhecimento sobre os hábitos saudáveis estes, deveriam dar
exemplo de um bom nível de atividade física e uma alimentação saudável, mas, observou-se o
contrário: um nível de atividade física baixo, principalmente entre as mulheres e uma
alimentação desequilibrada apresentada pelos acadêmicos.
Palavras–chave: Nível de atividade física. Hábitos alimentares. Promoção da Saúde.
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69 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E NÍVEL SOCIOECONÔMICO EM
ESCOLARES DE 11 A 14 ANOS DA CIDADE DE BOCAIUVA – MG
Alessandra Aparecida Monte de Jesus
GrazielleLibrelon Dias
Alex Sander Freitas
RESUMO
Um estilo de vida ativo para o adolescente se apresenta como importante benefício à saúde,
sendo que auxilia no crescimento e maturação biológica do indivíduo apresentando como
consequência um adulto saudável. O estudo procura associar o nível de atividade física ao
nível socioeconômico dos escolares de Bocaiuva-MG. Foi acompanhado de um corte
transversal e análise quantitativa de dados, a amostra referente à pesquisa foi composta por
160 escolares, sendo 80 do sexo feminino e 80 do sexo masculino entre 11 e 14 anos. Aos
participantes foi aplicado o Questionário Internacional de Atividades Física –IPAQ- versão
curta e adaptada e foram mensuradas as variáveis antropométricas de peso(kg), estatura(cm),
altura sentado(cm), circunferência da cintura (CC, cm), circunferência do quadril (CC, cm). A
seleção dos escolares foi feita aleatoriamente através de sorteio simples em escolas das redes
pública e privada de ensino da cidade de Bocaiuva. Os dados recolhidos foram introduzidos e
analisados em um software SPSS for Windows versão 20.0. Constatou-se que os alunos da
escola particular apresentaram valores maiores em todas as medidas em relação aos alunos da

escola pública, sendo níveis de significância em peso p=0,000, altura p=0,013, IMC p=0,000,
circunferência da cintura, p=0,000, circunferência do quadril p=0,001, excetuando-se a altura
sentado, Nota-se também que, em todas as variáveis, os sujeitos do NSE alto apresentam
valores mais elevados que seus pares dos NSE médio e baixo; contudo apenas a
circunferência da cintura apresentou uma variação significativa de p=0,037. No entanto, não
foi encontrada significância estatística que comprove a relação entre o nível de atividade
física e o fator socioeconômico da amostra selecionada, apresentando como resultado
p=0,804.
Palavras-chave: Nível Socioeconômico.Fatores Associados. Escolares.
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70 NÍVEL DE ATIVIDADES FÍSICAS E DESEMPENHO FÍSICO EM ESCOLARES
DE 11 A 14 ANOS DA CIDADE DE MIRABELA-MG
Thiago Santos Andrade
Wilson Douglas Rocha Bastos
Alex Sander Freitas
RESUMO
Este estudo teve como objetivo geral identificar o nível de atividades físicas e desempenho
físico em escolares em idade de 11 a 14 anos de duas escolas públicas da cidade de
Mirabela/MG. Foi caracterizado como sendo do tipo descritivo, de corte transversal e de
caráter quantitativo. Foi realizado um levantamento em escolares de ambos os sexos e que
estiveram praticando alguma atividade física. Para a realização do trabalho, foram avaliadas
variáveis de desempenho físico, sendo o teste de abdominal de 1 minuto, impulsão horizontal
e vai e vem de 20m para a determinação do VO2máx, além da aplicação do IPAQ versão
curta para a identificação do Nível de Atividade Física (NAF). Os dados foram inseridos e
analisados no software SPSS 20.0 for Windows, com a utilização de procedimentos de
estatística descritiva para a caracterização da amostra. Para as comparações entre os sexos e a
idade, foi realizada a análise da variância ANOVA (oneway) e verificou-se a existência de
associação entre o NAF e para o desempenho físico foi utilizado o Coeficiente de Pearson.
Em todos os casos, foi adotado um nível de significância de p=0,05. Foi submetida ao comitê
de ética e recebeu o Parecer Nº1.050.168, respeitando os parâmetros contidos na resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que dispõe sobre pesquisas
envolvendo seres humanos. Concluímos que, com base nessas evidências, o professor de
educação física é mais indicado para a melhora do desempenho físico desses adolescentes,
pois pode desenvolver atividades que favoreçam a aptidão física e desempenho físico tanto
dos meninos quanto das meninas que apresentaram menor significância.
Palavras- chave: Educação Física. Aptidão Física. Adolescentes. Desempenho Físico.
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71 OS MOTIVOS QUE LEVAM OS ACADÊMICOS DA FUNORTE A PRATICAREM
CAMINHADA
Eva Gabriela Guimarães Cardoso
Vanessa Laísa Ramos Fonseca
Igor Rainneh Durães Cruz

RESUMO
A caminhada vem ganhando destaque devido à sua praticidade e o baixo custo, o que permite
o acesso à maioria das pessoas que buscam uma forma de vida ativa. Nesse sentido, o objetivo
deste estudo foi investigar os motivos que levam os acadêmicos da Funorte a praticarem
caminhada. Participaram desta pesquisa 50 universitários. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi o questionário ExerciseMotivationInventory (EMI – 2). Os dados foram
analisados com o auxílio do programa Microsoft Excel 2010. Os resultados apontam cinco
motivos que levam os participantes da pesquisa a praticarem a caminhada, que foram: a) ter
um corpo saudável; b) prevenir problemas de saúde; c) ajudar a controlar o peso; d) porque
quero manter uma boa saúde; e) para me sentir mais saudável. Conclui-se que os resultados
demostraram uma grande preocupação dos participantes com sua saúde e que estes praticam
atividade física no intuito de reduzir as possibilidades de doenças, melhorando,assim, sua
qualidade de vida ebem-estar.
Palavras-chave: Atividade Física. Motivação. Caminhada.
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72 PREFERÊNCIA ESPORTIVA DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DAS
ESCOLAS PÚBLICAS DE BOCAIUVA-MG
Higor Rafael Pereira Duarte
Tulio Leal Botelho
Alex Sander Freitas
RESUMO
A Educação Física tem uma vantagem educacional que poucas disciplinas têm: o poder de
adequação do conteúdo ao grupo social em que será trabalhada (Rondinelli 2008). Com esse
fator, a pesquisa sobre preferência esportiva de escolares de escola pública da cidade de
Bocaiuva-MG tem como objetivo caracterizar a preferência esportiva, e também identificar
qual o esporte mais rejeitado pelos entrevistados. O estudo se caracteriza como sendo do tipo
descritivo, de corte transversal e com análise quali-quantitativa dos dados. A pesquisa foi
realizada com alunos de 11 a 14 anos que estão frequentes às aulas de Educação Física
selecionados aleatoriamente. Foram selecionados 200 escolares, de 1 escola pública, também
selecionada aleatoriamente. Foi utilizado um questionário semiestruturado produzido pelos
próprios autores do trabalho, com o intuito de investigar e identificar a preferência esportiva
dos escolares, as modalidades mais rejeitadas e a justificativa de suas preferências. Os dados
foram analisados a partir da utilização do software SPSS 20.0 for Windows, em que a amostra
foi caracterizada com procedimentos de estatística descritiva. Para a identificação da
preferência esportiva, foi utilizada a análise de frequência e porcentagem simples. Para as
variações entre os sexos e a idade será utilizada a análise de variância ANOVA oneway com
nível de significância de p=0,05. Os resultados obtidos pela pesquisa foram que Futsal e o
esporte com maior preferência entre os escolares tem 54,8%; em seguida o Handebol com
45,2% das respostas obtidas, o esporte com maior rejeição foi também o futsal com
43,7%,seguido também do Handebol com 20,1% dos dados coletados em terceiro Basquete
com 12,1% das respostas. Os dados analisados mostram que a influência dos amigos, família
e mídia pode ser uma válida resposta para que o futsal seja o esporte com maior preferência
dentro da escola e que o aspecto cultural pode afetar muito nas respostas dadas.

Palavras-chave: Preferência Esportiva. Educação Física. Escolares.
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73 PREVALÊNCIA DE DESVIOS POSTURAIS EM ESTUDANTES DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DO 1°AO 8° PERÍODOS DAS FACULDADES INTEGRADAS
DO NORTE DE MINAS – FUNORTE
Kelly de Souza Rodrigues
Samira Cardoso Silva
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de desvios posturais na coluna
vertebral dos estudantes que estão cursando Educação Física noturno da Funorte, de que
participaram 100 acadêmicos de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 40 anos,sendo 59% do
gênero masculino e 79% estudantes em bacharelado do curso referido. Os avaliados foram
submetidos primeiramente a uma anamnese, que constatou que 98% estão aptos a desenvolver
atividade física, a partir do PAR-Q, 6% apresentaram problemas cardíacos e 7.5%
hipertensão; 3% apresentaram dor nas articulações, tendões ou músculos. A prática da
atividade física foi assinalada por 67%, sendo que 32% praticam futebol, 20% fazem
caminhada e 15 % fazem outras atividades. A alimentação balanceada foi assinalada por 80%,
sendo que 33% assumem consumir alimentos com um alto teor de gordura saturada. O
estresse moderado foi identificado em 12% em 47% estresse leve ocasional. Em seguida,
efetivou-se uma avaliação postural na posição de pé simétrica, com vista frontal, lateral e
posterior utilizando o simetógrafo. As principais alterações posturais detectadas no plano
frontal,vista anterior foram: joelho em varo (26%), ombros e cabeça inclinados à esquerda,
representando 33% e 31%, respectivamente. No plano frontal, com vista posterior, observouse quadril inclinado à esquerda (39%) e ombro inclinado (44%), reforçando a ideia de uma
possível escoliose, desvio postural com maior prevalência na pesquisa, representando 48% da
amostra. Na avaliação com vista lateral, os ombros com rotação interna foi diagnosticado em
45% dos participantes, seguida da cabeça protusa com 39% e tronco deprimido com 34%.
Palavras- chave: Educação Física. Desvios Posturais. Avaliação Antropométrica.
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74 PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E OBESIDADE ASSOCIADOS À
ADIPOSIDADE CENTRAL EM ESCOLARES DE 6 a 10 ANOS DE IDADE DE
MONTES CLAROS – MG
Luana Francisca da Silva
Wanderson Gomes Ferreira
Alex Sander Freitas
RESUMO

O estudo teve como objetivo determinar a prevalência de excesso de peso e obesidade
associados à adiposidade central em escolares de 6 a 10 anos de Montes Claros e verificar a
variação da morfologia corporal dada pelo IMC, porcentagem de massa de acordo com Cole
et al. (2000), de acordo com sexo e idade. A amostra foi constituída de 154 crianças, sendo 84
do sexo feminino e 70 do sexo masculino, selecionadas aleatoriamente em uma escola da rede
pública. As crianças foram submetidas a avaliações antropométricas de peso e altura, dobra
cutânea tricipital e dobra cutânea subescapular. O IMC foi classificado adotando como ponto
de corte os percentis 85º e 95º. Os dados não apresentaram diferenças significativas nas
comparações das variáveis morfológicas entre os sexos, apresentando, respectivamente, para
meninos e meninas, média de 26,79± e 28,69± na massa corporal, 126,74± e 128,56± na
estatura e 126,74± e 128,56± no IMC. Já nas variáveis de dobra cutânea tricipital 12,11± e
13,94±, subescapular 7,89± e 9,80± e massa corporal 19,05± e 21,05± entre os sexos, os
resultados foram significativos. Dentre a amostra, 77,3% estavam dentro dos índices normais
de IMC, 14,9% com sobrepeso e 7.8% foram considerados obesos.
Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Adiposidade central.
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75 PREVALÊNCIA DE SOBREPESO/OBESIDADE EM ESCOLARES DE CLÁSSES
SOCIOECONÔNICAS DIFERENTES NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
Bruna Caroline Santana
Luiz Otavio de Souza Fereira
Igor Raineh Durães Cruz
RESUMO
Objetivo: Associar o estado nutricional com o nível socioeconômico de escolares da cidade de
Montes Claros – MG. Brasil. Métodos: Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo com
corte transversal. A pesquisa foi realizada com escolares do nível fundamental e médio de
ambos os sexos e com faixa etária menor/igual a 13 e superior a 13 anos. Os escolares foram
escolhidos a partir de conglomerados, e foi aplicado questionário estruturado específico,
levando em consideração a escolaridades dos pais, predominância da cor da pele e a renda
familiar. A classificação socioeconômica foi classificada em CSEA e CSEB. O estado
nutricional foi definido pelo IMC. Resultados: A prevalência de sobrepeso foi de 18,6% e a da
obesidade foi de 7,8%, de maneira que houve associação da obesidade com o baixo nível
socioeconômico. Considerações Finais: Através da análise dos dados, chega-se à conclusão de
que a baixa condição socioeconômica tem associação com o estado nutricional
(sobrepeso/obesidade) dos escolares.
Palavras- chave: Escolares. Obesidade. Condição socioeconômica.
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76 SEDENTARISMO E FATORES ASSOCIADOS EM ESCOLARES DO ENSINO
MÉDIO DE MONTES CLAROS – MG
Diego França Ferreira
Tiago Ferreira dos Santos
Alex Sander Freitas

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo investigar o nível de atividade física (NAF) de
adolescentes de Montes Claros (MG). Participaram do estudo 300 estudantes de ambos os
sexos, com 15 a 17 anos de idade. Foram avaliados pelo questionário IPAQ e um inquérito
Biossocial para o NSE. Os valores do IPAQ classificaram 2,6% dos meninos e 29,3% das
meninas como sedentários. Os resultados encontrados alertam para a alta prevalência de
sedentarismo nesse grupo, aumentando a probabilidade de adolescentes sedentários. No
entanto, outros estudos devem ser desenvolvidos para a determinação de NAF durante toda a
adolescência e dos fatores determinantes da atividade física regular.
Palavras- chave: Sedentarismo. Fatores Associados. Escolares.

ENFERMAGEM

77 A PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE A TRIAGEM NEONATAL
Elismar Veloso do Espírito Santos
Jefferson Oliveira Nobre
Tadeu Nunes Ferreira
RESUMO
A triagem neonatal é um programa que tem como objetivo a detecção de várias doenças
genéticas e erros inatos ou metabólicos, infecciosos, hematológicos, entre outros. Conhecida
também como teste do pezinho, a triagem neonatal pode ser realizada em crianças de zero a
28 dias. No Brasil, as primeiras tentativas isoladas de implantação da triagem em neonatos se
deram no ano de 1989, em diversos estados, porém sem associação ou comunicação entre si,
sendo conduzida em sua maioria por entidades filantrópicas. Em 2001, o Ministério da Saúde
criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal com o intuito de prevenir patologias sem
cura, entretanto, essas doenças têm tido bom prognóstico quando são detectadas e tratadas
desde a fase neonatal. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é analisar qual a percepção das
mães sobre a triagem neonatal. Trata-se de um estudo de análise qualitativa com caráter
transversal. A população participante será composta por mães puérperas com idade superior a
18 anos, residentes na cidade de Montes Claros- MG. A amostra será definida por meio de
saturação. Será realizada entrevista utilizando-se de um roteiro com duas questões
norteadoras. O projeto será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação
Educativa do Brasil e estará sujeito à aprovação prévia para a realização do estudo.
Palavras-chave: Triagem neonatal. Teste do Pezinho. Percepção Materna.
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78 AMAMENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO VÍNCULO NAS PRIMEIRAS HORAS DE
VIDA: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS

Tadeu Nunes Ferreira
Camilla Souza Andrade
Nathália Martins dos Santos
RESUMO
O contato pele a pele e formação do vínculo mãe-filho inicia-se ainda na sala de parto onde a
amamentação favorece este vínculo. Amamentar parece ser simples, um instinto natural,
porém seu sucesso depende de diversos fatores. O presente estudo tem como objetivo
conhecer a percepção da puérpera sobre a amamentação precoce e a formação do vínculo
mãe-filho. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa de caráter transversal,
para tanto foi realizada coleta de dados através de entrevista com puérperas na maternidade do
Hospital Universitário Clemente Farias, Montes Claros- MG, no mês de abril de 2015. Foram
definidas as seguintes categorias: Proteção objetiva, proteção subjetiva, sensações físicas e
sublimação e ambivalência. Conclusão: Amamentar não é uma missão tão instintiva como
parece, cada mulher vivencia este ato de uma forma individualizada, portanto não deve ser
considerado como um ato isento de dificuldades.
Palavras-chave: Amamentação. Percepção. Vínculo. Puérperas.
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79 A PREVALÊNCIA DE NIC III NO BRASIL
Josiele Maria Saraiva da Silva
Sabrine Bispo Tôrres
Ariadna Janice Drumond Morais
RESUMO
Este estudo objetiva conhecer a prevalência de NIC III em mulheres de 25 a 64 anos no
Brasil. O câncer do colo uterino também conhecido como câncer cervical é o câncer que mais
mata mulheres nos países subdesenvolvidos, e é o segundo que mais mata mulheres. Para que
o câncer do colo do útero se desenvolva, na maioria das vezes, é preciso que se tenha uma
infecção do vírus Papiloma Humana conhecido como HPV. O câncer do colo do útero iniciase a partir de uma lesão precursora, NIC II ou III. Trata-se de um estudo quantitativo,
realizado através de banco de dados. Os dados foram coletados no sistema de notificação do
Ministério da Saúde: Siscolo, nos meses de março e abril de 2015, compreendendo os anos de
2010 a 2014. Foram identificadas as quantidade de citopatológicos coletados durante cada
ano. Os resultados obtidos apontam uma prevalência dessas lesões que se mantém entre 2 a
4% como relatados em outros estudos. É importante que a mulher saiba como se prevenir
desse tipo de câncer, através do exame de Papanicolau.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias do Colo do Útero. Diagnóstico. Exame Papanicolau.
Neoplasia Intraepitelial Cervical.
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80 CARACTERIZAÇÃO DAS PORTADORAS DE CÂNCER DE ÚTERO E COLO
DO ÚTERO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Kamilla Mendes Souto
Simone Ferreira Lima
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O câncer de útero e colo do útero é o segundo tipo de neoplasia mais comum que acomete
mulheres em todo o mundo, estão estimados cerca de 500.000 novos casos a cada ano, tendo
maior repercussão nos países em desenvolvimento, pois têm uma característica importante,
analisada em todas as regiões do mundo que é a incidência maior de câncer uterino em
relação direta com vulnerabilidade social. Teve como objetivo conhecer a caracterização das
portadoras de câncer de útero e colo de útero. Trata-se de uma revisão integrativa segundo
artigos publicados entre 2009 a 2014. Dos 60 artigos potencialmente relevantes, 25 foram
excluídos, 35 artigos analisados integralmente, selecionados 23 artigos e incluído 12 na
revisão. Observou-se que os fatores socioeconômicos e sociodemográficos são caracterizados
pela idade, condições de escolaridade e falta de acesso ao cuidado da saúde, os fatores
epidemiológicos caracterizados pela periodicidade do Papanicolau, alimentação, sobrepeso,
tabagismo e etilismo, e os fatores clínicos caracterizados pelo início precoce da atividade
sexual, e pelo HPV e outras DSTs.
Palavras-chave: Câncer de colo do útero. Câncer uterino. HPV. Epidemiologia.
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81 CARACTERIZAÇÃO DOS PORTADORES DE CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
Kendel Barbosa Fernandes
Leonardo Silva Rodrigues
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O câncer de próstata distingui-se pelo aumento descomedido da próstata, sendo estimado
como das principais causas de doenças e morte no mundo. No Brasil, sabe-se que o câncer de
próstata é um grave problema de saúde pública e suas altas taxas de mortalidade fazem com
que essa neoplasia seja o segundo mais comum entre a população masculina, superado apenas
pelo câncer de pele não melanoma. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de
literatura que teve como objetivo caracterizar os portadores do câncer de próstata, segundo os
artigos científicos brasileiros publicados, SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), no
período de 2011 a 2014. Dos 651 artigos, apenas 49 estavam disponíveis na Íntegra.
Entretanto, dez publicações foram selecionadas segundo critério de exclusão/inclusão préestabelecidos. O estudo baseou em características sociodemográficas e socioeconômicos dos
homens portadores de neoplasia de próstata, evidenciando as seguintes características:
hereditariedade, idade ou realização de exames preventivos, escolaridade, alimentação rica em
gordura e hiperlipídica, tabagismo, etilismo e renda salarial. Conclui-se que todos esses
fatores contribuem para o diagnóstico tardio da doença e necessitando de intervenção dos
profissionais envolvidos no processo de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
próstata.

