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Apresentação 

Entre os dias 18 a 20 de novembro de 2014 foi realizado nos campi Amazonas, FASI, 

JK,São Luís e São Norberto, o II Simpósio dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

para os cursos de Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. 

Apesar do TCC ser visto por muitos, somente como mais um trabalho dentro do curso, 

ele cumpre uma função preponderante que é iniciar o estudante no mundo da pesquisa, 

mesmo porque é indiscutível a importância da pesquisa para o avanço do conhecimento 

em qualquer área de atuação.  

O II simpósio de TCC a exemplo do primeiro, objetivou ser uma fonte essencial na 

busca e apreensão de novos conhecimentos, além de constituir uma rica oportunidade de 

disseminação e absorção de informações. Foi possível despertar o senso crítico do 

estudante, que pôde perceber a possibilidade de produzir conhecimento, não ocupando 

somente o local de ouvinte mais como locutor no processo de ensino-aprendizagem.  

Estes anais de resumos dos TCC são o relatório final da produção científica que ao 

longo de um ano foi produzida pelos acadêmicos sob a orientação de professores e 

acompanhamento do centro de pesquisa, no qual foram desenvolvidos, inicialmente o 

projeto de pesquisa, e por fim cuminou na realização da investigação científica.   

Essa publicação dos resumos das produções científicas do corpo discente em união com 

o corpo docente em forma de anais, tem o intuito de valorizar e incentivar as pesquisas 

em forma de TCC. 

Por fim, agradecemos a todos aqueles autores dos trabalhos aqui publicados, sem os 

quais não seria possível a realização do mesmo. 

Profa. Adriana Xavier Alberico Ruas, Coordenadora de Pesquisa. 
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AUTO-HEMOTERAPIA EM MONTES CLAROS/MG 

Amanda Natalyde Souza Lima 

Suellen Alves Monteiro  

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

A auto-hemoterapia (AHT) é uma prática de uso clínico crescente e frequentemente 

usada por esportistas que acreditam que ela proporciona um  melhor desempenho físico 

em competições, e vem sendo também bastante usada por pessoas que acreditam que 

esta técnica estimula o sistema imunológico.O presente trabalho avaliou o hemograma e 

a detecção de Proteína CReativa(PCR) de atletas adeptos e não adeptos à prática da 

AHT na cidade de Montes Claros/MG. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 

transversal, de caráter quantitativo em que foram avaliados dados hematológicos do 

eritograma, leucograma e plaquetograma, bem como detecção da PCR em esportistas 

praticantes de AHT em Montes Claros/MG. Cinco adeptos e cinco não adeptos à técnica 

foram selecionados de um grupo de ciclistas para coleta de sangue periférico, bem como 

coleta de informações epidemiológicas.Os indivíduos não adeptos à prática tiveram 

elevações no leucograma e plaquetograma após atividade física, corroborando com a 

hipótese de efeito inflamatório causado pelo exercício físico. Houverelativo aumento de 

parâmetros leucocitários e plaquetários em ciclistas praticantes de auto-hemoterapia e 

não detecção da PCR em nenhuma das análises. Acredita-se que uma resposta 

inflamatória possa ser estimulada nos adeptos à AHT favorecendo uma maior produção 

leucocitária. Estudos prospectivos podem evidenciar achados relacionados ao efeito 

dessa terapia em indivíduos saudáveis. 
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2 ANSIEDADE E ESTRESSE EM INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM 

GASTRITE 

 

Mariana Oliveira Antunes 

Hebert Lucas Araújo De Oliveira 

Marcos Vinicius Macedo De Oliveira 

 

RESUMO 

 

O presente estudotrata-se de uma pesquisa quantitativa que teve como principal objetivo 

verificar a relação de gastrite com a presença de sintomas de ansiedade e estresse em 

pacientes de uma clínica psicológica, bem como relacionar com dados 

socioeconômicos. Os dados da pesquisa foram coletados mediante aplicação do 

Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp, o Inventário de Beck para 

Ansiedade e o formulário de informações socioeconômicas e clínicas. Foram avaliados 

103 pacientes. O estudo evidenciou poucos pacientes acometidos por transtornos de 

ansiedade ou de estresse, provavelmente caracterizando um efeito positivo dos 

tratamentos instituídos aos participantes. Além disso, nenhum fator socioeconômico foi 



 
 

 
 

associado à sintomatologia de ansiedade e estresse. Por outro lado, observou-se 

associação significativa entre as fases avançadas de estresse e ansiedade, indicando uma 

relação forte no desenvolvimento conjunto de ambos os distúrbios psicológicos. É 

possível que essas sintomatologias se desenvolvam conjuntamente e que estejam 

relacionadas diretamente, indicando que uma possível terapêutica uniformizada possa 

ser instituída para controle desses distúrbios psicológicos. 
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Jéssica Faria Sales 
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Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

No ensino superior, o acadêmico geralmente passa por situações que podem se tornar 

geradoras de um processo de ansiedade em decorrência da pressão gerada pelo ambiente 

acadêmico. A sobrecarga de atividades, curtos prazos para entregas de demandas da 

faculdade dentre outros fatores são o que podem ser desencadeadores desse estado físico 

mental. Nesta concepção o presente trabalho objetivou analisar a prevalência de 

ansiedade e uso de ansiolíticos em estudantes de Biomedicina e Medicina das 

Faculdades Integradas do Norte de Minas, em que os referidos cursos têm metodologias 

de ensino-aprendizagem diferentes. O primeiro tem o método tradicional, e o segundo, o 

método de aprendizagem baseada em problemas. Foi realizada uma pesquisa 

exploratória, analítica e transversal de abordagem quantitativa com 90 acadêmicos 

matriculados no curso de Biomedicina e 172 no de Medicina, para avaliação de 

sintomatologia ansiosa e o uso de ansiolíticos, analisando também os fatores 

socioeconômicos. Foi aplicado o Inventário de Beck para Ansiedade para classificação 

dos níveis de ansiedade dos estudantes. Associações estatísticas foram estabelecidas 

pelo teste exato de Fisher. O nível de significância considerado foi de 5% (p<0.05). 

Observou-se maior proporção de fases de ansiedade moderada a grave em estudantes de 

biomedicina. Estudantes do curso médico não apresentaram essa fase de ansiedade. 

Acredita-se que tais associações significativas possam estar relacionadas também à 

maior frequência, no curso de biomedicina, de mulheres, e alunos que trabalham. Essas 

características, portanto, podem ser mais definitivas para a sintomatologia ansiosa que o 

próprio método de ensino empregado pelos cursos. 
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Blenda Lacerda Mourão 

Sinley Gonçalves Gomes 

Daniela Hirsch 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

O controle higiênico-sanitário é um fator muito importante para que se obtenha um 

alimento seguro. Em razão disso a RDC 216/04 foi criada pela ANVISA com intuito de 

diminuir os riscos de doenças transmitidas por alimentos. Inclui-se o regulamento de 

boas práticas para serviço de alimentação e enfatiza todos os processos para garantir a 

qualidade higiênico-sanitária dos produtos e equipamentos. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi realizar a aplicação da RDC 216/04 em três restaurantes da cidade de 

Montes Claros-MG. A avaliação foi realizada através da aplicação de formulário aos 

manipuladores de cada restaurante contendo questões relacionadas à normativa. Além 

disso, foi aplicada uma lista de verificação elaborada de acordo com a atual legislação, e 

foram avaliadas as condições de higiene e saúde do ambiente do estabelecimento. Para a 

obtenção dos resultados foram calculados o percentual de subitens não conforme dos 

restaurantes A, B e C, e a média aritmética dos subitens verificados. O percentual de 

não conformidade de cada restaurante foi de 39,44% (A), 62,40%(B), 64,23%(C), 

obtendo 55,32% como média final. Quanto aos manipuladores, a média das respostas 

incorretas: sobre contaminação dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos e as 

boas práticas de manipulação, o percentual foi de 32,65%. De acordo com os dados 

observou-se que o número de não conformidade é significativo, levando em conta o fato 

de que essas empresas não cumprem essas normas e, portanto, podem levar a um 

problema de saúde pública. 
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Gracielly Alves Ferreira 

Guilherme Araújo Lacerda 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

O rio Gorutuba tem grande importância social, cultural e econômica para a cidade de 

Janaúba/MG, uma vez que ele é fonte de renda para muitos moradores, está 

intimamente ligado à história da cidade e é um referencial turístico para a região. Os 

bioensaios de toxicidade aguda permitem avaliar a presença de substâncias tóxicas e os 

efeitos destas nos organismos-teste. As sementes são organismos altamente utilizados 

para os testes de bioensaios de toxicidade por causa de características como a alta 

capacidade de germinação, alterações fisiológicas rápidas quando entram em processo 

de reidratação e a suscetibilidade a estresses ambientais. A alface Lactuca sativa L é 

uma das espécies mais recomendadas por agências de todo o mundo para os bioensaios. 

Variações de pH, sais, temperatura e a presença de metais pesados podem inibir ou 



 
 

 
 

afetar o germinação e crescimento das sementes.Esta pesquisa teve como finalidade 

avaliar a toxicidade das águas superficiais do rio Gorutuba em quatro pontos distintos 

do corpo hídrico dentro da cidade de Janaúba. Podemos dizer que o ponto 1 na Ponte do 

Nego Ró, onde ocorreu inibição em todas as concentrações é o mais passível de haver 

algum contaminante (metais pesados) ou variação (temperatura e/ou pH) na qualidade 

da água que iniba o crescimento das sementes de alface, não descartando essa 

possibilidade para os demais pontos em que também houve a  inibição o crescimento 

das sementes. 
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6 BIOPROSPECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANTIMICROBIANAS A PARTIR DO 

ACERVO FARMACOBOTÂNICO NEPM – SOEBRAS 

 

Camila Santos Soares 

Wagner Pena 

Guilherme Araújo Lacerda 

 

RESUMO 

 

Existem pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e direcionadas no descobrimento de 

novos agentes antimicrobianos provenientes de extratos de plantas e outros produtos 

naturais, para serem aplicados em produtos farmacêuticos e cosméticos. Atualmente, 

existem vários métodos para avaliar a atividade antibacteriana e antifúngica dos extratos 

vegetais. Os mais conhecidos incluem método de difusão em ágar, método de 

macrodiluição e microdiluição. A proposta dessa revisão é apresentar diferentes 

métodos comumente utilizados na pesquisa de novos agentes antimicrobianos, 

provenientes de extratos vegetais, e elucidar os principais fatores interferentes, 

direcionadas de plantas do cerrado mineiro. Dessa maneira, contribuir como fonte de 

pesquisa para o desenvolvimento de futuros trabalhos relacionados ao estudo de 

atividade antimicrobiana de produtos naturais. 
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MICRORGANISMOS ANAERÓBIOS COM FOCO EM PRODUÇÃO DE ÁGUA 

DE REUSO 

 

Diego Rodrigo Evangelista Alves 

Sabrina Ferreira Jorge 

Daniela Hirsch 

 

RESUMO 

 

Com a maciça poluição dos nossos ecossistemas, leitos d’água vem sendo fortemente 

afetados por dejetos líquidos oriundos de indústrias, residências e acúmulos pluviais, 

sendo necessárias alternativas de descontaminação para minimizar os impactos 

causados por estes dejetos. A biorremediação é uma alternativa ecologicamente correta 



 
 

 
 

que consiste em um processo pelo qual organismos vivos, são utilizados para remover 

ou reduzir poluentes no ambiente. As estações de tratamento de efluentes (ETEs) 

microbiológicas são uma forma de se usar a biorremediação, essas estações de 

tratamento, utilizam microrganismos para a realização da descontaminação do efluente 

gerado, chegando a uma eficiência de até 95%. Ao explicar e avaliar a importância dos 

avanços tecnológicos da biorremediação aplicado ao tratamento de efluentes, por meio 

de microrganismos anaeróbios, depara-se com uma tecnologia simples, barata e de alta 

eficiência resultando em uma água de reuso de ótima qualidade. Alguns autores 

analisaram a eficiência de diferentes tipos de tratamentos anaeróbios e verificaram a 

necessidade da associação de mais de um tipo de tratamento para melhorar a qualidade 

da água de reuso. O tratamento anaeróbio de efluentes possui alto potencial energético e 

pode ser autossuficiente, possuindo muitas vantagens ambientais e econômicas. Através 

de uma revisão literária e verificação da legislação vigente,buscou-se avaliar a 

eficiência descrita na literatura sobre ETEs que utilizam microrganismos anaeróbios, 

novas tecnologias empregadas para estes fins, os avanços tecnológicos na produção das 

águas de reuso e as reais aplicabilidades para esse tipo de recurso. 
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8 DEPRESSÃO MAIOR EM IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS DE UM 

CENTRO DE REFERÊNCIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Letícia Araújo Ramos 

Leonardo Santos Alves 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

O  envelhecimento da população vem acontecendo em diversos países. Com isso, as 

doenças que acometem essa população passaram a ganhar mais destaque, 

principalmente os distúrbios de ordem psiquiátrica, como a depressão. A depressão está 

relacionada a vários fatores como sentimento de negação à perda de familiares, 

problemas financeiros, morbidade, insatisfação pessoal, discriminação, convívio social, 

entre outros. Este estudo buscou avaliar a ocorrência de depressão maior em idosos não 

institucionalizados atendidos em um Centro de Referência do norte de Minas Gerais, 

Brasil. Foram avaliadas características sociodemográficas da população de idosos, bem 

como dados do DSM-IV para investigação da sintomatologia depressiva. Analisaram-se 

dados de 444 prontuários respondidos pelos idosos onde foram atendidos no Centro de 

Referência e Assistência à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira (CRASI) em Montes 

Claros/MG no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011. Houve predominância 

de depressão em idosos do sexo feminino, idosos jovens, alfabetizados e não casados. 

Observa-se uma maior quantidade de idosos diagnosticados com depressão maior. A 

prevalência do transtorno depressivo maior em idosos teve maior ocorrência em idosos 

do sexo feminino (p=0.002) e não casados (p=0.036). Evidencia-se a importância de se 

fazer estudos relacionados a alterações psicológicas, levando-se em conta o grande 

aumento da longevidade das pessoas, principalmente os que demonstram essas 



 
 

 
 

características sociodemográficas, fazendo-se também o rastreio da depressão nessa 

população. A criação de programas de prevenção à depressão maior em idosos merece 

atenção, visto que tal condição pode afetar a qualidade de vida destes. 

Palavras-chave: DSM IV. Envelhecimento. Transição Demográfica. 
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9 INFECÇÕES BACTERIANAS EM PACIENTE ONCOLÓGICOS  

Kamila pereira santos 

Stefânia ludimilla mendes arantes 

Daniela hirsch 

 

RESUMO 

 

As infecções adquiridas no âmbito do setor oncológico hospitalar têm sido bastante 

discutidas, pois, atualmente são consideradas problemas de saúde pública mundial. O 

aumento relativo destas infecções tem consequentemente ocasionado a elevação das 

taxas de morbimortalidade, o que vêm preocupando cada vez mais as instituições 

responsáveis. Este trabalho teve como objetivo, por meio de revisão de literatura, 

pesquisar e analisar a ocorrência de infecções bacterianas em pacientes oncológicos. O 

estudo apresentou uma metodologia de revisão integrativa da literatura, onde estipulou-

se selecionar artigos científicos que estejam na língua portuguesa e inglesa e que foram 

publicados nos últimos 5 anos. O levantamento teve como banco de dados as fonte de 

pesquisa de bases de dados eletrônicas. Dentre os microrganismos diagnosticados com 

maior frequência destacam se as bactérias Gram positivas. Neste grupo, os estafilococos 

coagulase negativos são os mais importantes. Atualmente há uma inversão das 

tendências, de patógenos identificados, onde os agentes Gram negativos estão e 

tornando relativamente mais prevalentes. A maior susceptibilidade em adquirir 

infecções se dá, principalmente, ao sistema imunológico apresentar-se debilitado pela 

patologia existente e até mesmo pelos medicamentos imunossupressores utilizados no 

tratamento. Ao almejar a redução significativa e até mesmo uma erradicação das taxas 

de mortalidade de pacientes oncológicos por infecções bacterianas, devem-se 

inicialmente realizar estudos cada vez aprofundados entre a relação paciente e bactérias. 

Não somente das bactérias diagnosticadas com maior frequência, mas também das 

novas bactérias isoladas esporadicamente, pois são de elevada patogenicidade.  

 

Palavras-chave: Oncologia. Infecções. Bactérias. 
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10 INFECÇÕES EM UTI NEONATAL 

Danielle Karoline Bonifácio 

Paullyne Antunes 

Daniela Hirsch 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

As características dos neonatos os levam a ter maior predisposição para infecções 

hospitalares e transversais, exigindo assim cuidado extremo quanto à higienização das 

mãos dos profissionais, desinfecção de superfícies e equipamentos. Parte desses recém-

nascidos necessita de cuidados permanentes e especializados provenientes da UTI 

neonatal, em que os procedimentos invasivos aumentam a exposição destes a patógenos.  

O presente estudoteve como objetivo buscar dados bibliográficos a respeito de infecções 

em UTI Neonatal e assim realizar uma avaliação crítica sistematizada da literatura sobre 

as principais causas de ocorrência e fatores que influenciam diretamente nos dados 

epidemiológicos. Foram pesquisados artigos nas bases eletrônicas de dados: PubMed, 

MEDLINE, SciELO e LILACS; de produção nacional e internacional no período de 

2010 a 2014, artigos publicados anteriormente a esse período apenas os de extrema 

relevância. Os descritores utilizados foram ‘infecções em UTI Neonatal’, ‘IRAS’, 

‘desinfecção hospitalar’, ‘NICU care’ and ‘newborninfections’.Os resultados 

encontrados foram a prematuridade inversamente proporcional ao tempo de 

hospitalização e ainfecção neonatal mais prevalente foi a sepse.Apresentaram grande 

notoriedade Staphylococcus coagulase negativo, Candida spp, bactérias Gram negativas 

e as oportunistas, porém notou-se uma inversão do perfil microbiano apresentando 

destaque para os Gram positivos. Medidas profiláticas vêm sendo utilizadas (assistência 

pré-natal, triagem materna, vacinação e profilaxia antibiótica intraparto para GBS) para 

promover melhor proteção do recém-nascido.Entretanto uma redução significativa dos 

altos índices de IRAS só será alcançada através do desenvolvimento de políticas 

públicas específicas aos neonatos além da implantação de boas práticas de higiene e 

rígidos procedimentos de limpeza e desinfecção. 

 

Palavras-chave: UTI neonatal. Infecções. Neonatos. Desinfecção. 
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11 PERFIL COGNITIVO E SOCIODEMOGRÁFICO DE IDOSOS ATENDIDOS 

EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM MONTES CLAROS – MG 

Ludmila Thais da Silva Nery 

Karla Daiane de Oliveira Santana 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

O artigo teve como objetivo avaliar o perfil cognitivo e sociodemográfico de idosos não 

institucionalizados em Montes Claros-MG. Esta pesquisa teve caráter documental, 

analítico e transversal de abordagem quantitativa, onde foram avaliados, através do 

Mini Exame do Estado Mental (Mini Mental), 3.495 idosos atendidos no Centro de 

Referência e Assistência à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira (CRASI), Montes 

Claros/MG, no período entre janeiro de 2008 e dezembro de 2011. Resultados: A média 



 
 

 
 

de idade foi de 75.2 ± 8.6 anos, variando entre 60 e 107. O presente estudo mostrou que 

33.7% dos idosos entrevistados apresentaram comprometimento cognitivo. Na análise 

multivariada observou-se maior chance de declínio cognitivo em homens (RC=1.234, 

p=0.023), grupos etários de idosos idosos (RC=2.023, p<0.001) e muito idosos 

(RC=4.288, p<0.001), não casados (RC=1.226, p<0.017) e analfabetos (RC=3.800, 

p<0.001). As variáveis gênero masculino, idade idoso idoso e idoso muito idoso, estado 

civil não casados e analfabetos se mostraram influenciáveis na nota de corte do Mini 

Mental, revelando perda cognitiva. 

 

Palavras-chave: Geriatria. Saúde do idoso. Transtornos Cognitivos. 
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12 TERAPIA FOTODINÂMICA NO CÂNCER: UMA REVISÃO 

 

Andréia Brito de Souza 

Leila Maluene Gonçalves Ferreira 

Marcos Vinícius Macedo de Oliveira 

 

RESUMO 

 

A terapia fotodinâmica é considerada um método promissor no tratamento do câncer, 

pois não possui efeitos colaterais significativos como os tratamentos tradicionais. A 

terapia fotodinâmica é composta por três elementos essenciais, o fotossensibilizador, 

uma fonte de luz específica e oxigênio, através dessa interação é possível alcançar a 

morte da célula tumoral por apoptose ou necrose, através de dois mecanismos, Tipo I 

(liberação de radicais livres) e Tipo II (produção de oxigênio singleto). A terapia 

fotodinâmica surgiu em Monique no início do século XX por Oscar Raab e Hermann 

Von Tappeiner, porém somente no ano de 1990 a terapia fotodinâmica começou a ser 

mais aplicada devido à descoberta do fotossensibilizador do tipo ácido 5-

aminolevulínico que é eliminado mais facilmente das células normais, acumulando em 

células tumorais permitindo a fototoxicidade dessas células levando-as a morte. Isso 

permitiu a utilização da TFD em tratamentos de vários tipos de câncer como de bexiga, 

esôfago, pulmão, cabeça e pescoço além do uso em tratamentos não malignos como no 

tratamento de infecção por bactérias resistentes a antibióticos e outros microrganismos 

patogênicos como vírus, fungos e outros tipos de bactérias. O desenvolvimento da 

nanotecnologia permite uma nova expectativa do tratamento com terapia fotodinâmica 

em outros tipos de câncer como o melanoma. 

 

Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica. Câncer. Tumor. Oxigênio singleto. 
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DIREITO 

 

13 A ALIENAÇÃO PARENTAL NO DIVÓRCIO LITIGIOSO 

 

Débora Thamiris Ribeiro Soares 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 



 
 

 
 

Este artigo tem como enfoque a alienação parental no divórcio litigioso. Considerado 

um assunto da atualidade a alienação parental consiste na prática de ações que pais 

parentes e tutores exercem de forma negativa sobre a criança ou o adolescente, contra, 

geralmente, o lado oposto da relação de parentesco criando verdadeira simbiose no 

alienado. Esta alienação vem se alastrado principalmente nos casos de casais que se 

divorciam de forma litigiosa, no qual, além da guarda dos filhos ser tema de discussão 

presente na constância da dissolução conjugal, pode ocorrer vingança manifesta por 

parte do cônjuge que foi abandonado. Este artigo ainda tem como objetivo geral 

identificar como os divórcios litigiosos vêm influenciando para a ocorrência da 

alienação parental e como objetivos específicos analisar os comportamentos que 

indicam que o filho esta sendo alienado por um dos genitores. Ademais, a análise da 

jurisprudência tocante ao tema em debate permitirá verificar o entendimento dos 

Tribunais pátrios de forma que, em plano de análise diversa se busque melhores 

soluções para evitar a ocorrência maléfica da alienação parental quando da ocorrência 

da dissolução da sociedade conjugal litigiosa. Este tema possui relevância social, pois, 

trata-se de um dos direitos fundamentais previsto em nossa Constituição Federal de 

1.988 que é a boa “convivência em família”. A metodologia usada será a pesquisa 

revisão bibliográfica, com base nestes materiais que o tema será tratado, visto que 

pretende proporcionar maior familiaridade como o tema abordado com o intuito de 

torná-lo mais explícito e identificar os fatores que contribuem e/ou determinam tais 

fenômenos. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Dissolução sociedade conjugal. 
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14 A APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Davitt Hebert Teixeira Bastos 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico buscouanalisar a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, 

sob a perspectiva do ônus da prova. A verdadeira revolução no combate à violência 

doméstica introduzida por essa Lei suscitou diversos questionamentos, desde o 

questionamento da representação ou não para os crimes de lesão corporal a até a 

discussão tema deste artigo. Buscou-se direcionar ao processo penal, com enfoque para 

o ônus da prova.Obrigação originariamente da acusação, que nas especificidades da lei 

em comento pode vir a caber ao acusado da possível agressão ter que prová-la, ferindo 

assim o princípio da igualdade. Esta pesquisa foi em caráter exploratório, pois teve 

como finalidade conhecer melhor o tema tendo como objetivo proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou construir 

hipóteses. O presente artigo teve como procedimento técnico a coleta de dados 

utilizando-se de pesquisas bibliográficas. Conclui-se, que este trabalho esta preocupado 

com a repercussãopenal, em analisar o ônus da prova para as assistidas de acordo com a 

lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).  