Palavras-chave: Neoplasia. Próstata. Saúde do homem.
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82 CARACTERIZAÇÃO DOS PORTADORES DE CÂNCER DE BOCA: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Brenda Leite Silva
Francielly Monteiro Soares
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
Introdução: O câncer de boca ou câncer oral é uma doença multifatorial, proveniente da
relação entre os fatores de riscos que atingem e alteram os mecanismos de controle da
propagação e desenvolvimento do ciclo celular. Objetivo: descrever a caracterização dos
portadores do câncer de boca. Esta revisão integrativa norteará,paralelo às características, as
taxas de sobrevida dos pacientes, gerando então uma visão ampla de como está transcorrendo
o tratamento da neoplasia. Métodos: Revisão integrativa que dispõe da amplitude no cenário
de pesquisa, pois seu método criterioso é capaz de sintetizar e analisar numerosos estudos
segundo a temática proposta que inclui exploração simultânea de literatura teórica e empírica
associadas às pesquisas com teor experimental e quase-experimental. Resultados e Discussão:
Posterior ao delineamento dos artigos criteriosamente analisados e interpretados de forma
apurada, discorre-se então a necessidade de caracterizar a população portadora do câncer de
boca, visando integrar a análise de sobrevida dos pacientes. Diante desses parâmetros, foram
distintamente definidas três categorias: “Perfil sociodemográfico e epidemiológico dos
portadores de câncer de boca”, “Morbimortalidade e sobrevida dos pacientes”, ”Caráter
clínico segundo o sítio anatômico”. Conclusão: Finalizando o segmento deste estudo,
percebeu-se que o câncer de boca é um dos grandes problemas nacionalmente enfrentados
pela população. Tal fato justifica-se devido ao câncer de boca ser pouco divulgado pelos
órgãos de saúde, e sua detecção ser cada vez mais extemporânea, o que gera um índice menor
de sobrevida desses pacientes.
Palavras-chave: Câncer bucal. Epidemiologia. Fatores de Risco. Higiene Bucal. Hábitos
Alimentares.
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83 CAUSAS ASSOCIADAS AOS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO
MOTOCICLISTAS: REVISÃO INTEGRATIVA
Leila das Graças Siqueira
Valdinei Ferreira de Jesus
RESUMO
O presente estudo objetivou identificar, na produção científica existente, as causas associadas
aos acidentes de trânsito envolvendomotociclistas. Trata-se de uma revisão integrativa de
literatura. A busca pelos artigos foi realizado em maio de 2015 na Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS-Bireme), pelas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS) e portal da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), considerando

as publicações disponíveis no período de 2009 a 2014. As buscas pelas produções resultaram
inicialmente em 114 produções e a partir do estabelecimento dos critérios de inclusão e
exclusão, o corpus desta revisão constitui-se em 08 artigos. Os principais resultados
evidenciaram um crescimento alarmante do número de acidentes de trânsito com a presença
das motocicletas e motociclistas,fato que está relacionado a, cada vez mais ao uso desse
veículo para trabalho e lazer. O estudo da literatura pesquisada permite concluirque as causas
associadas aos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas aumentaram expressivamente e
esse aumento é explicado apenas, em grande parte, pelo aumento da frota de motocicletas,
características individuais dos condutores,bem como as condições locais do tráfego e a falta
de educação preventiva para o trânsito,o que contribui para que os acidentes de trânsito
envolvendo motociclista tornem-se um caso de saúde pública.
Palavras- chave: Acidente de Trânsito. Motocicletas.Acidente.
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84 CONSEQUÊNCIAS DO USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Ana Monique Gomes Brito
Adriely Pereira Versiani
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO
Objetivou-se identificar as principais consequências do uso indiscriminado de antibióticos, a
partir de um estudo revisional integrativo. Foi realizada pesquisa eletrônica nas bases de
dados SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Realizou-se a busca entre os meses de fevereiro
e março de 2015. A inclusão das publicações foi definida a partir da análise dos títulos,
resumos e palavras-chave. Nos casos em que isso não foi satisfatório para definir o enquadre
das publicações, realizou-se a leitura do texto na íntegra. Foram selecionados 19 artigos;
entretanto, 06 artigos estavam presentes simultaneamente nas bases de dados pesquisadas,
tendo sido subtraídos, perfazendo o total de 11 artigos. Durante as buscas, pôde-se perceber
que as publicações relacionadas a este tema não são frequentes e, em muitas destas, as
consequências do uso indiscriminado de antibióticos não é o foco principal da pesquisa, ou
seja, não possuem o objetivo de destacar e alertar sobre os riscos desta prática que se mostra
muito comum e perigosa. Quanto ao tipo de estudo, dos 11 artigos analisados, 85% foram
textos originais e 15% de revisão, distribuídos entre: estudo transversal (22%), quantitativa
(35%), qualitativa (28%) e revisão (15%). O uso indiscriminado de antibióticos e de
medicamentos em geral pode causar danos à saúde, tais como: vesículas corporais, enjoo,
vômito, irritação, reações alérgicas, cólicas intestinais, reações cutâneas, lesão renal,
hospitalizações por quedas com ou sem fraturas, intoxicação e desidratação causada por
vômitos; podendo, ainda, nas gestantes, ser capaz de provocar efeitos tóxicos ao feto. Em
âmbito hospitalar, o risco de toxicidade, seleção de patógenos resistentes e elevação dos
custos foram citados como um problema para os pacientes que fizeram uso de antibióticos em
seu tratamento.
Palavras-chave: Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos.
Antibióticos. Intoxicação.
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85 DETERMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER DE LARINGE: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Joyce Cordeiro de Souza Ferreira
Saulo Felipe Ferreira dos Santos
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que haverá um crescimento de 60% de
novos casos de câncer até 2020 e será em regiões menos desenvolvidas. E, no Brasil, aponta
cerca de 518.510 novos casos de câncer. O câncer de laringe é responsável por
aproximadamente 73.500 mortes por ano no mundo. Este estudo teve como objetivo
descrever, baseado na literatura científica atualizada, os determinantes epidemiológicos do
câncer de laringe. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, com busca de artigos em
banco de dados, utilizando as palavras-chave do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde),
que foram: epidemiologia, câncer e laringe. Apresentação das três categorias e discussão
destas, com achados bibliográficos de fatores predisponentes para o câncer de laringe,
sintomas iniciais e manifestações clínicas após tratamentos, e morbidade e mortalidade do
câncer de laringe. Diante do levantamento de dados bibliográficos, podemos perceber os
fatores predisponentes do câncer de laringe, alterações clínicas após tratamentos e morbidade
e mortalidade do câncer de laringe e, assim, nota-se uma grande necessidade em realizar
campanhas voltadas para saúde do homem.
Palavras-chave: Epidemiologia. Câncer. Laringe.
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86 DETERMINANTES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS NOS CÂNCERES DE
FÍGADO E DE PÂNCREAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Jéssica de Amorim Neto
Ruth Gonçalves Pereira
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
A incidência do câncer de fígado e pâncreas tem aumentado consideravelmente nos últimos
anos, devido às novas caraterísticas da sociedade, aos novos estilos de vida e á exposição a
fatores de risco próprios do cotidiano da população. Essas exposições, o envelhecimento da
polução e da ocorrência das doenças infectocontagiosas e as doenças crônico-degenerativas,
são os principais fatores de risco para o desenvolvimento das neoplasias hepáticas e
pancreáticas, que são de difícil detecção devidio à apresentação tardia dos sinais e sintomas.
O objetivo desta pesquisa foi descrever os determinantes intrínsecos e extrínsecos nos
cânceres de fígado e de pâncreas, publicados na literatura científica. Trata-se de um estudo de
revisão integrativa da literatura com coleta de dados a partir de fontes secundárias, por meio
de levantamento bibliográfico Após a leitura e interpretação dos artigos selecionados, duas
categorias foram selecionadas: Fatores relacionados ao desenvolvimento do Carcinoma
Hepatocelular (CHC) e Determinantes no desenvolvimento do Carcinoma Pancreático. Foram
levantados, os fatores intrínsecos e extrínsecos do CHC e Adenocarcino pancreático,
caracterizando os principais fatores de risco dessas neoplasias. Diante dos dados levantados

pode-se identificar que vários fatores predispõem a evolução dos cânceres de fígado e
pâncreas. Essas neoplasias nem sempre são de fácil detecção e envolvem vários fatores de
risco, tornando assim mais demorados os diagnósticos, devido os sinais e sintomas serem
parecidos às outras doenças, o que dificulta a cura e a sobrevida dos pacientes com essas
neoplasias.
Palavras-chave: Epidemiologia Neoplasia. Epidemiologia Neoplasia Fígado. Neoplasia
Pâncreas. Neoplasias Hepáticas.
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87 FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER DE OVÁRIO:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Daiane Santos Gonzaga
Sarah Gomes Barbosa
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO
Anualmente, cerca de 255.000 casos novos de câncer de ovário são diagnosticados no mundo.
É caracterizado como uma doença silenciosa, embora corresponda a, no máximo, 4% dos
tumores malignos que afetam as mulheres, o câncer de ovário provoca mais danos. Este
estudo como objetivo descrever os fatores associados ao desenvolvimento do câncer ovariano,
apresentados na literatura científica. Trata-se de uma revisão integrativa segundo artigos
publicados entre 2004 a 2012. Dos 20 artigos potencialmente relevantes, 7 foram excluídos,
13 artigos analisados integralmente, selecionados 13 artigos e incluídos 10 na revisão.
Observou-se que os fatores associados ao desenvolvimento do câncer de ovário são
caracterizados pelo diagnóstico precoce, fatores de risco e a correta abordagem teraupêtica,
que predispõem à redução da mortalidade do câncer de ovário, se forem abordados
corretamente.
Palavras-chave: Câncer de Ovário. Diagnóstico. Abordagem Terapêutica.
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88FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER DE MAMA
Brunna Thaís Costa
KelyRamone Cardoso Lopes
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O câncer de mama é tido atualmente como o segundo tipo mais frequente no mundo, sendo,
também, o com maior frequência em mulheres, apresentando 22% dos casos novos
anualmente. No Brasil, observa-se o aumento tanto da incidência quanto da morbimortalidade
apresentando altos índices de mortalidade. A previsão para 2014 é de 57.120 casos novos.
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que teve como objetivo analisar a produção
científica envolvendo alguns fatores de risco envolvidos na etiologia do câncer de mama

feminino. Foram utilizadas as bases de dados SciELO, LILACS e BVS e identificados 302
artigos, dos quais 10 compuseram a amostra. Os fatores de risco estabelecidos para o
desenvolvimento do câncer de mama configuram-se como aqueles que se encontram
relacionados à vida reprodutiva da mulher. Mas, algumas outras condições associadas ao
estilo de vida têm sido referidas como possível influência positiva para a ocorrência desta
comorbidade. Conclui-se, mediante o presente estudo, que a identificação da população que se
apresenta mais vulnerável ao surgimento do câncer de mama servirá como base para uma
intervenção secundária.
Palavras-chave:
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89
FATORES
PREDISPONENTES
E
PREVENTIVOS
QUANTO
AO
DESENVOLVIMENTO DOS CÂNCERES COLORRETAL E ANAL: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
Gutemberg Mendes Oliveira
Mônica Rodrigues Marangon
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O carcinoma de colorretal e ânus correspondem à terceira causa de morte oncológica,
principalmente em países industrializados. No Brasil, sua incidência maior é na região sudeste
por ser a região mais industrializada do país. Os cânceres de colorretal e ânus têm como
fatores de risco para seu surgimento as dietas ricas em alto conteúdo de gordura, carnes
vermelhas, obesidade e sedentarismo, infecção pelo vírus do HPV, que desde a década de 80
vem aumentando e está sendo cada vez mais associado com o câncer de ânus. Este trabalho
objetiva descrever os fatores predisponentes e preventivos quanto ao desenvolvimento dos
cânceres colorretal e anal, através de revisão de literatura científica publicada entre os anos de
2010 a 2015, não sendo encontrados artigos relevantes publicados nos anos de 2014 e 2015.
Dos 257 artigos encontrados, foram eliminados 247 artigos por terem sua apresentação em
outras línguas, ano de publicação que ultrapassasse o padrão estipulado, não ser explícitos
sobre o tema câncer colorretal e/ou ânus, estarem repetidos nas bases de dados utilizadas.
Palavras-chave: Neoplasia do ânus. Neoplasia Colorretal. Neoplasia Retal.
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90FATORES RELACIONADOS À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
Cássia Gonçalves Queiroz
Isabella Batista Vieira
Gizele Ferreira David
RESUMO
A adolescência é uma fase da vida em que ocorreM transformações de nível psicológico,
afetivo, social e familiar. Os principais fatores relacionados à gravidez precoce na
adolescência são: jovens praticarem relações sexuais sem proteção, iniciação sexual antes dos

15 anos, influência de amigas, ausência de diálogo no âmbito familiar, ações da mídia e
questões envolvendo relações sociais, econômica, culturais e biológicas. Trata-se de uma
revisão integrativa. Observou-se que os fatores socioeconômicos são caracterizados pela baixa
renda familiar e baixo índice de escolaridade, os fatores culturais pela ausência de diálogo no
âmbito familiar e do receio em falar sobre a sexualidade com os filhos e fatores biológicos
relacionados com a menarca antes dos 12 anos e o início da relação sexual precoce e também
a falta de orientação sobre os métodos contraceptivos.
Palavras-chave: Gravidez Precoce.Adolescência.
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91 INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES NO CLIMATÉRIO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Priscila Lopes de Alcântara
Valesca Peixoto de Araujo
Dina Luciana Batista Andrade
RESUMO
O climatério é uma fase biológica natural da vida da mulher e não um processo patológico,
reconhecido dentro do ciclo vital feminino como um momento em que ocorrem intensas
transformações. Tem início aos 35 e término aos 65 anos nesta fase acontece uma redução dos
níveis de estrogênio circulante no organismo, marcado por várias alterações que ocorrem de
forma geral, bem como modificações, como desconfortos sexuais, ondas de calor ou
fogachos, sudorese, aumento de pressão arterial, insônia, irritabilidade, incontinência urinária,
entre outras. As taxas de prevalência da incontinência urinária se elevam com o aumento da
sobrevida, sendo mais representativas em mulheres. Objetiva-se, neste estudo, conhecer as
produções científicas nacionais que abordaram a incontinência urinária em mulheres
climatéricas e fatores relacionados, publicadas no período de 2008 a 2014. Realizou-se uma
busca on-line por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de
dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
ScientificElectronic Library Online (SciELO), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF).
Foram selecionandos 13 artigos publicado no período 2008 a 2014, que estavam disponível na
integra no idioma português. Da análise, emergiram duas categorias: Métodos utilizados para
minimizar incontinência urinária e Tipos de incontinência urinária prevalentes. Conclui-se
que o exercício de fortalecimento muscular do assoalho pélvico é o método mais utilizado; o
tipo de incontinência prevalente é a incontinência urinária de esforço. Assim ficou evidente a
importância de identificação de mecanismo que possa diminuir a perda de urina.
Palavras- chave: Climatério. Incontinência urinária. Saúde da mulher.
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92 O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO NO PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO EM TRANSPLANTADOS RENAIS: REVISÃO INTEGRATIVA
Roberta Veloso César
Virgínia Ruas Santos
Igor Raineh Durães Cruz

RESUMO
O transplante renal oferece uma melhora na qualidade de vida dos pacientes com insuficiência
renal crônica. Porém existem complicações que podem ocorrer durante o período pósoperatório desse procedimento e que são de grande relevância. Este trabalho caracteriza-se
por uma revisão integrativa com o objetivo de analisar a atuação dos enfermeiros diante do
controle de infecção no período pós- operatório em transplantados renais. Os resultados
apontaram que, diante da complexidade, o módulo de terapêutica transplante renal exige que a
equipe de enfermagem ofereça uma assistência específica, a Sistematização da Assistência de
Enfermagem pode ajudar para a projeção do trabalho da enfermagem para a diminuição do
risco de rejeições, o aumento da qualidade de vida dos transplantados renais e a credibilidade
dos serviços prestados. A assistência da enfermagem é fundamental para o sucesso do
procedimento, sendo assim, as intervenções devem estar direcionadas para a prevenção dessas
complicações.
Palavras-chave: Ambiente hospitalar. Infecção. Enfermagem.
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93 PERCEPÇÕES SOCIAIS DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS COM CÂNCER:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Maria Irenice Ferreira dos Reis
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
O crescimento desordenado de células, neoplasia, com infiltração em tecidos diversos,
processo denominado metástase, são aspectos comuns de um grupo de doenças caracterizadas
como câncer, e quando o indivíduo acometido é uma criança, esse fenômeno provoca
alterações rápidas e agressivas. Tratam-se de condições clínicas que comprometem o
indivíduo física e psicologicamente. Assim, estudos utilizando a técnica de percepção social,
que é um processo de interpretação do comportamento das outras pessoas, são necessários.
Esse método se dá em diferentes etapas. Na primeira etapa, o comportamento do outro deve
atingir os sentidos, e para que isso aconteça, eles devem estar funcionando corretamente, além
disso, é imprescindível que o ambiente forneça as condições necessárias (fase pré-psicológica
do fenômeno perceptivo). Percepção dos múltiplos papéis sociais desempenhados pelos
cuidadores de criança com câncer e diante da sociedade. O objetivo deste estudo foi de
compreender as percepções sociais dos cuidadores de criança com câncer, publicados na
literatura científica atualizada, onde se buscam as dimensões que se destacam em diversos
estudos para se obter informação, seja sobre a doença, o prognóstico, o plano terapêutico ou
sobre as condições da criança, embasando-se no interacionismo simbólico. Em comparação
com os resultados, estudos revelaram que a busca por conhecer sobre a doença é uma forma
de preparação dos cuidadores para se sentirem mais fortes, confiantes e preparados para
cuidar da criança.
Palavras-chave: Câncer infantil. Cuidadores. Percepção social.
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94 PERFIL DOS PORTADORES DE LINFOMAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
DA LITERATURA
Ana Caroline Pereira Costa
Eliane Rodrigues Mendes
Henrique Andrade Barbosa
RESUMO
Linfomas são neoplasias do sistema linforreticular, podendo ser originadas em três linhagens:
células B, T e NK (Natural Killer). E incluem os Linfomas não-Hodgkin e Linfomas
Hodgkin, sendo o LH menos comum. Objetivo: descrever o perfil dos portadores de
Linfomas. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura através de análises de
dados na literatura, com o intuito de divulgar a fundo a população acometida. No processo de
busca aos bancos de dados, foram identificados 112 artigos nos anos de 2010 a 2014,
repetidos 32 artigos e excluídos 81 artigos. No entanto, na presente revisão integrativa, foram
selecionados 16 artigos atendendo aos critérios de inclusão previamente estabelecidos.
Observou-se um aumento de mortalidade de linfomas na faixa etária entre 10 e 14 anos e
redução nas taxas de mortalidade relacionadas ao LNH, devido os avanços no tratamento com
transplante de células-tronco hematopoiéticas.
Palavras-chave: Linfomas. Linfoma não Hodgkin. Linfoma de Burkitt.
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95 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À
INTERVENÇÃO CORONARIANA PERCUTÂNEA EM UM HOSPITAL EM
MONTES CLAROS – MG
Leila das Graças Siqueira
Laura Katherine Lopes
Ana Paula Rodrigues
RESUMO
A adesão ao tratamento percutâneo tem sido uma crescente, tendo em vista os benefícios
desse tipo de tratamento. O estudo aqui apresentado objetiva traçar o perfil epidemiológico
dos pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea em um hospital filantrópico
na cidade de Montes Claros - MG. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, analítico e
quantitativo. Fizeram parte deste estudo todos os pacientes admitidos para intervenção
coronariana percutânea agendada no mês de abril de 2015.Para a coleta de dados, utilizou-se
um instrumento estruturado e após foi realizada análise descritiva dos dados. Os resultados
encontrados permitem descrever que os pacientes que se submeteram à intervenção coronária
percutânea agendada são do gênero feminino, casadas, com a média de idade de 61 anos.
Destaca-se ainda que, nos fatores de riscos identificados, a Hipertensão arterial Sistêmica
(HAS) foi o achado mais prevalente seguida por Diabetes Melitus, e que esses pacientes
apresentavam Índice de Massa Corporal alterado, estando em sobrepeso ou com quadro de
obesidade grau I e II. Conclui-se que ao analisar o perfil sócio epidemiológico dos pacientes
submetidos à intervenção coronária percutânea que essa é tida como uma modalidade de
revascularização mais comumente empregada no tratamento da doença arterial coronária,
associando-se à melhora da qualidade de vida e à redução da morbidade e da mortalidade,

especialmente em pacientes de maior risco. Em nosso meio, a intervenção coronária
percutânea é largamente utilizada tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto
no contexto da Saúde Suplementar.
Palavras-chave:Angioplastia. Infarto. Perfil Epidemiológico. Doenças Coronarianas.
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96 PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
DyemeMikelene Ribeiro Almeida
Rosélia Brito Oliveira
Gizele Ferreira David
RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui diversos fatores de risco, tanto modificáveis
quanto não modificáveis. Como não modificáveis mencionam-se os seguintes:
hereditariedade, idade, gênero e raça. Quanto aos modificáveis, incluem: dislipidemia,
tabagismo, etilismo, nível sanguíneo de glicose elevada; obesidade, sedentarismo, estresse,
má alimentação, status econômicos, nível de escolaridade e uso de contraceptivos orais
hormonais. O objetivo é identificar os fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica
(HAS). Foi utilizado o cruzamento dos seguintes descritores “Hipertensão, Fatores de Risco”
foram encontrados 709 trabalhos, sendo 446 em texto completo, 193 publicados de 2010a
2015, 70 em língua portuguesa. Os critérios de inclusão foram: trabalhos que abordassem o
tema de forma objetiva, em formato de artigos, publicados apenas no Brasil. Como critérios
de exclusão: trabalhos que não abordavam o assunto de forma precisa, teses, que não se
apresentavam na íntegra. O estudo final foi de 08 artigos científicos. O estilo de vida é
claramente um dos maiores responsáveis pela patogenicidade e alta prevalência da
hipertensão arterial sistêmica (HAS). O interesse de se investigar os fatores de risco para a
doença hipertensiva surgiu devido ao fato de observar o aumento de pessoas hipertensas que
reconheceram que precisavam se cuidar e passaram a mudar alguns hábitos, como realizar
algum tipo de atividade física, mudança na alimentação, diminuição do consumo de cigarro e
bebida alcoólica.
Palavras-chave: Hipertensão e Fatores de Risco.
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97 QUALIDADE DE VIDA DA GESTANTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE
LITERATURA
Alessandra Silva Pereira
Edinèia Aparecida Francisca Cangussu
Dina Luciana Batista Andrade

RESUMO

A gestação é um período em que a mulher vivencia diversas transformações físicas e
emocionais. Para muitas mulheres, a gestação traz consigo dúvidas e inseguranças que
exigirão, por parte delase das pessoas do seu convívio, estratégias para superar todos os
conflitos desencadeados com sua nova condição.O objetivo é identificar os fatores externos e
internos que influenciam na qualidade de vida das gestantes.A coleta de dados foi realizada
em abril de 2015 por meio de busca das publicações cientificas nacionais indexadas nas
seguintes bases de dados: Base de Dados em Enfermagem (BDENF), e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca eletrônica
ScientificElectronic Library Online (SciELO). Foram encontrados 1.973 trabalhos, sendo 872
em texto completo, 686 publicados de 2010 á 2015, 269 em língua portuguesa.Pelos números,
fica evidenciada uma alta predominância de estudos na atenção básica à saúde, sendo o
trabalho na atenção básica voltado para proteção, promoção e prevenção de eventos adversos
à saúde que de alguma maneira, interfira na qualidade de vida do usuário, gerando um
interesse maior por parte dos pesquisadores. Nas instituições hospitalares por não estarem
focadas no acompanhamento do pré-natal, não se encontram muitos estudos nessa área.
Conclui-se que a qualidade de vida no período gestacional é extremamente relevante para
saúde da gestante, seja nos extremos físicos e/ou emocionais. Seja qual for o âmbito das
alterações é de suma importância o conhecimento das possíveis intervenções a serem
realizadas na intenção de reduzir os danos que interferem de forma negativa na qualidade de
vida das gestantes.
Palavras-chave: Gravidez. Qualidade de vida.
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98 QUALIDADE DE VIDA EM ADOLESCENTES GRÁVIDAS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Stephanie Franciele Ribeiro Lopes
Thalita Felício Soares
Dina Luciana Batista Andrade
RESUMO
Conhecer as variáveis descritas na literatura especializada quanto à qualidade de vida de
adolescentes grávidas. A temática foi abordada por meio de revisão integrativa da literatura,
um instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). Realizou-se um levantamento nas
bases de dados BVS no mês de abril de 2015. Os seguintes descritores foram utilizados:
Gravidez na adolescência. Qualidade de vida. Adolescente. O corpo do estudo estruturou-se
em artigos científicos redigidos em língua portuguesa de bases de dados que
disponibilizassem o resumo e artigo na íntegra e em um corte temporal dos últimos dez anos.
A busca dos artigos resultou na construção de três categorias, a saber: Aspectos biológicos,
Aspectos psicológicos e Aspectos sociais. Considerações finais: Analisar a qualidade de vida
das adolescentes grávidas pode auxiliar na compreensão dos fatores envolvidos na própria
gravidez e subsidiar estratégias para o cuidado holístico e nortear ações de promoção à saúde.
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Qualidade de vida. Adolescente.
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99 REGISTROS DA ASSISTENCIA PRE-NATAL NO BRASIL SEGUNDO O
CARTÃO DA GESTANTE E O SISPRENATAL: REVISÃO INTEGRATIVA
Leila das Graças Siqueira
Greicykelly Duarte de Oliveira Lopes
Hilária Magalhães Pinto
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar, na literatura nacional, os registros relacionados à
assistência pré-natal no Brasil. A revisão integrativa foi com vistas a responder à questão
norteadora: Quais as evidências científicas dos registros relacionados à assistência pré-natal
no Brasil, segundo o cartão das gestantes e o sisprenatal? Realizou-se busca nas bases
SCIELO, BDENF e LILACS, no período de 2000 a 2014, empregando os descritores: cuidado
pré-natal, gestantes, sistema de informação; atenção primaria a saúde; gestão em saúde. Na
análise dos artigos, buscaram-se os eixos que guiam os registros a uma adequada assistência
ao pré-natal de baixo risco nos dezesseis estudos selecionados. Destacaram-se as atividades
desempenhadas por enfermeiros na atenção pré-natal. Conclusão: evidenciaram-se diversos
desafios para o registro de assistência qualificada ao pré-natal, atreladas à falta de recursos
materiais e educação continuada aos profissionais de enfermagem; recomenda-se o uso e
preenchimento adequado dos registros assistenciais tanto em relação ao cartão de pré-natal
quanto em relação ao sisprenatal no sentido de padronizar ações a serem desenvolvido por
toda a equipe, servindo de referencial e auxílio na tomada de decisão.
Palavras-chave: Cuidado Pré-natal. Gestantes. Sistema de Informação. Atenção Primária à
Saúde. Gestão em Saúde.
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100 RETINOPATIA DIABÉTICA: SIGNIFICADO, RELAÇÕES E EXPERIÊNCIAS
EM MULHERES
Lidiane Santos Freitas
Lorena Maria Souza Santos
Ariadna Janice Drumond Morais
RESUMO
Objetivo: Conhecer o significado da retinopatia diabética para pacientes diabéticos. Método:
Estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa, realizado em uma clínica
oftalmológica, localizada no Norte de Minas Gerais/MG, com 08 pacientes com diagnóstico
de retinopatia diabética. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas individuais do
tipo semiestruturado, transcritos na íntegra e tratados à luz da Técnica de Análise de
conteúdo. Resultados: Partiu-se da sistematização de três categorias que representam o eixo
em torno do qual o produto da dinâmica realizada se articula, a saber: O Significado da
retinopatia diabética para o paciente, Experiências adquiridas com o diagnóstico de
retinopatia diabética e Relações interpessoais advindas da retinopatia diabética.
Considerações Finais: A retinopatia diabética representa na vida dos pacientes transformações
intensas, as relações com as outras pessoas se veem alteradas, a atividades de vida diária e a
forma de vivenciar e “enxergar” o mundo também são profundamente transformadas.