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Princípio da igualdade. Aplicabilidade. 
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15 A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL NOS CRIMES 

CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Giuseppe Angeli Neto 

Givago Prandini Maia 

 

RESUMO 

 

Os Direitos Autorais são um conceito legal utilizado mundialmente para garantir aos 

autores de obras originais os direitos exclusivos de uso e distribuição, com o intuito de 

lhes proporcionar proventos por conta de sua criação. Entretanto, com o 

desenvolvimento da Internet e demais tecnologias de compartilhamento, esse direito 

passou a ser continuamente contrariado, através da difusão de versões não originais das 

criações autorais, distribuídas livremente pela sociedade. Essa conduta passou a ser 

vista pela sociedade como algo perfeitamente aceitável, ocorrendo, assim, sua 

adequação social. Existe, também, a aplicação do princípio da insignificância, em face 

da não lesividade da conduta praticada. Portanto, questiona-se necessidade da aplicação 

do Direito Penal nos crimes contra a propriedade intelectual, uma vez que não é papel 

desta área do Direito tratar de causas tão ínfimas, em face da doutrina do Direito Penal 

Mínimo. 

  

Palavras-chave: Direitos Autorais. Princípio da Adequação Social. Princípio da 

Insignificância. Propriedade Intelectual. Direito Penal Mínimo. 
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16 A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES 

TRIBUTÁRIOS 

 

Lorrany Ribeiro Cavalcante 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente artigo objetivou analisar a aplicação do princípio da insignificância nos 

crimes tributários e os requisitos para que seja possível a sua aplicação. O princípio da 

insignificância é foi estudado em sua vertente de exclusão da tipicidade. Tem-se a 

apresentação do conceito, evolução histórica, requisitos legais para aplicação do 

princípio da insignificância nos crimes comuns, bem como a sua aplicação nos crimes 

contra a ordem tributária. Diante da possibilidade de aplicação do princípio da 

insignificância nos crimes tributários, também se discutiu o crime tributário no Direito 

Brasileiro e a importância e essencialidade do tributo para a organização estatal. E, por 

fim, foram analisados os entendimentos jurisprudenciais mais recentes, provenientes 

dos Tribunais superiores, STJ e STF, acerca da aplicação do princípio da insignificância 

nos crimes tributários, através da crítica sobre os critérios utilizados. Conclui o trabalho 

apresentando um posicionamento acerca da aplicabilidade ou não do princípio. Para a 

realização do estudo, utilizou-se como metodologia a revisão de literatura, mais 

especificamente a revisão bibliográfica e o método dedutivo. 

 

Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Requisitos. Aplicação. Crimes 

Tributários. 
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17 A DESISTÊNCIA DOS CONTRATANTES NO RECEBIMENTO DO FILHO 

INSEMINADO EM BARRIGA DE ALUGUEL E SUA REPERCUSSÃO CIVIL 

 

Nayara Daniela Ruas Andrade 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este artigo buscou reconhecer a repercussão civil diante da hipótese de desistência dos 

contratantes, no ato do recebimento do filho inseminado através do processo de 

gestação por substituição, a barriga de aluguel. Para responder essa hipótese criada 

partiu-se da análise da formação familiar, da análise da perpetuação da família enquanto 

realização familiar na procriação, e na análise do esforço extra realizado por alguns na 

concepção por vias alternativas como a gestação por substituição. Tudo sob a tutela do 

Direito, sobretudo dos Direitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Esta 

realidade é vinculada ao anseio de manter a organização da sociedade, garantindo 

direitos e deveres aos seus membros. Sob tais aspectos, foi analisado o procedimento 

tomado como princípio do estudo, conhecido popularmente como barriga de aluguel, 

quanto à validade, vínculo das partes contratantes e efeitos ao nascituro gerado. Como 

não há Lei específica, realizou-se estudo integrado da legislação pertinente. Quanto aos 

efeitos da desistência, as partes envolvidas nesse procedimento são devidamente 

assistidas em seus direitos, como cidadãos. A análise se deu em dois focos, o primeiro 

quanto à possibilidade indenizatória para a mãe de aluguel e para o nascituro, e o último 

quanto à possibilidade de fixação de alimentos. Através de estudo bibliográfico, buscou-

se responder quais as medidas cabíveis, das indenizações possíveis e dos deveres dos 

atores deste processo. 

 

Palavras-chave: Gestação por Substituição. Barriga de Aluguel. Desistência. 

Indenização. Alimentos. 
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18 ADOÇÃO HOMOAFETIVA À LUZ DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

Emília Maia Siqueira 

Maria Letícia Da Costa Teixeira Leal 

 

RESUMO 

 

A adoção por casais homoafetivos é um tema ainda muito polêmico no país, por colidir 

com princípios e preconceitos que de maneira alguma podem ter espaço no 

ordenamento constitucional atual. Em um país onde existe tantas desigualdades sociais 

e econômicas no qual há milhões de crianças abandonadas não se pode permitir que a 

sexualidade sejarequisito para a adoção, uma vez que a legislação pátria não prevê nem 

veda a adoção por pares homoafetivos, desta forma devemos buscar na Constituição 

Federal meios para viabilizá-la.Dentro desse escopo, a discussão foca na valorização 

dos aspectos constitucionais e infraconstitucionais, como também no amparo 

doutrinário da questão. O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir da análise do 

tema à luz da doutrina e jurisprudência.Neste sentido o objetivo principal deste trabalho 



 
 

 
 

será avaliar se existe uma razão suficiente nas jurisprudências contrárias à adoção por 

casais homoafetivos, e estudar através de pesquisa bibliográfica, a importância da 

relação familiar, por meio de mecanismos de interpretação e através do princípio da 

isonomia, da proteção especial à família e do melhor interesse da criança, pois o Direito 

de Família deve sempre proteger as relações afetivas independentemente da orientação 

sexual. 

 

Palavras-chave: Adoção. Homoafetividade. Isonomia. 
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19 ADOÇÃO HOMOAFETIVA À LUZ DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

Emília Maia Siqueira 

Maria Letícia Da Costa Teixeira Leal 

 

RESUMO 

 

A adoção por casais homoafetivos é um tema ainda muito polêmico no país, por colidir 

com princípios e preconceitos que de maneira alguma podem ter espaço no 

ordenamento constitucional atual. Em um país onde existe tantas desigualdades sociais 

e econômicas no qual há milhões de crianças abandonadas não se pode permitir que a 

sexualidade sejarequisito para a adoção, uma vez que a legislação pátria não prevê nem 

veda a adoção por pares homoafetivos, desta forma devemos buscar na Constituição 

Federal meios para viabilizá-la.Dentro desse escopo, a discussão foca na valorização 

dos aspectos constitucionais e infraconstitucionais, como também no amparo 

doutrinário da questão. O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir da análise do 

tema à luz da doutrina e jurisprudência.Neste sentido o objetivo principal deste trabalho 

será avaliar se existe uma razão suficiente nas jurisprudências contrárias à adoção por 

casais homoafetivos, e estudar através de pesquisa bibliográfica, a importância da 

relação familiar, por meio de mecanismos de interpretação e através do princípio da 

isonomia, da proteção especial à família e do melhor interesse da criança, pois o Direito 

de Família deve sempre proteger as relações afetivas independentemente da orientação 

sexual. 

 

Palavras-chave: Adoção. Homoafetividade. Isonomia. 
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20 ADOÇÃO HOMOAFETIVA FRENTE AO DIREITO A IGUALDADE 

 

Thamiris Neres Santana 

Maria Leticia Da Costa Leal Teixeira 

 

RESUMO 

 

A família exerce papel preponderante na formação do individuo, proporcionando-lhe 

condições favoráveis para formação de seu caráter e inserindo-o na sociedade como 

cidadão responsável, ao permitir ou até mesmo fomentar a adoção por pares 

homoafetivos, nada mais é que amparar estes menores e favorecê-los com um lar ou no 

mínimo um ambiente no qual estes se desenvolverá e se inserirá na sociedade que o 

impossibilitou de um lar. Levando-se em consideração os laços afetivos, sendo este, um 



 
 

 
 

elo formador das novas instituições de família, não mais os interessando os laços 

consanguíneos. Apesar de todo o caráter estigmatizado, a adoção por pares 

homoafetivos se constitui num importante ambiente de restauração da dignidade da 

pessoa humana, haja vista que umindividuo preterido por sua família original, 

independentemente dos motivos que se interpuseram na sua jornada, o fato é que, a 

adoção e a disponibilidade de carinho, atenção e afeto, certamente lhe assegurarão um 

futuro brilhante e feliz. 

 

Palavras-chave: Dignidade, família, adoção homoafetiva e igualdade. 
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21 ADOÇÃO POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 

 

Karla Daniely Silva Rodrigues 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo discutir o acesso das famílias de baixa 

renda ao Poder Judiciário, em especial quanto ao processo de adoção. Para tanto, serão 

expostas e analisadas as especificidades do procedimento de adoção trazidas pela nova 

Lei que a regulamenta, n° 12.010. Também se discutirá a influência da renda do 

adotante para a permissão da adoção, se há parâmetros mínimos na legislação, na 

doutrina ou na Jurisprudência. Será medido o valor médio de custas, de honorários 

advocatícios, de tempo de duração do processo dentre outros aspectos que podem 

dificultar o acesso à Justiça pelas famílias de menor poder aquisitivo. A população do 

Brasil e em especial do norte do Estado de Minas Gerais se compõe de pessoas de 

menor poder aquisitivo. Fato esse que reforça a importância da discussão do tema. A 

discussão proposta e relevante em duas frentes: com a possibilidade de avaliar o acesso 

das camadas menos privilegiadas a adoção e se o possível entrave seria uma das causas 

de que crianças atinjam a maioridade sem conseguirem pais adotivos. Este projeto busca 

a igualdade do acesso ao processo de adoção. 

 

Palavras-chave: Adoção. Família. Acesso à Justiça. Baixa renda. 
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22 ADOÇÃO POR PARES HOMOAFETIVOS: O DIREITO A IGUALDADE E A 

LICENÇA MATERNIDADE 

 

Lucélia Muniz Versiane 

Maria Letícia Costa L. Teixeira 

 

RESUMO 

 

O presente artigo trata da adoção por pares homoafetivos e sua busca incessante pela 

igualdade de direitos, dentre eles o da licença maternidade, sendo um tema que está em 

constante discussão em nossa sociedade.  A homossexualidade, não pode ser vista como 

um fator que pese na incapacidade da adoção, uma vez que as principais necessidades 

do indivíduo a ser adotado, para que possa viver dignamente são o carinho, respeito e o 

amor. A opção sexual não deve ser levada em conta, visando, assim, em primeiro lugar 



 
 

 
 

o bem estar da criança. A busca pelos direitos dos casais homoafetivos, faz-se 

necessário, uma vez que a nova família ali formada tem necessidade da maior 

aproximação, buscando atender todas as suas necessidades do convívio harmônico e 

pelo tempo que necessitar. Nossa Carta Magna versa em seu artigo 5º sobre a igualdade 

perante a lei, vedando qualquer que seja a diferenciação no tratamento. Assim, 

independente do sexo, o casal homoafetivo, deve gozar dos direitos e deveres que a lei 

dá aos casais heterossexuais, uma vez que, a proximidade da nova família será 

importante para o desenvolvimento desta. Conhecer os requisitos necessários para que 

uma adoção seja efetivada, dá subsídios para que a criança tenha uma vida com todos os 

seus direitos respeitados.   

 

Palavras-chave: Pares homoafetivos. Licença natalidade. Adoção. 
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23 A EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Geraldo Jadson Silverio Santos 

Érica Daniella Rabelo 

 

RESUMO 

 

A lei 11.340/06 foi criada com o objetivo de coibir a prática de violência contra as 

mulheres no âmbito doméstico. Esta mesma lei recebeu este nome em homenagem a 

uma biofarmacêutica cearense que lutou por mais de 20 anos para ver o seu agressor por 

trás das grades.  Segundo o artigo 2º da lei Maria da Penha, toda mulher, independente 

de classe, raça ou etnia, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, 

assegurando também no parágrafo 8° do artigo 226 da nossa Carta Magna, assistência à 

família na pessoa de cada um dos que integram. Mas Infelizmente a realidade que 

estamos presenciando é o desrespeito a lei, que atualmente tem se mostrado não tão 

eficaz, já que muitas mulheres ainda continuam sofrendo com a violência. O objetivo 

geral deste estudo é analisar o que falta à lei para se tornar cada vez mais efetiva, 

buscando mecanismos que possam alcançar uma eficácia maior na lei Maria da Penha, 

oferecendo resultados mais eficientes e satisfatórios para que as mulheres possam viver 

com mais tranquilidade. 
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24 A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E O 

DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

Célia Batista Da Silva Durães 

Maria Letícia Da Costa Teixeira Leal 

 

RESUMO 

 

Os direitos e garantias fundamentais estão compilados na constituição brasileira de 1988 

e foi instituída após grandes momentos históricos em escala universal, como a 



 
 

 
 

Revolução Francesa que levantou a bandeira da liberdade e igualdade resgatando 

valores humanos e sociais, que está sendo projetado gradativamente na evolução 

humana, tendo como base o princípio da dignidade da pessoa. A efetivação dos direitos 

e garantias fundamentais é o engate para a proteção ao direito do mínimo existencial, 

que enaltece a qualidade de vida como sobrevivência humana pela qual incumbe aos 

entes políticos garantir de forma igualitária dentro dos preceitos legais a todos os 

cidadãos a proteção dos direitos fundamentais. Ora, a questão em si traz varias 

inquietudes quanto à plenitude da efetivação desses direitos, é perceptível que os 

programas políticos tem engajado para proporcionar uma melhor qualidade de vida a 

todos, excluindo o Brasil da linha do perigo da pobreza absoluta e possibilitando a todos 

os cidadãos uma melhoria satisfatória para sua existência. Cumpre ressaltar, que o 

próprio Estado Democrático de Direito, estipula que a democracia baseia na essência ao 

respeito à dignidade humana, que por sua vez, só pode ser considerado digno o que tem 

por mínimo o direito a existência que lhe traga satisfação a todos os cidadãos. Toda 

politica empregada em prol de banalizar a miséria é introduzida como base à 

aplicabilidade ao mínimo existencial, ora, falar do mínimo existencial não é reduzir a 

qualidade dos direitos fundamentais, e sim garantir que devem ser acessíveis a todos aos 

cidadãos.   

 

Palavras-chave: A efetivação dos direitos e garantias fundamentais. O direito ao 

mínimo existencial. Princípio da dignidade humana. 
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25 A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA INCLUSÃO DE 

MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SIMPLES 

FRENTE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

Lílian Madureira Mota Leite 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

A Lei Complementar 123/2006 teve como objetivo simplificar e desonerar as 

microempresas e empresas de pequeno porte unificando a apuração e o recolhimento de 

certos tributos. O presente trabalho tem por escopo a análise da vedação para inclusão e 

manutenção de microempresas e empresas de pequeno porte no simples nacional 

prevista no inciso V do artigo 17 da referida Lei Complementar frente o Princípio da 

Isonomia. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 627543, 

negando provimento ao recurso de um contribuinte que questionava a exigência de 

regularidade fiscal para recolhimento de tributos pelo Simples, no entanto, matéria não 

se esgotou, pois houve divergência na decisão. Utilizando como método a pesquisa 

legislativa, doutrinária e jurisprudencial, concluiu-se neste estudo que não fere o 

princípio da isonomia a exigência de regularidade fiscal para inclusão e manutenção do 

contribuinte no simples, tendo em vista que não é crível que seja dado tratamento igual 

a contribuintes que estejam em situações jurídicas diferentes. 
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26 AFETO COMO PRINCÍPIO JURÍDICO 



 
 

 
 

 

Maria Clara Fernandes Muniz 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO 

 

O afeto é o elemento propulsor do bem-querer nas relações familiares e, com isso a 

afetividade se converte em um axioma a permear as relações entre os parentes. Este 

trabalho tem como escopo analisar a possibilidade do reconhecimento do afeto como 

principio pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista sua importância na formação 

das novas instituições de família. A aceitação do reconhecimento jurídico da afetividade 

reflete, de certo modo, a forma como se compreende o Direito e pode influenciar as 

respostas possíveis às demandas da família na atualidade. As relações familiares 

vivenciaram um processo de transição paradigmática do qual resultou a prevalência da 

afetividade como vetor desses relacionamentos. O próprio conceito de família sofreu 

intensas modificações em decorrência do afeto. A família atual deve ser identificada 

como um grupo social fundado necessariamente na afetividade, ou seja, no vínculo 

afetivo que une as pessoas com propósito de vida comum. Com isso, não é mais 

possível identificar a família apenas pelos aspectos biológicos e patrimoniais, mas sim 

sob a ótica afetiva, que enaltece a pessoa humana como sujeito de direitos. Portanto, 

com a constante evolução do direito de família o afeto passa a desempenhar papel de 

incomparável relevância no campo do direito.  

 

Palavras-chave: Direito de família. Afeto. Princípio. Instituições de família. 
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27 A GUARDA COMPARTILHADA COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO 

DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Dayanne Antunes Moreira Dos Anjos 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Neste estudo realizou-se análise sobre a guarda compartilhada e a alienação parental. 

Propõe avaliar esses dois recentes institutos jurídicos introduzidos ao Direito de 

Família, sob o viés do interesse da criança. A alienação parental na perspectiva de 

afastamento físico ou emotivo de um dos pais e a guarda compartilhada como 

mecanismo de divisão de atribuições entre os pais na gestão da vida dos filhos. Buscou-

se avaliar a compatibilidade da fixação da guarda compartilhada como meio de inibição 

de ocorrência da alienação parental. O estudo foi desenvolvido com base em pesquisa 

bibliográfica e documental. Desta forma, o tema se impõe em decorrência da 

necessidade de se discutir o que vem a ser a alienação parental e especialmente 

verificando a possibilidade de utilizar a guarda compartilhada como um mecanismo 

inibidor deste fenômeno.   

 

Palavras-chave: Família. Guarda Compartilhada. Alienação Parental. 
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28 A HABILITAÇÃO DA FILIAÇÃO SÓCIO-AFETIVA E SEUS EFEITOS 

SUCESSÓRIOS PARA OS HERDEIROS NECESSÁRIOS 

 

Adson Orestes De Carvalho 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

A velocidade das inovações trazidas pela constitucionalização do Direito Civil, 

especificamente no Direito de Família, relacionadas ao aspecto afetivo conquistou o 

apreço e a atenção das famílias brasileiras. As várias situações que passaram a envolver 

o Direito de Família criaram inevitável tensão entre os direitos fundamentais e o senso 

comum da sociedade brasileira, produzindo mudanças substanciais no que diz respeito à 

composição dessas famílias. Em tempos remotos, vale dizer que a família brasileira era 

formada pelos cônjuges e os filhos legítimos provenientes do laço matrimonial. 

Atualmente, mais que o envolvimento sanguíneo, as famílias são compostas por laços 

maiores como o afetivo. Esse projeto de pesquisa objetiva analisar a habilitação da 

filiação sócio-afetiva na questão sucessória dos herdeiros necessários. A escolha do 

tema para esse projeto deveu-se ao fato de que é grande o número de processos 

envolvendo pedidos de habilitação da filiação sócio-afetiva. De forma incisiva, a 

Constituição da República Federativa do Brasil provocou importante alteração no 

Direito de Família através do princípio da igualdade da filiação, vez que introduziu no 

ordenamento jurídico pátrio, efetiva alteração de valores nas relações familiares, que 

influenciou na determinação de uma nova paternidade, fruto do afeto, objeto de análise 

no presente trabalho. Desta forma, faz-se relevante uma abordagem da repercussão do 

sistema unificado da filiação na ordem jurídica nacional, além dos seus efeitos quanto 

aos direitos pessoais e patrimoniais. Imprescindível também realçar o debate doutrinário 

bem como as decisões judiciais que formam o atual entendimento das Cortes do 

Judiciário brasileiro, no caminho da consagração do tema da presente pesquisa.   

 

Palavras-chave: Constitucionalização. Direito Civil. Direito de Família. Filiação 

Sócio-afetiva. Igualdade. Filiação. Direito. 
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29 A INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DE PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS AO TRAFICANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA 

LEI 11.343/06 

 

Fernando Caldeira Mota 

Gisele De Cássia Gusmão 

 

RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa objetiva analisar o crime de tráfico de drogas, 

principalmente a inconstitucionalidade da figura do traficante privilegiado contido na lei 

11.343/06 e a lesão ao principio da proporcionalidade frente ao que dispõe a 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso XLIII que equipara o tráfico de drogas a 

crime hediondo. O trabalho pretende demonstrar a inconstitucionalidade da aplicação de 

penas restritivas de direitos ao traficante de drogas descrito no artigo 33, § 4º da lei de 

drogas, através da decisão do STF, com a Resolução nº 5 de 2012, pelo Senado Federal, 



 
 

 
 

equiparando o crime de tráfico a crimes de menor potencial ofensivo e os efeitos 

deletérios da decisão do Supremo Tribunal Federal podem causar na sociedade 

brasileira. O posicionamento da Corte Maior de Justiça não guarda relação de 

proporcionalidade entre a gravidade da ofensa ao bem jurídico tutelado, a vida e a saúde 

pública e a respectiva sanção penal aplicada, ou seja, aplicar ao traficante de drogas 

penas alternativas como prestação de serviços a comunidade. Contrariamente, ao que 

está disposto na Constituição Federal e na lei de drogas que pretende uma intervenção 

rigorosa do Estado no combate ao tráfico de drogas. 

 

Palavras-chave: Tráfico de drogas. Penas restritivas de direitos. Principio da 

proporcionalidade. Inconstitucionalidade. 
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30 A LEI DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS SOB O ÂNGULO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL, DA AMPLA DEFESA PARA O SUPOSTO PAI 

 

Wender Gomes Dos Reis 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso analisou os indícios de paternidade como 

substrato para fixação de alimentos gravídicos. A partir da edição da Lei 11.804/2008, 

popularmente conhecida como Lei de Alimentos Gravídicos, a dinâmica das ações em 

que também se discute o reconhecimento de paternidade ganhou nova dinâmica. A 

presente discussão toca especialmente no artigo 6° da referida Lei, confrontando-o com 

o Princípio da Ampla Defesa para o suposto pai. Não se buscou questionar a defesa de 

interesse do nascituro, proporcionada com a regulamentação dos alimentos gravídicos, 

mas averiguar o limite entre o direito daquele com o direito de defesa do suposto pai. 

Por veto presidencial, houve a supressão do artigo 10°, que responsabilizava 

objetivamente a mãe em caso de não ser confirmada a paternidade, o que desequilibrou 

a possibilidade de reversão. Concluiu-se pela importância da Lei, mas também pela 

necessidade de sua complementação ante o desequilíbrio gerado entre as partes. 

 

Palavras-chave: Alimentos Gravídicos. Indícios de Paternidade. Ampla defesa. 

Principio do contraditório.  
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31 A LEI 12.760/12 (LEI SECA) COMO REGULADORA DO USO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR CONDUTORES DE VEICULOS 

AUTOMOTORES 

 

Luiz Gustavo Fonseca Cardoso 

Érika Daniella R.O Rabelo 

 

RESUMO 

 

O presente artigo de pesquisa busca evidenciar os novos paradigmas lançados pela 

edição da lei 12.760/12- Lei Seca, que amenizou as lacunas maculadas pela lei anterior. 

Busca distinguir a metodologia estrutural utilizada pelo legislador para a nova redação 



 
 

 
 

legal sob o ponto de vista técnico. Objetiva-se destacar questões divergentes com o 

intuito de esclarecer os pontos benéficos à sociedade, mesmo que revestida de 

anomalias sociais. Para Tanto, busca-se analisar métodos e parâmetros para aferição de 

uso de substância psicoativa, bem como drogas, álcool, dentre outras, com o intuito da 

materialização da efetividade da lei penal em estudo. Visa determinar quanto à 

constitucionalidade de se submeter o condutor de um veículo ao exame do etilômetro, 

especificar os princípios basilares inseridos na Constituição Federal concernentes a 

efetivação da lei em estudo, bem comodemonstrar o objetivo principal da Lei Seca, ou 

seja, sua finalidade, e através de qual meio se tornará efetiva. O estudo tratou de definir 

as formas narradas na legislação no que se refere à constatação do uso de substancias 

psicoativas pelo sujeito infrator e verificar as possíveis condutas atinentes ao condutor 

infrator frente às penalidades criminais eadministrativas, traduz, também, objetivo da 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: Lei Seca. Veículo Automotor. Sociedade. Constituição Federal. 
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32 ANÁLISE DA CONSTITUCINALIDADE DO PODER INVESTIGATIVO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Debora Xavier Rocha 

Érika Daniella Ribeiro Rabello 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa trazer discussão sobre tema relevante no atual ordenamento 

jurídico. A muito se discute o tema a constitucionalidade do poder investigativo do 

Ministério Público, tema de grande importância, por ser assunto de interesse social. 

Necessário se faz a ordem e organização entre os órgãos institucionais. A Constituição 

Federal atribui poderes ao Ministério Público, que é órgão independente e essencial à 

justiça. Entre as atribuições do Parquet, está a titularidade da ação penal. A finalidade 

do inquérito policial é buscar indícios de autoria ou participação e materialidade do fato 

criminoso. Requisito necessário para a propositura da ação penal é a justa causa. A 

Carta Magna conferiu ao promotor de justiça o poder para propor a ação penal, então 

nada obsta que este utilize dos meios, o inquérito para se chegar à finalidade que é a 

Ação Penal, uma vez que não há vedação legal neste sentido. 

 

Palavras-chave: Investigação criminal. Ação penal pública. Constitucionalidade. 
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33 ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO § 4° DO 

ARTIGO 33 DA LEI 11343/06 

 

Mateus Emanuel Ataide Cavalcanti 

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

Há uma impressão de que o princípio da proporcionalidade não vem sendo aplicado da 

maneira mais correta, tendo em vista que a Lei 11343/06, em seu artigo 33 § 4° traz 



 
 

 
 

penas mais brandas, mas não de maneira que enfatize se o crime deve ser tratado de 

forma mais severa ou mais branda ao agente que veio cometer o delito. Verifica-se que 

o legislador mostrou, simplesmente a figura do agente e não a natureza do delito. O 

princípio da proporcionalidade, deve ser tratado na referida Lei, de acordo com a 

quantidade de drogas aprendidas com o agente criminoso, de acordo com sua 

potencialidade, principalmente, se for reincidente. Diferenciando os grandes dos 

pequenos traficantes, punindo-os proporcionalmente, na medida de suas culpabilidades. 

O que nos motivou a estudar sobre a Lei foi a maneira que o sistema penal do brasileiro 

tem utilizado para punir e combater o tráfico de drogas. E, por isso, evidencia-se o 

princípio da proporcionalidade, pois trata-se de um instrumento essencial para atingir a 

finalidade do artigo 33, qual seja, conter o comércio ilícito de entorpecentes. Por isso, 

tal estudo analisará o alcance de tal princípio, sua aplicação no cômputo da pena, 

analisando as questões controversas, além de averiguar a finalidade e eficácia da Lei de 

drogas.  

 

Palavras-chave: Princípio da proporcionalidade. Tráfico de drogas. Cômputo da pena. 
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34 ANÁLISE HISTÓRICA E CONCEITUAL DO FORO POR PRERROGATIVA 

DE FUNÇÃO 

 

Eduardo Antunes Marcos Franco 

Givago Prandini Maia 

 

RESUMO 

 

Com o fim da vingança privada e implantação dos critérios de justiça, o Estado assumiu 

a titularidade exclusiva do poder de punir, avocando para si o direito e o dever de 

resguardar a comunidade e também o próprio réu, prezando pelo bem comum que foi 

afetado. Para tanto, ele exerce a jurisdição, que trata-se da tarefa do iuris dictum, ou 

seja, diz o direito no caso concreto. O nosso ordenamento jurídico consagrou o 

Princípio do Juiz Natural, que impede a criação casuística de tribunais pós-fato, para 

apreciar um determinado caso. A competência para julgamento é estabelecida por um 

conjunto de regras que asseguram a eficácia da garantia de jurisdição. Pode ser definida 

por vários critérios, tais como a matéria, a pessoa e o lugar, conforme disciplinado pelo 

artigo 69 do Código de Processo Penal. Inclusive, os agentes públicos, devido às 

funções que exercem, possuem a prerrogativa de serem julgados originariamente por 

determinados tribunais. Isto enaltece a função exercida, evita pressões indiretas que 

eventualmente poderiam ocorrer se estes fossem julgados por juízo de primeiro grau. A 

prerrogativa de função também é conhecida como foro privilegiado, e está disciplinada, 

principalmente, na Constituição Federal e nas Constituições estaduais. 

 

Palavras-chave: Pretensão Punitiva Estatal. Princípio do Juiz Natural. Fixação da 

Competência. Jurisdição. Foro por prerrogativa de função. 
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35 A OBRIGATORIEDADE DO SEGUIMENTO DO CADASTRO NACIONAL 

DE ADOTANTES SOB O FOCO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO 

MENOR 

 



 
 

 
 

Ludimila Brant Ataide Miranda 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca confrontar o Princípio da prevalência do melhor interesse do 

menor versus a obrigatoriedade do seguimento do cadastro nacional de adotantes.  

A evolução social criou uma multiplicidade de arranjos familiares que afastam a 

possibilidade de elaboração de um conceito único de família. Nesse contexto, insere-se 

a adoção, modo artificial de constituição de parentesco, na esfera civil, cuja perspectiva 

se amolda à nova realidade da família no Brasil. O processo formal de adoção tramita 

perante o Poder Judiciário Estadual, regido pela Lei 12.010/2009 além do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, do Código Civil e da Constituição Federal. Dentre os vários 

requisitos e passos regulados pela Lei 12.010, se insere o cadastro nacional de 

adotantes, através do qual as crianças que se encontrem disponibilizadas para adoção 

são cadastradas e ficam em abrigos à espera de uma família acolhedora. Os interessados 

precisam se cadastrar e passar por uma triagem social para se tornarem aptos. No espaço 

social não serão todas as relações possíveis erigidas no exato enquadramento da Lei. A 

análise se dará sob a ótica da prevalência do principio do melhor interesse do menor.  

 

Palavras-chave: Adoção. Princípio do melhor interesse do menor. Justiça. Cadastro 

Nacional de Adotantes. 
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36 APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Gilvanne Dias Rocha 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende demonstrar a deficiência na aplicação do Princípio da Paridade 

de Armas no Tribunal do Júri, em especial quanto à sessão pública de julgamento. Por 

tal princípio o contraditório e ampla defesa é elevado ao seu mais alto grau, quando se 

exige que se oportunize a cada parte plena igualdade de atuação processual. Para o 

processo brasileiro, muito fincado na forma e no rito, a paridade de armas encontra 

aplicação máxima na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. As peculiaridades de 

ser um tribunal popular, da relevância da oralidade, da teatralidade dos atos e falas, e da 

importância do fato criminoso julgado – atentado contra a vida – impõem a necessidade 

de equilíbrio absoluto entre acusação e defesa para prolação de decisão justa. O objetivo 

principal do trabalho é levantar uma discussão sobre a aplicabilidade da paridade de 

armasnas sessões de Tribunal do Júri e demonstrar, que este princípio, não obstante seja 

assegurado pelo mais alto diploma legal do país, a Constituição, é nítido a falta de 

respeito pelo Judiciário e seus integrantes por tal princípio. De igual modo, externar a 

função de cada ator integrante da sessão de julgamento do júri, demonstrando que 

embora, Magistrado e Ministério Público desempenham funções distintas, há duvidas 

entre os integrantes do conselho de sentença, podendo levar a uma injusta condenação. 

 

Palavras-chave: Tribunal do júri. Paridade de armas. Contraditório. Ampla Defesa. 
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37 A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE À LUZ DO ART. 193, §2º DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

 

Ane Caroline Muniz Oliveira 

Wellington de Oliveira Félix 

 

RESUMO 

 

O presente artigo funda-se no questionamento a respeito da possibilidade da cumulação 

dos adicionais de insalubridade e periculosidade cuja matéria é amplamente discutida na 

doutrina e na jurisprudência, tendo como delimitação a não receptividade do §2° do 

artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. A referida lei dispõe acerca do 

adicional de insalubridade e periculosidade, sendo que restará evidenciada a 

insalubridade quando o empregado estiver exposto a agentes nocivos à sua saúde, e a 

periculosidade será devida para quem tem contato permanente com inflamáveis ou 

explosivos em condições de risco acentuado. Dessa forma, tem-se como objetivo 

mostrar que o trabalhador exposto a situações totalmente distintas deve ter o direito de 

perceber ambos os adicionais e não ter o seu direito mitigado ao ter que optar por um 

deles, como assim determina a Consolidação das Leis do Trabalho juntamente com o 

item 15.3 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.Para 

isso deve-se aplicar o princípio da máxima efetividade constitucional, com o objetivo de 

que sejam interpretadas as normas de proteção aos direitos fundamentais,considerando o 

real alcance e sentido delas. Logo, tem-se que a dignidade da pessoa humanae a 

proteção ao trabalhador juntamente com a Convenção n. 155 da Organização 

Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil e considerada Tratado Internacional de 

Direitos Humanos, consiste na norma mais favorável ao trabalhador. 

 

Palavras-chave: Adicional de insalubridade. Adicional de Periculosidade. Cumulação. 

Proteção ao trabalhador. Norma maisfavorável. 
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38 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS UNIFORMES NAS 

CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA MODALIDADE LICITATÓRIA 

PREGÃO: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

MONTES CLAROS/MG 

 

Felipe Porto Lima 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

Considerando sua atividade como gestora do interesse público, a Administração Pública 

está sempre jungida a um conjunto de princípios e normas que lhe assegure 

prerrogativas e ao mesmo tempo lhe imponha limites à sua própria atuação. No presente 

artigo será analisada a atuação da Administração Pública quando da realização dos 

processos de licitação na modalidade pregão, criada pela Lei Federal nº. 10.520/2.002, 

com enfoque na lei orgânica do Município de Montes Claros/MG. Isso porque o 



 
 

 
 

presente estudo indaga sobre a possibilidade de aplicação das denominadas “cláusulas 

uniformes” às contratações realizadas pelo Poder Público, procedendo à análise da Lei 

Orgânica do Município de Montes Claros/MG. Em regra, as cláusulas uniformes são 

como um contrato de adesão, não abstraindo distinção entre pessoas que eventualmente 

queiram contratar com o Poder Público. Assim, sistematicamente, as cláusulas 

uniformes não abstraem distinção; entretanto, a Lei Orgânica do Município de Montes 

Claros/MG consagra a proibição da efetivação de contrato administrativo com pessoas 

ligadas ao Poder Público Municipal, salvo a hipótese determinada no parágrafo único do 

artigo 100 da aludida norma, a qual ressalva que não se incluem nesta proibição os 

contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. O que 

o estudo pretende demonstrar é se os contratos administrativos oriundos dos processos 

de licitação na modalidade pregão podem ser gravados com o instituto das cláusulas 

uniformes, proibindo, portanto, a contratação com o Poder Público à luz da norma 

orgânica do Município de Montes Claros/MG. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Pregão. Cláusulas uniformes. Lei Orgânica. 
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39 A POSSIBILIDADE DE A MULHER SER PUNIDA PELA LEI MARIA DA 

PENHA 

 

Jordelino Souza 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como finalidade verificar a possibilidade de punição da mulher com 

base na Lei Maria da Penha, quando figurar como agressora na violência doméstica e 

familiar. Com o objetivo de apresentar o contexto de surgimento da Lei, a figura da 

mulher enquanto seu alvo inicial de proteção, e a evolução social familiar desde então. 

Para tanto foram avaliados os papéis feminino e masculino nas relações familiares, 

assim como foram avaliadas as multiplicidades de arranjos familiares. Viram-se ainda 

as especificidades e objetivos da proteção especial a mulher, enquanto sujeito passivo 

da relação. Com base em investigação na inversão dos papéis, em que a mulher exerça o 

comando familiar, venha a ter preponderância física, psicológica e econômica sobre o/a 

parceiro/a. Esse estudo foi baseado no Princípio Constitucional da Igualdade, de modo a 

avaliar a possibilidade de enquadramento da mulher não apenas pelo sexo, mas em 

função do papel que exerça e dos atos que realize. Através de consulta a artigos 

científicos, doutrinas jurídicas e decisões judiciais, em revisão bibliográfica, chegou-se 

à conclusão quanto à aplicabilidade da Lei 11.340/2006 poderá haver a extensão da 

figura a ser penalizada. 

 

Palavras-chave: Direito. Lei Maria da Penha. Constituição. Igualdade. Extensão. 
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40 A REPERCUSSÃO DA PERICIA MÉDICA REALIZADA PELO INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COMO CONDIÇÃO PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DENOMINADO 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

 



 
 

 
 

Fabiana Moreira Alves 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto a analise das dificuldades enfrentadas pelo segurado 

do sistema de previdência social brasileiro no tocante à concessão do beneficio 

previdenciário denominado aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez 

é um beneficio previdenciário concedido ao segurado da Autarquia Federal que estiver 

enquadrado na denominada invalidez geral. A concessão administrativa do aludido 

beneficio tem se revelado um verdadeiro óbice, àqueles segurados enfermos, 

insusceptíveis de recuperação, pois, na maioria das vezes e, mesmo caracterizada a 

incapacidade para o exercício da atividade laboral o INSS - Instituto Nacional de 

Seguro Social indefere o pleito administrativo de aposentadoria ao segurado inapto, por 

critérios meramente subjetivos haja vista a ausência de rigor técnico de pericia medica 

realizada na seara administrativa. Através do efetivo estudo da doutrina, da 

jurisprudência e das legislações que regulam a matéria em debate esse artigo irá 

demonstrar formas eficazes para que a perícia médica possa ser mais expressiva e 

segura do ponto de vista clinico e até mesmo jurídico para que os seus elementos sirvam 

de uma base sólida e coerente para a concessão ou não do benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez. De modo geral, muitas são as dificuldades encontradas 

pelo segurado do sistema de previdência social brasileiro para a concessão deste 

beneficio. A aposentadoria por invalidez será mantida enquanto permanecerem 

inalteradas as condições que motivaram sua concessão, ficando o aposentado por 

invalidez obrigado, sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se a exame médico 

a cargo da Previdência Social. 

 

Palavras-chave: Pericia Médica Realizada no INSS. Aposentadoria por invalidez. 

Beneficio. Segurado. Dificuldade. 
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41 A RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DO ERRO MÉDICO 

 

Mauricio Leal Prates 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO 

 

A responsabilidade civil em decorrência do erro médico é uma matéria que tem grande 

relevância social e é de suma importância que trabalhemos no sentido de sanar duvidas 

e esclarecer pontos controvertidos em se tratando desse tema. Trabalharemos as 

situações que são levadas ao poder judiciário para tratar de problemas dessa natureza, 

Temos que nos ater que existem algumas normas em nosso ordenamento que trata do 

caso de indenização, no entanto nada diz sobre a indenização decorrente de um erro 

médico em especifica causando assim grande dificuldade para julgar o caso concreto. 

Outro problema que trataremos também é sobre as excludentes que podem ser usadas a 

favor do médico. Para que possamos pleitear indenização por erro médico tem que ter 

realmente acontecido um dano que foi causado por um erro, isso é, saber se o médico se 

comportou com culpa ou com dolo e ainda se o profissional tinha outras opções para 

resolver o problema do enfermo, se não existia outra opção e a única conduta foi a 



 
 

 
 

praticada pelo médico e isso veio a causar algum dano, não há em que se falar em 

indenização. No decorrer do trabalho falaremos das possibilidades de reconvenção 

médica. 

 

Palavra-chave: Responsabilidade civil. Erro médico. Indenização. Dolo. Culpa. 
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42 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO SISTEMA PRISIONAL 

BRASILEIRO 

 

Talita Nayara Teixeira Melo 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente estudo versa sobre a responsabilidade civil do Estado e procura analisar a 

situação atual do sistema prisional brasileiro, bem como os danos sofridos pelos presos 

que se encontram sobre a guarda do Estado nos estabelecimentos prisionais. Na prática, 

os indivíduos que passam anos de suas vidas cumprindo penas no sistema prisional de lá 

saem da mesma forma ou pior. Em função disso, há manifesta agressão ao principio da 

dignidade da pessoa humana que versa sobre o direito que todos os cidadãos possuem 

de serem respeitados em sua dignidade, mesmo que eventualmente tenham cometido 

algum crime ou delito. Neste contexto a adoção de políticas públicas inclusivas e que 

efetivamente possam promover a recuperação dos presos deveriam ser ampliadas para 

que, após o cumprimento de pena, essas pessoas possam ser reintegradas à sociedade 

mantendo convívio social como qualquer cidadão. A ressocialização, recuperação e 

reeducação social são um conjunto de sinônimos que dizem a respeito aos atributos que 

permitem que o indivíduo se torne útil, inclusive para a sociedade e para sua família. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Dignidade da pessoa humana. 

Ressocialização. 
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43 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA SUA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃO DE MEIOS OU DE RESULTADO 

CUMULADA COM A PERDA DE UMA CHANCE 

 

Andréa Aparecida Rodrigues Guimarães 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

A legislação cível pátria impõe àquele que causar dano à outra pessoa fica obrigado a 

reparar. Este estudo visa demonstrar que o advogado poderá ser responsabilizado 

civilmente por uma ação ou omissão quando causar dano ao seu cliente, tendo em vista 

que sua responsabilidade decorre de mandato, portanto puramente contratual. Assim, ao 

aceitar uma causa deve o advogado agir de maneira adequada e com zelo no patrocínio 

da causa de seu cliente. Com o objetivo de delimitar e de realizar uma discussão acerca 

a responsabilidade civil da atividade profissional dos advogados, verificaremos sua 

obrigação no exercício de sua atividade profissional, cumulada com o instituto da perda 



 
 

 
 

de uma chance. Sabe-se que o dito profissional é indispensável, inviolável e essencial à 

administração da Justiça, e, em sendo assim, presume-se que o advogado é um 

profissional ético, responsável e conhecedor de seu ofício, pois, tem o suporte técnico 

suficiente para prestar o serviço a que se propõe, vez que se preparou para isso. Porém, 

muitas vezes essa presunção não se confirma e, analisando a responsabilidade civil 

como um dos ramos mais vastos do direito privado, pois, tem como objetivo maior a 

organização sistemática de três aspectos, sendo eles: conduta, nexo causal e resultado 

dano, acompanharemos de perto a atuação dos advogados como profissional 

imprescindível ao bom funcionamento da cidadania sendo esse, detentor de grandes 

responsabilidades. Sabe-se que esse tema é pouco discutido, apesar de no Brasil ser 

crescente a responsabilização dos profissionais liberais por suas condutas imprudentes e 

negligentes. No caso, o advogado é enquadrado como profissional liberal, prestador de 

serviço sendo certo que o cliente, como consumidor, deve ter o respaldo técnico e 

profissional necessário devendo ser assistido com profissionalismo e ética, pois, 

cometendo algum ato ilícito ou negligente, como por exemplo, a perda de um prazo, 

condicionando em prejuízo para o cliente, poderá surgir para o ofendido, indenização 

pela perda de tal chance, desde que haja nexo causal e real probabilidade de sucesso. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Advogado. Obrigação de meio. Perda de uma 

chance. 
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44 ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006: ANÁLISE DA POSSÍVEL INFLUÊNCIA 

NO AUMENTO DA CRIMINALIDADE 

 

Michelle Dayane Oliveira Reis 

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

A Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006-Nova Lei de Drogas, entrou em vigência a 

partir de 08 de dezembro de 2006 e revogou as Leis 6.368/76 e 10.409/02. A Nova Lei 

de Drogas surgiu com o objetivo decoibir o tráfico ilícito de drogas, diferenciar o 

traficante do usuário, agravar a situação penal do traficante e tratar o usuário como 

agente que necessita de tratamento e proteção do Estado. Esta nova lei, e com enfoque 

em seu artigo 28, será analisada no presente estudo com o objetivo de identificar 

possíveis controvérsias acerca da eficácia de sua aplicabilidade, apontando os prováveis 

reflexos negativos que contradizem com o objetivo geral de sua normatização. Discute-

se muito acerca da descriminalização e despenalização da nova lei, e com este estudo 

poderemos identificar um considerável aumento na criminalidade, com o possível 

aumento no número de usuários e novos traficantes. 

 

Palavras-chave: Nova Lei de Drogas. Traficante e usuário. Artigo 28. Controvérsias. 
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45 AS NOVAS FORMAÇÕES FAMILIARES E A ADOÇÃO HOMOAFETIVA 

 

Julle Helen Bicalho 

Maria Letícia Da Costa L. Teixeira 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico visa mostrar como fica a situação da entidade familiar 

formada pelos casais homoafetivos e a (im)possibilidade da adoção por estes casais. A 

autora utiliza o método dedutivo, consubstanciado em pesquisa bibliográfica, busca 

demonstrar a necessidade de uma legislação capaz de acompanhar o progresso moral da 

sociedade, e os impactos no Direito das Famílias. Sendo o problema: diante das novas 

entidades familiares qual a situação da adoção por casais homoafetivos a partir do 

reconhecimento da união estável dessas uniões pelo Supremo Tribunal Federal? E para 

a resolução desse problema apresentam as hipóteses de que: é sabido que a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 dedica um capítulo inteiro à família, no qual 

prevê o planejamento familiar como de livre escolha do casal. Conclui-se que todos são 

iguais, e que a família deve ser baseada no afeto e na dignidade da pessoa humana de 

seus membros, independentemente dos pares que formam o casal. 

 

Palavras-chave: Adoção. Casais homoafetivos. Dignidade da Pessoa Humana. ADPF-

132 
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46 ASPECTOS DA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA NAS RELAÇÕES 

DE AFETIVIDADE E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Wanderson Rommel Souza Almeida 

Wellington De Oliveira Félix 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade abordar o conteúdo da Lei nº 11.340 e suas formas 

de aplicabilidade, intencionado na proteção, prevenção e coibição da violência 

doméstica em uma ampla classificação de pessoas que vivem juntas, incluindo cônjuges 

(mulheres e ou homens), companheiros de quarto, colegas de casa, idosos e crianças, 

parceiros namoro, e parceiros do mesmo sexo.Um princípio básico dos direitos 

humanos é que eles são inalienáveis, indivisíveis e inerentes a todas as pessoas. Apesar 

das declarações ousadas, muitas vítimas de violência doméstica ainda estão a perceber o 

gozo dos direitos especialmente na defesa dos direitos conquistados no decorrer de 

muitos anos.O objetivo deste estudo é mostrar que a violência é evitável, e reconhecer 

que o fim da violência contra as mulheres, homens e as relações diversas de afetividade 

exigirá energia, apoio e comprometimento de vários grupos da sociedade e da justiça. 