Palavras-chave: Retinopatia Diabética. Diabetes Mellitus. Acontecimentos que mudam a
vida.
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101 SAÚDE DO HOMEM: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A NÃO
ADESÃO DO PÚBLICO MASCULINO NA ATENÇÃO PRIMÁERIA À SAÚDE (APS)
Roberto Fernando Viera Santos
Rodrigo Gonçalves de Oliveira
Gizele Ferreira David
RESUMO
Desde as últimas décadas, a saúde do homem vem-se destacando como um importante campo
de estudos na Saúde Coletiva. Tendo em vista que os homens apenas procuram os serviços de
Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da atenção especializada e isso tem como
consequência o agravo da morbidade, quando muitas vezes o quadro já não tem mais solução.
O público masculino é mais vulnerável à doença em relação às mulheres, pois os homens se
expõem mais às situações de risco e assim possibilitam a ocorrência de agravos para sua
saúde. Este estudo tem o objetivo de identificar os principais motivos da não adesão do
público masculino aos serviços de atenção primária a saúde. Esta pesquisa trata-se de uma
revisão integrativa baseada em evidências(PBE),os seus resultados podem ser utilizados na
prática clinica, sendo uma síntese do conhecimento gerado sobre determinado assunto. É uma
técnica que pode ser utilizada para identificar as lacunas que ainda precisam ser preenchidas
com novas pesquisas. Os estudos nos mostram que a não adesão do público masculino aos
serviços de APS é decorrente de vários mitos enraizados há séculos na nossa cultura, baseados
em crenças e valores do que é ser masculino.
Palavras-chave: Saúde do homem. Políticas Públicas. Masculinidade.
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102 SINTOMATOLOGIA
CLIMATÉRICAS

E

QUALIDADE

DE

VIDA

EM

MULHERES

Déborah Passos Miranda
Thiago Queiroz Santos
Gizele Ferreira David
RESUMO
A mulher passa por várias etapas na vida, dentre elas o climatério, período que corresponde ao
declínio dos hormônios, que ocorre geralmente entre os 35 a 45 anos de idade, passando do
período reprodutivo para o não reprodutivo. Nessa fase, ocorrem mudanças no ciclo
menstrual, e é comum as mulheres se referirem a vários tipos de sintomas. Este estudo trata de
uma revisão integrativa de literatura, que teve por objetivo identificar a sintomatologia em
mulheres climatéricas que pode influenciar em sua qualidade de vida. Observou-seque o
climatério é um período difícil na vida da mulher, diante disso é importante a mulher

conhecer os sintomas climatéricos, para saber lidar com eles no dia a dia, pois vão ocorrer no
corpo várias alterações, como as endócrinas, biológicas e fisiológicas. Como consequências
dessas alterações, ocorrerão sintomas que irão influenciar diretamente na sua qualidade de
vida, como os fogachos, a irritabilidade e a insônia, dentre outros.
Palavras-chave: Climatério. Sintomatologia. Qualidade de Vida.
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103 VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS ENFERMEIROS DO NORTE DE MINAS:
RETRATO DA PRECARIEDADE
Roberta Junia de Souza
Yala Ferreira Andrade
Ariadna Janice Drumond Morais
RESUMO
Objetivo: Avaliar o vínculo empregatício dos enfermeiros das Estratégias Saúde da Família
(ESF) do norte de Minas quanto à estabilidade oferecida para esse profissional. Método:
Pesquisa quantitativa realizada em banco de dados – CNES (Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde). A população estudada foi composta de 658 enfermeiros atuantes
nos municípios do Norte de Minas nas unidades públicas de saúde cadastradas no CNES. A
análise dos dados foi realizada através de planilhas e gráficos. Resultados:Os estudos
mostraram que a maioria dos vínculos oferecidos a esses profissionais não dão a estabilidade
desejada, comparando com as responsabilidades e atribuições assumidas pelos enfermeiros. O
contrato por prazo determinado configura-se como maioria e deixa o profissional totalmente
inseguro fazendo com que o enfermeiro busque outro vínculo para garantir uma maior
estabilidade, já que com esse tipo de vínculo não se sabe por quanto tempo o emprego é
garantido. Conclusão: A maioria dos municípios do norte de Minas não segue a Constituição
Federal que determina o acesso ao serviço público pelo concurso. A instabilidade de vínculo
interfere diretamente na garantia de permanência do profissional, pois não se pode fazer um
planejamento que garanta a assistência continuada ao paciente, o que influencia diretamente
na relação de confiança entre o profissional e o paciente.
Palavras- chave: Atenção Primária à Saúde. Enfermagem em Saúde Pública. Profissionais da
Saúde. Trabalhadores.
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104 VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E FAMILIARES ACERCA
DA ESQUIZOFRENIA
Érica Graciele Soares Pereira
Juliana de Souza Silva
Ariadna Janice Drumond Morais
RESUMO
Objetivo: Conhecer a visão dos profissionais de enfermagem e familiares acerca da
esquizofrenia.Materiais e Métodos: A temática foi abordada por meio derevisão integrativa da

literatura. Realizou-se um levantamento nas bases de dados BDENF,LILACS e SciELO no
mês de abril de 2015. Os seguintes descritores foram utilizados combinados de dois a dois:
esquizofrenia, relações familiares e assistência ao paciente. Fizeram parte do estudo artigos
científicos em português que disponibilizassem o resumo nas respectivas bases de dados e
com corte temporal nos últimos dez anos. Resultados: Após a análise dos dados,
identificaram-se três categorias, a saber: A saúde mental historicamente construída, A
esquizofrenia na percepção familiar e Estratégias para abordagem ao paciente esquizofrênico.
Conclusão: A percepção dos familiares em relação à esquizofrenia relaciona-se a sentimentos
intensos de desespero, culpa e medo. Nesse contexto, a equipe possui o dever de acolher a
família, auxiliando no processo de aceitação e resiliência, ressaltando o cuidado integral e a
importância da família para o paciente esquizofrênico.
Palavras-chave:Esquizofrenia. Relações Familiares. Percepção. Assistência ao Paciente.
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ENGENHARIA CIVIL

105 A CURA DO CONCRETO E SUA IMPORTÂNCIA ESTRUTURAL
Álvaro José Mendes de Souza
Hélio Junio de Jesus
Armando Macêdo Chaves
RESUMO
O presente artigo tem comotema a importância da cura do concreto para a segurança
estrutural das edificações. Foi realizada uma revisão de literatura sobre o assunto, analisando
os seguintes aspectos: a importância da cura para a segurança estrutural, fatores adversos que
influenciam no processo, e os principais métodos de cura e sua respectiva aplicação para cada
situação. A cura do concreto consiste em uma série de medidas para assegurar o processo de
hidratação do aglomerante da mistura, com o objetivo de garantir as propriedades desejadas,
evitando-se assim, perda de resistência do concreto utilizado na estrutura, como também, o
aparecimento de patologias decorrentes do processo. A cura eficaz garante à estrutura, a
minimização de problemas futuros. Entre os fatores que acarretam para uma estrutura uma
longa vida útil e sadia, será destacado o método a utilizar em cada caso e os fatores que
determinam a escolha. O concreto necessita de um tempo de desidratação, para que suporte os
esforços solicitantes, conforme foi projetado. Quanto mais seco e agressivo o meio, maior e
mais rápida é a desidratação do concreto, sendo esse fator, essencial para se conhecer as
condições onde se vai trabalhar com ele. Este processo pelo qual passa o concreto após o seu
adensamento envolve propriedades físicas, químicas e mecânicas, que se resumem na
evaporação da água presente no meio, devido a fatores climáticos, quando a boa e correta
desidratação ocorre em período determinado para cada estrutura, oferecendo a resistência aos
esforços solicitantes.
Palavras-chave: Cura do Concreto. Hidratação do Concreto. Concreto. Patologias do
concreto.
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106 A INTRODUÇÃO DO ASFALTO-BORRACHA NA PAVIMENTAÇÃO
Renato Kaíque Maciel Souza
Rodrigo dos Santos Souza
Mercio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Na construção civil, a necessidade de inovações que trazem benefícios a futuras construções
faz com que pesquisadores criem diferentes materiais e técnicas que aperfeiçoem a sua
qualidade funcional e estrutural. No Brasil, o transporte se caracteriza como rodoviário, sendo
assim, tem-se a necessidade de procurar melhorias ao grave problema das pavimentações. Os
pneus inservíveis ocupam papel de destaque na discussão dos impactos sanitários e
ambientais, pois seus resíduos constituem um problema sério em todo o mundo pelo volume
acumulado, pela carência de aterros e pelos perigos à saúde pública associados a esses aterros
(cf. ALBUQUERQUE NETO, 2005; REDA TAHA et al., 2008). Este artigo tem como
objetivo principal buscar uma nova forma de trabalhar a viabilidade da adição de borracha de
pneus na aplicação do pavimento.
Palavras-chave: Asfalto borracha. Construção Ecológica. Inovação Asfáltica. Pavimentação
Ecológica.
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107 A UTILIZAÇÃO DO ENTULHO COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL NA
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ARGAMASSA PARA VEDAÇÃO
Diogo Costa de Jesus
Otacílio Cardoso Lopes
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
O setor industrial de materiais de construção, as indústrias de cerâmica e cimento destacam-se
como grandes consumidores de recursos naturais e energia. Ao mesmo tempo, representam,
os principais geradores de resíduos, bem como os principais responsáveis pela emissão de
gases na atmosfera. Nesse sentido, surge a preocupação com o depósito dos resíduos da
Construção Civil, provenientes do crescimento populacional, programas de incentivo ao
crescimento urbano e também pela necessidade de infraestrutura em saneamento básico,
habitação e urbanização. Os RCD, Resíduos de Construções e Demolições, apresentam, em
sua composição, quase 80% de material que pode ser reciclado, sendo a maior parteresíduos
cerâmicos, concreto e areia. O objetivo deste trabalho foi produzir um bloco de vedação, a
partir de Agregados Reciclados de entulho de classe A, cimento Portland e cal. A relevância
da pesquisa se justificou pelo fato de o bloco resultante não necessitar de extração de mais
recursos naturais e nem de queima. Consequentemente, esse processo não produz gastos com
energia na sua produção e elimina a emissão de CO² na atmosfera.
Palavras-chave:Entulho. Sustentabilidade ambiental. Construções e Demolições.
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108 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE LAJES MACIÇAS E LAJES PRÉFABRICADAS
DjeisonÍvans de Oliveira Silva
Gabriel Rodrigues Corrêa
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
Com a facilidade da aquisição da casa própria através do Programa Minha Casa Minha Vida,
pequenos, médios e grandes empresários vêm investindo no ramo da construção civil, tanto na
construção de pequenas edificações como na construção de grandes condomínios. Visando ter
uma maior lucratividade, existe uma grande preocupação em minimizar custos em todas as
etapas da obra, portanto se faz imprescindível uma análise criteriosa de diversos aspectos,
como tipos de matérias a serem utilizados, métodos construtivos e mão de obra. As lajes são
responsáveis por uma parcela significativa do orçamento de uma obra. Com o passar dos
anos, até mesmo para atender a uma exigência do mercado, as lajes foram evoluindo e, nos
dias de hoje, temos diversos métodos construtivos e diversos tipos de lajes, como as
alveolares, cogumelo, maciças, nervuradas e lajes pré-fabricadas. Os dois métodos que mais
se destacam são as lajes maciças e as lajes pré-fabricadas. Este artigo demonstra um
comparativo entre estes dois métodos construtivos, buscando determinar qual método gera o
melhor custo beneficio.
Palavra-Chave: Lajes Maciças. Lajes Pré-Fabricadas. Construção Civil.
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109 AVALIAÇÃO DA DESTINAÇÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA
CIDADE DE MONTES CLAROS – MG
LaicyFrancielle Dias
Ludiane Cristine Cardoso Rodrigues
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O crescimento do setor de Construção Civil é notório na cidade de Montes Claros nas últimas
décadas. Contudo, a expansão acelerada do número de empreendimentos, associada à falta de
cuidados ambientais, apresenta impactos na qualidade de vida da população, em um momento
em que se discute o desenvolvimento sustentável em todos os setores da sociedade. Estudos
apontam que o setor da construção civil é um dos maiores geradores de resíduos sólidos da
atualidade, comparando-se aos outros tipos de resíduos. Constata-se que, apesar da existência
de leis que disciplinam o setor, nas esferas federal, estadual e municipal, pouco tem sido feito
para seu atendimento. O presente trabalho é uma avaliação do manejo e tratamento dos
resíduos da construção civil na cidade de Montes Claros – MG, fazendo a comparação com a
cidade de Belo Horizonte - MG que, por, sua vez, foi estudada e escolhida por ter sido um
exemplo bem sucedido na legislação. Montes Claros, de acordo com os dados vigentes, não
está de acordo com a legislação proposta.
Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil. Sustentabilidade. Legislação Ambiental.
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110 AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA ÁGUA PARA TODOS
Bernardo França Dias Simoes
Wenderson Lucas Marques
Maria Aparecida Patto Graciano Chaves
RESUMO
Este artigo tem como escopo apresentar considerações acerca de um programa governamental
de captação de água de chuva (ÁGUA PARA TODOS), suas vantagens e resultados. Para
atingir o objetivo desejado, o método adotado foi o de pesquisa científica e visita de campo à
cidade de Capitão Enéas-MG, com a finalidade de se buscar o embasamento necessário para a
elucidação do estudo. Para um melhor entendimento do tema referido, aborda-se o sistema de
captação de águas pluviais, origem e funcionamento do programa. Posteriormente, destaca-se
a importância do programa nos dias atuais, lidamos com escassez hídrica.
PALAVRAS-CHAVE: Águas pluviais. Escassez hídrica. Captação. Programa
governamental.
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111 BORRACHA: USO SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
COMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
Larissa Rosângela de Moura
Thayane Sharon da Cruz Nobre
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
O setor de construção civil tem se beneficiado de forma considerável com a inserção de
matéria-prima no mercado, produzida através de reciclagem de resíduos sólidos. Esta
alternativa contribui diretamente com a preservação do meio ambiente e minimiza parte dos
problemas relacionados à deposição de resíduos feita de forma incorreta. A borracha, por
exemplo, tem um grande índice de utilização e, ao mesmo tempo, representa potencial risco
ao meio ambiente, sempre que seu descarte não é feito de forma correta. Com isso, o grande
número de pneus descartados de forma incorreta nas últimas décadas no Brasil se tornou
motivo de grande preocupação para a humanidade, sendo necessária a adoção de medidas que
favoreçam o seu reaproveitamento. Assim, o presente trabalho tem como objetivo discutir
sobre a reciclagem de pneus descartados no Brasil, bem como sobre a possibilidade da
reutilização dos resíduos de borracha para pavimentação na construção civil.
Palavras-chave: Borracha. Pneus Inservíveis. Composição Asfáltica.
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112 COMPARAÇÃO DE CUSTOS-BENEFÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO
VERTICAL INTERNA FEITO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E
DRYWALL

Fernando Henrique Freitas Almeida
Rodrigo Muriel Saraiva Souto
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
Nas últimas décadas o setor da construção civil vem apresentando um grande crescimento no
mercado nacional. Visando a esse aumento, surge a necessidade de adotar-se novos métodos
construtivos mais eficazes propondo-se a aumentar a eficiência, diminuir custos e
desperdícios para melhorar a qualidade do produto final. O desenvolvimento deste projeto de
pesquisa visa apresentar um comparativo entre dois métodos construtivos de vedação interna
distintos, a alvenaria de tijolo cerâmico e a técnica construtiva em drywall. Este trabalho
focou em mostrar as vantagens e desvantagens dos métodos construtivos, tanto na questão
econômica quanto na operacional, com o objetivo de verificar a viabilidade econômica e
técnico social das alvenarias internas em residências de pequeno a médio porte na cidade de
Montes Claros - MG. Os dados desta pesquisa bibliográfica foram obtidos através de cálculos,
orçamentos, tabelas de composição de custos da PINI, do SINAPI, comércios da cidade de
Montes Claros – MG, e consultas a empresas especializadas em drywall.
Palavras-chave:Drywall. Vedação. Bloco-Cerâmico. Comparativo. Custos. Alvenaria.
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113 COMPARAÇÃO ENTRE TELHAS
PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

DE

CONCRETO

E

BARRO

–

Pedro Henrique dos Anjos Nogueira
Thiago Henrique Miranda
Maria Aparecida Patto Graciano Chaves
RESUMO
A decisão sobre o material da telha pode impactar na durabilidade, resistência, estética e custo
de uma obra. Compostas de cimento, agregados, água e aditivos, as telhas de concreto são
componentes para uma cobertura, assim como as telhas de barro, e tem essencialmente forma
retangular e perfis geralmente ondulados. Este projeto de pesquisa tem como objetivo
demonstrar o conhecimento sobre a telha de concreto e barro, contextualizando sua historia
desde o principio com a fabricação das primeiras telhas e o seu desenvolvimento até a
atualidade. Foram analisadas as características físicas e mecânicas das telhas de concreto,
comparando-as com as características físicas e mecânicas das telhas de barro, sendo o local de
estudo o laboratório do campus das Faculdades Integradas do Norte de Minas (FUNORTE), e
tendo como corpo de prova as telhas de concreto de perfil tradição, sem pigmentação, e as
telhas de barro do perfil colonial, comercializadas na cidade de Montes Claros – MG. Os
ensaios laboratoriais foram executados conforme as normas da ABNT, e os resultados
demonstraram a qualidade das telhas, para posteriormente, serem avaliadas pelos profissionais
atuantes no setor, tomando-os como base na escolha de telhas em suas edificações.
Palavras-Chave: Telhas de concreto. Telhas de barro. Construção civil. Sustentabilidade.
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114 COMPARATIVO FINANCEIRO: PROCESSO CONSTRUTIVO POR MEIO DE
ALVENARIA ESTRUTURAL E DE CONCRETO ARMADO, BASEADO NAS
TABELAS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI E DA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