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Relações afetivas e de gênero. Aplicaçãoda Lei nº 

11.340/06. 
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47 ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DAS LEGISLAÇÕES QUE VERSAM 

SOBRE OS CRIMES VIRTUAIS  

 

Ramone Alves Santos 

Maria Letícia Da Costa Leal Teixeira 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Conforme a crescente e necessária modernização, vem aumentando também o número 

de crimes cometidos na internet devido à fácil acessibilidade. Todavia, com toda 

“evolução” e preocupação com essa problemática o Estado ainda necessita de proteção 

judicial no âmbito federal para garantir uma maior segurança aos usuários e agilidade 

no controle dos cybercrimes. Vale salientar que muitas condutas que são cometidas nas 

redes estão interligadas diretamente ao mundo real, do qual almeja auferir vantagem da 

vítima ou ainda ferir a dignidade desta. Alguns crimes comuns cometidos no meio 

virtual são os crimes contra a honra, a liberdade individual, o patrimônio, furto e os 

costumes. Este trabalho apresenta as principais atividades ilícitas cometidas na vida real 

e transportadas para o meio virtual em consequência da dificuldade da legislação para 

acompanhar a evolução tecnológica, e recentes legislações pertinentes ao assunto.  

 

Palavras-chave: Crimes virtuais. Dificuldade legislativa. Avanço tecnológico. 
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48 AS PENAS ALTERNATIVAS COMO INSTRUMENTO DO ESTADO PARA 

REDEFINIÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL 

 

Thaís Martins Silva 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

        

O presente estudo objetiva analisara evolução da aplicação daspenas restritivas de 

direito no cenário brasileiro.A política criminal moderna preza pelo desencarceramento 

e coloca em segundo plano a aplicação das penas privativas de liberdade. Assim sendo, 

o legislador tem buscado cominar penas diversas da privativa de liberdade aos crimes de 

menor potencial ofensivo, reservando o cárcere aos crimes de maior gravidade. 

Utilizando-se do método de revisão sistemática foram avaliados os pontos negativos da 

pena privativa de liberdade e as vantagens na aplicação das alternativas à pena de 

prisão, bem como se a finalidade da pena representada pela teoria mista resta cumprida 

com a aplicação de penas restritivas de direito. Assim, pode-se apurar que as penas 

restritivas de direito foram criadas e estão sendo aperfeiçoadas buscando reduzir a 

incidência das penas detentivas, objetivando não levar ao cárcere os infratores de baixa 

periculosidade, ressaltando o papel destes na sociedade, principalmente pela prática de 

atividades sociais. 

  

Palavras-chave: Sanção penal. Penas alternativas. Sistema prisional. 
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49 A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DECORRENTE DA 

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO 

 

Hugo Luiz Guimarães Alves Leite 

Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 



 
 

 
 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma Nova República em nosso país. Os 

ideais de democracia, cidadania e igualdade, declinados em seu texto, trouxeram ao 

povo brasileiro a consciência de sua importância para a construção do futuro. Os 

direitos políticos, tais como o sufrágio universal, direito de votar e ser votado, são uma 

conquista diante da complexa história de nosso Estado. Mas tais direitos não são 

absolutos. A própria Constituição reservou um artigo específico para tratar dos casos de 

perda ou suspensão dos direitos políticos. Entre as cinco possibilidades descritas, 

merece destaque a do inciso III, do artigo 15, qual seja, a suspensão decorrente da 

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Tal 

dispositivo é motivo de muita discussão na doutrina e jurisprudência, principalmente no 

que se refere à sua aplicabilidade e alcance. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, a 

quem compete a guarda da Constituição Republicana e a garantia da aplicabilidade de 

tal diploma, reconheceu a repercussão geral do tema. 

 

Palavras-chave: Nova República. Direitos Políticos. Suspensão. Aplicabilidade da 

Norma Constitucional. Repercussão Geral do Tema. 
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50 CYBERBULLYING: ANÁLISE DAS RESPONSABILIDADES PENAIS 

 

Ivano Barbosa Oliva 

Maria Letícia Da Costa Leal Teixeira 

 

RESUMO 

 

Com o advento da internet e a evolução da tecnologia da informação que transformou 

de maneira sem igual a nossa sociedade, surgiu um mundo virtual e uma sociedade 

paralela. Neste contexto surgem também as sociedades em rede, ao redor do planeta em 

equipamentos portáteis sem estar presos a local e espaço e cada vez mais dependentes e 

vislumbrados com a nova atmosfera de amizades e relacionamentos virtualizados. Esse 

crescimento da tecnologia nos trouxe grandes benefícios no mundo contemporâneo. 

Que é de sobremaneira uma fonte para o aparecimento de novas formas de crimes para 

esse mundo virtual, sendo aplicados nas pessoas do mundo real. Desta feita uma simples 

adaptação de crimes já conhecidos do nosso cotidiano passa a ser utilizados no mundo 

virtual, como o bullying que transformou em cyberbullying ou bullying virtual. Este 

trabalho tem o objetivo de analisar as responsabilidades penais do cyberbullying, uma 

vez que a punibilidade do mundo virtual apesar dos esforços da sociedade moderna, e 

das dificuldades de atualização do código penal brasileiro é possível, minimizando os 

efeitos dos atos ilícitos que tem tomado dimensões epidêmicas na sociedade real. 

 

Palavras-chave: Cyberbullying. Impunidade. Legislação Aplicada. 
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51 DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES 

AMBIENTAIS 

 

Sara Cristina De Jesus Mendes 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 



 
 

 
 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar a possibilidade de aplicação do Princípio da 

Insignificância aos Crimes Ambientais. Embora o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado seja considerado bem jurídico de extrema relevância para o ordenamento 

pátrio e para a sociedade, não se pode esquecer que, em se tratando de crimes 

ambientais, de tutela do Direito Penal, que surge no Direito Ambiental como 

possibilidade de minimizar a rigidez legal, devem ser observados seus preceitos 

fundamentais. Nesse liame, busca-se explanar a possibilidade de incidência do Princípio 

da Insignificância, também em sede de Direito Penal do meio ambiente, com o escopo 

de excluir do âmbito criminal condutas que, embora formalmente típicas, não afetam o 

meio ambiente de forma suficientemente relevante. Isso faz com que a sanção aplicada 

não seja desproporcional ao resultado provocado pela conduta praticada. Procura-se, 

desse modo, conferir uma adequada aplicação da lei penal, deixando fora do seu âmbito 

de atuação condutas irrelevantes para o Direito Penal.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Crime Ambiental. Princípio da Insignificância. 

Aplicação. 
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52 DELAÇÃO PREMIADA 

 

Cláudia Aparecida Soares Pimenta 

Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

Notória é a dificuldade que o Estado enfrenta para combater o crime organizado, pois o 

mesmo apresenta elevado grau de complexidade, ocasionando grande dispêndio erário 

na tentativa de combater tal fenômeno. Face ao exposto são adotadas medidas e normas 

com o fito de reprimir e prevenir o crime de modo efetivo e rápido. Neste sentido, surge 

o Instituto da Deleção Premiada, que constitui uma confissão da participação em um 

grupo por parte de um elemento e, por conseguinte no apontamento de outros membros 

em troca de um benefício. Este expediente foi contemplado pela Lei 12.850/13 

revogando a Lei 9.034/95, a qual tratava do crime organizado. A nova lei tenta 

minimizar as controvérsias e lacunas que a antiga lei trazia, contudo, antigas discussões 

permaneceram, como por exemplo, as divergências doutrinárias acerca da colaboração 

premiada, as críticas atinentes à possível inconstitucionalidade, apontando sua 

dissonância com os princípios constitucionais e preceitos éticos e morais. Aspecto 

relevante está relacionado a alegação da eficácia no tocante a economia do dinheiro 

público face a celeridade nas investigações na fase inquisitorial, bem como a 

consecução da resolução do evento criminoso. Em contra partida afirma-se a 

incapacidade do Estado em promover a Justiça. Diante das questões expostas, o presente 

trabalho possui o objetivo de discutir a importância da Colaboração Premiada como 

instrumento de repressão ao crime organizado de modo efetivo, prático e econômico.          

 

Palavras-chave: Colaboração premiada. Princípios constitucionais. Preceitos éticos e 

morais. 
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53 DESTINO DA FIANÇA ARRECADADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE 

DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE 

BEBIDA ALCOÓLICA  

 

Rodrigo Visú Das Neves 

Gisele De Cássia Gusmão 

 

RESUMO  

 

Após a implantação da Lei 11.705 de 2008 (“Lei Seca”), a fiança arbitrada para o 

condutor autuado sob o efeito de álcool apresenta variação. Conforme a nova redação 

do art. 325 do CPP, os limites mínimo e máximo da concessão de fiança, pelo 

Delegado. Desta forma, o presente estudo objetiva averiguar qual o destino da 

arrecadação de fiança promovida pelo Estado ao condutor autuado em flagrante 

enquanto conduz veículo automotor sob influência de bebida alcoólica.  

 

Palavras-chave: Lei Seca. Fiança arrecadada. 
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54 EFICÁCIA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS AO 

ADOLESCENTE INFRATOR 

 

Amanda Nunes Rocha 

Wellington De Oliveira Felix 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho visa estudar os fundamentos das medidas sócio-

educativas, conjuntamente com os direitos elencados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A matéria discutida co-relaciona com as medidas sócio-educativas, 

aplicadas aos adolescentes infratores. Explora-se a evolução histórica dos direitos da 

criança e adolescente perante o Estatuto, reconhecendo as medidas elencadas a cada um 

deles. Todavia, quando o adolescente pratica qualquer ato infracional, haverá um 

processo de averiguação, que deverá percorrer pelas seções da classe policial, 

Ministério Público e pela soberania Judicial. Diante disso, ver-se à discordância 

doutrinária que persiste em conexão com a necessidade do emprego de determinação de 

remissão, acumuladamente com outra medida sócio-educativa, que conforme se 

entende, estas são deferidas pelo juiz. Para tanto a pesquisa se desenvolveu por meio de 

revisão de bibliográfica. Deduz-se aqui, diante de todo o explorado, perante a 

capacidade de direito do Estatuto da Criança e do Adolescente que nos mostram normas 

com expressão pedagógica, com intuito de capacitar o infrator adolescente. Contudo, 

conclui-se que o Estatuto pudesse ser aplicado  de forma correta, para que as normas 

conseguissem a sua capacidade desejada, para conseguir assim, a reeducação e 

reintegração do infrator à sociedade. 
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55 ESTUPRO CONJUGAL 



 
 

 
 

 

Pâmela Nunes Bezerra Santos 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a ocorrência do estupro conjugal no 

âmbito familiar, com intuito de investigar a aplicação de medidas coercitivas 

direcionadas ao cônjuge agressor pelas suas condutas violentas. A violência sexual 

contra a mulher é algo que se nota constantemente, sendo que na maioria dos casos se 

manifesta na sociedade conjugal. Muitos casos passam despercebidos aos olhos da 

sociedade, e são silenciados pelas próprias vítimas que não procuram nenhum tipo de 

ajuda, o que dificulta a aplicação de penalidades. Muitos crimes sexuais ocorrem em 

função de agressores com personalidades perversas ou distúrbios psíquicos. Ao 

compreendermos melhor a violência sexual no seio familiar, pode-se dar subsídio para a 

mulher procurar e fazer valer o seu direito, além de auxiliar na aplicação de uma pena 

justa e adequada levando em consideração o princípio da individualização da pena. 

 

Palavras-chave: Estupro conjugal. Liberdade sexual. Motivadores de violência sexual. 
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56 ESTUPRO DA MULHER NO AMBIENTE FAMILIAR E A SUA POSSÍVEL 

VULNERABILIDADE 

 

Anerson Flávio Silva Santos 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO 

 

A sociedade é, inevitavelmente, mutável e, mediante esta premissa, é indispensável à 

readaptação de todo o sistema jurídico às novas ordens e anseios nas quais se pautam 

toda uma nação. A tipificação do crime de estupro no Brasil se deu através de um longo 

processo de discussão e construção que culminou com a lei 12.015 no ano de dois mil e 

nove, que modificou o artigo 213 do Código Penal nacional, bem como introduziu 

neste, o artigo 217-A que institui o crime de estupro contra vulnerável. Este trabalho se 

pauta na discussão do estupro da mulher em seu ambiente familiar, mas, 

subsidiariamente, também discute a figura da mulher como possível vulnerável no 

crime conjugal, ou seja, observa se o agressor poderá ser julgado e condenado com 

fulcro no parágrafo 1º do artigo 217-A.Certo é que o estupro conjugal não deve ser 

associado ao débito conjugal. 
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57 EUTANÁSIA: OBRIGAÇÃO DE VIVER X DIREITO DE MORRER 

 

Winkler Drumond Silva 

Welligton De Oliveira Felix 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

A eutanásia qualificada por muitos como morte lenta e indolor é atualmente questão 

discutida em todo o mundo. Ao passar dos anos foram ocorrendo avanços tecnológicos 

no âmbito da medicina, visando sempre o melhor para o paciente, o que nos aduz a uma 

polemica pergunta, será que o prolongamento da vida seria a melhor alternativa? E se o 

paciente estiver em estagio terminal? O presente trabalho buscou esclarecer o direito a 

dispor da vida de forma sensata e humanitária, face ao uso da eutanásia. Para tanto 

buscamos esclarecer as diversas formas de se ocorrer a eutanásia e cada sanção 

aplicável a elas, de modo a se formar opiniões distintas, quando vistas de diâmetros 

diversos. Em seguida verificou se o tratamento jurídico dado ao tema no direito 

Brasileiro e Comparado. Por ultimo buscou princípios e sub princípios que explicasse a 

disponibilidade da pratica da eutanásia. 
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58 LEI 8.666/93: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E O PRINCIPIO DA 

LEGALIDADE  

 

Robison Adnalvo Durães 

Gisele De Cássia Gusmão 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar a inexigibilidade de processo licitatório 

na aquisição de bens e serviços consoantes com o Principio da Legalidade. 

Demonstrando que a discricionariedade do administrador pode de forma célere trazer 

benefícios para a administração, concomitantemente, para os administrados sem que 

venha ferir a norma, vislumbrando a letra da lei, especificamente, o artigo 25 e a 

Supremacia do Interesse Público. 
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59 MANIFESTAÇÕES POPULARES: PONDERAÇÕES ACERCA DA 

VEDAÇÃO AO ANONIMATO 

 

Ana Maria Monção Medeiros 

Maria Letícia Da Costa Leal Teixeira 

 

RESUMO 

 

As recentes manifestações populares ocorridas no Brasil no ano de 2013 foram 

marcadas por práticas violentas de vandalismo contra os cidadãos e o patrimônio 

público e privado. O direito de reunião está previsto na Constituição Federal de 1988, 

artigo 5⁰, inciso IV, sendo uma garantia fundamental para o exercício da cidadania. 

Todavia, quando deparado com outro direito, este encontra limitações. No caso em 

epígrafe, a limitação deste direito está justamente na vedação ao anonimato, uma vez 

que, para praticar os atos de vandalismo citado anteriormente, os grupos arruaceiros 



 
 

 
 

faziam uso de máscaras para que não ocorresse a sua identificação. Desta feita, algumas 

leis foram criadas e outras proposições estão sendo ainda analisadas, para que se proíba 

o uso de máscaras em manifestações populares, afim de inibir práticas criminosas. Neste 

contexto, o presente artigo analisa a possibilidade de limitação do direito constitucional 

da liberdade de manifestação abordando sobre a conflituosidade aparente dos interesses 

do Estado e do indivíduo verificando a proporcionalidade jurídica ao instituir restrição a 

um direito fundamental. O presente estudo manifesta-se como uma pesquisa de revisão 

de literatura, em que a metodologia abordará aspectos históricos, conceituais e 

normativos, por meio de investigações anteriores. 
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60 MAUS-TRATOS AO IDOSO NO AMBIENTE INTRAFAMILIAR. UM 

PROBLEMA SOCIAL, JURÍDICO OU AUSÊNCIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS? 

 

Daniele Aparecida Da Cruz Santos 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

O envelhecimento é fator natural na vida e no regresso do ser humano. Nessa 

perspectiva pesquisa tem como intuito e estudo realizar uma abordagem sobre os maus- 

tratos contra a pessoa idosa no ambiente intrafamiliar. Sendo tais maus-tratos realizados 

de diversas formas como negligência, abandono, discriminação, violência física, 

crueldade, furtos, distúrbios psicológicos, extravio de benefícios, entre outras. Em nosso 

país, os maus- tratos contra a terceira idade têm, a cada ano, aumentado 

consideravelmente, tornando-se um problema social e jurídico. Assim, a pessoa idosa 

apresenta-se como vítima do agressor e se oculta, silenciada diante de atos tão covardes, 

evitando as determinadas punições e ações dos órgãos públicos para exercer, conforme 

a lei, as penalidades em defesa da vítima. O presente artigo tem como metodologia a 

revisão bibliográfica e análise jurisprudencial, nas quais serão abordadas leis e 

jurisprudências em defesa da pessoa idosa no âmbito familiar. Como objetivo principal 

busca verificar as causas e consequências desses atos, e propor soluções para as 

negligências encontradas conforme normas e penalidades do ordenamento jurídico, 

sendo meios fundamentais para o combate à violência contra o idoso. 
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61 MULTIPARENTALIDADE E SEU ASPECTO JURÍDICO 

 

Jéssyca Ruas Silva 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO  
 



 
 

 
 

Após os avanços que ocorreram em todos os aspectos, a todo tempo percebemos que 

vários questionamentos aparecem, em relação principalmente a uniões e princípios e 

ainda sobre a família. Uma dessas questões refere-se à adoção multiparental, qual seja o 

objeto desse trabalho. Uma vez que esse tipo de adoção ainda não foi regulamentada em 

lei específica, há certas restrições e dificuldade para a pessoa consegui-la. Assim, o 

estudo aprofunda nos aspectos relacionados a essa adoção e seus aspectos jurídicos, 

buscando o seu reconhecimento legal com base nos princípios constitucionais, e ainda 

nos princípios basilares do direito de família, como o princípio da afetividade, 

mostrando ainda os diversos conceitos de família.  
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62 O CASAMENTO HOMOAFETIVO E SUAS IMPLICAÇÕES NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Fabíola Ribeiro Pinto 

Erika Daniella Rabelo 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa trazer discussão sobre tema relevante no atual ordenamento 

jurídico brasileiro. O conceito de família vem se ampliando para abranger as mais 

diversas formações de entidades familiares. É nesse contexto, que surgiu uma 

pluralidade de formação de famílias, baseada no afeto, estabilidade das relações. Daí 

falar em casamento homoafetivo como mais uma espécie de entidade familiar. O 

julgamento da ADI 4277 e a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, 

possibilitou o casamento civil homoafetivo direto, o que trouxe várias implicações em 

nosso ordenamento jurídico brasileiro. Os direitos avançaram, mas obviamente sofreram 

mais embates, como a recorrente violência sofrida por casais homossexuais, que 

segundo os índices tem aumentado nos últimos anos. Com a evolução da sociedade, a 

família passou a sofrer inúmeras mudanças em sua forma, não sendo mais estruturada 

pelo casamento e não tendo mais como o único objetivo a procriação. 
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63 O CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

DISCRICIONÁRIOS FRENTE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Flávia Danielle Rocha 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve por finalidade a análise da possibilidade do Poder Judiciário 

adentrar no âmbito dos outros Poderes da federação com intuito de exercer controle do 

mérito administrativo. O Estado, para o alcance de suas finalidades expede a todo 

momento atos administrativos, sendo que um deles é o ato discricionário, que comporta 

em sua essência o juízo de conveniência e oportunidade, dando origem ao mérito 



 
 

 
 

administrativo. Dessa forma, utilizando como método a pesquisa legislativa, doutrinária 

e jurisprudencial, concluiu-se neste estudo que o ato administrativo discricionário 

poderá ser analisado pelo Poder Judiciário desde que seja para a verificação do 

enquadramento do mérito administrativo ao ordenamento jurídico pátrio, quando este 

ultrapassar os limites da discricionariedade. 

 

Palavras-chave: Atos Administrativos. Discricionariedade. Controle Judicial. 

Princípios Constitucionais. 
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64 O DOLO EVENTUAL E A CULPA CONSCIENTE NOS CRIMES DE 

TRÂNSITO 

 

Geraldo Jobert Narciso Filho 

Luciano Soares Maia 

 

RESUMO 

 

O dolo eventual e a culpa consciente nos crimes de trânsito são colocados lado a lado e 

separados por uma linha tênue de grande grau de complexidade de serem diferenciados. 

A vontade do agente é o que separa um do outro, e como comprovar tal vontade é a 

grande dificuldade encontrada no âmbito do direito penal em busca de uma aplicação 

justa da lei. Não existe uma maneira perfeita de se chegar a uma conclusão em relação 

ao que se passava na mente do agente no momento do fato danoso, o que gera uma 

grande preocupação em não banalizar o dolo eventual e a extinção da culpa consciente. 

O presente projeto de pesquisa visa analisar estes dois institutos, seus elementos e suas 

teorias, relacionando os com os crimes cometidos no trânsito, em especial os homicídios 

e os cometidos por embriaguez ao conduzir veículo automotor. A importância deste 

estudo é buscar em doutrinas e jurisprudência uma forma de melhor entendimento de 

como se chegar a uma decisão imparcial em relação a estes crimes sem se deixar 

influenciar pelos clamores sociais e se basear em presunções, o que pode levar a uma 

condenação não condizente a intenção do autor em relação ao fato. 
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65 O INDULTO E A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

Creusa Lucia Rabelo 

Maria Leticia Da Costa L. Teixeira 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva apresentar “A responsabilidade civil do Estado em relação aos 

crimes cometidos pelos presos beneficiados com o indulto”. Aponta possíveis falhas na 

vigilância e controle dos beneficiados com o indulto perante a sociedade, e 

principalmente, recoloca a questão de inúmeras vítimas de crimes cometidos durante a 

saída temporária do presidiário, avaliando assim os benefícios do indulto e suas 

consequências quando acontece falta de critérios no encaminhamento. Levanta alguns 

questionamentos sobre a responsabilidade do estado diante da atividade de libertar 



 
 

 
 

presos sem as devidas condições de voltar ao convívio social e as possíveis 

possibilidades de indenizações. É um breve apanhado sobre os elementos de 

responsabilidade do Estado demonstrando que, o conceito dos regimes penais existentes 

no que se aplica ao caso e, sobretudo sobre o instituto da saída temporária, a 

identificação da responsabilidade jurisdicional e o afrouxamento dos requisitos para a 

concessão do indulto acontece devido a não obrigatoriedade de se realizar o exame 

criminológico e a desconsideração sobre os possíveis impactos sociais que causam 

prejuízos à sociedade. A metodologia usada aborda aspectos doutrinários, conceituais e 

normativos. 

 

Palavras-chave: Indulto. Responsabilidade do Estado. Indenização. 

______________________________________________________________________ 

 

66 O INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO. UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA E 

JURISPRUDENCIAL COMO INCENTIVO À MELHORIA DA CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DO SEGURADO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEUS IMPACTOS PARA A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL BRASILEIRA 

 

Luana Borges Oliveira 

Rodrigo Marcelo Batista Pereira 

 

RESUMO 

 

O Instituto da Desaposentação consiste, em regra, na possibilidade do segurado 

renunciar ao benefício previdenciário de aposentadoria obtendo benefício mais 

vantajoso. As contribuições realizadas posteriormente à primeira aposentadoria refletem 

significativamente no cálculo da nova aposentadoria e na renda mensal inicial, 

possibilitando assim, vantagem sob o ponto de vista financeiro.O aumento da RMI 

ocorre principalmente por dois motivos, quais sejam: o aumento do salário de 

contribuição do segurado e a melhoria do fator previdenciário devido ao aumento a 

idade do segurado e do número de contribuições. A Desaposentação não está 

expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro sendo, portanto, uma 

construção doutrinária e jurisprudencial, motivo que acarreta indeferimentos 

administrativos e improcedência das ações em âmbito judicial. Além da possibilidade 

de concessão ou não do benefício, existem outros pontos controvertidos como, por 

exemplo, a necessidade de devolução dos valores recebidos e o caráter patrimonial ou 

não da aposentadoria. O Poder Judiciário tem posicionamentos favoráveis e contrários à 

Desaposentação, sendo que Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela 

possibilidade, contudo, as ações de Desaposentação estão sobrestadas aguardando 

julgamento do pleno do Supremo Tribunal Federal.  
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67 O PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NO TRIBUNAL DO JÚRI 
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RESUMO  

 

O presente artigo busca orientar os princípios basilares que norteiam o rito do Tribunal 

do Júri, rito este chamado de procedimento especial, com ênfase ao princípio da 

paridade de armas. Tal princípio, busca colocar em pé de igualdade as partes litigantes, 

ou seja, busca a equiparação das partes de acusação e defesa. Sob essa ótica trataremos 

sobre a importância dos princípios da igualdade processual ou da paridade das armas – 

par conditio (art. 5º, caput, CF/88), princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), para 

objetivar a verdade real dos fatos, sem uma usurpação de qualquer parte. O Ministério 

Público, como fiscal da lei, muitas vezes em plenário, tem se portado perante a outra 

parte litigante com determinada autoridade no que se refere à arguição oral, onde o 

mesmo tem uma posição privilegiada, pois o órgão acusatório encontra-se em um grau 

de elevação perante a defesa. De tal forma, buscaremos salientar toda efetividade ou 

desrespeito aos princípios acima narrados, no ângulo prático nos embates do Tribunal 

do Júri.  
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68 OS EFEITOS DA SÚMULA VINCULANTE 14 

 

Francisco Pereira Dos Santos Filho  

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO  

 

O presente artigo tem como objetivo precípuo, analisar a súmula vinculante 14 e seus 

efeitos, visto que o Supremo Tribunal Federal buscando tornar efetivos os direitos e 

garantias constitucionais, quais sejam, a publicidade, o contraditório e a ampla defesa, 

garantiu o amplo acesso aos elementos de provas no procedimento investigatório por 

parte do defensor, editando a súmula vinculante 14, súmula esta proposta pelo Conselho 

Federal da OAB. A aplicabilidade da referida súmula visa acabar com controvérsia 

judicial, haja vista que, as súmulas vinculantes devem ser aplicadas de forma obrigatória 

por todo o Poder Judiciário e pelos órgãos da administração Pública. Sendo assim, o 

defensor no interesse do seu representado, poderá antecipadamente traçar uma linha de 

defesa de forma mais efetiva e plena. Porém, mesmo com a criação da referida súmula 

vinculante, o acesso as provas contidas nos autos do inquérito policial ainda geram 

controvérsias entre as autoridades policiais e os advogados, questão a ser abordada neste 

artigo.  
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69 PEDOFILIA NO SEIO FAMILIAR 

 

Ana Rocha Silva 

Wellington De Oliveira Felix 

 

RESUMO 



 
 

 
 

 

A pedofilia trás uma grande perturbação moral na sociedade em decorrência da 

indignação que surge diante da população, sendo considerada por alguns especialistas 

como uma doença, mas para a sociedade sem dúvida é considerada crime que em sua 

maioria acontece dentro do âmbito familiar, chamada de pedofilia intrafamiliar. Avós, 

pais, tios, irmãos abusam crianças e adolescentes de forma muito cruel, até mesmo 

agridem fisicamente. Com o grande avanço tecnológico, com os meios de comunicação, 

a internet tem divulgado através de sites, imagens e vídeos, conteúdo absurdo, 

incentivando a pedofilia, porém existem muitos sites com objetivos de combate e 

prevenção a esse meio. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA tem como 

principal objetivo proteger e defender a integridade das crianças e adolescentes dos atos 

abusivos, não dando importância alguma ao meio pelo qual é praticado desde que esteja 

causando dano ao menor. De acordo pesquisas, a pedofilia no meio familiar acontece 

em sua maioria nas classes de baixa renda, mas na verdade não há nenhuma diferença 

entre classes sociais. Apesar de todos os esforços dos legisladores em acabar com a 

prática desse crime, a punição acaba sendo branda para os pedófilos em virtude da 

existência na lei, e quem acaba prejudicado é sempre a vítima. 
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70 PENALIZAÇÃO PARA AQUELES QUE SE INSCREVEM EM 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO REGIME DE COTAS, SEM DELAS 

FAZEREM PARTE 

 

Luiz Paulo Ferreira Da Silva 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como base o programa governamental afirmativo do sistema de cotas 

raciais, o presente estudo objetiva abordar a possibilidade de punição para aqueles que 

burlarem o sistema de cotas. Para que fosse realizada essa pesquisa recorreu a análise de 

diversos artigos, leis e editais de universidades publicadas. Apresentou o conceito de 

raça, o surgimento das ações afirmativas no mundo e no Brasil, em específico o início 

do sistema de cotas raciais, verificou as medidas cabíveis adotadas pelas Universidades 

em direção a quem se aproveita das condições dos grupos menos favorecidos para 

frauda-los. Por fim conclui-se que o tema das cotas raciais traz grande polêmica não só 

no cenário brasileiro, mais também mundial, que o sistema de cotas raciais veio para 

promover a igualdade social e que é necessário a punição daqueles que fraudam o 

sistema de cotas raciais pois cada vez mais os pertencentes a esses grupos são mais 

beneficiados.  

 

Palavras-chave: Punição. Fraudes. Sistema de cotas raciais. 
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71 PODER DE POLÍCIA NO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Caio Murta Borém 

Gisele De Cássia Gusmão 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

A fiscalização tributária compete em realizar cobranças de tributos não pagos, devendo 

o fisco exigir do sujeito passivo da obrigação tributária o cumprimento destas, podendo 

examinar suas mercadorias, documentos, papeis, arquivos, livros e o que mais for 

necessário para a efetivação da fiscalização. Na possibilidade de haver casos de não 

cumprimento das obrigações a administração tributária possui algumas prerrogativas. O 

Código Tributário Nacional faculta as autoridades administrativas federais, estaduais e 

municipais o poder de requisitar o auxílio de força pública (federal, estadual, 

municipal), quando vítimas de embaraço, ou desacato no exercício de suas funções, ou 

quando necessária à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que 

não configurado fato definido em lei como crime ou contravenção. Neste sentido, o 

presente estudo busca identificar qual o limite do poder do arbítrio fiscal, e determinar 

quando ele entra em igualdade com os direitos fundamentais e individuais impostos pela 

Constituição, através de uma pesquisa exploratória e explicativa, a fim de esclarecer 

essa desarmonia. 

 

Palavra-chave: Fiscalização.  Autoridades Fiscais.  Força Pública. 
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72 POSSIBILIDADE DO USO DE PROVAS ILÍCITAS COMO ÚNICO MEIO 

DE CONDENAÇÃO 

 

Jéssica Augusta Alves De Melo 

Érika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo mostrar que é possível a utilização de prova ilícita, 

quando esta for o único meio possível para a condenação. Esta matéria não encontra 

respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que, para o indivíduo 

ser condenado, é necessário que o processo criminal contenha provas legais para a 

imputação ao crime cometido. A vedação do uso das provas ilícitas está prevista na 

Constituição Federal de 1988 bem como no artigo 157, do Código de Processo Penal 

Brasileiro. A doutrina traz a possibilidade do uso dessas provas, que é restrito a alguns 

casos específicos, sempre respeitando os princípios constitucionais e evidenciando o 

princípio da proporcionalidade que deve ser utilizado para possibilitar o uso de tais 

provas, bem como o princípio processual penal da busca da verdade real. O objetivo 

geral do presente estudo é a possibilidade do uso de provas ilícitas como único meio de 

condenação. Como objetivos específicos apresentar o conceito de provas e suas 

espécies; diferenciar provas ilícitas e ilegítimas; evidenciar os princípios constitucionais 

adstritos ao processo penal especialmente os princípio da busca da verdade real em 

consonância com a proporcionalidade e a aplicação da teoria dos frutos da árvore 

envenenada. 

 

 

Palavras-chave: Provas ilícitas. Possibilidade do uso. Vedações. 
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73 POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA FRENTE 

AO ABORTO: SAÚDE DA MULHER E O DIREITO DE AUTONOMIA SOBRE 

O PRÓPRIO CORPO 

 

Wanessa Diniz Veloso 

Gisele De Cássia Gusmão 

 

RESUMO 

 

Este artigo analisa a legalidade do procedimento abortivo e discuti como a lei vem 

agindo em relação à vida da mulher. Trata-se de uma análise sobre a situação social 

feminina, envolvendo sua saúde e psicológico ao deparar-se com uma gravidez 

indesejada. Como o Poder Público e Legislação agem a respeito são perguntas que 

devam ser discutidas trazendo à tona a possibilidade de revisão legislativa que solucione 

e dê abertura para que cada uma exerça seu direito ao próprio corpo. Para isso, deva-se 

relatar a situação da saúde pública da mulher e as atuais políticas de planejamento 

familiar. O objetivo é tentar amenizar, primeiramente, através da lei, os problemas 

causados a todas as mulheres, em sua maioria, pobres e que não recebem a devida 

orientação sobre métodos contraceptivos e um adequado acompanhamento nos serviços 

de saúde. E de forma secundária, proporcionar uma evolução nos direitos femininos, 

tratando a mulher com a devida dignidade que a Constituição lhe garante. Um avanço 

para a Jurisdição, para a Ciência e, principalmente, para todas as mulheres brasileiras. 

 

Palavras-chave: Aborto. Reforma legislativa. Saúde pública. Descriminalização. 
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74 PRINCIPIO DA PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL 

 

Rosângela Antunes Silva 

Wellington de Oliveira Félix 

 

RESUMO 

 

A partir da distinção das funções de acusar, defender e julgar pelo sitema acusatório, 

adotado pelo processo penal brasileiro, surge a relevância de criar mecanismo para 

regular a atuação das partes no processo sob um caráter de reciprocidade.  O princípio 

da paridade de armas no processo penal não pode ser comparado a igualdade de partes, 

a isonomia é um dos valores que compõe a paridade, mas desta não é dependente. O 

referido princípio observa as atribuições funcionais das partes e do julgador, a fim de 

que haja um equilíbrio entre os direitos, deveres, garantias e ônus dentro de um preceito 

de reciprocidade. Apesar de não estar previsto no ordenamento jurídico brasileiro, o 

princípio é reconhecido como fundamento de validade do processo pelas Cortes 

Superiores, pois a ausência de paridade acarreta ofensa direta ao contraditório e a ampla 

e outros princípios constitucionais, além disso o  procedimento desenvolvido em 

paridade de armas aumenta a confiança na realização da justiça e a garantia de um 

processo e as garantias a ele inerentes. 

 

Palavras-chave: Paridade de armas. Processo penal. Igualdade de Partes. 
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75 PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – UMA ANÁLISE SUCINTA DE SUA 

APLICAÇÃO ASSOCIADA AOS DEMAIS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

 

Marcilene Durães Pereira 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa possui o intuito de analisar sucintamente a aplicação do princípio 

do não confisco associada aos demais princípios tributários no ordenamento jurídico 

brasileiro.  Preliminarmente aborda-se a origem e  evolução da tributação  sob a 

perspectiva de conquista de direitos dos cidadãos como limite ao exercício do poder de 

tributar do Estado até o presente momento.  Em ato contínuo apresenta-se a integração 

entre  direito, sistema e princípios como instrumentos de ordem social culminando em 

uma abordagem dogmática principiológica específica relacionada ao direito tributário 

bem como de alguns institutos diretamente relacionados ao princípio do não confisco 

tais como a propriedade privada e o confisco tributário. Seguidamente aborda-se 

especificamente o princípio do não confisco  preceituado no artigo 150 IV da 

Constituição da República  delineando as mais importantes   características do mesmo 

estabelecendo sua relevância para a ordem jurídico- tributária brasileira. Finalmente, 

aborda-se a pertinência da aplicabilidade do princípio do não confisco nas espécies 

tributárias brasileiras visando conciliar o dever o poder público de tributar para custear 

as despesas do Estado para a satisfação do interesse público bem como garantir que os 

direitos fundamentais constitucionalmente previstos sejam garantidos. 

 

Palavras-chave: Princípios tributários. Limites ao Poder de tributar. Princípio do Não 

Confisco. 
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76 PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS – UM MODELO PARA O BRASIL 

 

Marcolina Julia Neta 

Érika Daniela Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a situação prisional existente nos tempos 

atuais, considerando a problemática vivida pelo modelo de Sistema Carcerário 

Brasileiro. Sendo de grande importância e relevância a abordagem a cerca do assunto 

para que possa haver uma contribuição e ampliação de conhecimentos, uma vez que os 

presídios e as cadeias públicas tratam seus apenados de forma desumana, comprovando 

que o Estado Brasileiro não possui condições de continuar exercendo isoladamente da 

forma em que se encontra. Sob essa ótica, a perspectiva da ressocialização e 

reintegração do presidiário são tomadas como base para a tentativa de reconstrução do 

sistema, buscando-se melhorar a realidade vivenciada nas prisões, utilizando-se como 

parâmetro a gestão pública brasileira, pois a presente situação nos presídios devasta os 

princípios constitucionais, tornando o detento um potencial ofensivo à sociedade. Sendo 

assim, este trabalho tende a levantar questionamentos sobre a viabilidade de 

privatização dos presídios, vislumbrando a degradação e insegurança onde são inseridos 



 
 

 
 

os réus e aqueles que ainda não tiveram o tramite do devido processo legal pelos 

princípios garantidos pela Constituição. 

 

Palavras-chave: Ressocialização. Privatização. Dignidade Humana. 
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77 QUEM MATA OS PAIS PERDE A HERANÇA? 

 

Leidyane Cândida Ventura Silva 

Érika Daniella Rodrigues O. Rabelo 

 

RESUMO 

 

A herança ocorre tradicionalmente com a sucessão, quando alguém falecer, seu 

patrimônio é automaticamente transferido aos herdeiros através da sucessão. Muitas 

vezes, os herdeiros são ilegítimos para suceder, como ocorre, por exemplo, nos casos de 

homicídio contra os pais. O estudo irá analisar as formas de indignidade para suceder, 

de exclusão do filho indigno e os efeitos decorrentes da exclusão, bem como irá 

verificar o papel do Ministério Público na hipótese em que for autor da ação declaratória 

de indignidade e a possibilidade de doação do patrimônio ao filho indigno. 

 

Palavras-chave: Herança. Sucessão. Exclusão por indignidade. Filho indigno. Doação. 
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78 REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Hebert Lenísio Costa 

Wellington De Oliveira Félix 

 

RESUMO 

 

Com os diversos casos de violência no brasil cometido por menores e aliada à sensação 

de impunidade, a sociedade brasileira volta ao tema da redução da maioridade penal 

como forma de conter a violência. As crianças e os adolescentes estão sujeitos à 

legislação especial com vistas a sua proteção, uma vez que estas pessoas são 

consideradas vulneráveis por possuir como característica, desenvolvimento mental 

incompleto. Ao menor em conflito com a lei são aplicadas em situações pontuais, 

algumas medidas socioeducativas estabelecidas pelo estatuto da criança e do 

adolescente - eca, inclusive com a restrição de liberdade, semelhante à privativa de 

liberdade a qual é aplicada ao adulto quando pratica atos descritos como crime. Existem 

diversos debates acerca da redução da maioridade penal, pois há uma crescente 

incidência do número de menores envolvidos com o submundo do crime e que, na 

concepção da população e de alguns juristas, não são punidos de maneira exemplar, 

trazendo assim a sensação de impunidade. A simples redução da maioridade penal não 

trará o resultado esperado, qual seja a diminuição dos índices de criminalidades, trarão 

sim o aumento expressivo da população carcerária trazendo graves consequências ao 

sistema penitenciário já falido.  

 

Palavras-chave: Redução da maioridade penal. Criminalidade no Brasil. Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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79 REPERCUSSÃO PENAL PARA OS TITULARES DO PROJETO 

PARENTAL QUE VIEREM A DESISTIR DO CONTRATO EM ANDAMENTO 

DE GESTAÇÃO POR OUTREM 

 

Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de um estudo sobre o projeto parental envolvendo a desistência 

dos titulares envolvidos em uma gestação por outrem. Inicialmente foi trabalhado o 

desejo dos titulares pela maternidade, as possibilidades de realização deste. Só então 

houve a discussão sobre o que seria uma gestação sub-rogada ou popularmente chamada 

“barriga de aluguel”. Analisou-se como pode ocorrer tal gestação, seu aspecto jurídico, 

o aparato legal para a concretização do ato, como ocorre um contrato com enfoque 

maior na não onerosidade do mesmo, sendo analisado o contexto para realização de tal 

contrato e suas prerrogativas. Em seguida foram abordadas as possibilidades de alcançar 

a gestação por meio de técnicas de reprodução assistida. Posteriormente houve uma 

abordagem do que vem a ser o crime denominado abandono de incapaz, quem são os 

sujeitos ativos e passivos do mesmo, qual a incidência penal para os envolvidos nesta 

prática delituosa Por fim, foi discutida a possível repercussão penal diante da 

problemática discutida no tema. 

 

Palavras-chave: Barriga de aluguel. Gestação sub-rogada. Repercussão Penal. 

Abandono de Incapaz. 

______________________________________________________________________ 

 

80 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO PATERNO 

 

José Soares Mendes 

Maria Letícia Da Costa Leal Teixeira 

 

RESUMO 

 

O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância do afeto e 

analisar a possibilidade jurídica de se condenar os genitores a indenizarem por danos 

morais, em decorrência da falta de afetividade, mostrando quais as consequências na 

formação da personalidade dos filhos, sendo a indenização um meio coercitivo, uma 

forma de punir aos genitores pela sua conduta omissiva. A importância da análise entre 

as relações e os vínculos familiares radica na circunstancia de que o individuo nasce e 

se desenvolve dentro deste grupo. Sendo moldada a sua personalidade, e onde ele 

encontra conforto e refugio para a sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que se 

integra ao meio social. A partir de uma pesquisa na qual utilizou-se a uma base teórica, 

conclui-se que o papel do pai vai além do dever de alimentar, abrangendo o emocional, 

a assistência de modo geral, o amor e o carinho, respeitando valores tais como honra, 

moral e dignidade. 

 

Palavras-chave: Paternidade. Responsabilidade. Dignidade. Afetividade. Abandono. 
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81 RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO PELO DANO 

SOFRIDO POR VITIMA DE BULLYING 

 

Deyvid Santana 

Wellington De Oliveira Felix 

 

RESUMO 

 

O bullying é um fenômeno que compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas por um estudante a outro. E essas atitudes vêm ocorrendo com muita 

frequência nas instituições de ensino, e muitas vezes essas próprias instituições não 

estão aptas a lidar com esse tipo de comportamento. Então o presente projeto vem 

averiguar as responsabilidades dos educandários em relação ao dano sofrido pela vitima 

de bullying. Esse projeto vem analisar o instituto bullying, discutir sobre a 

responsabilidade objetiva e subjetiva das instituições de ensino, e quais seriam os seus 

pressupostos. Verificar quem vai ser responsabilizado pela pratica do bullying. O estudo 

vem contribuir para que os educandários atuem de forma mais preventiva no problema 

bullying e criem meios para que tal pratica diminua. A pesquisa praticada no estudo 

denomina-se exploratória e explicativa, que visa analisar, interpretar e identificar causas 

e consequências do bullying no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Bullying Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva. 

Responsabilidade subjetiva. Instituições de ensino. 
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82 SERÁ POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE 

AUTODETERMINAÇÃO DO IDOSO EM VISTA DA IDADE? 

 

Arlinda Alves Neta Ferreira 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Os direitos e garantias fundamentais emanados da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 devem ser inatos a todos os cidadãos brasileiros. Estendem-se, 

portanto, aos idosos que, além destas garantias, tem asseguradas outras que são 

próprias. O estatuto do idoso veio sacramentar a tutela especial destinada aos idosos, 

servindo como um divisor de águas em nosso ordenamento jurídico, no que concerne a 

efetivação dos mandamentos constitucionais. Mesmo com este proteção especial, os 

idosos, dia a dia, enfrentam situações que não condizem com os seus direitos. A própria 

sociedade não faz sua parte, em consonância com o que determina a CRFB/88, 

deixando de lado a população idosa. São eles alvo das mais absurdas afrontas, por 

exemplo: as filas absurdas que enfrentam; as negativas desmotivadas frente ao pleito de 

benefícios previdenciários, entre tantas outras. Dentre todas, as mais severas são as 

imposições que emanam do próprio Estado, através de legislações que ao invés de 

garantir, fazem suprimir os direitos dos idosos. A título de exemplo pode-se citar a 

restrição de escolha de regime diverso da separação obrigatória de bens (artigo 1.641, II 

Código Civil/2002). Não pode ser a Lei, um obstáculo à autodeterminação dos idosos. 



 
 

 
 

Este artigo objetivou avaliar as garantias constitucionais ao idoso, através da análise da 

possibilidade de se impor limitação à autodeterminação do idoso por legislações 

infraconstitucionais. A pesquisa foi realizada através de revisão de literatura. 

 

Palavras-chave: Direito Idoso. Autodeterminação. Restrição. Estatuto do Idoso. 
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83 UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA MAIORIDADE E ANÁLISE DE SUA 

REDUÇÃO NO BRASIL 

 

Marcelo Henrique Ferraz Leite 

Maria Letícia Da Costa Leal Teixeira 

 

RESUMO 

 

Neste artigo a compreensão da historicidade da estabelecida idade penal como 

legislação torna possível o reconhecimento da repercussão diante da redução desta 

maioridade. Diante de uma sociedade que vem sofrendo com o aumento da violência e 

crescente número de menores de idade infratores, a busca da resolução e amenização 

desta circunstância é visionada na redução da maioridade, tão polemicamente tratada 

nos tempos atuais. Entretanto, observamos os condicionamentos estruturais brasileiros 

para justificar o impedimento desta alteração, visto que, para que se hajam estas 

mudanças, o país precisa ter organização e qualidade para reestabelecer o infrator em 

suas instituições de reabilitação. Para tanto, é fundamental que se conheça o sistema 

prisional brasileiro, oportunizando o conhecimento de ambos os caminhos da 

maioridade estabelecida no país. O comparativo entre este princípio brasileiro e outros 

países é necessário para rever o papel por ele perpetuado. Através de um estudo 

bibliográfico buscamos responder às possíveis ocasiões de postura do país perante a 

redução da maioridade civil e suas consequências. 

 

Palavras-chave: Maioridade Penal. Redução da Maioridade. Sistema Prisional 

Brasileiro. 
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84 UMA REFLEXÃO SOB O FORO PRIVILEGIADO E O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE QUANDO DA AÇÃO PENAL 470 

 

Cássio Murilo Ferreira Da Silva 

Maria Letícia Da Costa L. Teixeira 

 

RESUMO 

 

O presente estudo abordou episódios e fatos oriundos da Ação Penal 470, popularmente 

conhecida como “Mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal. Foram analisados alguns 

institutos jurídicos amplamente discutidos junto àquela corte. Neste sentido, espero 

contribuir para o processo de aprendizagem em academia, fazendo uma reflexão sob o 

foro privilegiado e do princípio constitucional da igualdade. O trabalho ora apresentado 

visa proporcionar ao leitor um entendimento mais amplo e crítico, abordando numa 

linguagem clara e objetiva sobre o tema proposto. Também serão abordados sob a visão 

de Robert Alexy aspectos teóricos relacionados ao poder legislativo e ao poder 



 
 

 
 

judiciário e seus conflitos com os direitos constitucionais estabelecidos, e por fim, será 

feito também uma reflexão sob a atuação do magistrado, analisando o conceito de 

jurisdição no Estado democrático de direito sob a ótica de Jurgen Habermas. 