Frederico Alves Botelho
Geraldo Freire Lima
Alini F. Bicalho Noronha
RESUMO
Sabe-se que hoje as empresas da Construção Civil não sobrevivem em um mercado
competitivo sem um bom planejamento de suas finanças e de seus investimentos, sendo que a
plena execução de uma obra exige um melhor planejamento em relação ao tempo de sua
execução e dos recursos financeiros disponibilizados, fato que torna decisivo para o sucesso
do empreendimento e que garante a solução dos possíveis problemas e obstáculos financeiros.
Dessa forma, este estudo objetiva apresentar um comparativo correlacionando os processos
construtivos por meio de alvenaria estrutural e de concreto armado, baseado nos dois
principais sistemas de custos: o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI e pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas SETOP. O estudo baseou-se em uma revisão da literatura do tema em questão, sendo
realizado a partir de pesquisas documentais e bibliográficas visando ao processo construtivo
por meio de alvenaria estrutural e de concreto armado, destacando a diversidade de valores e
dos métodos utilizados para a formulação de preços de serviços destinados à Construção
Civil. Na comparação entre os sistemas de estrutura em concreto armado e alvenaria
estrutural, obteve-se que o custo com o conjunto alvenaria, super estrutura e revestimento é
mais baixo na alvenaria estrutural. Além disso, por apresentar maior produtividade em certas
atividades o custo com mão de obra na alvenaria estrutural também é mais barato. Na soma de
todos os itens da obra, o sistema em alvenaria estrutural apresentou uma redução em relação
ao concreto armado.
Palavras-Chave: Comparativo Financeiro. Alvenaria Estrutural. Concreto Armado. SINAPI.
SETOP.
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115 CONCRETO BETUMINOSO COM ADIÇÃO DE CAL
Heveraldo George Gomes Nogueira
Mario Michael Machado Batista
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A malha asfáltica é constituída por três camadas: a sub-base, a base e o revestimento asfáltico.
Atualmente existem vários tipos de asfaltos modificados prontos para atender às necessidades
que as condições climáticas exigem, proporcionando maior rigidez, maior módulo de
resiliência e resistência, além de propiciar um menor custo com manutenção das

rodovias.Entre os modificadores que estão sendo utilizados atualmente, tem-se a cal, que é
obtida através do processo de calcinação de pedras calcárias. Existem maneiras diferentes
para se empregar a cal na mallha asfáltica, pode ser adicionada sob a forma de fíler ou de
calda no agregado graúdo seco ou úmido. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da
mistura de cal em material do tipo CBUQ usado na produção e manutenção das rodovias
brasileiras, observando o desempenho da malha asfáltica com a mistura de cal em sua
composição e comparar o custo benefício da obra com a integração da cal na malha asfáltica.
Palavras-chave: Malha asfáltica. Cal.Custo beneficio.
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116 CONCRETO COM AGREGADO RECICLÁVEL
Corina Lopes de Oliveira
Ludmilla Magalhães Maia
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
Desde a antiguidade, o homem modifica o ambiente em que habita, de forma a adaptá-lo
conforme sua necessidade, cultura e hábitos de vida. Utilizando os recursos naturais, as
construções civis foram sendo edificadas ao longo do tempo. Contudo, nem sempre houve um
planejamento adequado e hoje a natureza dá sinais de esgotamento dos recursos que,
anteriormente, eram considerados como renováveis. Aliado a isso, destaca-se a poluição,
sobretudo por parte do setor de construção civil, que sempre depositou na natureza resíduos
sólidos provenientes da sua atividade. Com base nisso, algumas alternativas vem sendo
estudadas, de maneira a minimizar esses efeitos, como é o caso da utilização de resíduos
recicláveis, tal como o concreto com agregado reciclável, que, evidencia como uma opção
viável para a construção civil. Assim, o presente trabalho se propôs a estudar, mediante a
realização de uma revisão de literatura, justamente uma alternativa sustentável, que consiste
na utilização do agregado reciclado na produção de concreto, com o objetivo de pesquisar se a
utilização de agregados reciclados é uma opção ecológica que pode ser usada na fabricação de
concreto; identificar se a utilização de agregados reciclados está em conformidade com os
requisitos técnicos, no âmbito da construção civil e verificar se o uso de agregados reciclados
na composição de concreto atende a interesses econômicos e ambientais. A revisão de
literatura foi desenvolvida com base em artigos científicos publicados, livros e monografias.
Palavras-chave:Construção civil. Meio ambiente. Agregado reciclado. Concreto.
Sustentabilidade.
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117 CONDIÇÕES DE MOBILIDADE INFLUENCIADAS POR POLOS GERADORES
DE VIAGENS

EmillieFabianneR. Ferreira
Viviane Alves Costa
Anny Barbosa de Sá Hollanda

RESUMO
A mobilidade urbana vem sendo diretamente afetada pelo crescimento desordenado das
cidades. As vias ainda possuem a estrutura de quando foram primeiramente planejadas,
quando o fluxo de veículos era menor e a quantidade de passageiros e cargas transportadas
ainda não causava transtornos no trânsito. Com o aumento da importância do automóvel para
a sociedade, as questões de mobilidade tornaram-se assunto de grande importância, em
detrimento do aumento da frota de veículos e os congestionamentos ocasionados por esse
avanço. Tais problemas são agravados pela presença dos Polos Geradores de Viagens,
empreendimentos de médio e grande porte que atraem um fluxo de pessoas em busca de
produtos e serviços. Identificar as condições da mobilidade urbana na região nordeste da
cidade de Montes Claros, onde se encontram três grandes polos geradores de viagens. Sendo
assim, o presente estudo propõe observar as vias do entorno de três institutos de ensino
superior: a FUNORTE, as FASA e a UFMG. De acordo com a metodologia posposta pela
CET-SP, fez-se necessária a análise do fluxo de veículos em horários críticos, além de coleta
de informações dos próprios empreendimentos, a fim de procurar maneiras que atenuem os
reflexos negativos decorrentes da presença dos Polos Geradores de Viagens em questão.
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Fluxo de Veículos. Polos Geradores de Viagens. CETSP. Montes Claros.
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118 CRESCIMENTO DA APLICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA NO BRASIL
Cosme Domingos Aguiar Siqueira
Luan Gonçalves Matos
Fabrício Antonio Pimenta de Faria
RESUMO
Este artigo vem abordar o uso de estruturas metálicas, observando as características de
produção de empresas especializadas na fabricação e comercialização de estruturas de aço,
com perspectivas de investimento em âmbito nacional, evidenciando projetos de implantação
do material, ressaltando as dificuldades e prospectivas para os próximos anos. Foi feito um
estudo através de empresas especializadas em Aço, como a CBCA (Centro Brasileiro de
Construção em Aço) esse centro procura, através de pesquisas em empresas nacionais filiadas,
a sustentabilidade do aço; de revistas eletrônicas e artigos científicos, mostra-se que há grande
potencial de crescimento na aplicação do aço na construção civil, em parte por conta das
propriedades técnicas do aço, leveza do material e fácil aplicação e com principal
característica de ser um material de uso reciclável, com o objetivo de minimizar os impactos
ambientais causados pela construção civil, que hoje é um dos maiores agressores do meio
ambiente, esse setor vem sendo impulsionado através de pesquisa e estudos trazendo
inovações para o meio construtivo, com várias finalidades de uso, como em shopping,
ginásios e fabricas garantindo mais vãos às estruturas construídas. Porém, o crescimento do
uso do aço na construção civil enfrenta alguns obstáculos, que podem estar relacionados
diretamente com a economia da cidade ou até mesmo com questões culturais, pois muitos
empreendedores e até mesmo construtores preferem optar pela utilização das estruturas na
construção civil pelo método tradicional, o concreto armado.

Palavra-chave: Estruturas metálicas. Sustentabilidade. Meio ambiente.
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119 DRENAGEM PLUVIAL E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PARA ÁREA DE
PAISAGISMO
Bruno Ramalho
Ramon Gustavo
Renata Silva Moura
RESUMO
A existência de problemas como enchentes, inundações e o acumulo desordenado de cursos
d’água em áreas urbanas, são os motivos que levaram a escolha do tema e desenvolvimento
desta pesquisa. Pois esses problemas acontecem em função de vários aspectos políticos,
sociais, econômicos e ambientais. Para minimizar este fato foram feitos estudos e
levantamento em campo com registros fotográficos e calculado o volume total de água. O
trabalho teve foco em pesquisar a reutilização da água pluvial com suas principais
características e dar soluções simples para a reutilização da água pluvial em ambientes
urbanos. A aplicação de tecnologias simples pode fazer uma transformação no meio urbano
que o homem moderno está inserido. Através de sistemas como este de captação da água
pluvial é possível reduzir o consumo de água potável, minimizar alagamentos, enchentes,
racionamentos de água e preservar o meio ambiente reduzindo a escassez dos recursos
hídricos.
Palavras-chave: Drenagem Pluvial e Reutilização de Águas Pluviais para Área de
Paisagismo.
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120 FABRICAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS COM LODO PROVENIENTE DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS – UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL?
José Márcio Botelho Borges
Willian Rocha Rodrigues
Armando Macêdo Chaves
RESUMO
O crescimento da população mundial e o consumo exagerado de produtos aumentam a
demanda por recursos naturais afetando diretamente as diversas formas de vida no planeta e,
consequentemente, a degradação ambiental. A disposição adequada de resíduos passou a ser
primordial para a preservação ambiental, surgindo a necessidade de se desenvolver a
conscientização e a busca de soluções para a implantação de tecnologias capazes de
minimizar os impactos decorrentes da disposição desses resíduos no ambiente e, também,
reduzir os custos envolvidos nessa atividade. A Estação de Tratamento de Esgotos (E.T.E)
gera, em sua operação, um resíduo “rico” em nutrientes e matéria orgânica com alto potencial
de contaminação ambiental, denominado “lodo”. Em sua maioria, as E.T.E's não contemplam
a destinação final desse resíduo, anulando-se parte dos benefícios gerados pelo tratamento. A
incorporação desse material em produtos cerâmicos tem-se mostrado uma alternativa viável

de destinação adequada. O presente trabalho estuda a viabilidade técnica e econômica da
produção de tijolos cerâmicos com insumo de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE,
visando tanto a minimização dos impactos advindos do atual processo de produção dos tijolos
quanto a reutilização do lodo das E.T.E’s, evitando-se o seu descarte na natureza, podendo
servir como um “ponto de referência” para novos estudos, visando à consolidação do processo
sustentável para os processos envolvidos.
Palavras-chave: Impactos Ambientais. Materiais Cerâmicos. Meio Ambiente. Resíduos
Sólidos.
___________________________________________________________________________
121 GERENCIAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS: UM ESTUDO SOBRE
POSSIBILIDADES DE MELHORIAS NO MUNÍCIPIO DE MONTES CLAROS (MG)
Bruno Rodrigues
Jefferson Fernando Pereira de Souza
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
Aterros sanitários são locais específicos onde são destinados e descartados os resíduos sólidos
(lixo). A maior parte desses resíduos não é reciclável e não passa por coleta seletiva adequada.
O funcionamento ilegal e descontrolado desses aterros desencadeia uma série de problemas
sociais e ambientais, trazendo consigo transtornos e perigos para a população, que muitas
vezes não tem o conhecimento adequado de tal assunto. O presente trabalho buscará enfocar e
estudar as teorias e as normas técnicas da área, bem como a legislação vigente, demonstrando
e comparando diagnósticos sobre a atual condição da destinação do lixo urbano no município
de Montes Claros. Buscará também identificar experiências de gestão de lixo urbano, bem
sucedidas e alinhadas com a lei, em outros municípios brasileiros. Também será investigada a
realidade objetiva da cidade de Montes Claros dentro da questão abordada, apontando para
soluções sustentáveis e economicamente viáveis para enfrentamento do problema.
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Aterro Sanitário. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Lixo.
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122 GERENCIAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
DEMOLIÇÃO – RCD NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG

E

Brenda Raiane Soares Santos
Gisele Bispo Silva
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A destinação final dos resíduos sólidos urbanos constitui uma preocupação do meio
acadêmico, especialmente da Engenharia Civil. Os Resíduos de Construção e Demolição
(RCD) representam de 20 a 30% da parcela de resíduos sólidos produzidos nas cidades, sendo
que esse valor pode chegar a mais de 50% do total daqueles gerados pela Construção Civil. O

município de Montes Claros apresenta um crescimento contínuo no setor, importante aspecto
de seu desenvolvimento econômico. Contudo, a destinação final de RCD não segue a
legislação ambiental vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil. A maior parte dos RCD em Montes Claros é destinada ao
aterro sanitário, enquanto a outra parcela é descartada em áreas periféricas da cidade,
acarretando danos ambientais e riscos à saúde pública. Propõe-se o estudo de tais exigências
legais, bem como experiências positivas de outros municípios, estabelecendo parâmetros para
avaliação dos procedimentos locais nessa área específica.
Palavras-chave: Resíduos de Construção e Demolição. Resíduos sólidos. Meio Ambiente.
Legislação Ambiental.
___________________________________________________________________________
123 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS: UM
ESTUDO SOBRE A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Márcio Franklin Fonseca Costa
Thania Sunshine Maciel Froes
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
O presente trabalho, exploratório e bibliográfico com caráter qualitativo busca fazer um
comparativo entre dados da gestão de resíduos sólidos urbanos lei 12.305/10 (Brasil, 2010) da
cidade de Montes Claros com experiências da utilização de um aterro sanitário do município
de Seropédica no estado do Rio de Janeiro que, apesar de apresentar algumas dificuldades,
obteve sucesso no gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com a legislação vigente,
mostrando por meio do estudo a necessidade de adequação à lei para a melhoria das condições
sociais e ambientais. Lei essa que regulamenta os depósitos de resíduos sólidos, de forma a
preservar o solo, águas superficiais, águas profundas, afetando diretamente a população.
Adequando-se à lei vigente, o município proporciona à população uma melhor qualidade de
vida, preservando-a os de condições insalubres.
Palavras-chave: Saneamento Básico. Resíduos Sólidos. Gestão. Saúde.
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124 IMPLANTAÇÃO
CONSTRUTORAS

E

CERTIFICAÇÃO

DO

PBQP-H

EM

EMPRESAS

André Felipe Lopes Santos
Cléia Ricardo Pereira
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
O setor de construção civil está atualmente em bastante evidência no cenário nacional, tanto
pelos atrativos salários quanto pela crescente valorização do profissional da área e pelo amplo
mercado de trabalho. Evidenciada a importância do setor de construção civil para a sociedade,
no início da década de 90, o Governo Federal criou o Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade do Habitat (PBQP-H), que tem como finalidade organizar o setor através de
novos conceitos de qualidade, gestão e modernização produtiva. Em decorrência de o
certificado PBQP-H SiAC ser um pré-requisito exigido por diversas instituições, como a
Caixa Econômica Federal, e em licitações de alguns governos estaduais e prefeituras
municipais, o número de empresas construtoras que buscam obter tal reconhecimento tem
crescido muito nos últimos anos, ainda que essas empresas enfrentem uma série de
dificuldades durante o processo de implantação e certificação do programa. Dessa forma, este
trabalho compreende um estudo a respeito da importância do PBQP-H e da adaptação das
empresas construtoras às exigências do programa, através de pesquisas bibliográficas e de
entrevistas a empresas que obtiveram o certificado.
Palavras-chave: PBQP-H. Certificado. Qualidade. Construção civil.
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125 INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO SOBRE INSERÇÃO DE
FRAGMENTOS DE BORRACHA COMO AGREGADOS NO CONCRETO
Diego Henrique Fonseca Alves
Eloane Pereira Santos
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A proteção do meio ambiente pela diminuição da poluição ambiental tem sido objeto de
grande preocupação entre as entidades governamentais. Diversos estudos têm sido realizados
para essa diminuição, e os pneus descartados, chamados inservíveis, acumulados em aterros
sanitários e em diversos outros lugares e descartados irregularmente, apresentam um grande
risco ao meio ambiente, pois, esse produto não apresenta uma degradação rápida e os seus
componentes podem permanecer intactos por mais de 150 anos (EPA, 1991).O Brasil é um
país de imensas dimensões e que também possui diversidade climática e ambiental
expressivas, apresentando assim agentes que degradam e diminuemo tempo de durabilidade
do concreto. O presente trabalho esclarece os desenvolvimentos na formação e constituição do
concreto ao acrescentar ao cimento CP II que é o mais utilizado no país, outro aditivo ainda
pouco utilizado que é a borracha dos resíduos que são hoje descartados, poluindo o meio
ambiente e que ainda geram um custo para as empresas e para o próprio estado que é
responsável pelo descarte e a manutenção desses materiais. A adição de fragmentos de
borracha, teoricamente, poderia dar à massa de concreto uma resistência ainda maior não
apenas a compressão, mas também a agentes externos, como umidade, salinidade e mudanças
de temperatura. Além dos motivos já mencionados, estamos com uma escassez de materiais e
a busca por esses novos tipos de componentes do concreto é uma alternativa para amenizar
tais problemas.
Palavras-chave: Borracha. Resíduos. Reciclagem. Construção civil. Pneu. Usina.
Engenharia.
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126 MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA E USO DE ÁGUA NOS EDIFÍCIOS
RESIDENCIAIS
Andressa Souza Mendes
ThyaraThábatta Xavier Almeida
Vanderson Aguiar Santos
RESUMO
O problema da poluição e escassez da água, ligados à má utilização do recurso, acarreta a
grande procura de alternativas que possam solucioná-lo. O que muito tem se ouvido falar é
que a individualização do consumo de água nos edifícios residenciais tem se tornado um
método de grande eficácia para combater o desperdício nesses ambientes. Com essa adoção,
cada unidade consumidora terá um hidrômetro individual, cujo proprietário passará a assumir
apenas o gasto do seu consumo, e não mais a despesa dos outros moradores do edifício tendo,
portanto, uma motivação para evitar o desperdício de água. Nesse contexto se inserem os
estudos referentes à medição individualizada de água em edifícios localizados na cidade de
Montes Claros, Minas Gerais, fazendo-se um comparativo do consumo produzido em
edifícios residenciais que utilizam a medição global ou a medição individualizada. Para
alcançar os objetivos da pesquisa, os passos seguidos foram: busca com os síndicos e
moradores de dados relacionados ao consumo de água nos edifícios selecionados, aplicação
de questionários e análise dos dados obtidos para possíveis conclusões e se a medição
individualizada realmente funciona como uma importante ferramenta para o controle e
redução do consumo de água.
Palavras-chave: Individualização da água. Racionalização do consumo hídrico. Meio
ambiente. Economia. Satisfação.
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127 MOBILIDADE URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM
ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE FÉRREO DE
PASSAGEIROS EM TRECHOS SUBUTILIZADOS PELO TRANSPORTE DE
CARGA NA CIDADE DE MONTES CLAROS
Lorrany Antunes Alves
Lucas Danilo Porto Dias
RESUMO
A utilização exagerada de modais rodoviários na cidade de Montes Claros (MG) para o
transporte coletivo ocasiona inúmeras perdas com congestionamentos, deterioração das vias e
crescente número de vítimas de acidente de trânsito. Percebe-se também que as vias
ferroviárias da cidade encontram-se subutilizadas e, portanto, estimulam o crescimento do
problema. Assim, justificam-se estudos que possibilitem desenvolver a malha ferroviária de
forma a expandi-la e melhorá-la para o transporte público e buscar alternativas de transporte
rápido e seguro. Neste sentido, este trabalho objetiva o estudo da viabilidade de implantação
do VLT em Montes Claros – MG, as características deste meio de transporte, os mecanismos
necessários a sua implantação, os benefícios diretos e indiretos e avaliação da melhor solução
para o problema de mobilidade urbana da cidade. Portanto, acredita-se auxiliar para a

melhoria do planejamento urbano por parte das autoridades governamentais na elaboração de
projetos que incrementem a qualidade de vida da população.
Palavras-chave:Mobilidade Urbana. Qualidade de vida. Transporte Férreo Urbano.
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128 O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA STEEL
FRAMING EM HABITAÇÕES SOCIAIS
Jeniffer de Oliveira Freitas
Stéphanie Oliveira Nina Rocha
Fabrício Antônio Pimenta de Faria
RESUMO
O sistema Steel Framing vem surgindo como uma nova opção de método construtivo a ser
utilizado, que trabalha com perfis leves de aço galvanizados a frio. Esse método é utilizado
em diversos países que adotam a construção industrializada e o canteiro de obra é aproveitado
em seu grande tempo para a montagem das peças. O Brasil tem o sistema artesanal como
principal processo de construção, mas possui o constante investimento em pesquisa de
métodos alternativos que tragam melhorias no sentido técnico, construtivo e econômico.
Ainda há alguns avanços a serem feitos para o acolhimento dessa tecnologia, que requer
investimento na conscientização do usuário em relação ao sistema, além de investimento na
qualificação de mão de obra. O presente trabalho buscou comparar esse sistema construtivo
com o método convencional, em relação ao custo e tempo de execução, com foco em
habitações populares. Para tanto, a metodologia a ser utilizada para a coleta de dados, foi
apesquisa em artigos já publicados, ainda com o auxílio da Revisão Bibliográfica. Através das
informações obtidas, espera-se obter o custo-benefício pela opção do Steel Framing como
sistema construtivo.
Palavras-chave: Steel Framing. Alvenaria Convencional. Habitações Sociais.
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129 O USO DE RESÍDUOS COMO AGREGADO NA FABRICAÇÃO DO
CONCRETO
Lais Jorge Moreira Alves
Rhaissa Gonçalves Ferreira
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A preocupação com a manutenção do meio ambiente tem levado a sociedade à realização de
estudos com o objetivo de reduzir as agressões sofridas pelo meio. Na construção civil não
poderia ser diferente, pois esse setor é responsável por um extenso consumo de recursos
naturais, e ao mesmo tempo, produtor de grande quantidade de resíduos de construção. Nos
últimos anos, a área da construção civil obteve uma ascensão significativa no mercado
econômico, o que tem gerado um aumento considerável de entulhos produzidos. A quantidade
de entulhos produzidos leva à percepção de que há um enorme desperdício de materiais, e,
consequentemente, uma elevação do custo final da obra, e demais custos para remoção.

Devido à quantidade de entulhos gerados no canteiro de obra, verifica-se a necessidade de
desenvolver métodos, que definam uma destinação correta desses rejeitos. Além de minimizar
alguns problemas ambientais, a utilização do concreto reciclado possibilita uma maior
viabilidade econômica e financeira na construção civil. O objetivo principal deste trabalho foi
apresentar informações sobre a viabilidade do uso de entulhos como agregado na fabricação
do concreto, visando ressaltar suas vantagens econômicas e ecológicas, através de uma
revisão bibliográfica qualitativa.
Palavras-chave:Entulho. Concreto. Viabilidade. Agregados. Sustentabilidade
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130 O USO DO DRYWALL COMO PAREDE DE VEDAÇÃO
Marcela Thais Meira Alves
Wellington Gomes Santos
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO
A construção civil vem apresentando constantemente um acelerado processo de renovação
tecnológica de materiais e técnicas, visando a uma melhoria qualitativa e produtiva, impondo
novos desafios aos métodos convencionais. Acompanhando o processo em curso, um material
que está ganhando mercado na construção civil nacional é o gesso acartonado ou sistema
Drywall, forte tendência atual, tem-se destacado pela relação custo-benefício, quando se
obtém rapidez de execução e manutenção e menor desperdício no desenvolvimento das
instalações. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi de desenvolver uma pesquisa
bibliográfica e documental do método gesso acartonado, destacando suas vantagens e
desvantagens emelhor custo benefício. Para a realização deste trabalho fez-se uma busca
literária em livros, artigos científicos, os quais se encontravam incluídos nas bases de dados:
Google acadêmico, Scielo, Capes e Lilacs e, ainda, sites da internet com informações
técnicas. Incluíram-se referências dos últimos 15 anos e de idioma português. Os resultados
obtidos foram analisados e apresentados na forma descritiva com tabelas e gráficos,
demonstrando o custo beneficio do sistema. Assim, pelo presente estudo, pode-se perceber
que como todo material, o gesso acartonado apresenta fatores favoráveis quando comparado
aos métodos convencionais.
Palavras-chave:Drywall. Gesso Acartonado. Vedação.
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131 OS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE
ENGENHARIA CIVIL DA FUNORTE
Paulo César Da Cruz Filho
Etelvino Antônio Ferreira Motoso
Igor Rainneh Durães Cruz
RESUMO

O objetivo deste trabalho foi investigar o nível de atividade física dos acadêmicos do curso
engenharia civil da Funorte. A amostra foi constituída num total por 150 sendo 79 do gênero
masculino e 71 do gênero feminino. O critério de inclusão estabelecido foi de ser matriculado
na instituição e os acadêmicos presentes no dia da coleta. Foi aplicado como instrumento: o
questionário de Beacke (1982), devidamente validado por Florindo et al., (2004). Com base
nos resultados obtidos e nos objetivos a atingir, concluímos que, das 16 questões propostas no
questionário, foi possível concluir o nível de atividade física entre os universitários de
engenharia civil, ambos os gêneros estão com nível médio de atividade física de trabalho e
tempo livre, sendo o gênero masculino mais ativo, tendo ambos os gêneros o hábito de ver TV
foi mais prevalente no gênero feminino com 42.3%, assim como o costume de andar a pé
quantificando em 32.4% e andar de bicicleta foi assinalado pelo gênero masculino com
44.2%.
Palavras-chave: Nível de atividade física. Acadêmicos. Hábito.
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132 PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
Aron Reis Oliveira E Silva
Luiz Fillipe Martins Silva
Renata Silva Moura
RESUMO
A especulação imobiliária e o curto prazo para a entrega de uma edificação ocasiona falta de
atenção às normas construtivas de execução, consequentemente trazendo transtornos estéticos
e de segurança futuros. Há uma dificuldade teórica e prática de conserto e recuperação dessas
anomalias; não existindo tantos conteúdos bibliográficos sobre o tema e sendo pouco
discutido no ramo da construção. Observa-se também que não há uma cultura de contrato
formal de trabalhadores especializados nesta área para esse fim, e fazem-se tratamentos e
recuperações sem um conhecimento técnico devido, condicionando o usuário a viver um ciclo
de reformas por negligência técnica em um simples tratamento. Sendo as estruturas de
concreto muito presentes nas construções, devem ser projetadas, executadas e observadas
visando a um cuidado para não sofrer nenhum tipo de manifestações patológicas. Este projeto
tem como fim explorar bibliografias que auxiliem no entendimento do quadro patológico de
estruturas e explorar a necessidade de se falar sobre as patologias, para chamar a atenção de
profissionais e acadêmicos sobre o assunto.
Palavras-chave: Patologias. Construção.
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133 PATOLOGIAS EM HABITAÇÕES POPULARES
Bruna Silva Lobo
Lívia Freitas Reis
Mércio Leonardo Costa Cardoso
RESUMO

A fim de reduzir o déficit habitacional no Brasil e proporcionar à população de baixa renda o
sonho de casa própria, foi criado, em 2009 pelo Governo Federal, o Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV). Em contrapartida, esse sonho tem sido frustrado pelas condições em
que as casas são entregues à população. Há um grande número de registro de manifestações
patológicas e problemas em geral ocorridos nessas, principalmente nas edificações recémconstruídas. Apesar da existência do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat), um pré-requisito exigido por instituições como a Caixa Econômica
Federal e outros bancos para a concessão de financiamentos habitacionais, é notória a
existência de inúmeras queixas relacionadas à qualidade de tais habitações populares, não
somente nas grandes cidades e metrópoles como nos pequenos municípios do Brasil. Os
problemas variam desde má execução da estrutura, erros de projeto, a falta ou má qualificação
dos profissionais da área, uso de materiais de baixa qualidade e muitos outros fatores. É diante
desta realidade que iremos abordar as principais manifestações patológicas em habitações
populares, com o intuito de compreender e trazer ao conhecimento o que tem ocasionado tais
problemas e, assim, propor meios de combatê-los.
Palavras-chave: Minha Casa Minha Vida. Patologias. Habitações Populares.
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134PATOLOGIAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS E
PRINCIPAIS MÉTODOS DE PREVENÇÃO
Ernani Bruno Lopes Guedes
Samuel Gomes Silva
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
A impermeabilização é uma etapa muito importante na construção civil, mas vem sendo
negligenciada, na maioria das vezes, com a justificativa de custos ou desinformação. O
resultado dessa negligência se apresenta, principalmente, com o aparecimento de patologias
de impermeabilização. O presente estudo vem apresentar uma análise detalhada sobre casos
patológicos na impermeabilização, bem como sugestões para a correção e a prevenção. A
utilização de uma impermeabilização correta tem como função principal proteger a
edificação, permitindo assim o aumento da vida útil da construção. Além disso, a
impermeabilização garante a salubridade dos ambientes, evitando problemas de insatisfação
aos futuros moradores. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados
de uma pesquisa que aborda a utilização dos produtos impermeabilizantes encontrados no
mercado, em áreas construídas com pisos molhados, apresentando as melhores práticas para a
correta utilização.
Palavras-chaves: Patologias com a falta de impermeabilização. Métodos de Correção e
Prevenção.Tipos de Produtos Impermeabilizantes.
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135 PLANEJAMENTO DE OBRAS
André Ferreira De Souza

Victor Duarte Ferreira
Renata Silva Moura
RESUMO
Planejar é determinar estrategicamente qual a melhor tecnologia para se aplicar nas atividades
a serem executadas de forma rápida e eficiente, com o intuito de se evitar e diminuir os
possíveis problemas de cada etapa da obra, ordenar as equipes em suas atividades e controlar
a sua execução (THOMAZ, 2001). O objetivo geral deste estudo será analisar o planejamento
utilizado por construtoras de Montes Claros-MG e detectar as causas de eventuais falhas na
sua elaboração e execução, motivado pelo alto índice de desperdícios e o não cumprimento do
cronograma, fatores que causam uma perda de lucro significativa para as empresas e
empreendedores. Será elaborada uma pesquisa de caráter qualitativa, comparativa, explicativa
e com corte transversal, um questionário aberto será feito com os responsáveis técnicos das
obras, será feita uma análise do procedimento adotado e uma comparação entre os
planejamentos.
Palavras-chave: Planejamento e Controle de Obras. Médio e Curto Prazo.
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136 PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO FERRAMENTA PARA
MELHOR UTILIZAÇÃO DO RECURSO PÚBLICO
Breno Gustavo Silva Rodrigues
Rafael Borém Dias
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
Adotar métodos de planejamento e controle em obras da construção civil é de fundamental
importância para atingir as metas de qualidade estabelecidas para a etapa de execução. Para
isso, é preciso que as construtoras invistam mais no planejamento e na estruturação dessas
atividades. Este trabalho tem como objetivo reforçar a importância desse planejamento,
tomando como referência o evento “COPA DO MUNDO 2014”, para o qual muitos foram os
projetos de construção. Será realizado um minucioso estudo das obras relacionadas aos
estádios que sediaram a Copa do Mundo no Brasil. O estudo será realizado através de coletas
de dados científicos e pesquisas bibliográficas, relacionados aos métodos utilizados para
realização das obras desse importante evento. Antes das realizações das obras sedes, foi
elaborado um cronograma com a estimativa dos prazos e orçamentos. O presente trabalho,
portanto, objetiva comparar o que foi planejado com o que foi realizado de fato. O
conhecimento e controle deste planejamento evita atrasos e gastos elevados.
Palavras-chave: Controle. Orçamentos. Planejamento. Copa do Mundo 2014.
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137 PLANEJAMENTO URBANO: BUSCA PELA QUALIDADE DE VIDA
Geanne V. Freitas
Isabella Tháthellin O. Santos

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre o processo de urbanização das cidades
modernas e consequentemente da segregação socioespacial. Para tanto, a referida pesquisa
teve como lócus bairros distintos da cidade de Montes Claros – MG, que foram analisados
mediante imagens de satélites, obtidas pelo Google Earth e ArcGIS 2014, e também através
dos dados do Censo Demográfico (IBGE 2010), onde parte da população, ao escolher uma
determinada região para se fixar, exerce um tipo de prática excludente, pois usufrui de
condições privilegiadas e equipamentos modernos que não atendem ao interesse da população
como um todo. Tal contexto pode ser perceptível ao se comparar a realidade vivenciada nos
bairros Ibituruna, Parque Jardim Morada do Sol e Jardim Liberdade com o espaço vizinho
aglomerando os bairros: Vila Castelo Branco, Cidade Industrial e parte do Distrito Industrial
com população de baixa renda, residências irregulares, precárias, com ausência de
infraestrutura e de serviços urbanos. Ainda nesse segmento, o referido estudo aborda as
consequências e os impactos causados em decorrência do crescimento urbano desordenado,
em espaços não planejados, no qual o direito à cidade e à moradia legal não assegura direitos
coletivos à maioria da população afetando, principalmente, a qualidade de vida dos
moradores. Diante disso, ante tal contexto einúmeros problemas sociais faz-se necessário um
controle de planejamento nos ambientes urbanos a fim de minimizar tal processo de
desigualdade que aumenta cada vez mais. Por esse motivo, é necessária uma ação
paraestabelecer princípios norteadores para enfrentar o problema em questão através do
planejamento urbano, proporcionando benefícios de desenvolvimento tanto à cidade quanto à
população, ou seja, fornecer subsídio para que o crescimento urbano ocorra de forma justa e
sustentável compreendendo a sociedade de forma integral.
Palavras-chave:Planejamento Urbano. Segregação Socioespacial. Uso e Ocupação do Solo.
Infraestrutura Urbana. Montes Claros-MG.
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138 PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Tássio Dutra Araújo
Cezar Botelho Filho
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
A implantação de condições de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores é um dos
maiores desafios do setor da indústria da construção civil, a qual apresenta um dos maiores
índices de ocorrência de acidentes no Brasil. O objetivo deste artigo é analisar as principais
causas dos acidentes de trabalho ocorridos na indústria da construção civil. O método
utilizado foi de uma pesquisa bibliográfica e exploratória de teorias e conceitos levantados por
grandes profissionais e especialistas no assunto, no que se refere às condições de trabalho dos
funcionários, o uso do EPIs e a postura tanto do empregador quando dos empregados na
execução de suas atividades. Os resultados mostraram que os acidentes de trabalho são
ocasionados em sua maioria por atos inseguros, falta da cultura da prevenção e uso de EPI,
pressão do trabalho e falta de treinamento. Com isso comprova-se a necessidade de

implantação de programas de orientação, cursos de capacitação e qualificação para os
funcionários, a fim de reduzir e/ou eliminar a ocorrência de atos inseguros.
Palavras-chave: Acidentes do trabalho. Indústria da construção civil. Segurança.
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139 QUALIDADE DE VIDA DO ENGENHEIRO CIVIL
Glaucio da Silva Andrade
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O trabalho é parte de uma das mais importantes primordialidades humanas, sua origem está
diretamente ligada ao aparecimento do ser humano. No Brasil, o trabalho sofreu mudanças
significativas ao lado das transformações sociais, políticas e econômicas do país que foram
estabelecidas pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre. O movimento pela
Qualidade de Vida no Trabalho surge com o objetivo de encontrar o equilíbrio entre a
organização e o indivíduo, O engenheiro civil capacita-se para o estudo, fiscalização,
avaliação, elaboração de projetos de rodovias, construção civil, ferrovias, abastecimento de
água, projetos de captação, drenagem e irrigação, entre outros. A adesão a programas de
promoção de saúde e qualidade de vida proporcionaria ao individuo resistência superior ao
estresse, maior estabilidade emocional, maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem e
melhor relacionamento e maior motivação. O objetivo deste estudo é comparar o ambiente e a
Qualidade de Vida no Trabalho entre o engenheiro projetista, engenheiro executor de obras e
o engenheiro como docente. Conforme os estudos realizados, neste ponto, é notória a
superioridade da existência de conflitos na realidade profissional da construção civil para o
engenheiro executor em comparação ao engenheiro projetista. O estudo foi realizado através
de revisão bibliográfica.
Palavras – Chave: Qualidade. Trabalho. Engenharia Civil.
___________________________________________________________________________
140 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: MÉTODOS PARA A CORRETA
DEPOSIÇÃO E ALTERNATIVAS PARA REAPROVEITAMENTO
Thamires Ribeiro Cunha
Weder Pereira David
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
A preocupação em relação à sustentabilidade na área da construção civil vem crescendo cada
vez mais, dada a necessidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos, bem como pela
carência de uma destinação correta que possa amenizar impactos ambientais. A definição do
método de reaproveitamento desses resíduos deve ser feita de forma cautelosa, visando aos
interesses econômicos, ambientais e à garantia de qualidade. Este trabalho tem por finalidade
pesquisar sobre as alternativas mais viáveis para a deposição final dos resíduos da construção

civil, bem como visa reforçar os benefícios desta ação, através de uma análise dos impactos
ambientais que vêm sendo provocados pelo setor da construção civil a partir do despejo
incorreto desses resíduos. O trabalho visa, ainda, conhecer o nível de cuidados que os
municípios do Brasil têm com a geração dos resíduos sólidos e com sua deposição. Busca,
portanto, contribuir com a melhoria da gestão e desenvolvimento das cidades e com uma
melhor qualidade de vida para os cidadãos, já que a destinação correta de resíduos é assunto
de interesse social.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção Civil. Resíduos Sólidos.
___________________________________________________________________________
141 RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO SOBRE A
GESTÃO NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS (MG), SEUS LIMITES E
POSSIBILIDADES
Geisy Danielle de Oliveira
Heberth Tadeu Prates
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
A indústria da construção civil apresenta-se como um dos segmentos industriais mais críticos
no que se refere aos impactos ambientais, sendo o principal gerador de resíduos sólidos na
sociedade. Neste sentido, a cidade de Montes Claros, Minas Gerais, é caracterizada pela
geração de grande volume de resíduos de construção civil, pelo esgotamento das áreas para
recepção dos resíduos gerados pela atividade construtiva e pela inexistência de área de
transbordo, de triagem e de usinas para reciclagem. O presente trabalho apresenta uma
proposta de sistematização para o processo de reciclagem de resíduos de construção classe A
em canteiros de obra, considerando aspectos técnicos, econômicos e ambientais. O processo
de reciclagem se mostrou muito benéfico, tanto para as prefeituras, por diminuir as despesas
do município, quanto para empreendedores, pois acarreta lucros com investimento quase zero
na matéria-prima principal. Este trabalho mostra o potencial da reciclagem em canteiros de
obra como uma alternativa para a destinação dos resíduos de construção civil, indicando ações
que facilitem a adoção dessa prática, de forma a contribuir para a redução dos impactos
ambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos de construção.
Palavras-chave: Resíduos de construção civil. Reciclagem em Canteiros de Obra.
Sustentabilidade.
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142 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: ESTUDO SOBRE A NECESSIDADE DE
IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO EM MONTES CLAROS (MG)
Julia Maria Alves Fernandes
Priscila Martins Hartwich
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO

A poluição ambiental constitui um problema importante para a sociedade. Para a Engenharia
Civil, uma preocupação especial é a destinação final de resíduos sólidos urbanos. Atualmente,
verifica-se a busca de soluções inovadoras e sustentáveis para atender essa demanda. O estudo
apresentado tem como objetivo mostrar o que é Aterro Sanitário e as condições técnicas e
legais para seu devido funcionamento. Montes Claros, uma das maiores cidades do norte de
Minas Gerais, não faz o correto tratamento do lixo, causando sérios problemas para a
população e para o meio ambiente. Um Aterro Sanitário seria a possível solução para o
problema, desde que associado a programas de educação ambiental,àimplementação da coleta
seletiva de resíduos sólidos e a reciclagem de materiais. Esta pesquisa possui caráter
exploratório, buscando identificar experiências exitosas de algumas cidades brasileiras, que
sirvam de inspiração para desenvolvimento de uma solução que atenda às especificidades do
município de Montes Claros.
Palavras-chave:Aterro Sanitário. Meio Ambiente. Resíduos Sólidos. Coleta Seletiva.
Sustentabilidade.
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143 REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS CINZA E PLUVIAL NA CIDADE DE MONTES
CLAROS – MG
Alessandra Alves Daniel de Souza
Werley Martins de Moraes
Marco Antonio Ramos Canela
RESUMO
A escassez da água e o desperdício em sua utilização nos dias de hoje ameaçam o ecossistema
e representam um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo meio ambiente,caso não
haja uma conscientização e uso adequado desse recurso. A baixa oferta de água, o custo
gradativamente elevado, e a falta de conscientização fazem com que alternativas sejam
criadas na busca da solução ou minimização dos danos já causados e o que possa acontecer no
futuro. O presente trabalho foi baseado nas necessidades do desenvolvimento sustentável e
teve como foco a viabilidade de implantação de um sistema capaz de reutilizar água
proveniente do uso doméstico e captação das chuvas. A aplicação de tecnologias
relativamente simples pode ajudar a solucionar problemas ambientais e interferir
positivamente no pensamento da população promovendo a diminuição de impactos. Através
da busca de informações e do dimensionamento do projeto de reuso de água de uma cidade do
porte de Montes Claros – MG, foi possível determinar o custo da implantação desse sistema
de forma favorável em comparação a outros projetos de mesmo aspecto. Foi avaliado que a
reutilização de águas cinza e pluvial em cidades de mesmo porte e características de Montes
Claros – MG é totalmente possível e satisfatório.
Palavras-chave: Escassez de água. Reuso de água. Reutilização de águas cinza e pluvial.
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144 SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CASAS
POPULARES
Angélica Clara Santos

Kaline de Araújo Martins
Marco AntônioRamos Canela
RESUMO
A energia elétrica está inserida no cotidiano da humanidade trazendo melhorias, qualidade de
vida e progresso. Nos dias atuais, devido ao crescimento contínuo da população existe um
grande interesse na utilização de fontes de energia que contribuam para o meio ambiente, que
sejam sustentáveis limpas e renováveis. As atuais fontes de geração de energia são na maioria
não renováveis causando um grande impacto ambiental. A partir disso, surge então a ideia de
sustentabilidade ambiental. O sol é uma fonte abundante e inesgotável de calor que chega à
terra. O Brasil por, estar localizado entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador,
recebe uma enorme quantidade de radiação solar. O objetivo é demonstrar o aquecimento da
água destinado a casas populares, utilizando a captação da energia solar que é uma fonte de
energia alternativa simples e sem poluição que consiste no aquecimento da água através do
sol, por placas coletoras solares e um reservatório. O sistema é economicamente viável,
podendo operar por muitos anos, e com pouca manutenção, o equipamento apresenta um
custo-benefício significativo ao longo do tempo.
Palavras-chave: Impacto Ambiental. Sustentabilidade. Energia Solar. Aquecedor Solar.
Casas Populares.
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145 SUSTENTABILIDADEREUSO DE ÁGUAS CINZA EM CASAS POPULARES
Ricardo Antônio Caldeira Queiroga Filho
Osmael Pereira de Souza
Marco Antônio Ramos Canela
RESUMO
Nunca se discutiu tanto, nos diversos segmentos da sociedade, mas especialmente no meio
acadêmico, a importância que a água potável tem, sobretudo em cenários de crise, quando sua
falta ocorre. O presente estudo investigou o incremento de modernas tecnologias para a
reutilização da água de maneira sustentável. Por meio da caracterização da literatura existente
e disponível sobre a temática, o estudo buscou demonstrar a viabilidade técnica e econômica
da implantação de um sistema de reuso de águas cinza, a princípio em moradias populares,
mas com perspectiva de utilização em outros tipos de empreendimentos habitacionais em
Montes Claros (MG) e regiões circunvizinhas. Apresentou ainda discussões e experiências
positivas de implantação do sistema de reuso de águas em outras regiões do país, com
objetivo principal de demonstrar a exequibilidade do sistema. Assim, ao se promover a
economia de água potável hoje, presume-se que estará garantido o abastecimento para as
gerações futuras.
Palavras – chave: Reuso de Águas Cinza. Sustentabilidade. Economia de Recursos Hídricos.
Meio Ambiente.
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146
TECNOLOGIA
FOTOVOLTAICA
RESIDENCIAL NO NORTE DE MINAS

APLICADA

À

ILUMINAÇÃO

Adão Helivan Ribeiro Gonçalves
Sérgio Cordeiro
Laura Adriana Ribeiro Lopes
RESUMO
O presente trabalho realizou uma análise sobre o recurso solar para a geração de eletricidade.
É perceptível o crescimento da população e o consequente aumento da demanda do consumo
de energia. Em contrapartida, o declínio da produção de energia mundial oriunda de
combustíveis fósseis deu-se no final do século XX. Com a observância de que essas fontes
eram finitas, a sustentabilidade ambiental começou a ser discutida mundialmente com mais
frequência, inclusive no Brasil, em meados de 2001. O “apagão” caracterizou tal época,
ocorrido em meados deste mesmo período. A partir daí, tornou-se realidade mundial a
necessidade do aproveitamento de fontes de energias limpas, renováveis e inesgotáveis, como
energia solar através de painéis fotovoltaicos. Entretanto, a geração de energia a partir de
placas fotovoltaicas ainda representa um custo elevado para investidores e para o governo.
Porém, em diversas comunidades isoladas esse sistema é economicamente e socialmente mais
viável. O Brasil, um país que tem grande incidência de raios solares na maior parte do ano,
fica atrás de países europeus onde é largamente utilizada a tecnologia fotovoltaica, sistema de
fácil instalação e manutenção. A utilização dessa tecnologia em residências traz muitos
benefícios ao consumidor, em curto e médio prazo, pela economia financeira, contribuição
com a vida útil do planeta e por ser uma fonte renovável.
Palavras-chave:Fonte de Energias Renováveis. Tecnologia Fotovoltaica. Geração de Energia
Elétrica para Residência.
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147 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DO LODO DE ESGOTO GERADO PELAS
ETE’S
Adenilson Marcelo Muniz Aguiar
Erick Philipe Ribeiro
Marco Antonio Canela
RESUMO
Diante do conjunto de serviços de saneamento básico realizados, destaca-se o esgotamento
sanitário de suma importância ambiental e socioeconômica. Este estudo, portanto, evidencia a
necessidade da adequação quanto à destinação do lodo de esgoto das ETEs (Estações de
tratamento de esgoto), salientando principalmente sua viabilidade como insumo agrícola,
aumentando a fertilidade do solo e consequentemente fazendo com quenão seja depositado
inadequadamente em aterros sanitários.). Para tanto, foi realizada observação direta, fotos e
filmagem do processo de tratamento de esgoto e destinação do lodo de esgoto. As
informações coletadas foram analisadas e discutidas a fim de subsidiar, como fonte de
informações, a elaboração de um planejamento estratégico de suporte para que o lodo de

esgoto seja utilizado adequadamente como insumo agrícola favorecendo uma economia
sustentável, qualidade e baixo custo no setor agrícola.
Palavras-chave:Saneamento básico. Esgoto. Lodo Orgânico.
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148 VIABILIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM RELAÇÃO ÀS DE
CONCRETO ARMADO PARA ETAPAS DE UMA EDIFICAÇÃO
José Diego Soares Da Silva
Leonardo Nepomuceno Neves
Armando Macêdo Chaves
RESUMO
A utilização de estruturas de aço em edificações no Brasil ainda é restrita, embora nos últimos
anos a demanda por soluções desse tipo venha crescendo, por ter velocidade construtiva de
toda obra e possibilitar a reciclagem, criando condições mais adequadas para o seu eventual
descarte no meio ambiente. Seu método construtivo causa menor impacto no canteiro de obra
comparado ao método tradicional, pois seus componentes são levados prontos para a obra,
gerando menos resíduos. Além de o aço ser 100% reciclável, o material ainda economiza água
e reduz gastos. Por ser um material de alta resistência, o aço permite a realização de projetos
mais leves, proporcionando uma economia em alguma etapas da edificação. Algumas de suas
desvantagens são a exigência de sua conservação; a exigência de "mão de obra" qualificada, e
ainda, maior necessidade de proteção contra incêndios. O método construtivo de concreto
armado é o mais utilizado no Brasil, por não exigir "mão de obra" especializada, apresenta
durabilidade do concreto com o tempo, se adapta a qualquer tipo de forma, maior resistência
ao fogo e facilidade de execução. Porém, o concreto armado apresenta sérias desvantagens
como, grande peso próprio, reformas e demolições difíceis, e demora para que possa ser
utilizado. No presente trabalho, busca-se identificar os estudos empreendidos no Brasil sobre
o tema, a partir do ano 2000 até o ano de 2013, visando conhecer as situações de melhor
aplicabilidade dessas estruturas, com o objetivo de propor soluções com vista aos aspectos de
custos, fabricação, transporte e montagem. As técnicas estruturais são direcionadas às
estruturas de edificações de maneira geral. A metodologia utilizada faz um comparativo entre
uma estrutura metálica x estrutura de concreto armado. Este comparativo utilizou pesquisas já
realizadas para mostrar as diferenças e vantagens entre os materiais estudados e sua
viabilidade financeira, técnica e ambiental.
Palavras-chave: Estruturas metálicas. Análise estrutural. Estrutura de Concreto Armado.
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149 VIABILIDADE DO USO DO POLIESTIRENO EXPANDIDO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
Maurício Sanguinete Júnior
Rafael Nogueira Barbosa Lima
Mércio Leonardo Costa Cardoso