 

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Julgamento Mensalão. 
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85 AS RAÍZES E TRADIÇÕES DA CAPOEIRA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A RESPEITO DA CAPOTERAPIA PARA A TERCEIRA IDADE COMO 

ATIVIDADE FÍSICA E INSTRUMENTO DE INSERSÃO DOS IDOSOS À 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 

Marize Martins Lafetá 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

O presente artigo investiga o método Capoterapiacomo forma de atividade física 

praticada por idosos, sendo consideradas idosas as pessoas com idade igual ou maior 

a/que 60 anos. O métodopretendemelhorar de forma significativa e divertida a qualidade 

de vida dos “mais vividos” nas dimensões física, psicológica e social. Essa investigação 

busca identificar, com base no material de pesquisa,se de fato há relatos das 

contribuições na saúde da “melhor idade” praticante da Capoterapia, que tem sua base 

na capoeira, arte marcial (luta)brasileira, comraízes africanas. Esse estudo investiga 

como acontece à adaptação da capoeira na Capoterapia, para que a terceira idade possa 

praticar a atividade sem riscos e para que não haja perda dos princípios propostos pela 

arte marcial. Também é analisada a forma com quea prática do método investigado atua 

como ferramenta de inserção do idoso na cultura e tradição afro-brasileira. Essa 

pesquisa possui caráter estritamente bibliográfico e por julgar o tema importante e 

necessário, e visto a escassez de trabalhos e interesse acadêmicos nessa área, objetiva a 

contribuição ao meio acadêmico partilhando de informações, discussões e resultados a 

respeito da prática da Capoterapia pelo Brasil, almejando o interesse e incentivo à 

pesquisa na área. 

 

Palavras-chave: Capoterapia. Terceira-idade. Cultura. Tradição. 
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86 CONHECIMENTO TÁTICO EM ESTUDANTES: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 



 
 

 
 

Maxmüller de Matos Santos 

Newton Caetano Gomes Neto 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

O futsal se faz presente dentro dos esportes coletivos, e está incluso entre os mais 

dinâmicos, pois exige de seus jogadores muita movimentação, deslocamentos, uso da 

velocidade, precisão em passe e chutes, dentre outros. Atualmente um dos esportes mais 

praticados no âmbito escolar sem dúvida é o futsal, tendo em vista que a disciplina de 

Educação Física às vezes fica até mesmo rotulada como só uma simples disciplina de 

jogo. Tento em vista o objetivo do estudo, podemos observar que a modalidade do 

futsal é repleta de táticas, tanto individual quanto coletivas, onde os alunos/atletas têm 

por obrigação tomar decisões diante as adversidades do jogo usufruindo de suas 

respectivas técnicas individuais de jogo. Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo 

estudar e conhecer níveis de conhecimento tático em estudantes acerca da modalidade 

futsal e suas tomadas de decisão.  

 

Palavras-chave: Futsal. Conhecimento tático. Tática. Tomada de decisão. Estudantes. 
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87 CONSUMO DE ALCOOL ENTRE ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Karla Patrícia dos Reis Vieira   

Karla Patrícia Santos Veloso   

Raquel Schwenck de Mello Vianna   

Kimberly Marie Jones   

Wellington Danilo Soares   

 

RESUMO 

 

No Brasil, o álcool é a droga mais consumida. Apesar dessa constatação, a sociedade 

vem tratando o tema com relativa complacência, em especial no que se refere ao público 

jovem. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e de corte 

transversal. A amostra foi composta de 121 sujeitos, ambos os sexos, na faixa etária de 

19 a 21 anos (24,5 ± 3,8 anos), matriculados e frequentes no curso de Educação Física, 

que responderam aos questionários autoaplicáveis, Audit (Alcohol Use 

DisordersIdentification Test), Assit (Teste de triagem do envolvimento com álcool, 

cigarro e outras substâncias), Questionário sócio demográfico, IECPA (Inventário de 

expectativas e crenças pessoais acerca do álcool) e ESSS (Escala de Satisfação com o 

Suporte Social), questionário elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os 

resultados mostraram que 47.93% dos pesquisados foi considerado como apresentando 

dependência do álcool e o restante classificado como médio e alto risco. Conclui-se que 

a maioria dos pesquisados foram classificados como alto risco e dependência do álcool. 



 
 

 
 

 

Palavras-chave: Consumo de bebidas alcoólicas. Estudantes. Educação física. 

Treinamento. 
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88 DESMOTIVAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLARES 

 

Jhonatan Gusmão Gonçalves  

Jodeon Barroso da Silva Neto 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

A falta de motivação de alunos nas aulas de Educação Física escolares. Esse estudo 

objetivou discutir acerca das características implicações e repercussões da desmotivação 

de alunos nas aulas de educação física escolar através de uma revisão integrativa da 

literatura. Foi uma revisão integrativa a partir de artigos científicos, usando, como base 

de dados o Google Acadêmico sobre o tema “Desmotivação Nas Aulas Práticas De 

Educação Física Escolares”.Sendo assim possível traçar estratégias que possam mudar 

as aulas tornando-as motivacionais já que os conteúdos ministrados nas aulas podem 

estar colaborando com a falta de interesse diante das aulas de educação física. Para que 

essa disciplina ocupe lugar de destaque no currículo escolar, contribuindo para o 

desenvolvimento dos alunos, é preciso que haja mudanças. Essas mudanças estão 

relacionadas, principalmente, a parte pedagógica dos professores, que  Garantir a 

participação de todos os alunos nas aulas, é um aspecto imprescindível para valorização 

da Educação Física. 

 

Palavras–chave: Motivação. Educação Física. Aprendizagem. 
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89 EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DAS AULAS 

TEÓRICAS 

 

Juliana Oliveira Dias 

Waleska Maria Xavier Brito 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

Nas aulas de Educação Física há uma tendência à valorização da prática e uma 

desvalorização da teoria, mas é imprescindível a fundamentação teórica com 

destaquenas seguintes dimensões: atitudinal, procedimental e conceitual. Esta pesquisa 

tem como objetivo verificar quais conteúdos teóricos que os alunos gostariam ou não de 



 
 

 
 

ter nas aulas de Educação Física, se eles consideram-nas importantes e quais os métodos 

utilizados pelos professores para ministrar as mesmas. Essa pesquisa caracterizar- se - á 

como quantitativa e transversal. A amostra será constituída de 100(cem) alunos de 

ambos os sexos, na faixa etária de 14 a 17 anos, do ensino médio da Escola Estadual 

Zeca Guida do Distrito de Francisco Sá- MG, que participarão da pesquisa. Será 

enviado aos pais o termo de consentimento para que os alunos participem desse estudo. 

O instrumento de coleta de dados trata-se de um questionário estruturado fechado, 

constituído de 05 (cinco) questões referentes aos conteúdos teóricos das aulas de 

Educação Física. O presente projeto será submetido ao Comitê de Ética das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas – Funorte. 

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Ensino Médio. Conteúdos Teóricos. 
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90 ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES: UMA REVISÃO LITERÁRIA 

 

Jeferson Adao Gonçalves Oliveira 

Mariana Karol Ruas Freire 

Andre Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

A obesidade em crianças e adolescentes, principalmente em escolares tem sido em 

observável nas medidas corporais de alunos ao longo do tempo. Atualmente, devido à 

má alimentação e falta de atividade física, o seu acréscimo tem sido revelado. Este 

estudo objetiva discutir sobre as características e implicações do estado nutricional de 

escolares através de uma revisão integrativa da literatura. A metodologia utilizada foi 

uma revisão integrativa a partir das produções científicas nas principais bases de dados 

indexadas, como GOOGLE ACADÊMICO, SCIELLO. Os descritores utilizados foram 

“nutrição e escolares”, “obesidade e escolares”, “estado nutricional e o papel da escola”. 

O índice de massa corporal é a uma das ferramentas utilizadas por professores em 

escolas para analisar o estado nutricional de seus alunos, quantificando suas massas 

corporais. 

Palavras - chave: Escolares. Estado nutricional. Obesidade. 
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91 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A PERDA DE INTERESSE DOS 

ADOLESCENTES PELA PRÁTICA DO FUTEBOL 

Wendel Ricardo Rios Rocha 

Daniel Rodrigues Vieira 

André Luiz Gomes Carneiro 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer as possíveis causas do desinteresse dos 

adolescentes pela prática do futebol nas aulas de Educação Física e justifica-se porque 

percebe-se que muitos adolescentes preferem ficar em casa ou em lan houses navegando 

pelas redes sociais e/ou jogando jogos virtuais que, muitas vezes são violentos demais e 

não contribuem para a formação saudável dos adolescentes. Esta pesquisa será de 

levantamento quantitativo transversal e descritiva e utilizará um questionário para 

obtenção dos dados referentes ao tema. A mesma será realizada na Escola Estadual 

Tiburtino Pena na cidade de Francisco Sá/ MG. Os sujeitos da pesquisa serão os alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A seleção da amostra 

ocorrerá por meio da amostragem probabilística aleatória simples, já que a amostra 

possui quantidade finita e a análise estatística descritiva será realizada a fim de 

caracterizar a amostra estudada por meio de média e desvio padrão. 

 

Palavras-chave: Desinteresse. Adolescentes. Futebol. 
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92 INTERCESSÕES DA PSICOMOTROCIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Rafael Mota Alves 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como finalidade despertar, através de literatura especializada, a 

importância e a influência da psicomotricidade dentro do contexto educacional 

brasileiro. Através da observação e análise das formas de atuação dos professores e as 

dificuldades por eles enfrentadas ao desenvolver os métodos que remetem ao 

desenvolvimento da psicomotricidade infantil, podemos repensar “a educação 

psicomotora da criança” sendo parte integrante e indispensável ao processo educativo, 

envoltos as angústias individuais e coletivas do alunado, estaremos atentos para 

desenvolver nas crianças um crescimento psicomotor satisfatório e, ao mesmo tempo, 

contribuir para uma evolução psicossocial e o sucesso escolar das mesmas. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Desenvolvimento. Infância. Educação. 
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93 MOTIVAÇÃO DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Andréia Aparecida Pereira Neves 

Layla Grázia de Moura Borges 



 
 

 
 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

A motivação é um processo ativo intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da 

interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambiente (extrínsecos)”.Na prática esportiva 

refere-se à interação entre personalidade (expectativas, motivos, interesses, 

necessidades) e fatores do meio ambiente (com facilidade, tarefas atraentes, desafios e 

influencia social)”. O presente estudo tem como objetivoa motivação de escolares do 

ensino fundamental com as aulas de Educação Física. A metodologia utilizada foi uma 

revisão integrativa. Como procedimentos metodológicos busca pelos artigos que 

abordaram a temática, foram revisados e publicados entre os anos de 2005 e 2014. 

Pesquisadas as produções científicas nas principais bases de dados indexadas, como 

Google Acadêmico, Scielo, pesquisados 50 artigos sendoutilizados  21 artigos . Torna-

se de grande valia, a importância da motivação dos alunos nas aulas de Educação física, 

sendo este um apoio aos educadores para novas intervenções durante as aulas, buscando 

maiores índices de motivações dos alunos. A educação precisa de uma nova forma de 

abordagem, ser planejada e desenvolvida para atender às necessidades dos alunos, 

motivando cada vez mais nas aulas. 

 

Palavras-chave: Motivação. Educação Física Escolar. Escolares. 
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94 MOTIVAÇÃO DE ESCOLARES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Salomão Ferreira Seixas Santos 

Maria Aparecida Souza Moura 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo será verificar se existem diferenças motivacionais intrínsecas e 

extrínsecas entre os alunos do ensino fundamental na prática das aulas de Educação 

Física. Entende-se por motivação intrínseca o interesse do indivíduo pelos aspectos 

inerentes à atividade proposta pelo professor de educação física, e por motivação 

extrínseca a execução da tarefa visando recompensas externas a atividade a ser 

desenvolvida nas aulas. A metodologia utilizada foi uma revisão literária qualitativa 

partir das produções científicas. Os descritores utilizados foram “Educação física”; 

“Motivação” e “ Escolares” cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

Baseando – se em artigos que abordam o tema foram para maior esclarecimento sobre a 

motivação dentro do contesto escolar e sua verificação dentro da área abordada. Foram 

constatadas diferenças motivacionais entre os alunos na educação física.E ofeedback 

dado pelo professor nas várias tarefas,se torna necessário e deve ser informativo, 

assinalando o problema detectado, mas que indique também orientações claras para 



 
 

 
 

resolver o mesmo, a fim de alcançar a meta estabelecida. Para que com esses fatores 

possa se atingir a aprendizagem através da motivação. 

 

Palavras-chaves: Educação Física. Motivação. Escolares. 
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95 MOTIVOS QUE LEVAM À EVASÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLARES DA REDE DE 

ENSINO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Hallan Alves Vieira 

João Batista Pereira da Silva Júnior 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

Um dos maiores desafios do professor de Educação Física no Ensino Médio é conseguir 

fazer com que todos os alunos participem motivados das aulas. Entretanto a cada ano 

que passa depara – se com um número crescente e significativo de alunos que não 

participam das aulas de Educação Física, principalmente no ensino médio. Nesta 

perspectiva este estudo objetivou, diagnosticar e analisar os motivos que levam a evasão 

dos alunos do Ensino Médio nas aulas de Educação Física. A metodologia utilizada foi 

uma revisão integrativa da literatura, a partir de publicações indexadas no Google 

acadêmico e Scielo. Através das pesquisas selecionadas conclui-se que os alunos 

gostam da Educação Física, mas não a consideram importante, para eles as aulas são 

mais como um espaço para descontração, lazer e fruição corporal. A Literatura apontou 

como principais motivos da evasão dos alunos do Ensino Médio: a repetição dos 

conteúdos; a esportivização; os aspectos fisiológicos (devido vergonha de expor o 

corpo), trabalho, falta de material, desinteresse dos professores e motivos médicos. 

Cabe ao professor conhecer os fatores que envolvem a desmotivação dos alunos e a 

partir daí buscar motivá-los. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Evasão. Ensino Médio. 
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96 O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BRINCAR É APRENDER 

 

Ana Caroline Ferreira Pimenta  

Thaís Ferreira Silva 

André Luís Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 



 
 

 
 

Este artigo trata de um assunto primordial para educação infantil, a intenção desse artigo 

é relatarmos a educação infantil visando uma reflexão sobre ensino e aprendizagem das 

crianças, através de brincadeiras e atividades lúdicas. Esse estudo objetiva discutir se os 

jogos e brincadeiras utilizadas de forma lúdica melhoram o desempenho no processo de 

aprendizagem da criança. A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa a partir 

das produções científicas nas principais bases de dados indexadas como MEDLINE E 

GOOGLE ACADÊMICO. Os descritores utilizados foram : Lúdico. Educação infantil. 

Aprendizagem. A educação infantil pode ter resultados positivos através da intervenção 

lúdica, no qual as crianças vão participar e interagir e desenvolver suas potencialidades. 

 

Palavras-chave: Lúdico. Educação infantil. Aprendizagem. 
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97 O NÍVEL DE CONHECIMENTO TÁTICO DE FUTEBOL DE CAMPO EM 

ATLETAS DO SEXO FEMININO 

 

Felipe de Jesus Aguiar 

Jackson de Jesus Gonçalves Souza  

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

O futebol é uma das modalidades esportivas mais conhecidas em todo o mundo e possui 

forte apelo dentre a população brasileira, que considera o esporte como uma paixão 

nacional. O objetivo foi analisar o nível de reconhecimento das táticas de futebol de 

campo feminino entre atletas do sexo feminino. O trabalho foi realizado através da 

análise objetiva de literatura já existente na área. Primeiramente foi realizado o 

levantamento de estudos sobre o tema, depois a leitura, em seguida a composição do 

texto final que foi apresentado à banca Examinadora da FUNORTE para avaliação e 

aprovação. A participação feminina no futebol de campo tem seu início no século XIX. 

No Brasil, no entanto, essa participação só veio ocorrer no século XX. Questões sociais, 

políticas, culturais e, sobretudo, preconceituosas, impediram que essa participação 

obtivesse maior êxito e afastou muitas mulheres do campo. Durante a Ditadura Militar, 

decretou-se leis que proibiam definitivamente a participação das mulheres em jogos de 

futebol. O interesse pela participação feminina no futebol de ganhou algum destaque a 

partir da década de 80, com o interesse de empresas privadas no assunto visando lucros. 

A partir da década de 90, o setor público também passou a se interessar pelo assunto. 

Ainda hoje o futebol feminino não conseguiu o destaque e a importância necessários 

como setor esportivo. Espera-se que isso venha a ser mudado a partir dos novos 

eventos, como a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a participação das mulheres nas 

Olimpíadas entre outros fatores. Concluiu-se, portanto, que a ideia de que a mulher não 

teria capacidade de conhecimento tático de futebol é apenas um preconceito. A 

habilidade de conhecimento tático é inerente tanto a atletas do sexo masculino quanto 



 
 

 
 

do sexo feminino, podendo cada um adquiri conhecimento tático eficiente tornando-se 

atleta de alta qualidade. 

 

Palavras-chave: Futebol. Feminino. Atletas. Conhecimento tático. Princípios táticos. 
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98 OS FATORES QUE INFLUENCIAM OS ESCOLARES A PRATICAREM 

FUTEBOL DE CAMPO 

 

Fábio Cardoso de Souza  

Fabrício Ramos Antunes 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

Na atualidade a motivação é considerada um dos principais fatores que influenciam a 

prática do Futebol de campo e é de suma importância saber quais os reais motivos os 

leva a pratica dessas atividades. Esta revisão de literatura teve por objetivo analisar os 

fatores que influenciam os alunos a praticarem futebol de campo. A pesquisa foi 

baseada em artigos já publicados onde foram analisados os dados obtidos em cada um 

visando saber os reais motivos que levam os escolares a praticarem o futebol de campo. 

 

Palavras-chave: Futebol. Motivação. Fatores. 

______________________________________________________________________ 

 

99 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PRATICA DE ENSINO DO 

VOLEIBOL ESCOLAR 

 

Alexandre Mota Santana 

Cleber Meireles Santos 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi uma revisão literária, visando pesquisar os procedimentos 

metodológicos da pratica de ensino do voleibol escolar. O esporte tem evidenciado 

dentro da escola objetivos diferentes em relação ao esporte praticado nos demais 

espaços sociais, e isso gera conflitos, principalmente por parte dos alunos que na 

maioria das vezes estão familiarizados com uma prática voltada totalmente para a 

competição e recreação, na sua grande maioria, influenciados pela mídia, que enfatiza 

uma prática esportiva com princípios e valores totalmente contrários do esporte 

trabalhado na escola. Hoje o conteúdo voleibol tem ganhado grande espaço não só na 

mídia como dentro das próprias escolas, e isso tem feito com que o conteúdo voleibol 

também tenha uma aceitação expressiva nas aulas de Educação Física 



 
 

 
 

 

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Aluno. Voleibol. 
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100 RECREAÇÃO COMO MEIO DE SOCIALIZAÇÃO DE ESTUDANTES - 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ana Lucia Cardoso dos Santos 

Pedro Tiago Santos Lataliza 

André Luiz Gomes Carneiro 

 

RESUMO 

 

No meio em que vivemos sabemos que os bons relacionamentos influenciam e muito 

para o desenvolvimento social e profissional. As atividades de socialização têm 

transformado grupos de desconhecidos em grandes parceiros da vida, dando assim mais 

liberdade para suas expressões, motivando–os ao melhor convívio social. Nesse sentido 

o presente estudo teve como objetivo analisar a influência da recreação no processo de 

socialização entre estudantes. Para tanto foi feita uma revisão de literatura de cunho 

qualitativo, para tanto, foram feitas buscas em bases como a Scielo, sítios eletrônicos 

oficiais do Ministério da Educação e da Capes, revistas eletrônicas e impressas, 

bibliotecas eletrônicas de universidades públicas e bibliografias renomadas em língua 

portuguesa, no período de Abril a Outubro do ano de 2014. Foi possível verificar que a 

recreação é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento humano: afetivo, 

cognitivo, motor, linguístico e moral, principalmentedentro de um contexto social, 

quando um indivíduo está em recreação significa que está sentindo prazer em realizar 

alguma coisa, principalmente crianças, que se integram, esquecendo o preconceito de 

valores, distinção de raça, estrutura familiar; pelo contrário, é possível estruturar todos 

esses tópicos. Por fim pode-se concluir o estudo aqui apontado investigou as vantagens 

que a recreação em forma de socialização traz para a criança. Para tanto pode-se 

concluir que a prática das atividades recreativas como meio de socialização, trás para as 

crianças uma qualidade de vida melhor, mostrando para a sociedade a importância e o 

papel dos profissionais da área da educação, constituindo mudanças sociais e 

comportamentais.  

 

Palavras-chave: Recreação. Socialização. Aprendizagem. 
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101 USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR ESCOLARES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Adnilson Leite Guimarães Júnior 

Antônio Luiz Pereira da Cruz Filho 

André Luiz Gomes Carneiro 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

O uso de suplementos alimentares por escolares vem crescendo em grande proporção, e 

muitas das vezes sem a devida orientação. Este estudo objetivou discutir acerca das 

características implicações e repercussões da Suplementação alimentar em Escolares 

atreves de uma revisão integrativa da literatura. A metodologia utilizada foi uma revisão 

integrativa a partir das produções cientificas na base de dados indexada,Scientific 

EletronicLibrary Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram “Escolares”, 

“Suplementação” e “Suplementação Alimentar” cadastrados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). O uso de suplementos alimentares cresce no mercado e 

milhares de pessoas buscam esse tipo de produtos na esperança de mais saúde, beleza e 

rendimento. As promessas de resultados feitas pelos fabricantes, geralmente não 

possuem nenhum respaldo científico ou são embasados em pesquisas encomendadas.  

  

Palavras-chave: Escolares. Suplementação. Suplementos Alimentares. 
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ENFERMAGEM 

 

102 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

TRANSPLANTADO 

 

Jennifer Nayara Rodrigues Cardoso de Lima 

Stephanie Gabrielle Gonçalves Silva 

Ana Paula Ferreira Maciel 

 

RESUMO 

 

Os transplantes de órgãos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em razão 

da evolução tecnológica e da sensibilização da sociedade para doação de órgãos. Assim 

sendo, percebe-se a relevância de uma equipe bem capacitada a atender as necessidades 

do paciente durante esse processo. Para tanto, o presente estudo teve por objetivo 

evidenciar a atuação do enfermeiro na assistência ao paciente transplantado. Trata-se de 

uma revisão integrativa da literatura, construída mediante busca ativa na base de dados 

Scielo, de agosto a setembro de 2014. Entende-se que a enfermagem vem, através dos 

tempos, buscando formar seu corpo de conhecimentos próprios, e, para isso, precisa 

refletir sobre o seu trabalho que deve ser ampliado para vislumbrar um cuidado integral. 

Sendo a pesquisa uma ferramenta eficaz para se desenvolver conhecimento e aprimorar 

a atuação dos enfermeiros neta are, conclui-se que se faz necessário um maior numero 

de estudos científicos, desenvolvidos pela enfermagem em todo Brasil, sobre os 

diversos aspectos da doação e transplante de órgãos. 