RESUMO
A busca pelo desenvolvimento sustentável implica na substituição do consumo de matériasprimas virgens por matéria-prima reciclada de forma a garantir a eficiência dos ambientes
projetados a partir desta substituição. Partindo deste ponto, a pesquisa aqui apresentada visa
relatar a viabilidade da introdução do EPS (Poliestireno Expandido) na indústria da
construção civil, visto que esse material apresenta ótimas características como isolamento
térmico e acústico e leveza. A indústria da Construção Civil apresenta uma ampla cadeia
capaz de absorver os resíduos de EPS, como os provenientes de embalagens de
eletrodomésticos, equipamentos etc. Contudo, tais aplicações ficam restritas em função da
falta de informações e de investimento em pesquisa para comprovar a viabilidade técnica de
tal aplicação. Tendo em vista tais fatores: busca de um modelo de desenvolvimento
sustentável, edificação de moradias com melhores condições de habitabilidade e grande
volume de resíduos de EPS, é que a presente pesquisa aborda as possíveis aplicações do EPS
na indústria da construção civil e o potencial de aproveitamento de seus resíduos.
Palavras-Chave: Poliestireno Expandido. EPS.Construção civil.
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150 VIABILIDADE DOS TIJOLOS ECOLÓGICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO
NORTE DE MINAS GERAIS
Fagner Darley Silva
Thiago Nunes Carvalho
Laura Adriana R. Lopes
RESUMO
A construção civil requer o uso de matérias primas retiradas da natureza, muitas delas não
retornáveis. Isso provoca sua degradação. O entulho, por sua vez, produzido pelas obras é, na
maioria das vezes, descartado em locais inapropriados. Esses resíduos descartados poderiam
ser reutilizados na fabricação de novos materiais, tais como tijolos ecológicos, através das
técnicas de reciclagem. Isso muito favoreceria a construção civil nos seus aspectos econômico
e ambiental. O tijolo ecológico é um produto de boa qualidade e ecologicamente correto. Sua
fabricação não utiliza a queima de madeira ou qualquer outro tipo de combustível. Assim, o
presente trabalho tem como objetivo reforçar a eficácia dos tijolos ecológicos na construção
civil, no viés da economia e sustentabilidade, bem como de seus benefícios. O trabalho foi
desenvolvido com base em pesquisa publicada na internet e desenvolvido um estudo que
apresenta a viabilidade do empreendimento.
Palavras- chave: Tijolos ecológicos. Viabilidade. Sustentabilidade.
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151 VIGA PRÉ-MOLDADA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VIGOTAS:
PROTENDIDA E TRELIÇADA
Matheus Figueiredo Teixeira

Thiago Figueiredo Teixeira
Renata Silva Moura

RESUMO
Os pré-moldados são peças fabricadas com o intuito de agilizar a execução de um serviço.
Existem vários tipos de peças feitas nesse modelo, normalmente fabricadas de concreto, com
alta resistência, com o acréscimo ou não de ferragem. O trabalho será focado nas vigotas,
protendida e treliçada; considerando todos os detalhes; como o método de produção,
especificações técnicas, custo de venda, métodos de cálculos para dimensionamento de
resistência e escoras. Com os resultados, pode-se ver qual vigota trará as vantagens esperadas
para as construções e o mercado. Será um estudo aprofundado que tem o intuito de expandir o
conhecimento sobre as vigas pré-moldadas, que ainda aparece com novidades no mercado.
Palavras-chave: Pré-moldados. Vigota protendida. Vigota treliçada.
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FARMÁCIA
152 A AUTOMEDICAÇÃO E O PAPEL DO FARMACÊUTICO NESSA PRÁTICA
Guilherme Fonseca Alves
Luiz Fernando Fonseca Lopes
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O uso inadequado dos medicamentos pode trazer sérios riscos à saúde, e constitui-se um
problema a ser prevenido. O farmacêutico é o profissional capacitado para informar e orientar
o paciente para a diminuição da prática da automedicação. O objetivo deste trabalho é avaliar
a prevalência da automedicação na população do município de Mirabela-MG. O estudo foi
realizado através de um questionário padronizado, avaliando, entre outros aspectos, os
motivos que influenciam na automedicação e classificando os grupos farmacológicos mais
utilizados na automedicação. Em sequência a coleta, foi realizada a análise e interpretação,
tabulação, codificação por meio de gráficos e tabelas e subsequente discussão com divulgação
dos resultados observados. Demonstra-se no levantamento de dados que, mesmo sabendo dos
riscos que a automedicação pode proporcionar, 53% dos clientes seguem essa prática com
frequência. A automedicação é uma prática corriqueira no dia a dia dos clientes da drogaria.
Diante do exposto, é possível evitá-la ou tentar minimizar através do incentivo da relação
entre o profissional/paciente, em que a atenção farmacêutica é uma ferramenta utilizada com
este intuito, de aproximar farmacêutico e paciente para que se possam diminuir os riscos
causados pela automedicação.
Palavras-chave: Automedicação. Educação em Farmácia. Atenção Farmacêutica.
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153 A NÃO ADESÃO MEDICAMENTOSA EM IDOSOS NA TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA EM UMA DROGARIA
Cleide Maria da Silva
Rayane Ruas
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
O presente estudo objetivou verificar a não adesão ao tratamento medicamentoso de 100
clientes idosos hipertensos acima de 60 anos de uma drogaria na cidade de Bocaiuva – MG.
Trata-se de um estudo transversal observacional analítico. Quanto ao grau de dificuldade para
a utilização dos medicamentos, 60% demonstraram grande dificuldade. Entre os motivos que
levam a não adesão ao tratamento, 2% dos entrevistados justificam o fato de os medicamentos
não estarem acessíveis economicamente, 32% acreditam que a não adesão está relacionada a
problemas de administração, 45% não entendem as instruções receitadas, 4% não querem
utilizar o anti-hipertensivo, 16% esquecem com frequência de tomar a medicação e 1% não
gosta da forma farmacêutica. Segundo resultados obtidos na pesquisa, a maioria dos clientes
idosos tiveram uma baixa adesão ao tratamento farmacoterapêutico, principalmente pelas
dificuldades encontradas em sua própria fisiologia que se une à complexidade do regime
terapêutico. Dessa forma, é perceptível a necessidade de uma maior atenção farmacêutica na
ajuda e conscientização dos clientes.
Palavras-chave:Atenção Farmacêutica. Hipertensão.Assistencia a Idosos.
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154 ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE RECEITUÁRIO B2 DISPENSADOS EM UMA
DROGARIA
Andreia Almeida Martins
Luceny Martins Pereira
Eusrislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Os fármacos anorexígenos devem ser utilizados exclusivamente sob prescrições e
acompanhamento médico. Para evitar o uso indevido dos anorexígenos, os prescritores devem
adotar critérios rígidos para a prescrição dessas substâncias. O presente estudo tem como
objetivo explorar prescrições de psicotrópicos de receituário B2 usados no tratamento da
obesidade, dispensados em uma drogaria na cidade de Janaúba, Minas Gerais, no período de
outubro de 2014 a abril de 2015, com o intuito de verificar a conformidade com os requisitos
descritos na RDC 344/98. A pesquisa realizada foi do tipo transversal, quantitativa e
documental. O estudo avaliou a nomenclatura na prescrição, a classe dos anorexígenos,
dosagem ou concentração, posologia, duração do tratamento e a adequação do receituário às
normas ditadas pela RDC nº 344/98. Tendo como principais irregularidades, a escrita legível
com 36,36% das receitas. 95,45% continham rasuras e em 93,18% dos receituários foram
encontrados algum tipo de abreviatura. Observou-se que 4,5% das receitas tinham ausência de
dados do medicamento e 22,72% não estavam datadas. 95,45% não tinham os dados do

paciente devidamente preenchidos, sendo um dos erros mais comuns identificado. Os
resultados observados revelam a necessidade de uma melhoria e um aprimoramento nas
prescrições, na dispensação e da utilização de medicamentos anorexígenos de receituário B2.
Palavras-chave:Obesidade. Anorexígenos. Prescrições. Legislação.
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155 ANÁLISE FITOQUÍMICA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO
ETANOLICO DO NONI (Morindacitrifolia L.)
Hudson Mateus Nunes Fernandes
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
Na busca pela identificação de novas fontes de antioxidantes naturais e de esclarecer lacunas
acerca das reais propriedades benéficas atribuídas ao Noni (MorindacitrifoliaLinn), este
trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química e avaliar a atividade
antioxidante da polpa e sua triagem fitoquimíca o extrato do fruto Noni, que revelaram a
presença de taninos, flavonoides, antraquinonas, cumarinas e alcaloides. Os resultados de
atividade antioxidante obtidos pelo método DPPH não caracterizam o noni como um bom
agente antioxidante quando comparados a outros estudos que utilizaram o mesmo método de
análise. Considerando os dados obtidos, as diferenças observadas no extrato dos frutos de
Noni analisados, podem ser decorrentes do impacto dos fatores ambientais locais, como solo,
radiação, temperatura, umidade, e também das características do fruto, como ponto de
maturação e condições de armazenamento.
Palavras-chave: Antioxidante. Morinda.
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156 ATENÇÃO
HIPERTENSOS

FARMACÊUTICA

APLICADA

A

PACIENTES

IDOSOS

Graycielle Gusmão Soares
Mayara Bandeira Oliveira
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
A hipertensão arterial é considerada um grande problema de saúde pública e acomete mais de
60% dos indivíduos com idade superior a 65 anos. O presente estudo propôs aplicar
assistência farmacêutica a pacientes idosos hipertensos atendidos por um Programa de Saúde
da Família (PSF), do município de Montes Claros, Minas Gerais. Foi realizado com 10
pacientes, através da realização de visitas periódicas, com aplicação de questionários, aferição
dos valores de pressão arterial, avaliação da eficiência da farmacoterapia e orientação quanto
ao uso de anti-hipertensivos e os riscos de uma farmacoterapia incorreta. Pôde-se observar
que a losartana, a hidroclorotiazida e a furosemida foram os medicamentos mais utilizados
pelos pacientes. Algumas interações medicamentosas foram identificadas, porém nenhuma
delas foi considerada como risco ao tratamento dos pacientes. A atenção farmacêutica
domiciliar contribui favoravelmente no tratamento farmacoterapêutico, uma vez que o

paciente sente maior liberdade para fornecer informações clínicas e receber recomendações
acerca da doença que os acomete e do tratamento relacionado. Medidas socioeducativas foram
tomadas, como a distribuição de cartilhas abordando acerca do adequado tratamento
farmacoterapêutico e hábitos saudáveis.
Palavras-chave:Atenção Farmacêutica. Hipertensão. Idosos. Farmacoterapia.
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157 AUTOMEDICAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA
IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS ANSIOLÍTICOS

SOBRE

O

USO

Josiellen Fabiane Dutra
Thiago Cordeiro Leão
EurisleneMoreira Antunes Damasceno
RESUMO
A automedicação responsável trata problemas de saúde de indivíduos com medicamentos
aprovados e disponíveis para serem adquiridos sem prescrição, os quais devem ser seguros e
efetivos quando utilizados como indicado. Por outro lado, a automedicação irracional pode
aumentar os riscos de reações adversas e mascaramento de doenças retardando o diagnóstico
correto. A automedicação orientada conforme a Organização Mundial de Saúde é uma forma
particular de cuidado à saúde, em que profissionais qualificados, preferencialmente o
farmacêutico, devem divulgar e buscar o uso racional de medicamentos, informando sobre os
fármacos e as complicações que podem advir de seu uso indiscriminado e caso seja necessário
encaminhar as pessoas para atendimento médico. Os psicotrópicos representam parte
considerável dos medicamentos consumidos no Brasil, de forma que os ansiolíticos
benzodiazepínicos são os mais consumidos e tem como finalidade principal a farmacoterapia
da ansiedade. Mesmo tendo a necessidade de receita médica para sua venda, a qual é
controlada pelo Ministério da Saúde para que não haja uso abusivo do medicamento, segundo
algumas pesquisas seu consumo ainda é alto entre a população principalmente entre o gênero
feminino. Desse modo, o presente estudo trata de uma revisão bibliográfica comparativa de 10
artigos obtidos nas bases de dados LILACS, SciELO e Google Acadêmico que teve como
objetivo observar o consumo de medicamentos ansiolíticos baseado na automedicação.
Palavras-chave:Automedicação. Ansiolíticos. Benzodiazepínicos.
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158 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE INTEGRAL ATRAVÉS DE
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
Anyelle Bianca Dias Oliva
Samantha Karen Froes Freitas
Benara Carla Barros Frota
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO

O leite é considerado um dos alimentos mais completos em termos nutricionais e com alto
valor proteico para a dieta humana, todavia, pela mesma questão, é um facilitador para
proliferação de microrganismos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do leite
pasteurizado integral tipo C, produzido por um laticínio situado em Montes Claros, Minas
Gerais, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, além de confrontar os
resultados obtidos com a legislação vigente. Foram avaliadas 25 amostras, quanto à
determinação de acidez, densidade, teor de gordura, extrato seco total e desengordurado,
índice crioscópico, peroxidase e fosfatase, além da pesquisa do NMP de coliformes a 30 °C e
a 45 °C, e a contagem total de bactérias. Todas as amostras avaliadas apresentaram
regularidade, uma vez que atenderam a todos os requisitos previstos pela legislação vigente,
indicando, portanto, qualidade do leite oferecido à população da cidade mineira.
Palavras-chave: Leite. Tipo C. Controle de Qualidade.
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159 AVALIAÇÃO DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS PELA
POPULAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTEIRINHA,
MINAS GERAIS
GéssikaFrancielly Silveira Almeida
Mário Martins Ribeiro
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
A descoberta dos antimicrobianos possibilitou a redução significativa das infecções e
promoveu melhoria na qualidade de vida da população. Entretanto essa realidade acarretou o
uso inadequado desses medicamentos e consequentemente o surgimento de bactérias
resistentes à ação dos antimicrobianos. Desta forma, este artigo teve como objetivo identificar
os fármacos antimicrobianos mais utilizados pelos pacientes atendidos por um Programa de
Saúde da Família situado no município de Porteirinha, Minas Gerais. Foi realizado um estudo
descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa, composto por 103 participantes. Foi
aplicado um questionário contendo perguntas relacionadas à utilização de antimicrobianos,
bem como seu uso sem prescrição médica ou sem orientação de um profissional capacitado,
além disso, buscou-se conhecer o tempo de utilização e as principais reações adversas
relatadas pelos pacientes em uso destes fármacos. Os resultados obtidos demonstram existir
um índice não muito elevado, mas considerável de uso de antimicrobianos sem prescrição ou
sem orientação de um profissional capacitado, caracterizando automedicação entre os
pacientes do PSF. Observou-se que, mesmo diante das informações obtidas por profissionais
de saúde, os pacientes possuem ainda muitas dúvidas sobre o uso correto desses fármacos,
demonstrando conformidade com outros estudos realizados. Portanto, faz-se necessária a
intensificação de práticas educativas quanto ao uso racional dos antimicrobianos, diminuindo
assim possíveis efeitos aos pacientes e à população.
Palavras-chave:Antimicrobiano. Resistência a Antimicrobianos. Automedicação. Assistência
Farmacêutica.
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160 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA
(Sterculiastriata A.St.-Hil. &Naudin)

DA

FOLHA

DO

CHICHÁ

Hugo Mendes Rocha
Irlene Maria Rodrigues Corrêa
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O cerrado brasileiro é constituído por grande diversidade de plantas, as quais contêm efeitos
farmacológicos utilizados como medicamento para a cura de males da população. Esas plantas
possuem substâncias importantes capazes de inibir ampla variedade de microrganismos,
incluindo bactérias, fungos e leveduras. Várias espécies são pouco estudadas, dentre elas, a
Sterculiastriata A.St.-Hil. &Naudin, conhecida como Chichá, muito utilizada por moradores
da zona rural do Norte de Minas Gerais. O presente trabalho teve como objetivo analisar a
atividade antimicrobiana do extrato vegetal, frente a microrganismos através da técnica de
REMA, obter rendimento hidroalcoólico e percentual de umidade do Chichá. Evidenciou-se a,
partir dessa técnica,resultados negativo em relação à atividade antimicrobiana e positivo sobre
o rendimento do extrato hidroalcoólico, do material vegetal seco e do percentual de umidade.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Pradaria. Extratos Vegetais.
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161 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA DO EXTRATO HIDROALCÓOLICO
DAS FOLHAS DE JENIPAPO (Genipa americana L.)
GrazieleElen Silva
Larissa Ramos Cunha
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O Jenipapo pertence à família Rubiacea, sendo considerada uma espécie neotropical, que
apresenta um grande aproveitamento de todas suas partes. Por ser resistente à seca, mostra-se
largamente distribuída em quase todo território brasileiro. No presente estudo objetivou-se a
investigação de atividade antimicrobiana da folha de Jenipapo. O trabalho foi, realizado com a
preparação do extrato hidroalcoólico e teste in vitro com cepas conhecidas de Staphylococcus
aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli (ATCC 25922). Para a bioprospecção
antimicrobiana, utilizou-se a técnica de REMA, realizada com diluições seriadas. A amostra
coletada apresentou médio teor de rendimento do extrato bruto de 0,29%, e apresentou valores
de umidade mediano de 32,46%. Isso permite concluir que o Jenipapo é altamente viável por
apresentar altos teores de rendimento. Nenhuma das concentrações testadas formou inibição
para as cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Dessa forma, concluiu-se que o
extrato de Jenipapo não possui atividade antimicrobiana contra as cepas analisadas.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Fitoterapia. Extratos Vegetais.
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162 BIOPROSPECÇÃO ANTIMICROBIANA DO EXTRATO HIDROALCÓOLICO
DE BARRIGUDA (Ceiba speciosa (A. St. Hil) Ravenna)
ThailleKétsia Cordeiro Caracas
Wanessa FranciellePerrela Nobre
Priscila Maria Andrade de Prince
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Há uma enorme variedade de plantas medicinais no bioma Cerrado que são utilizadas pela
população no tratamento de enfermidades. Dentre essa grande variedade, este trabalho
objetivou realizar um ensaio antimicrobiano das folhas e cascas da árvore Ceiba speciosa (A.
St. Hil.), Ravenna, popularmente conhecida como Barriguda, pertencente à família
Malvaceae. Foram coletadas amostras de 3 espécimes de Barriguda, no período de 3 meses,
na cidade de Montes Claros, MG. Após a secagem das amostras, elas foram pulverizados e
feito o extrato hidroalcoólico para a obtenção do extrato bruto. Este foi submetido à analise
estatística para teor de rendimento dos extratos média de 2,09%, quandoapresentou-se um
padrão entre as amostras das folhas, média de 1,48%. Também foi realizada uma análise do
teor de umidade das amostras (%), que apresentou média 59,17%, valor superior ao
preconizado (14%). Por fim foi analisada a atividade antimicrobiana através da técnica de
microdiluição em caldo REMA (ResazurinMicrotiterAssay) frente às bactérias S. aureus eE.
coliquando somente uma diluição apresentou inibição na concentração de 1000 µg/mL para S.
aureus. Dessa forma, pode-se concluir que a referida pesquisa poderá servir como base para
um estudo futuro mais apurado sobre a atividade antimicrobiana, visto a inibição apresentada
pelo extrato diante do S. aureus.
Palavras-chave: Resistência bacteriana. Plantas medicinais. Cerrado. Fitoterápico.
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163 EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA: REVISÃO SOBRE A QUALIDADE DE
MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS
Edmilson de Jesus Miranda
Joanes Agnaldo Silva Costa
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica ocupa lugar de destaque na realidade nacional desde a década
de 1960, quando se tornaram evidentes os indícios de sua relação com óbitos por doenças
cardiovasculares. Diversas classes de anti-hipertensivos já demonstraram reduzir o risco
cardiovascular em pacientes e, na maioria dos casos, é necessário associar fármacos com
mecanismos de ação diferentes. Essas classes farmacêuticas estão disponíveis no mercado sob
a forma de medicamentos referência, genéricos, similares e magistrais. A intercambialidade
entre o genérico ou similar e seu respectivo medicamento de referência baseia-se na
equivalência farmacêutica entre eles, ou seja, na comprovação de que ambos contêm o mesmo
fármaco, na mesma dosagem e forma farmacêutica. Constatando o questionamento acerca da
eficácia terapêutica de medicamentos genéricos e similares frente aos produtos de marcas já
consagradas, este artigo se propôs a avaliar estudos que abordem a qualidade, segurança e

eficácia desses. Trata-se de uma revisão bibliográfica de natureza comparativa, realizada a
partir de 10 estudos obtidos mediante busca nas bases de dados LILACS, SciELO e Google
Acadêmico. Conclui-se que há necessidade de ser ter cautela e redobrar os cuidados durante
as substituições entre os medicamentos referência, genérico e similar, uma vez que estes
apresentam diferenças que caracterizam desacordo com a especificação, principalmente no
que diz respeito aos produtos similares.
Palavras-chave: Equivalência. Medicamentos. Anti-hipertensivos.
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164 IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA ONCOLOGIA
Carla Josiellen Santos
Gizele Oliveira Soares
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
A atuação farmacêutica em âmbito oncológico pode influenciar de forma mais efetiva o perfil
da prescrição e a resposta do paciente ao tratamento, visto que esse profissional vem
aprimorando seus conhecimentos e habilidades ao longo do tempo, de acordo com. Conselho
Federal de Farmácia. Dentre os benefícios oferecidos pela atuação desse profissional, destacase a possibilidade de melhoria na qualidade de vida do paciente oncológico, o qual geralmente
apresenta-se como candidato ao desenvolvimento de potenciais reações adversas em virtude
da poliquimioterapia, tratamento prolongado e concomitância com outros tratamentos de
suporte. Com relação aos fatores de risco associados aos pacientes oncológicos, a idade
destaca-se, tornando compreensível a incidência da doença em função do envelhecimento da
população. Esses indivíduos se tornam suscetíveis a interações entre fármacos, reações
adversas ou respostas não esperadas, devido à diminuição da função renal e hepática. O
presente estudo caracteriza-se por ser uma revisão integrativa baseada em estudos sobre a
importância do farmacêutico na oncologia, utilizando como amostra artigos nacionais,
publicados entre 2008 a 2014, os quais abordem a temática citada. Observa-se que, no Brasil,
as ações do farmacêutico na esfera oncológica são ainda recentes, porém de suma
importância, visto que esse profissional tem aprimorado seus conhecimentos e se preparado
cada vez mais quanto aos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, a fim de
possibilitar ao paciente melhor adaptação ao tratamento. Ainda se faz necessária a busca por
melhorias administrativas e clínicas para atuação mais eficaz, para que haja maior valorização
dos conhecimentos desse profissional e consequente benefício aos pacientes.
Palavras-chave:Câncer. Oncologia. Atenção Farmacêutica.Farmacovigilância.
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165 PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO RELACIONADA AO CONHECIMENTO
ADQUIRIDO DURANTE A GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA
Andriele Alves de Jesus
Evandro Gomes de Aguiar
Anne Carolline Amaral Batista

RESUMO
Este estudo visa avaliar o índice de automedicação entre os estudantes do primeiro ano em
comparação com os do último ano do curso de graduação em Farmácia de duas faculdades
particulares de Montes Claros, através da aplicação de questionário. Foram pesquisados 203
acadêmicos, sendo 135 do primeiro ano (1° e 2º períodos) e 68 acadêmicos do último ano (9º
e 10º períodos). Ao serem questionados acerca da relação entre os conhecimentos adquiridos
na graduação e a prática de automedicação, 33,3% dos acadêmicos entrevistados no primeiro
ano responderam que há relação. Em contrapartida, 47,4% responderam que não há
interferência. No entanto, a maioria dos acadêmicos do último ano (72,1%) acredita que há
interferência.Com relação às classes terapêuticas mais utilizadas, os estudantes do primeiro
ano do curso relataram, principalmente, analgésicos (25,8%), antigripais (25,5%) e antiinflamatórios (23,3%). Os acadêmicos do último ano, por sua vez, relataram, especialmente,
antigripais (23,9%), analgésicos (22%) e anti-inflamatórios (18,6%). Conclui-se que a prática
da automedicação apresenta-se elevada tanto entre os acadêmicos do primeiro ano quanto do
último ano da graduação em farmácia das faculdades analisadas. Por sua vez, os estudantes
em fase final de graduação sobressaíram-se, confirmando a teoria de que o conhecimento
adquirido em disciplinas específicas, com as quais os acadêmicos iniciantes ainda não tiveram
contato, promove desenvolvimento de maior segurança em relação ao ato.
Palavras-chave:Automedicação. Medicamentos. Graduação de Farmácia.
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166 QUALIDADE
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Farley Leite Fernandes
Luis Carlos Moura Ruas Junior
Sérgio Murilo Duarte
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
Diversos fatores alteram a qualidade de medicamentos manipulados, como diferenças entre
matérias-primas, condições de equipamentos, métodos de trabalho, ação de operadores
envolvidos e até os sistemas de medição empregados. A principal causa do desvio, de
qualidade inerente ao processo de preparação de medicamentos em cápsulas é a perda de pó
durante as operações de moagem, mistura e encapsulamento, podendo resultar, entre outros
desvios, em alterações de peso e teor. Cabe ao farmacêutico ajustar a formulação de modo que
a perda se mantenha dentro dos limites pré-estabelecidos. As boas práticas de fabricação
responsabilizam o fabricante pela qualidade dos produtos farmacêuticos, por isso a qualidade
desses produtos está em frequente debate. Cápsulas de nimesulida adquiridas em seis
farmácias magistrais localizadas no município de Montes Claros, Minas Gerais, foram
analisadas através de testes de peso médio e doseamento estabelecidos pela Farmacopeia
Brasileira (2010) e os resultados foram comparados com o medicamento referência. Sendo
assim, as amostras advindas das farmácias 1, 2 e 5 apresentaram dados em concordância com
os valores farmacopeicos; por outro lado, as amostras provenientes das farmácias 3, 4 e 6
foram reprovadas no teste de peso médio. No teste de doseamento, observou-se que as
cápsulas provenientes das farmácias 2 e 5 apresentaram alta variação na quantidade de ativo

em relação ao produto referência. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que os desvios
observados configuram a necessidade de maior cuidado por parte dos setores de produção
magistral no que se refere aos procedimentos de boas práticas de fabricação e controle de
qualidade.
Palavras-chave:Nimesulida. Anti-inflamatório. Qualidade. Farmácia magistral. BPM.
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167 REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE TREINAMENTOS PRÁTICOS EM
UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Renatto Ribeiro Magalhães Durães
Anne Carolline Amaral Batista
RESUMO
A qualificação dos profissionais e colaboradores em uma empresa é principal peça para o
sucesso da organização. O treinamento consiste na atividade utilizada para repassar ou
reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes pertinentes à execução de tarefas ou à sua
otimização no trabalho. O objetivo deste artigo foi reestruturar os treinamentos práticos em
uma indústria farmacêutica, visando tornar o processo mais claro e robusto. Os materiais
utilizados foram os documentos referentes a três treinamentos práticos específicos, os quais
foram escolhidos por serem causa raiz de não conformidades, em virtude de o conteúdo
apresentar-se insuficiente e obsoleto. O procedimento utilizado foi o PDCA e a análise dos
dados foi alcançada mediante a base estatística do Microsoft® Excel 2013 e a ferramenta de
gerenciamento de treinamentos ISOTrain®. Após revisão dos materiais de treinamento
selecionados, foi possível obter atualização de informações, retirada de elementos obsoletos e
inserção de imagens favoráveis à melhoria no entendimento acerca dos processos. O resultado
obtido foi treinamentos com maior qualidade e servidores mais bem habilitados. Espera-se
obter, ainda, redução de 30% de não conformidades relacionadas a esse contexto e,
principalmente, atuar de forma positiva na qualidade de mentalidade dos colaboradores.
Palavras-chave: Treinamento. Não conformidade. Qualidade. Workshop.
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REVISÃO
INTEGRADA
SOBRE
ABORDAGEM
TERAPÊUTICA NA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

DIAGNÓSTICA

Wanessa dos Santos Silva
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
RESUMO
As Infecções do Trato Urinário (ITU) são definidas pela colonização do trato urinário humano
por algum tipo de agente etiológico, na maioria das vezes bactérias. O presente estudo
objetivou-se avaliar a abordagem diagnóstica e terapêutica nas Infecções do trato
Urinário,ITU, através de revisão de literatura. Para a realização deste estudo qualitativo e
descritivo selecionaram-se diversos artigos científicos publicados em meios eletrônicos. Pelo

levantamento desses dados, verificou-se que existem diferentes formas de apresentação da
ITU, como cistite, pielonefrite. As infecções são diagnosticadas inicialmente pela análise de
amostras de urina, por meio dos exames físico, químico e da análise microscópica do
sedimento urinário. Dentre estas, destaca-se como principal bactéria isolada desse sítio
anatômico,a Escherichia coli. Os principais agentes antimicrobianos utilizados para tratar a
ITU são: Sulfonamidas, Nitrodurantoína (Macrodantina), Quinolonas e Cefalosporinas.
Palavras-chave:Sistema urinário. Pielonefrite. Cistite. Antimicrobianos.
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169 DERMATOPATIAS EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO
UNIVERSITÁRIO RENATO DE ANDRADE, EM MONTES CLAROS - MG, EM 12
MESES
Janaina Magalhães Caires
Lílian Ribas de Souza
Patrícia Natalícia Mendes Almeida
Raul Felipe Dornas
RESUMO
Na clínica médica veterinária, as dermatopatias têm ocupado posição de destaque. Assim, a
especialidade em dermatologia veterinária ganha gradativamente grande importância no setor.
O presente estudo apresentou como objetivo coletar dados retrospectivos das dermatopatias
em cães atendidos no Hospital Veterinário Universitário Renato de Andrade, em Montes
Claros - MG, visando determinar as mais comuns e o índice em que ocorreram. No período
avaliado entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, os casos dermatológicos
compreenderam 22,28% do total de cães atendidos. Em ordem crescente de ocorrência das
doenças, obteve-se como principais: otites, dermatofitose, neoplasia cutânea e demodicose,
totalizando 62,67% das dermatopatias diagnosticadas, sendo que os outros 37,33% derivam
do agrupamento de outras doze dermatopatias. Esses achados reforçam a ideia de que
somente alguns tipos de patologias de pele representam grande número de casos atendidos na
rotina médica-veterinária.
Palavras-chave:Dermatopatias. Cães. Ocorrência. Norte de Minas.
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170 ESTERELIZAÇÃO DE CADELAS PELO FLANCO
AUTILIZAÇÃO DA ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA
Edivar Osório Pimenta Júnior
Gabriel Mendes Santos
Patrícia Natalícia Mendes de Almeida

ASSOCIADA

À

RESUMO
O aumento do número de animais errantes presente nas grandes cidades e nas regiões mais
carentes torna necessária a busca por métodos de controle eficazes para a redução desSe
índice. A castração em massa é uma proposta que visa reduzir a superpopulação de animais e
consequentemente diminuírem as doenças relacionadas ao sistema reprodutor, além de ser
uma forma de controle de zoonoses. A busca por uma técnica de esterilização rápida e com
baixo custo torna-se imprescindível para que os municípios possam adotar tal prática como
rotina. Parcerias têm sido formadas entre prefeituras, instituições de ensino e ONGs, para a
realização de campanhas de castração sistemática, objetivando-se minimizar o número de
animais de rua. O presente estudo avaliou a técnica de esterilização pelo flanco associada à
utilização da abraçadeira de poliamida. Foram utilizados 15 animais da espécie canina,
fêmeas, sem raça definida, com peso entre 5 e 15kg, divididos em três grupos: G1 (5 a 8 kg),
G2 (8,1 a 12 kg) e G3 (12,1 a 15 kg). A abordagem cirúrgica foi realizada pelo flanco direto, e
os pedículos ligados com auxílio da abraçadeira de poliamida. O tempo do trans-cirúrgico foi
cronometrado do início da incisão da pele, até o fechamento com o da cútis com cianoacrilato.
A eficácia da hemostasia empregada pela abraçadeira foi avaliada seguindo os parâmetros
utilizados para choque hipovolêmico, sendo que nenhum animal dos três grupos apresentou
sangramento no trans ou pós-cirúrgico, comprovando a eficácia da hemostasia conferida pela
abraçadeira de poliamida. Mediante os resultados obtidos neste estudo, é possível concluir
que a abordagem pelo flanco mostrou-se eficiente, pois é um método que possibilita um
menor acesso cirúrgico, além de reduzir a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas. O uso
da abraçadeira torna essa técnica mais viável, pois, além de reduzir o tempo de cirurgia,
mostrou-se eficaz para a manutenção da hemostasia.
Palavras-chave: Castração. Hemostasia. Ovariosalpingohisterectomia. Campanha de
Castração. Ligadura.
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NUTRIÇÃO
171 ALIMENTOS FUNCIONAIS NO COMBATE A DOENÇAS E PROMOÇÃO DA
SAÚDE E BEM-ESTAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA
Gilvania Vitória Matos
Jaqueline Rocha da Cruz
Luciana Caldeira de Paula Ricardo
RESUMO
Os alimentos funcionais estão ganhando destaque na dieta alimentar na maioria das famílias,
pois proporcionam diversos benefícios ao organismo. As sementes de quinoa contêm quantias
significativas de compostos fotoquímicos prevenindo o câncer e as doenças cardiovasculares.
O consumo de Goji Berry evidencia um efeito rejuvenescedor, neuroprotetor e os
relacionados com controle glicêmico. A chia possui elevado teor de fibras, proteínas e ácidos
graxos poliinsaturados, auxilia na manutenção do trato intestinal e previne doenças
degenerativas e câncer. Trata-se de uma revisão de literatura com o objetivo de relacionar o

consumo dos alimentos funcionais e a prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis,
disponíveis nas bases de dados: Medical LiteratureandRetrieval System Online (Medline) e
ScientificElectronic Library Online (Scielo) no período de 2009 a 2015. Os resultados
mostram a importância do consumo dos alimentos funcionais, em especial os pesquisados, e
demonstram o interesse da população em consumir esses alimentos funcionais. Estes trazem
benefícios, não só para o indivíduo com Doenças Crônicas Não Transmissíveis, mas também
para os que desejam preveni-las. Visualiza-se o processo de mudança do paradigma alimentar
tradicional, para uma educação alimentar, com vistas à promoção da saúde.
Palavras-chave: Alimento funcional. Chenopodium quinoa. Lycium. Salvia.
___________________________________________________________________________
172 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DA CASCA DO CAULE DE CAJUEIRO
(AnacardiumoccidentaleL.) ADQUIRIDO NO MERCADO VAREJISTA DE MONTES
CLAROS
Arlete da Soledade Gonçalves
Amanda Valéria F. Martins
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
O cajueiro é uma planta com atividades anti-iflamatória e antidiabética comprovadas
farmacologicamente na saúde humana. O extrato da casca do caule demonstra efeito
hipotensivo, hipoglicemiante e antiarrítmico em cães. O objetivo do presente trabalho foi
realizar uma análise granulométrica da casca do caule de cajueiro (Anacardiumoccidentale L.)
comercializado no mercado varejista de Montes Claros – MG, relacionando-o a fatores que
influenciam na qualidade do produto. A amostra foi composta por 10 pacotes (50g) de casca
do caule do cajueiro. As amostras foram testadas e atendem aos critérios de qualidade, visto
que a média do fator de umidade variou em 8,59%, estando dentro dos padrões, preconizados.
Pudemos também constatar a ausência de informações nas embalagens, induzindo o
consumidor a erros de preparação, administração e colocando em risco a confiabilidade do
produto de acordo com a legislação vigente.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Controle de Qualidade. Fitoterapia.
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173 CONSUMO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE EM MONTES CLAROS, MG
Ana Maria Pereira Santos
Sindy Emanuela Cardoso Mendes
Guilherme Araújo Lacerda
RESUMO
Este estudo teve como objetivo verificar o consumo de plantas medicinais e fitoterápicas
pelos usuários da atenção primária à saúde, como primeira linha de ação às enfermidades,
constando de um levantamento de dados dos usuários do ESF do Bairro Vila Telma, em

Montes Claros/MG, Brasil. Trata-se de uma abordagem etnodirigida realizada a partir da
pesquisa quantitativa, de caráter observacional e transversal. Para a coleta de dados, foram
utilizados 131 questionários semiestruturados. Os resultados obtidos mostram perfil e
consumo das plantas medicinais e fitoterápico pelos usuários, revelando a prevalência do sexo
feminino 82% (n=108), cor da pele parda 59% (n=77), seguida da cor de pele preta 16% (n=
21), idade entre 18 e 30 anos 31% (n=40), dos usuários entrevistados 85% (n=112) utilizam
plantas medicinais, sendo 40% (n=45), para o tratamento de alguma doença. O uso de plantas
medicinais foi indicado em 63% (n=92) por parte dos familiares, seguido por indicação de
vizinhos 13% (n=20). Conclui-se que um grande percentual de usuários utilizam plantas
medicinais, principalmente entre as mulheres, necessitando de uma prática integrativa no
controle e forma correta de utilização.
Palavras-chave:Etnofarmacologia. Plantas Medicinais. Fitoterapia.
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174 ESTADO NUTRICIONAL E HÁBITOS DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS DE
UNIDADES DE SAÚDENUTRITIONAL
Franciele Viana Siqueira
Darlete dos Santos Reis
Lucinéia de Pinho
RESUMO
O objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional e hábitos de vida de funcionários de
Unidades de Saúde da cidade de Montes Claros-MG. Trata-se de um estudo transversal de
natureza descritiva, com abordagem quantitativa, realizado com funcionários das unidades de
saúde. A pesquisa foi composta por 215 profissionais de ambos os sexos. A coleta de dados
ocorreu entre o meses de março e abril de 2015. Foi avaliado o estado nutricional por meio da
aferição de peso e altura; e os hábitos de vida foram avaliados através de um questionário
estruturado, em relação à alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, prática de
atividade física e estágios de mudança de comportamento. A maioria dos pesquisados,
87,0%,era do sexo feminino; 54% dos funcionários apresentaram excesso de peso de acordo
com o IMC; 58% consomem bebidas alcoólicas; 51% não praticam atividade física. Quanto
ao consumo de frutas e a ingestão de água, houve um baixo consumo. Na classificação dos
estágios de mudança de comportamento para a prática de atividade física, 35,8% encontramse no estágio de preparação. Na classificação para comportamento alimentar, 49,7%
encontram-se no estágio de manutenção. Em relação ao estágio de mudança para o tabagismo,
57% encontram-se no estágio de manutenção. É necessário adotar melhorias nos
comportamentos relacionados aos hábitos de vida desses funcionários e estimular aprática de
atividade física.
Palavras-chave: Estado Nutricional. Hábitos Alimentares. Estratégia Saúde da Família.
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175 FATORES ASSOCIADOS À ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR
POR ESCOLARES
Clàudia Maria Rodrigues Vieira

Regilania Rodrigues Nobre
Luciana Caldeira de Paula Ricardo
RESUMO
A presente pesquisa tem como tema: ” Fatores associados à aceitabilidade da merenda escolar
por escolares”, e seu objetivo é verificar os fatores que interferem e os que promovem a
aceitabilidade da merenda escolar por escolares dos anos iniciais do Ensino Fundamental com
idade entre 6 a 10 anos, bem como identificar os fatores socioeconômicos relacionados à
aceitabilidade da merenda escolar. Visando contribuir para a reflexão da temática abordada
nesta pesquisa, este estudo foi norteado por uma metodologia de caráter qualitativo,
fundamentado através de uma pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos, teses de
mestrado e doutorado publicado no site da SCIELO, sendo que todas essabibliografia foi
publicada respectivamente entre os anos de 2005 a 2013. Constatou-se através da revisão de
literatura, que a aceitabilidade da merenda escolar é influenciada por inúmeros fatores que
podem ser decorrentes de questões psicológicas, sociais, econômicas e culturais, renda
familiar, preparação e fornecimento dos alimentos e o local onde é servida.
Palavras-chave: Escolares. Aceitabilidade.Merenda Escolar.
___________________________________________________________________________
176 IMPACTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
FAMILIARPELO PNAE NA SEGURANÇA ALIMENTAR DE AGRICULTORES
EMMONTES CLAROS – MG

Dhiely Caroline Rodrigues Almeida
Euslany Lago Botelho
Lucinéia Pinho
RESUMO
O presente estudo buscou avaliar os impactos da compra direta de alimentos da agricultura
familiar pelo PNAE na segurança alimentar de agricultores familiares do município de
Montes Claros, Minas Gerais. Foram entrevistados 66 agricultores familiares e foi utilizada a
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA - com 15 questões que refletem a
insegurança alimentar em diferentes níveis de intensidade. A prevalência de Segurança
Alimentar encontrada foi de 86,3%, sendo 13,7% leve, 0% moderada e grave. Para a
classificação socioeconômica, utilizou-se o Questionário Socioeconômico a Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP –. Em que se notou uma predominância das
classes C2 e B2, com uma pequena diferença entre as duas, correspondendo respectivamente,
a 34,8% e 33,3 % e obtidas informações sobre escolaridade, principal fonte de renda.
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Agricultura Familiar. PNAE.
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177 O MARKETING
ADOLESCENTES