 

Palavras-chaves: Atuação. Enfermeiro. Transplante de órgãos. 
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103 APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL: TECENDO CAMINHOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 

Débora Fagundes Brito 

Rodrigo Marques Batista da Rocha 

Ana Paula Ferreira Maciel 

 

RESUMO 

 

A assistência psiquiátrica e a concepção de saúde mental vêm se modificando a algumas 

décadas, tornando o processo da assistência e a desinstitucionalização do paciente 

psiquiátrico o foco de sua atenção.Com isso, o Apoio Matricial (AM) é visto como um 

arranjo organizacional que fornece suporte técnico especializado aos profissionais de 

saúde da atenção básica.Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura com o 

objetivo de conhecer as ações, os processos e a perspectivas dos profissionais 

envolvidos no apoio matricial, como uma estratégia de cuidado em saúde mental na 

atenção primária.Os resultados encontrados mostram que oApoio Matricial é visto pelos 

profissionais envolvidos como um arranjo que possibilita fortalecer o cuidado na saúde 

mental, considerando a realidade das Unidades Básicas de Saúde, desvelando ainda,a 

necessidade de oferecer capacitações para os profissionais que atuam no Apoio 

Matricial e na Atenção Básica. 

 

Palavras-chave: Atenção primária. Saúde mental. Apoio matricial. 
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104 A PERCEPÇÃO DA MULHER SOBRE AS ORIENTAÇÕES DO 

ENFERMEIRO NO EXAME DE PREVENÇÃO PAPANICOLAU 

 

Jomar Maia Xavier 

Gleyson Leandro Leão Santos 

 

RESUMO 

 

O câncer do colo uterino representa um grave problema na saúde pública que atinge as 

mulheres em todo o mundo. O câncer cérvico-uterino configura-se atualmente como um 

sério problema de saúde pública. O presente estudo teve como objetivo conhecer a 

percepção da mulher referente às orientações do enfermeiro no exame de Papanicolau. 

Trata se de estudo de caráter transversal com abordagem qualitativa. A população foi 

composta por 10 mulheres. A coleta de dados foi realizado através de uma entrevista 

semi-estruturada, em local reservado, na Estratégia de saúde da família Vila Anália, do 

município de Montes Claros. Para maior fidedignidade dos dados, as entrevistas foram 



 
 

 
 

gravadas, os dados coletados foram analisados de acordo com analise de conteúdo. 

Através dos resultados foi possível perceber que as mulheres possuem conhecimento a 

respeito dos riscos, embora não soubessem distinguir todos os riscos. Sobre a prevenção 

dos riscos faz-se necessária à conscientização das mulheres, de forma de proteção 

individual. Observou-se a necessidade de informações a cerca dos riscos As população 

estudada necessita de ser orientada sobre os riscos, evitando assim a maior exposição 

das mulheres aos elementos decisivos, preservando, e gerando uma consequente 

qualidade de vida para todos. 

 

Palavras-chave: Percepção. Câncer. Orientações. 
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105 A PERCEPÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

 

Hilda Maria Cardoso Peixoto 

Valéria Cristina Lopes 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

As ações de educação em saúde são formas construtivas de renovar os saberes e gerar 

condições que proporcionem ao agente comunitário adquirir conhecimentos necessários 

para desenvolver bem a sua função. Através da educação em saúde é possível 

proporcionar aos usuários do sistema a execução de práticas preventivas e favoráveis ao 

bem estar, de forma consciente e adequada. Esta pesquisa se caracterizou por ser 

exploratória e descritiva e de abordagem qualitativa com a técnica de aplicação de 

entrevista realizada na cidade de Bocaiúva – MG. A população do estudo foi formada 

por Agentes Comunitários de Saúde que atuam na Instituição no período matutino e 

vespertino. A educação em saúde tem relevância e significados diferentes dentre os 

profissionais entrevistados, desta forma a educação em saúde é percebida como uma 

transmissão de conhecimentos, como um processo de aprendizado e como a 

possibilidade de melhor qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Educação em saúde. Agente comunitário 

de Saúde. 
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106 A PERCEPÇÃO DO HIPERTENSO EM RELAÇÃO AO SEU RISCO 

CARDIOVASCULAR APÓS A CLASSIFICAÇÃO DE FRAMINGHAM 

 

Cleonice Ferreira da Silva 

Ana Paula Ferreira Maciel 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares relacionadas à pressão arterial elevada têm uma grande 

repercussão na saúde dos brasileiros, devido a sua grande prevalência. Objetivou-se 

com esta pesquisa, identificar a percepção do hipertenso em relação ao seu risco 

cardiovascular após a classificação de Framingham. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa descritiva, realizada com pacientes hipertensos de uma ESF da cidade de 

Montes Claros – MG. Amostra composta por 12 participantes: 70% mulheres e 30% 

homens com idade de 35 a 80 anos, em que a maioria são analfabetos ou têm até o 

ensino fundamental completo. Desenvolvem atividades laborais no setor de prestação de 

serviços 80% de baixo nível socioeconômico, 40% estão com sobrepeso e 80% com 

obesidade, com consequente influência no controle dos níveis pressóricos. O estudo 

permitiu identificar que os hipertensos possuem consciência sobre os hábitos 

inadequados, porém sentem-se desmotivados às mudanças, em virtude da cronicidade 

da doença. 

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial. Percepção. Enfermagem. Doenças 

Cardiovasculares. 
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107 A PERCEPÇÃO DO IDOSO SOBRE O GRUPO OPERATIVO NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Anne Patricia Brito Lima 

Yara Mendes Cardoso Ferreira 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

A educação em saúde envolve um processo de capacitação da comunidade a fim de 

atingir ações conducentes à saúde do idoso. Essas ações são realizadas para a promoção 

do autocuidado, tendo por objetivo gerar conhecimentos e habilidades necessárias para 

as práticas corporais e terapêuticas, proporcionando, assim, a melhoria da qualidade de 

vida. Os grupos operativos são as principais ações realizadas pela estratégia, tendo 

como enfoque a promoção, prevenção e agravos à saúde. O presente trabalho tem como 

objetivo conhecer a percepção do idoso hipertenso e diabético sobre o grupo operativo 

enquanto estratégia de educação em saúde. O estudo tem como ênfase a prática de 

grupos operativos na estratégia de saúde da família. A pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa, e o instrumento da coleta de dados será feita por meio de entrevista.A 

amostra foi composta por idosos que participam do grupo operativo de hipertenso e/ou 

diabético, cadastrados na estratégia de saúde da família do Bairro Major Prates, Montes 

Claros, Minas Gerais.  

 



 
 

 
 

Palavras-chave: Competência Profissional. Conhecimentos, Atitudes e Prática em 

Saúde. Educação em Enfermagem. 
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108 ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Dayane Silva Vieira 

Karla Talita Santos Silva 

Ana Paula Ferreira Maciel 

Fabiana Catharina Coutinho 

 

RESUMO 

 

No espaço hospitalar, a comunicação ocorre na linguagem falada ou escrita, as quais 

beneficiam o cuidado aos pacientes. Para que uma boa comunicação aconteça entre 

profissionais na área da saúde, o registro no prontuário do cliente é imprescindível. O 

objetivo desse trabalho é identificar, por meio de uma revisão integrativa, qual a 

publicação científica que aborde o respaldo ético e legal da instituição e do profissional 

de enfermagem em relação aos registros de enfermagem no prontuário. Trata-se de uma 

revisão integrativa de literatura, referente à produção científica a respeito do tema em 

questão. O percurso metodológico foi operacionalizado pelas seguintes etapas: 

estabelecimento da questão norteadora da pesquisa, busca na literatura, coleta de dados, 

análise crítica dos estudos incluídos, interpretação, síntese dos resultados e elaboração 

da revista interna. Os artigos selecionados foram agrupados separadamente por 

categorias temáticas, para melhor compreensão, sobre o que abordam a avaliação do 

cuidado, respaldo ético e legal da instituição e respaldo ético legal do profissional de 

enfermagem. Para a melhoria dos registros de enfermagem é necessário novos estudos 

sobre a problemática, pois alguns profissionais não percebem a importância de um 

registro de qualidade, dessa forma, é importante a sensibilização multiprofissional. 

 

Palavras-chave: Registros de enfermagem. Enfermagem. Prontuário. 
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109 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO 

 

Rosa Rodrigues Campos Correia 

Rosinéia Lopes dos Santos 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

 



 
 

 
 

O objetivo do auto estudo foi analisar o consumo de álcool entre Estudantes do Ensino 

Médio, traçar um perfil dos adolescentes em relação a este consumo e identificar os 

motivos e a prevalência que levam os adolescentes a consumir o álcool. Trata se de um 

estudo de caráter descritivo com abordagem quantitativo e corte transversal. A amostra 

foi constituída de 116 estudantes do ensino médio, de ambos os sexos, na faixa etária de 

13 a 18 anos, selecionado aleatoriamente, todos matriculados e freqüentes na escola 

pública do Município de São Romão-MG.  A coleta de dados foi realizada com o 

questionário: o Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT. Resultados 

mostram que 62,1% dos estudantes eram do sexo feminino e 37,9% do sexo masculino, 

destes 64,8% pontuaram baixo risco no uso do álcool, 28,4%, pontuaram uso de risco, 

3,4% pontuaram uso nocivo e 3,4% pontuaram dependência do álcool. O consumo é 

mais freqüente entre adolescentes do sexo feminino, que o grupo masculino. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Alcoolismo. Estudante. AUDIT. 
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110 HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS X OBESIDADE E 

SOBREPESO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Elienice Gonçalves Botelho 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

O objetivo foi conhecer  através de revisão de literatura a relação entre o 

sobrepeso/obesidade em crianças e o desenvolvimento de prática dos profissionais de 

saúde. Metodologia: A temática foi abordada por meio de revisão integrativa da 

literatura. Realizou-se um levantamento nas bases de dados BDENF, LILACS, 

MEDLINE e SCIELO no mêsde agosto de 2013. Os seguintes descritores foram 

utilizados: Hábitos alimentares, criança e obesidade.Fizeram parte do estudo artigos 

científicos em português e inglês que disponibilizassem o resumo nas respectivas bases 

de dados e que fossem publicados no período de 2008 a 2013. Resultados:Participaram 

desta revisão 15 artigos que foram discutidos à luz da análise temática de conteúdo, 

configurando-se as categorias:O impacto do sobrepeso e obesidade na infância e na 

escola; O crescimento da Obesidade, Sobrepeso e Inatividade Física na Infância nas 

escolas e a influência do nível socioeconômico para a obesidade e sobrepeso nas 

escolas. A obesidade e o sobrepeso se apresentam como estratégia para o cuidado 

holístico dispensado pelos profissionais de saúde em qualquer faixa estaria. 

 

Palavras-chave: Hábitos alimentares. Crianças. Obesidade. 
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111 MALFORMAÇÃO CONGÊNITA: A REVELAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NA 

PERCEPÇÃO DA MÃE 



 
 

 
 

 

Adriana Barbosa Ayres Soares 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

Anomalias congênitas são deformidades morfológicas que estão presentes ao nascer. 

Um filho com malformação congênita representa uma sobrecarga emocional enorme 

para a mãe. O objetivo foi compreender elementos que compõe a percepção da mãe 

sobre o momento da revelação do diagnóstico de malformação congênita do recém-

nascido. Este estudo foi feito a partir de um recorte da pesquisa intitulada como 

“Percepção materna sobre o neonato retido em unidade de terapia intensiva com 

diagnóstico de malformação congênita”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

transversal e descritivo. O estudo aconteceu na UTI neonatal do Hospital Universitário 

Clemente Faria do município de Montes Claros, Norte do Estado de Minas Gerais. 

Percebe-se que a mãe requer uma abordagem mais específica no momento da revelação 

do diagnóstico já que trata-se de informação de caráter delicado. Os profissionais têm 

uma grande dificuldade em transmitir o diagnóstico e a mãe lidar com a situação.  

 

Palavras-chave: Malformação. Percepção. Recém-nascido. 
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112 PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Silvonete Alves Araujo 

Simone Antunes de Oliveira 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou compreender o significado da experiência das práticas de 

educação em saúde na perspectiva do estudante de graduação em enfermagem, durante 

seu processo de formação acadêmico-profissional. Trata-se de uma pesquisa 

exploratório-descritiva de abordagem qualitativa. A coleta de dados se deu a partir de 

entrevistas com 19 estudantes de enfermagem das Faculdades Unidas do Norte de 

Minas e das Faculdades de Saúde Ibituruna da cidade de Montes Claros cujos conteúdos 

foram gravados, transcritos e analisados de acordo com o referencial-metodológico pré-

definido e a amostra foi definida por saturação.  Percebeu-se que o estudante de 

enfermagem entende a educação em saúde como um processo de aprendizado 

vivenciado na sua formação acadêmica que posteriormente poderá ser repassado através 

da sua prática no exercício profissional. Após a leitura e a análise das falas contidas nas 

entrevistas, foram observadas as seguintes categorias: transmissão de conhecimento; 

mudança na realidade dos indivíduos; atendimento das necessidades da população; 



 
 

 
 

processo de aprendizagem; satisfação na experiência prática de educação em saúde; 

desafio de colocar em prática o conhecimento adquirido e valorização pessoal.   

 

Palavras-chave: Estudante. Educação em Saúde. Enfermagem.   
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113 PERCEPÇÃO DO IDOSO SOBRE AS ORIENTAÇÕES DO CUIDADOR NA 

TERAPIA MEDICAMENTOSA 

 

Fabíola Aline Silva Lobo 

Valquiria Ferreira Silva 

Tadeu Nunes Ferreira                           

 

RESUMO 

 

Esse estudo teve como objetivo conhecer a percepção do idoso sobre as orientações 

recebidas do cuidador acerca da terapia medicamentosa. Trata-se de um estudo com 

abordagem qualitativa utilizando uma entrevista semi-estruturada com duas questões 

norteadoras aplicada a dez idosos atendidos em uma Estratégia Saúde da Família no 

município de Montes Claros. A partir das falas dos sujeitos estruturou-se três categorias 

centrais a saber: Dependência do cuidador; A orientação focada no horário da 

medicação e Aceitação das orientações como parte do processo terapêutico. Conclui-se 

que em resultado as alterações inerentes ao processo de envelhecimento humano o 

cuidador se faz relevante entre outros fatores na terapêutica do idoso.  

 

Palavras-chave: Idoso. Terapia Medicamentosa. Cuidador.  
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114 PERFIL DA MORBIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS ATRAVÉS DE DADOS DO DATASUS 

Naiara Lima de Castro Borges 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos por meio 

de consulta às bases de dados do sistema TABNET disponibilizados pelo Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), acessado em 01, 02 e 03 de 

outubro de 2014. A população do estudo foi constituída por todos os casos de 

insuficiência cardíaca de pessoas internadas no município de Montes Claros - MG no 

período de janeiro de 2010 a agosto de 2014. Os dados foram coletados por meio de 

tabelas e, em seguida, utilizou-se o programa Excel versão 2010 para confecção de 

gráficos e consolidação dos dados. Foi considerado como objetivo geral: Descrever o 



 
 

 
 

perfil da morbidade por Insuficiência Cardíaca no Município de Montes Claros de 2010 

a 2014 através dos dados do DATASUS. Os objetivos específicos foram: Identificar o 

número de internações por ano por Insuficiência Cardíaca no Município de Montes 

Claros de 2010 a 2014, verificar a freqüência em porcentagem da internação eletiva e de 

urgência, identificar o número de internações por unidade de atendimento no município 

de Montes Claros, descreverem porcentagem o número de internações por sexo, faixa 

etária, cor/raça declarada e regime de atendimento. 

 

Palavras-chave: Internação. Hospital. Insuficiência Cardíaca. 
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115 PERFIL DOS HOMENS PARTICIPANTES DO ENSAIO COMUNITÁRIO 

SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Janine Teixeira Garcia Pinheiro 

Mirelly Cristie Antunes Cabral Araujo 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

 

Após o conhecimento das taxas de incidência e da mortalidade do câncer de próstata nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, surgiu o interesse em investigar o perfil 

dos homens em uma ESF sobre a prevenção do câncer de próstata proposto como 

objetivo do estudo.  Pesquisa descritivo-analítica, transversal e de caráter quantitativo, 

ocorrida em um ensaio comunitário. Os resultados foram apresentados em tabelas 

conforme os perfis sociodemográfico, epidemiológico e clínico, em que 55% dos 

participantes tinham idade acima de 50 anos e 45% tinha de 40a 50 anos. Perante a 

realização da pesquisa, foi observado que a educação em saúde é muito importante, pois 

a partir dela vimos que é indispensável à prevenção á saúde. Observamos que os fatores 

de riscos que influenciam parao desenvolvimento do câncer de próstata estiveram 

presentes no grupo focal, onde nos mostra a necessidade de incentivo de prevenção 

continua quanto para os homens como para a ESF participante, porém não se resume a 

atenção para o gênero masculino apenas neste local de assistência a saúde, mas para 

todas as unidades de saúde. 

 

Palavras-chaves: Câncer de próstata. Prevenção. Exame digital da próstata. Atenção 

básica. 
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116 PERCEPÇÃO MATERNA: A CRIANÇA INTERNADA EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA COM DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÃO 

CONGÊNITA 

 

Isabela Mary Alves Miranda 



 
 

 
 

Vanessa Maia da Silva Nunes Aguiar 

Tadeu Nunes Ferreira 

 

RESUMO 

 

Durante a gestação a mãe fomenta dúvidas e receios, assim como também idealiza uma 

criança perfeita. Porém quando acontece algo inesperado como uma malformação 

congênita ou uma doença graveé como se, para a mãe, houvesse a confirmação de todos 

os temores presentes no período gestacional. O presente estudo teve como objetivo 

compreender a percepção materna diante do diagnóstico de malformação congênita do 

recém-nascido bem como a internação em uma UTI neonatal da cidade de Montes 

Claros-MG. A coleta de dados foi conduzida mediante gravação de entrevistas 

realizadas com nove mães de recém-nascidos internados neste setor no período de 

novembro de 2013 a abril de 2014, prosseguindo a análise de conteúdo categorial. Os 

resultados evidenciaram a dificuldade das mães em aceitar o diagnóstico aliado ao 

sofrimento em acompanhar o recém-nascido na UTI e a frustração de retornar para casa 

sem o filho. 

 

Palavras-chave: Malformação. Congênita. Percepção. Materna. Neonatal. 
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117 “SÃO AS MELHORES PESSOAS QUE JÁ CONHECI” - CONHECENDO A 

PERCEPÇÃO DO PACIENTE COM CÂNCER QUANTO AOS CUIDADOS DA 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Dayana Saraiva Matos 

Kátia Eliane do Nascimento 

Henrique Andrade Barbosa 

 

RESUMO 

 

As estatísticas do câncer vêm crescendo significativamente e nas últimas quatro 

décadas. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado numero de diagnósticos.Os 

profissionais de saúde desempenham um importante papel no cuidado a assistência ao 

paciente com doença oncológica,visando um cuidado humanizado e com olhar holístico. 

Esta abordagem remete a problemática da subjetividade no significado do câncer para o 

portador de doença. A partir dos dados coletados a partir da observação direta e relatos 

verbais dos pacientes com câncer, os indicadores foram ponderados através de 

pressupostos teóricos do Interacionismo Simbólico e conteúdo referencial, o que 

permitiu reconhecer a transformação no cotidiano do cliente após o início da terapia, 

aproximando-se o significado da doença e o tratamento para o mesmo; propiciou ainda 

verificar a interação social do paciente. 

 

Palavras-chave: Câncer. Cuidados de Enfermagem. Relações Interpessoais. 
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118 ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES: RUAS E CALÇADAS 

 

Admilson Prates 

Carlos Eduardo Vieira 

Danyllo Gomes dos Santos 

 

RESUMO 

 

O estabelecimento urbano de Montes Claros, em Minas Gerais, se processou de modo 

não planejado, sem considerar o acesso universal ao espaço público por todas as pessoas 

e suas diferentes necessidades. Reflexo disso é que grande parte dos instrumentos 

urbanos, como ruas e calçadas, não apresenta a qualidade aceitável para circulação da 

pessoa deficiente, a exemplo do que acontece na Rua Doutor Veloso, na região central 

da cidade, onde se encontram os pontos comerciais de alto padrão. Apesar de a 

população com deficiência física representar 7% da população. Diante disso, utilizando-

se os termos “ruas”, “calçadas” e “deficientes”, coletou-se os principais artigos afins ao 

termo proposto, para que se configurasse uma revisão de bibliografia. Feita a 

identificação dos objetos do estudo, procuraremos fazer comparações entre as temáticas 

e os conceitos de acessibilidade e mobilidade, abordadas em cada um deles, com a 

situação em que se encontram as calçadas e ruas da cidade. Pode-se dizer que, com o 

objetivo principal de sensibilizar a sociedade em geral, esta revisão conclui uma 

realidade alarmante, na qual os conceitos de acessibilidade e mobilidade, na grande 

maioria, não se aplicam, mesmo este país, segundo o IBGE, ter 45.606.040 brasileiros 

com alguma deficiência. Isso indica que intervenções a médio e longo prazo serão 

necessárias para adequar o ambiente da cidade com as limitações do deficiente. Diante 

disso, justifica-se a elaboração do trabalho como forma de servir de instrumento 

norteador das políticas públicas de mobilidade e acessibilidade, sugerindo intervenções 

como a criação de espaços democráticos/compartilhados, entre outros.  

 

Palavras-chave: Mobilidade. Acessibilidade. Deficiência física. Calçadas. Ruas. 
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119 ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS CIDADÃ 

 

Reinilton Cesar Amaral Teixeira 

Luan Thalisson Alves Botelho 

Arivaldo dos Santos 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Este projeto teve objetivo analisar a acessibilidade de calçadas cidadã nas construções 

civis para travessia de pedestre na Cidade de Montes Claros, na pesquisa identificamos 

as dificuldades encontradas pelos pedestres na locomoção em calçadas na cidade de 

Montes Claros - MG.  A metodologia utilizada caracterizou-se como quantidade e 

pesquisa de campo em que se optou por um estudo de caso, cujos instrumentos de coleta 

de dados foram entrevistas e observações de acessibilidade em calçadas para travessia 

de pedestre. Concluímos através da análise dos resultados, que é preciso uma atenção 

especifica em relação à acessibilidade, propondo projetos arquitetônicos que visem 

todas e/ou qualquer deficiência. As construções deverão ser fiscalização e atender o que 

esta prevista em lei. As acessibilidades em calçadas que  estão sendo realizadas no 

centro da cidade de Montes Claros  deveria ser realizada em todos os espaços atendendo 

as normas vigente. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Locomoção.  Calçadas. 
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120 ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MONTES CLAROS - 

QUEBRANDO AS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS 

 

Gustavo Rodrigues Chaves Ferreira 

Thiago Duarte Ferreira 

Mércio Leonardo Costa Cardoso 

 

RESUMO 

 

A acessibilidade significa ter o alcance a um determinado meio, onde todas as pessoas 

devem usufruir dos espaços físicos de forma autônoma. A importância desse tema nos 

trouxe a possibilidade de fazer um estudo em algumas escolas do município de Montes 

Claros-MG, para analisar seus espaços físicos e elaborar alternativas e projetos para que 

os ambientes sejam destinados à utilização de todos, com ênfase nos cadeirantes. 