DE

ALIMENTOS

NA

MÍDIA

TELEVISIVA

PARA

Camila Chagas Oliveira
Everton Matheus Pereira Lopes
Lucinéia de Pinho
RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi verificar propagandas e publicidades de produtos alimentícios
voltados ao público jovem que são veiculadas na TV aberta da região de Montes Claros MG,
analisando seu conteúdo e se estão de acordo com o regulamento previsto. Utilizando-se de
meios de gravação com Adaptadores USB, foram armazenadas imagens adquiridas da
programação das três principais emissoras da região, para posterior verificação e
categorização. No decorrer do estudo, foram identificadas 38 publicidades no total das três
emissoras, sendo que apenas 24 delas foram diretamente voltadas ao público alvo. Das
publicidades que foram escolhidas,verificou-se que nenhuma das publicidades enquadrava-se
totalmente nos quesitos legislação, pois todas as propagandas não se enquadravam em pelo
menos um dos artigos do regulamento proposto na Consulta Pública nº71/0617. Cita-se por
exemplo, o desrespeito dos horários de transmissão, tendo uma maior incidência de produtos
voltados ao público jovem no período da tarde, iniciando-se às 12hs, o que categoriza o
descumprimento das normas. Nota-se que existe uma grande sublimação do poder público
perante as publicidades veiculadas em TV aberta,que influenciam, induzem e até mesmo
formam a opinião de jovens, que iniciam sua formação de ideias e hábitos alimentares, o que
pode gerar problemas cardíacos, distúrbios alimentares e doenças relacionadas ao
metabolismo.
Palavras-chave: Adolescente. Propaganda de Alimentos. Televisão. Jovem. Marketing.
Alimentação.
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178 PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO
UNIVERSITÁRIO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA EM MONTES CLAROS, MG
Gisele Cardoso Santos
KaterineJoane Fernandes Brito
Lucinéia de Pinho
RESUMO
O objetivo foi avaliar o perfil dos pacientes que procuram o atendimento nutricional no
Ambulatório Universitário de Nutrição Clínica. Trata-se de um estudo transversal, com
perspectiva histórica, avaliado por meio do levantamento dos prontuários dos últimos cinco
anos, registrados no ambulatório universitário de nutrição clínica, localizado no Centro de
Especialidades Médicas – CEMED.A amostra foi constituída por 872 prontuários, sendo
79,36% do sexo feminino, com prevalência de pacientes acima do peso ideal, totalizando
69,50%, onde foi constatado que o objetivo principal pela busca do atendimento nutricional
foi a perda de peso, justificando o percentual de 63,30% informado no objetivo do
tratamento.Quanto à escolaridade, observou-se que a maioria possuía ensino
fundamental.Conhecer o perfil nutricional dos pacientes atendidos torna-se importante para

realizar um levantamento da prevalência de principais patologias acometidas nos últimos
anos, auxiliando, assim no planejamento de ações que visam melhorar a adesão ao tratamento
de doenças crônicas não transmissíveis e contribuir para uma melhor qualidade no
atendimento.
Palavras-chave: Transição Nutricional. Atendimento Nutricional. Doenças Crônicas não
Transmissíveis.
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179 PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ENTRE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Luciana Mendonça Dourado
Sarah Fernanda Barbosa Frois
Lucinéia de Pinho
RESUMO
A promoção da alimentação saudável é indispensável na conscientização dos profissionais de
saúde. Eles são importantes veículos de informações direcionadas aos pacientes e estas devem
ser precisas, para que, dessa forma, promovam a saúde. O objetivo deste trabalho foi aplicar
ações educativas sobre alimentação saudável entre profissionais de saúde, acarretando
verificação direcionada à educação alimentar e nutricional para a formação de bons hábitos
alimentares. Orientar sobre o impacto da alimentação à saúde, qualidade de vida e na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Foram aplicadas capacitações in loco em
50 ESF (Estratégia de Saúde da Família), no período de dezembro de 2014 a março de 2015,
com duração média de 50 minutos cada oficina. Houve a participação de profissionais de
saúde, como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, agentes comunitários
de saúde participantes do projeto das Unidades Promotoras da Saúde, na cidade de Montes
Claros, MG. Foram realizadas 4 oficinas. Nas oficinas, foram desenvolvidas atividades
dinâmicas sobre hábitos alimentares saudáveis, avaliação antropométrica e índice de massa
corporal (IMC), consumo alimentar, análise de rótulos dos alimentos e discussão sobre as
atividades exercidas visando à motivação e atenção voltada à promoção da saúde da
população, incentivando a educação alimentar e nutricional para a formação de hábitos
alimentares saudáveis. Capacitações de caráter informativo, a fim de trocar informações e
experiências entre profissionais de saúde são requeridas, pois trazem benefícios para os
profissionais e para os pacientes, uma vez que eles poderão receber bons exemplos de hábitos
e alimentação saudáveis.
Palavras-chave:Alimentação e Nutrição. Promoção da Saúde. Alimentação Saudável.
Hábitos Alimentares.
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ODONTOLOGIA

180 AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO EM
CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA: ESTUDO PILOTO
Ronaldo Rodrigues Flores
Clarival Galdino dos Santos
Silvério de Almeida Souza Torres
RESUMO
A contaminação dos materiais de uso comum nas clínicas escola de odontologia representa
um problema, devido ao risco de transmissão de microrganismos patogênicos. O controle de
infecção encontra obstáculos devido à dificuldade de esterilização desses materiais. As
canetas de alta rotação, por sua vez, deveriam ser idealmente autoclavadas, porém, o que se
verifica é que muitos acadêmicos realizam apenas uma desinfecção química com álcool 70%.
Sendo assim, o objetivo deste estudo será verificar possíveis níveis de contaminação das
canetas de alta rotação utilizadas nas clínicas odontológicas do curso de Graduação em
Odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Para tal, foram
realizadas culturas de 17 canetas de alta rotação por meio de 34 amostras colhidas da seguinte
forma: A) Superfície externa (cabeça) das canetas antes da desinfecção com Álcool 70%, préclínica. B) Superfície externa (cabeça) das canetas pós-clínica e realizada a desinfecção com
Álcool 70%. O presente estudo piloto mostrou que das 17 canetas analisadas, 14 (82,4%) não
apresentaram crescimento de microrganismos nos grupos teste (A e B), porém, em 3 (17,6%)
houve crescimento. Das 6 amostras oriundasdestas, houve crescimento em 1 (33,3%) das 3
amostras pertencentes ao grupo A e no grupo B houve crescimento nas 3 (100%) amostras
analisadas. Foram isolados 3 tipos de Microrganismos, sendo eles, 2 Bacilos Gram Negativo
(BGN) e 1 Cocos Gram Positivo disposto em cachos, sugestivo de Staphylococcus sp.
Palavras-chave: Caneta de Alta Rotação. Contaminação. Microrganismos.
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181 AVALIAÇÃO DO SUCESSO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO ATRAVÉS
DO EXAME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL E CORRELAÇÃO COM DADOS
CLÍNICOS

Brennon Barbosa da Cruz
Carlos Guilherme Pereira Basílio
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar o índice de sucessos dos tratamentos endodônticos realizados
na clínica de Endodontia II de uma faculdade de ensino particular da cidade de Montes Claros
– MG. Trata de uma pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, transversal e
observacional. A amostra foi constituída de 29 prontuários dos pacientes sem distinção de

gênero, etnia e idade para a seleção, todos os prontuários pertencentes à clínica de
odontologia de uma instituição privada de ensino superior na cidade de Montes Claros – MG.
O tratamento instituído foi tabulado no programa estatístico StatisticalPackage for Social
Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows. Obtivemos como resultados um maior percentual
de pacientes do gênero feminino (61,8%), sendo o incisivo central superior direito como o
dente mais acometido (32,4%), a maioria dos dentes tratados endodonticamente não
apresentavam restauração final (61,8%), a sintomatologia dolorosa foi relatada em apenas em
20,6% dos casos, o índice de regressão total da lesão foi constatado em 14,7% dos dentes e a
regressão parcial foi de 38,2%. A ausência da lesão antes do tratamento endodôntico foi
observada em 41,2% dos casos, e a ausência após o tratamento foi de 55,9%. Não houve
surgimento de uma nova lesão, e ocorreu progressão da lesão em apenas 2,9% dos casos.
Sendo assim, a taxa de sucesso constatada foi de 94,1%. Concluímos que os tratamentos
endodônticos realizados foram de boa qualidade devido a seu alto índice de sucesso.
Palavras-chave: Endodontia. Radiografia dentária. Diagnóstico.
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182 CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE
ANATOMIA EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS

ODONTOLOGIA

SOBRE

Philippe Carvalho Silva Marques
Renata Cristina Tolentino Cordeiro
Wellington Danilo Soares
Anamaria de Lima Laranjeira
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos acadêmicos de odontologia de uma
faculdade particular do norte de Minas Gerais sobre anatomia em radiografias panorâmicas.
Para isso, 20 estruturas anatômicas foram identificadas por setas enumeradas de 01 a 20 e
distribuídas em 10 radiografias panorâmicas digitais, selecionadas por um especialista em
radiologia odontológica. A amostra foi composta de 190 acadêmicos, do 5º ao 9º período,
selecionados aleatoriamente, que tiveram que identificar cada uma destas estruturas numa
planilha enumerada de 01 a 20. A coleta de dados aconteceu em dois momentos diferentes,
sendo que a segunda etapa ocorreu no mesmo dia e teve como diferença a inversão da
numeração das setas entre as 10 radiografias. A amostra foi predominantemente feminina.
Não houve diferença estatisticamente significativa de acertos e erros e também de acertos em
mandíbula e maxila entre as duas etapas da pesquisa. A apreensão desse conhecimento
independe do gênero, porém é influenciado pelo período cursado, tendo o melhor índice de
acertos no 5º período e o pior no 9º período. Conclui-se que o conhecimento sobre anatomia
em radiografias panorâmicas perde-se ao longo da formação, e essa perda se deve, em parte, à
falta de exigência das disciplinas. Desta forma, é necessária uma maior cobrança e
fiscalização desse conhecimento por parte da equipe docente ao decorrer das atividades
clínicas, pois o conhecimento prévio e continuado facilita as tarefas de diagnóstico e
tratamento dos pacientes em todos os períodos do curso.
Palavras-chave: Radiografia Panorâmica. Diagnóstico por Imagem. Interpretação. Anatomia.
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183 CONTAMINAÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS EM CLÍNICA ESCOLA
Ayalla Magalhães Cardoso
Fernanda Katielly Freitas Brito
Silvério de Almeida Souza Torres
RESUMO
A utilização de materiais restauradores estéticos, como a resina composta, tem-se tornado
popular na odontologia atual tanto para restaurações diretas de dentes anteriores como
posteriores. Bisnagas de resina composta, bem como outros materiais de consumo estão
sujeitos à contaminação durante a prática clínica, e é neste momento que se depara com o
problema da descontaminação desses materiais. O presente trabalho tem como objetivo
avaliar possíveis níveis de contaminação das resinas compostas e seus tubos, utilizadas pelos
acadêmicos de graduação em Odontologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas. Para
isso, os tubos de resina composta foram avaliados e divididos em subgrupos: grupo a)
superfície das resinas compostas; grupo b) superfície das resinas compostas, após removido
1mm; grupo c) superfície externa dos tubos de resina composta; grupo d) superfície externa
dos tubos de resina composta após desinfecção com álcool 70%. As coletas foram realizadas
na Clínica Integrada I, II e III e Clínica Avançada, sendo que em cada clínica foram coletadas
10 amostras de cada grupo em dias diferentes, totalizando 160 amostras. Dessas amostras, 67
(42%) apresentaram contaminantes, provavelmente devido à utilização, manipulação e
armazenamento inadequados das resinas compostas. Conclui-se, então, que houve
contaminação das resinas compostas nos 4 grupos avaliados, sendo observado que a cada
sessão clínica utilizada, maior sua contaminação. Foi observada, ainda, pouca eficácia da
desinfecção utilizando apenas álcool 70% na superfície externa de seus tubos.
Palavras-chave:Contaminação. Resinas Compostas. Biossegurança.
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184 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DA OSTEORRADIONECROSE EM MANDÍBULA
E MAXILA
Arantia Lorena Ramos Ferreira
Bruna Ferreira Dias
Wellington Danilo Soares
RESUMO
A radioterapia em região de cabeça e pescoço provoca inúmeros efeitos colaterais ao paciente
irradiado, acometendo o sistema estomatognático e com repercussões sistêmicas importantes.
A osteorradionecrose é uma das complicações mais severas da radioterapia usada para o
tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço. Consiste em uma doença na qual o osso
irradiado torna-se desvitalizado e exposto através da perda da integridade da pele e da
mucosa, persistindo sem cicatrização. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo
identificar as queixas do paciente, os sinais, sintomas e as características radiográficas que
levam àosteorradionecrose. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, para tanto,
foram feitas pesquisas em revistas e bibliotecas eletrônicas, (em língua portuguesa, espanhola
e inglesa) no período de 2010 a 2015. Foi possível verificar que a dor persistente e a

exposição óssea crônica são características dessa patologia, podendo levar à não união óssea,
fraturas patológicas e fístulas oro cutâneas. Sendo a tomografia computorizada mais
adequada, por conter maior riqueza de detalhes imagenológicos, comparada às radiografias
convencionais. Entretanto são utilizadas também a radiografia panorâmica, ressonância
magnética e cintilografia óssea. Conclui-se, portanto, que o diagnóstico diferencial é de
grande importância, pois o aspecto radiográfico é semelhante a de outras patologias, porém
um dos sintomas típicos da recidiva tumoral é o surgimento de uma ferida de difícil
cicatrização que leva o diagnóstico dessa doença. Enfim é necessário um diagnóstico correto,
que se dá por meio de uma avaliação clínica, médica e radiográfica.
Palavras-chave:Osteorradionecrose. Lesões por radiação. Radioterapia.
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185 GÊNERO E O IMPACTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL SOBRE A
VIDA DIÁRIA ENTRE IDOSOS QUILOMBOLAS
João Batista Gomes Ferreira
Rafael Márcio Santos Souza
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a saúde bucal e realizar comparações de autopercepção
entre os gêneros e o impacto das condições de saúde bucal sobre a vida diária entre idosos
quilombolas de comunidades no norte do estado de Minas Gerais. Tratou-se de um estudo
quantitativo, transversal, descritivo-analítico e censitário. A população de estudo foi idosos
quilombolas, com idade igual ou acima de 65 anos, moradores de 33 comunidades rurais
quilombolas que se encontram espalhadas por 20 diferentes municípios da região norte do
estado de Minas Gerais. Foram aplicados questionários relacionados à utilização de serviços
odontológicos, morbidade bucal referida e autopercepção de saúde bucal. Os dados coletados
foram tabulados e analisados com auxílio do programa SPSS (Software StatisticalPackage for
the Social Sciences) versão 22.0 para Windows. Com os resultados, observamos que a
prevalência de impacto das condições de saúde bucal, segundo cada variável,não trouxe
prejuízos à qualidade de vida da população estudada e com relação à diferença entre gêneros,
pôde-se observar que os homens (57,3%) estavam menos satisfeitos quando comparados às
mulheres (45,8%). Verificou-se, ainda, que mulheres e homens tiveram pontos de vista
semelhantes mediante a satisfação com a saúde bucal. Os resultados obtidos permitem
concluir que a precária percepção dos problemas odontológicos faz com que esses indivíduos
encarem os impactos na saúde bucal que sofrem como uma consequência inevitável da idade
avançada, e não como um problema que mereça ser corrigido.
Palavras - chave: População Negra. Saúde Bucal. Autopercepção.
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186 INCIDÊNCIA DAS ANOMALIAS DENTÁRIAS EM PACIENTES ENTRE 6-18
ANOS EM CONSULTÓRIO PARTICULAR
Alline Azevedo Antunes

Nathália Ferreira de Aguiar
Wellington Danilo Soares
RESUMO
Anomalias dentárias são alterações que ocorrem durante o processo de desenvolvimento
dentário, sendo uma variação ou desvio de uma característica ou estrutura anatômica,
relativamente à normalidade. O estudo das anomalias tem uma grande importância, quanto
mais cedo forem diagnosticadas, menos chance do indivíduo a levar para dentição
permanente, quando será mais difícil realizar um tratamento. Assim sendo, este estudo buscou
analisar a incidência das anomalias dentárias em pacientes entre 6-18 anos em um consultório
particular na cidade de Montes Claros – MG. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
descritiva, quantitativa e transversal. A amostra de cinquenta e cinco laudos das radiografias
panorâmicas e seus devidos prontuário de um consultório particular especializado em
Ortodontia. O instrumento utilizado foi um banco de dados de um consultório particular no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, onde foram recolhidos os dados a partir das
radiografias panorâmicas e dos laudos. Ao final da pesquisa, foi possível verificar que a
anomalia dentária predominante foi anadontia (55,2%), a descrição da anomalia mais
predominante hipodontia (63,8%), sendo a dilaceração radicular a segunda mais encontrada
responsável por 20,7%. O dente mais acometido foi os terceiros molares, sendo o 18 (20,7%).
Conclui-se que a anadontia é a anomalia do desenvolvimento dentário mais frequente e a
radiografia panorâmica é um valioso exame na detecção dessas anomalias.
Palavras-chaves: Anomalia Dentária. Radiografia Panorâmica.
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187 REPERCUSSÕES E MANIFESTAÇÕES DA BULIMIA E ANOREXIA NA
CAVIDADE BUCAL
Greisiele Antunes Aristeu
Vanderlane Ribeiro de Oliveira
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O presente estudo buscou analisar as alterações e repercussões dos distúrbios alimentares na
cavidade bucal que se inicia através de lesões de erosão, cárie, hipersensibilidade, xerostomia
e aumento das glândulas parótidas. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas
principais bases indexadas que abordaram a presente temática, utilizando como
descritores transtornos alimentares, bulimia, anorexia, saúde bucal, odontologia, tratamento,
família, equipe multidisciplinar. Quanto aos critérios seguidos para a inclusão neste estudo
foram utilizadas publicações entre o período de 2007 á 2014, em língua portuguesa e
inglesa. Ao final da pesquisa, foi verificado que o padrão estético de magreza, reforçado pela
mídia, tem repercussões inevitáveis sobre os adolescentes, levando-os a
desenvolverem desordens alimentares, dentre elas a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. O
cirurgião dentista tem um papel muito importante, podendo ser o primeiro profissional da
saúde a observar essas desordens, pois através dos exames realizados, como anamnese, exame
físico extra e intra-oral, é possível observar os sinais e sintomas, sendo que os métodos
utilizados pelos portadores das doenças provocam perdas dentárias.

Palavras–chave:Transtornos alimentares. Bulimia.Anorexia.Saúdebucal.Odontologia.
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188 RESISTÊNCIA POR MICROTRAÇÃO E MICROCISALHAMENTO DE
SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES
Ana Luisa Lopes Macedo
Bruno Alves Keesen
Silvério de Almeida Souza Torres
RESUMO
A odontologia adesiva tem-se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, quer seja
no aperfeiçoamento dos componentes das resinas compostas, quer seja nos novos sistemas
adesivos empregados.Neste contexto, os sistemas adesivos autocondicionantes vem sendo
uma novidade no mercado odontológico devido à melhoria do passo a passo clínico,
facilidade de trabalhopor eliminar um estágio clínico.Sendo assim, este estudo buscou
analisar, discutir e comparar resultados através de uma revisão de literatura utilizando como
principais bases de dados a BVS (Biblioteca Virtual em Saúde,Lilacs, Scielo, Medline) e
Pubmed. Para tal, quatorze artigos e três dissertações foram selecionados datando no período
de 2005-2015, publicados em português e inglês. Estudos têm mostrado vantagens para estes
sistemas, em que um monômero acídico (primer) condiciona somente onde o adesivo
penetrar, contudo, por outro lado, os valores de união ainda podem ser melhorados.
Palavras-chave: Resistência ao Cisalhamento. Adesivos Dentinários. Infiltração Dentária,
Dentina. CamadaHíbrida.
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189 SAÚDE BUCAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
Patrícia Santos Da Silva
Sarah de Freitas Veloso
Wellington Danilo Soares
RESUMO
O objetivo do presente estudo foi analisar o real quadro da saúde bucal de pacientes
hospitalizados. Para tanto, foi realizada umapesquisa descritiva, com abordagem
quantitativa retrospectiva e de corte transversal. Foiaplicado um questionário semiestruturado em 54 pacientes hospitalizados, que se encontravam em condições físicas de
responder ao questionário, e que estivessem em âmbito hospitalar. Foi escolhida aala clínica
cirúrgica feminina e masculina do hospital, por não ser uma ala com acometimento
hospitalar específico, podendo ser encontrados vários tipos de patologias. Todos os
participantespossuíam mais de 18 anos (46,2 ± 18,3 anos), selecionados apartir de um
levantamento de pacientes hospitalizados, no hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês
da cidade de Montes Claros – MG. Os resultados demonstraram que a saúde bucal no periodo
da hospitalização teve uma piora, ocorrendo um declínio naquantidade de escovações
realizadas ao dia, quanto tambem a associação a medicamentos e a alimentação nesse

periodo. Porfim, pode-seconcluir a real importância dada ao cirurgião dentista na área
hospitalar, sendo que os pacientes devem receber cuidados especiais e rotineiros,
possibilitando, assim, um cuidado integral do paciente, para a na manutenção da saúde bucal.
Palavra-chave: Higiene Bucal. Hospitalização. Promoção em Saúde.
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190 INCIDÊNCIA DO ABSENTEÍSMO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA:

Revisão Integrativa da literatura
Eder Lúcio Ferreira Costa
Eliene Oliveira Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli
RESUMO
O absenteísmo é uma expressão utilizada para designar a falta do empregado ao trabalho. O
absenteísmo na enfermagem é preocupante, pois desorganiza o serviço, gera insatisfação e
sobrecarga entre os trabalhadores presentes e consequentemente diminui a qualidade da
assistência prestada ao paciente. A partir dessa consideração, o trabalho teve por objetivo
identificar na literatura científica os principais motivos de adoecimentos causadores de
absenteísmo dos profissionais da enfermagem que atuam nas unidades de terapia intensiva.
Para tanto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura. Os achados foram coletados nas
bases de dados LILACS, BDENF, SCIELO e CAPES. Foram identificados e incluídos cinco
artigos que atenderam aos critérios de inclusão na pesquisa. Os resultados revelaram que
houve associação das doenças osteomusculares com o absenteísmo, o que gera afastamento e
excesso de licenças médicas pelos profissionais de enfermagem. Dessa forma, considera-se
que o absenteísmo em trabalhadores de enfermagem interfere diretamente no funcionamento
do serviço acarretando em sobrecarga de trabalho na equipe e consequentemente uma
assistência de enfermagem deficiente.
Palavras-chave:Absenteísmo. Enfermagem. Trabalho.
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191 O USO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE
ENGENHARIA CIVIL
Bárbara Andrade Martins
Gleiciane Pereira da Silva
Leonardo Augusto C. Finelli
RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar os padrões do consumo de álcool e a percepção quanto ao
suporte social reconhecido em acadêmicos do ensino superior de um curso de Engenharia
Civil em uma universidade privada do município de Montes Claros. Participaram do estudo
65 estudantes, de ambos os sexos, mediante a aplicação de questionários autopreenchíveis,
sendo eles o AUDIT, ASSIST, IECPA e ESSS. Os dados foram analisados de forma
descritiva, com valores em porcentagem, o procedimento estatístico feito no SPSS
(StatisticalPachage for Social Sciences) 19.0 para Windows. Os resultados evidenciaram que
70% dos estudantes responderam não ingerir bebidas alcoólicas; 19% responderam consumir
bebidas de duas a quatro vezes ao mês; 11% consomem mais de duas a três vezes por semana;
e 0% não consomem doses iguais ou maiores que quatro semanas. Com relação às substâncias
de outras drogas, 100% relataram não fazer uso, enquanto 82% informaram que o álcool não
interfere após o consumo de duas ou três doses de bebidas, e 18% relatam que há mudanças
em seu comportamento. Nota-se ainda que 53 % dos estudantes estão satisfeitos com sua
forma de pensar a respeito da sua vida social, e, nessa qualificação 47% discordam
totalmente. Conclui-se que a prevalência de uso de substâncias psicoativas pelos acadêmicos
do curso de Engenharia Civil da Faculdade estudada de Montes Claros difere das encontradas
em outros grupos de estudantes universitários, porque 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. Por conseguinte, apresenta-se extremamente relevante o
incentivo a novos estudos sobre a temática, já que se trata de futuros profissionais que
poderão ter suas vidas pessoais e laborais prejudicadas.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Acadêmicos.
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