Tratando-se de um assunto de elevada importância, devemos nos atentar para algumas 

construções mal projetadas que não atendem a todos, tendo em vista barreiras 

arquitetônicas que incapacitam cadeirantes e deficientes de terem o acesso livre, 

gerando desigualdades sociais. Isso será feito atendendo à NBR 9050/2014, que 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos às condições de acessibilidade e dos conhecimentos de construção. Partindo 

desse princípio, iremos analisar tecnicamente as escolas em estudo, identificando se os 

parâmetros corretos estão sendo seguidos e, quando necessário, mostraremos os 

caminhos corretos e as adaptações a serem feitas. Realizando análises comparativas, 

verificaremos se, com o passar do tempo, os novos projetos implantados estão de acordo 



 
 

 
 

com os parâmetros da norma ou se continuam com as mesmas barreiras arquitetônicas 

das escolas mais antigas. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Escolas. Barreiras Arquitetônicas. 
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121 ACESSO FÍSICO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS À INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

Nelton Figueiredo Ruas Filho 

Ricardo Ferreira de Macedo 

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

A acessibilidadeé a possibilidade de transpor barreiras em prol de uma vida social 

satisfatória. O Brasil dispõe de moderna legislação acerca do assunto para que todos os 

cidadãos tenham a oportunidade de serem incluídos à sociedade. Entretanto, aindasão 

encontradasedificações não adaptadas,dificultando a locomoção das pessoas com 

mobilidade reduzida, como manda a NBR 9050/2004.Neste sentido, realizou-se estudo 

em instituições públicas de ensino, localizadas em Montes Claros-MG,a fim 

dediagnosticar acerca da acessibilidade. Foram encontradas inúmeras barreiras que 

dificultam o trânsito das pessoas com deficiência, contrariando as normas vigentes. 

Durante as visitas, observou-se, por meio de fotos e com auxilio do Guia de 

Acessibilidade em Edificações,todas asconformidades e irregularidades, concluindo que 

são necessárias muitas adaptações na estrutura física de circulação das 

instituiçõespúblicas de ensino de Montes Claros-MG, para permitir que os usuários se 

locomovam de forma independente e se sintam incluídos ao espaço. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Adaptações. Inclusão. 
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122 ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE EM UNIDADES HABITACIONAIS DO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

André Silva 

Wallisson Silva 

 

RESUMO 

 

Desde a constituição federal de 1988 políticas públicas são apresentadas para amenizar 

os impactos sociais enfrentados pelas pessoas com deficiência física. Nos últimos anos 

no Brasil através de reivindicações da classe para uma inclusão em todos os espaços de 

vivencia, houve melhorias, que reduziram as desigualdades apresentadas aos mesmos. 



 
 

 
 

Essas desigualdades são notadas em todas as áreas sociais, onde os índices de 

escolaridade são baixos, o acesso aos sistemas de saúdes ainda não são satisfatórios, nas 

imposições do mercado de trabalho afetando diretamente na condição econômica, e por 

último, sendo base de estudo para este artigo, os espaços e barreiras físicas encontradas 

nos lugares públicos como calçadas, escadarias, ruas e as próprias edificações, mas no 

que se refere a habitação, a própria moradia de uma pessoa com deficiência física têm 

apresentado limitações que impossibilitam- as de ter uma melhor qualidade de vida. 

Tendo em vista que é dever do estado garantir a todos, incluindo aqueles que 

apresentam deficiências, acesso à habitação, à educação, à saúde, ao lazer e ao trabalho, 

são criados os programas sociais que visam dar equidade ao assunto. Dentre os 

programas vigentes do governo se destaca o Programa Minha Casa Minha Vida, que 

juntamente com empreendedores do ramo da construção civil, executem habitações 

populares para atendimento as pessoas com renda 0-3 salários mínimos, que enquadrem 

no perfil que o programa exige, tendo um percentual mínimo igual a 3% destinados a 

pessoas com deficiência física. 

 

Palavras-chaves: Pessoas com deficiência. Acessibilidade. Programa Minha Casa 

Minha Vida. 
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123 ANÁLISE DO DESPERDÍCIO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM OBRA DE MÉDIO PORTE NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Fernanda Caroline M. Moura 

Pérola de F. Brandão 

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

A indústria da construção civil é uma atividade de suma importância para o 

desenvolvimento socioeconômico, em razão de possuir uma posição de destaque na 

economia. Faz-se necessária uma política abrangente para o aumento de qualidade e a 

redução do desperdício de materiais e equipamentos,adotando em seus meios de 

produção medidas de eficiência e de melhor aproveitamento de todos os recursos usados 

em sua produção, uma vez que desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo (mais 

vulgarmente denominado “entulho de construção”), seja sob outra natureza, significa 

desperdiçar recursos naturais, o que deixa a construção civil no centro das discussões na 

procura pelo desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões. O presente 

trabalhoconstitui-se por uma pesquisa de campo em dez obras a respeito do desperdício 

de materiais na construção de edificação para uso particular. Para tanto, realizou-se uma 

análise dos diferentes e mais frequentes tipos de desperdício entre as obras estudadas, 

sendo estas de médio porte segundo os critérios SEBRAE , situadas na cidade de 

Montes Claros – MG, onde evidenciou que como na literatura as causas do desperdício 

são diversas e o maior impacto ambiental é sem dúvida a geração de resíduo no canteiro 



 
 

 
 

de obras, percebendo que a grande parcela das perdas são previsíveis e evitáveis através 

de medidas de prevenção relativamente simples. 

 

Palavras-chave: Desperdício na construção. Desperdício de materiais. Montes Claros. 

Impacto ambiental. Construção civil. 
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124 ARQUITETURA HOSPITALAR: CRITÉRIOS CONSTRUTIVOS DE UMA 

SALA DE RAIOS X 

 

Alysson Macedo Soares 

Anna Karolline Silva Ferreira 

Arivaldo dos Santos 

RESUMO 

 

Devido o modelo de atenção médica estar passando por significativas transformações e 

com a renovação da medicina através da expansão tecnológica, os serviços de 

radiodiagnóstico vem ganhando muito com o avanço da informática. Antes de iniciar a 

construção de uma sala de raios X, os administradores deverão observar alguns fatores 

importantes para um bom andamento da obra. De acordo com a Portaria 453 do 

Ministério da Saúde o licenciamento de um serviço de radiodiagnóstico deve seguir os 

processos de aprovação, sob os aspectos de proteção radiológica, do projeto básico de 

construção das instalações e emissão do alvará de funcionamento. No Brasil, a 

ANVISA e o Ministério da Saúde publicam as normas que regem o uso das radiações 

ionizantes na medicina, e as diretrizes para ambientes prestadores de serviço em saúde. 

A norma que expressa grande importância é a RDC 50/02, que determina as áreas e 

dimensões mínimas dos ambientes, além de relacionar os quesitos básicos de infra-

estrutura de atendimento.Neste sentido, o objetivo desse projetoé descrever de maneira 

prática o planejamento de uma sala de raios Xde acordo com as normas 

regulamentadoras da ANVISA e a Portaria 453 do Ministério da Saúde juntamente com 

a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 50. 

 

Palavras-chave: Raios-x. Blindagem. Radiações ionizantes. Radioisótopos. Segurança 

radiológica. 
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125 CASA SUSTENTÁVEL: RESIDÊNCIAS QUE SE UTILIZAM DA 

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Evandro Henrique Barros 

Kayouby Souza Fontes 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 



 
 

 
 

 

A escassez de recursos hídricos é uma problemática ambiental presente em qualquer 

ponto habitado do planeta Terra, agravada nos tempo atuais por processos geográficos, 

como o aquecimento global e bem acentuada devido a ação antrópica, através de intenso 

desmatamento e desenfreada poluição. Neste contexto, o uso racional da água se torna 

cada vez mais necessário, destacando-se a construção de residências que se utilizam da 

captação de águas pluviais para suprir as necessidades básicas, principalmente 

referentes à limpeza. A proposta deste trabalho foi a análise de dados relativos a 

economia de água nas residências que possuem o sistema de captação e armazenamento 

de águas pluviais, proporcionando desta maneira uma relação de custo-benefício.  

 

Palavras-chave: Uso racional da água. Meio Ambiente. Captação de águas pluviais. 
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126 CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL 

 

Magda Rayrinne Alves Santos  

Rafaela dos Santos Porto 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

As instalações elétricas são vias de transporte de carga elétrica das usinas até as 

edificações. Sendo assim, devido a sua importância, faz-se necessário a divisão em 

etapas de projeto e implementação desse sistema. Além da qualidade do material 

empregado, é necessário utilizar mão de obra qualificada e, seguindo esses parâmetros, 

optar por um projeto de instalação elétrica que atenda os critérios de custo/benefício da 

obra. Entre os vários sistemas de instalações elétricas, surgiram nos últimos anos 

algumas inovações cujo objetivo é diminuir os gastos de compra e manutenção, 

aumentando a rapidez de execução das instalações durante a obra, entre outros. O 

chicote elétrico, faz parte do grupo de modelos elétricos ainda pouco conhecido no 

Brasil, é constituído por eletrodutos, cabos e caixas elétricas impermeáveis com 

montagem pré fabricada. Sendo assim, este artigo apresentou um estudo de comparação 

entre as instalações elétricas convencionais e as instalações do chicote elétrico 

residencial. 

 

Palavras-chaves: Instalações elétricas. Chicote elétrico. Eletrodutos. Cabos. 
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127 COMPARAÇÃO ENTRE PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROJETO 

EXECUTIVO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Jhone Rafael Teixeira Andrade   

Robson Rener Ribeiro Silva 



 
 

 
 

Admilson Eustáquio Prates  

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

A carência de profissionais qualificados, somada às incompatibilidades no planejamento 

de obras e serviços no Brasil,vem trazendo uma série de prejuízos aos órgãos públicos, 

principalmente na elaboração do projeto básico.Denomina-se projeto básico o conjunto 

de serviços e seus custos, que formam a planilha orçamentária, em conjunto com um 

projeto executivo,por meio do qual se faz o levantamento dos quantitativos. Pensando 

nisso, buscou-se com o presente artigo estudar processos licitatórios, com intuito de 

averiguar os possíveis problemas comuns entre eles e mostrar o quanto cada um desses 

pode ser significativo para todo o processo de licitação, e o quanto isso pode alterar o 

valor de contrato e, consequentemente, elevar o custo da obra para a administração 

pública. Para tanto, utilizamos referências bibliográficas de autores que trabalham o 

tema e, principalmente, a lei de licitações (Lei n. 8.666/93), que serviram de 

embasamento para a elaboração deste trabalho. 
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128 COMPARATIVO DA ARMAÇÃO PRONTA E A CONFECCIONADA EM 

CANTEIRO DE OBRAS DE MÉDIO PORTE SITUADAS EM MONTES 

CLAROS 

 

Karen Juliana Martins Bastos  

Mailson Ferreira do Carmo  

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

Este artigo teve por finalidade comparar dois métodos utilizados para a confecção das 

armaduras utilizadas em obras da construção civil. O primeiro método abordado foi a 

ferragem cortada, dobrada e armada no canteiro de obras por um colaborador e seu 

ajudante, e o segundo método foi o que se tem o mesmo produto, porém feito em 

indústria especializada. E como o grande diferencial no mercado da construção civil é o 

tempo e o custo, esse artigo abordou esse assunto de forma muito objetiva. 

 

Palavras-chave: Corte e dobra de ferragem. Armadura. Peças estruturais de aço. Médio 

Porte. 
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129 COMPARATIVO ENTRE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL 



 
 

 
 

 

Anne Diana Santos Sacramento 

Jessica Thais Antunes Gusmão 

Mercio Leonardo Costa Cardoso 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar as características dos pavimentos rígidos e 

flexíveis, comparando suas vantagens e desvantagens, custo x benefício, técnicas de 

execução e peculiaridades ecológicas e sociais a fim de demonstrar o tipo de 

pavimentação mais viável. A pavimentação flexível está presente em quase cem por 

cento das estradas pavimentadas no Brasil, porém, o atual estado das estradas é precário, 

apresentando deficiências nos pavimentos e os pontos críticos vêm crescendo no 

decorrer dos dias. Os veículos de transporte estão mais potentes e transportando cargas 

cada vez maiores, exigindo estradas resistentes aos esforços oriundos do tráfego. De 

forma que se pense na pavimentação rígida como uma possível solução para este 

problema. O artigo consistiu em uma revisão bibliográfica de conceitos e técnicas de 

execução destas pavimentações e o levantamento destas características, com o intuito de 

garantir uma base para tomadas de decisões quanto à viabilidade econômica e técnica, 

propondo o melhor método a ser aplicado. 

 

Palavras-chave: Pavimento Rígido. Pavimento Flexível. Comparativo. Viabilidade. 
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130 CORROSÃO DE ARMADURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Victor Gustavo Ferreira de Bastos 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

O fenômeno da corrosão de armaduras afeta diversas estruturas de concreto armado pelo 

Brasil e no mundo, sua incidência é responsável por custos elevados de reparação, 

proteção, diagnóstico, entre outras medidas de contenção, além disso, essa manifestação 

corrosiva pode provocar colapsos estruturais que poderão afetar diretamente a segurança 

pública, daí a importância da evidenciação deste tema, o qual, objetiva o repasse de 

dados que permitam ações mitigadoras e ao mesmo tempo revelem sua incidência no 

cotidiano, que muitas vezes passa despercebida em meio aos dias atuais, desta forma, 

foi realizado levantamento prático de campo no bairro Jardim Palmeiras, cidade de 

Montes Claros - MG, sendo que, esta região adotada poderá representar diversos outros 

locais que apresentem corrosão de armaduras, portanto, os conhecimentosfornecidos por 

essa pesquisa, poderá ser utilizado de forma abrangente. Foi utilizado como método de 

análise, observação visual com auxilio físico (tato), e o registro das informações se deu 



 
 

 
 

por meio fotográfico e através do formulário de campo, para descrição das principais 

características das situações encontradas. Foram registrados conforme proposto,cinco 

processos corrosivos, estes compreendidos em estruturas de vigas e pilares, 

apresentando características de comprometimento estrutural praticamente semelhante, 

apenas com um grau de acentuação variável, no entanto, a determinação causal destas 

manifestações podem não ser as mesmas, necessitando de estudos e técnicas detalhadas 

para seu diagnóstico preciso e consequente tratamento, por isso a necessidade de ações 

da sociedade, para que desta forma, se consiga construções economicamente viáveis e 

seguras.        

 

Palavras-chave: Corrosão de armaduras. Patologia das Construções. Concreto armado. 
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131 ESTUDOS DE TÉCNICAS CONSTRUTIVAS EM EDIFÍCIOS 

RESIDENCIAIS - ALVENARIA ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO 

 

Fabiano Rabelo Porto 

Ronan Oliveira Moura 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

A abertura de novas linhas de credito a juros baixos e em prazos longos tem estimulado 

o aquecimento do mercado de habitação para a população de baixa renda e o mercado 

de trabalho da construção civil encontra-se bastante concorrida. No Brasil, o segmento 

econômico e supereconômico vem se desenvolvendo com grande aumento da oferta de 

moradia, principalmente entre classes mais baixas. Tratam-se de empreendimentos 

voltados a famílias com renda mensal bruta de até R$ 5.000,00, ou imóveis cujo valor 

não ultrapasse 170 mil. Tais empreendimentos seguem a linha popular de condomínios 

de casas, sobrados ou edifícios de até quatro ou cinco pavimentos com grande numero 

de unidades da mesma tipologia. Os sistemas construtivos utilizados buscam ganho de 

prazo e utilização de pouca mão de obra, que esta cada vez mais escassa e cara. A falta 

de mão de obra acabou viabilizando investimentos em novas tecnologias. O prazo 

apertado, condicionante praticamente constante nas construções do país, forçou uma 

busca pela produtividade. Percebe-se um direcionamento para a industrialização das 

construções, que já é realidade onde existem quantidade e repetições. Em 2013 estimou-

se que o setor da Construção Civil brasileira apresente um crescimento da ordem de 4%, 

segundo o Sinduscom- SP (sindicato da indústria da construção civil do estado de São 

Paulo). A redução da taxa de juros foi muito importante e a perspectiva é que ela se 

mantenha baixa. O governo sinaliza que quer manter investimentos, se espera que a 

indústria da construção civil, depois de cair 2% em 2012, se recupere em 2015. Este 

trabalho teve como objetivo mostrar através da pesquisa em fontes bibliográficas, a 

importância da implantação de técnicas construtivas para a redução dos custos nas 



 
 

 
 

obras, as dificuldades de implantação e as dificuldades adquiridas em implementar esses 

processos construtivos em uma empresa da construção civil. 

 

Palavras-chave: Juros baixo. Mão-de-obra. Novas tecnologias. 
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132 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIROS E LAVABOS EM CASAS 

RESIDENCIAIS 

 

Erico Messias Gomes 

Sílvio Miranda de Almeida Júnior 

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

Os sistemas de impermeabilização sempre se caracterizam por serem executados a partir 

de conhecimentos empíricos e na ausência de projetos específicos. O sistema de 

impermeabilização se caracterizou, com o passar do tempo, como um dos maiores 

responsáveis pelas patologias das construções. Alguns problemas ocasionados pela má 

execução e/ou falta de impermeabilização são infiltrações, umidade e vazamentos, 

problemas que são classificados como condenáveis, com isso cada vez mais os 

detalhamentos e projetos de impermeabilização vêm sendo solicitados nas construções. 

É importante compreender melhor a definição de impermeabilização como sendo um 

envelope da edificação. A qualidade do Sistema de Impermeabilização, por sua função 

protetora dos fluidos, está inteiramente ligada à durabilidade, pois quando o sistema é 

executado de maneira correta se economiza muito os gastos com o custo total da obra. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar a importância da impermeabilização em áreas 

molhadas como os banheiros e lavabos.  Nesta proposta de revisão de literatura, 

utilizou-se uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada a partir de 

artigos científicos que abordam a temática da impermeabilização, definindo os cuidados 

a serem tomadas na escolha dos métodos e materiais a serem utilizados e os pontos 

importantes para a manutenção do sistema. 
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133 INFLUÊNCIA DA ÁGUA NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 

 

Adenise de Sousa Martins 

Renato Maia Borborema 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 



 
 

 
 

Estima-se que anualmente sejam consumidas cerca 11 bilhões de toneladas de concreto, 

o que dá, aproximadamente, um consumo médio de 1,9 tonelada de concreto por 

habitante por ano, valor inferior apenas ao consumo de água. O que justifica este 

elevado consumo é o número de propriedades da mistura, que pode alcançar resistência 

superiores a 100 Mpa e pode ser facilmente moldado. Entretanto, para que atinja 

resistência aceitável, o concreto depende de inúmeros fatores, dentre eles: a qualidade 

dos materiais empregados na mistura, o adensamento, a cura, o lançamento e também o 

fator água/cimento, que foi o objeto deste estudo. Para verificar se a água, em 

proporções incorretas, altera a resistência à compressão do concreto, produziu-sea 

mistura em condições normais de um canteiro de obras e coletou-se um total de 6 

testemunhos com três proporções diferentes de água, 10% a menos que o ideal, a 

quantidade correta e 10% a mais. Os corpos-de-prova foram rompidos, com 3 e 7 dias 

após a moldagem, em laboratório e foram analisados os resultados obtidos.  
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134 O USO, DESUSO E O USO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO NO CANTEIRO DE OBRAS 

 

Bruno Cézar da Mota 

Paulo Henrique França Prates Gomes 

Igor Raineh Durães Cruz 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve por escopo investigar os motivos que levam os trabalhadores da 

construção civil a usarem,não usarem ou usarem de forma inadequada os Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) no 

canteiro de obras. A metodologia empregada neste estudo é a bibliográfica, porque 

foram consultados livros, NBRs e sites que discutem o assunto. Conclui-se que o 

trabalhador da construção civil não se sente a vontade para executar suas tarefas usando 

alguns equipamentos, pois, dizem que os incomodam, fazendo assim com que haja em 

sua maioria uma aversão ao uso dos mesmos, do outro lado está o empregador que, por 

sua vez, fornece equipamentos de má qualidade, sem o conforto merecido, além de 

omitir-se quanto aos treinamentos, conscientização e qualificação do seu funcionário 

com o objetivo de obter cada dia um número menor de trabalhadores que não usam os 

equipamentos, levando a um número cada vez menor de acidentes de trabalho e assim 

possuindo profissionais que zelam pela vida e trazem um retorno enorme para a 

empresa. 

 

Palavras-chave: Equipamentos de Proteção Individual. Equipamentos de Proteção 

Coletiva. Engenharia civil. 
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135 OS CONFLITOS DE SABERES TEÓRICOS E PRÁTICOS EM UM 

CANTEIRO DE OBRAS 

 

Bernardete Veloso da Silva 

Jennifer Stephânia Fernandes B. Antunes 

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

O conhecimento teórico muitas vezes não condiz com a prática em um canteiro de 

obras, uma vez que os Engenheiros querem colocar em prática as teorias adquiridas 

durante sua graduação, e seus subordinados não aceitam as sujestões, pois a muito 

trabalham neste campo e novas experiências sempre assustam. Por meio de uma 

pesquisa secundária, de caráter descritivo o presente artigo buscou explanar estes 

conflitos tão presentes nos canteiros de obras. Para isto as autoras discorreram sobre a 

importância da formação acadêmica e sobre a prática do profissional de Engenharia 

Civil e buscaram conhecer a tensão causada por conflitos estabelecidos pela direção e 

orientações técnicas do Engenheiro Civil aos seus subordinados, no ambiente 

hierárquico de um canteiro de obras. Este trabalho justificou-se pela contribuição efetiva 

na formação de futuros engenheiros, no crescimento do seu conhecimento técnico, na 

sua capacidade de aprendizagem prática, juntamente com a valorização da atuação 

profissional de seus subordinados. 
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136 OS RISCOS OCUPACIONAIS PARA O TRABALHADOR QUE 

MANUSEIA CIMENTO PORTLAND NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Junio Cesar Oliveira Barbosa  

Alfredo Lucas Rodrigues Cotrim  

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

Inicialmente, procurou-se apresentar nesse estudo momento atual da construção  civil no 

Brasil, ressaltandoo seu papel no desenvolvimento econômico do país e também à 

preocupação com a segurança e  saúde do trabalhador que essa área deve ter.  Em um 

segundo momento, foi feito a caracterização do cimento, dando um melhor 

entendimento de sua natureza e composição; com o detalhamento das patologias 

associadas ao seu uso de maneira incorreta, visto que o cimento é um dos causadores de 

doenças no campo de trabalho da construção civil. Por fim, usando como base as 

normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador, foi exemplificado  

conceitos e metodologias de segurança na construção civil. 
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137 PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 

Marconiedson Alves Gomes 

Ronilson Pereira da Costa 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

No Brasil, o principal meio de escoamento da produção agrícola e industrial é o 

transporte rodoviário. Se tratando de um valioso patrimônio, representando muito para o 

desenvolvimento do país e para a manutenção do crescimento da economia, a malha 

viária brasileira merece especial atenção no tocante à sua conservação. Portanto 

pretende-se com este trabalho expor as técnicas de detecção dos defeitos em pavimentos 

flexíveis, sendo como um manual prático de pesquisa que proporcionará soluções 

técnicas de conservação para os pavimentos, levando em conta a natureza do problema, 

suas causas e possíveis correções. Desta forma pode-se prolongar a vida útil do 

pavimento e melhorar suas condições de conforto e segurança devido, à aplicação da 

forma adequada de recuperação, assim tornando possível traçar um plano de 

gerenciamento condizente com as necessidades atuais. 
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138 PRÉ-TRATAMENTO DO ESGOTO INDUSTRIAL 

 

Antônio Evangelista da Silva Junior  

Frederico Edson de Lucena Moreira  

Admilson Eustaquio Prates 

 

RESUMO 

 

A indústria é uma atividade de suma importância para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, em razão de possuir uma posição de destaque em Montes 

Claros. Faz-se necessário uma política abrangente para o aumento de qualidade dos 

nossos esgotos gerados nas produções, medidas de eficiência e de melhor 

aproveitamento de todos os resíduos, uma vez que o desperdício e um grande problema 

em todo país, seja na forma de resíduo, seja sob forma de efluente líquido, significa 

desperdiçar recursos naturais, o que deixa a indústria como grande responsável pela 

poluição de rios e mares. O presente artigo teve como objetivo discutir a cerca do tema, 

através de uma análise dos indicadores eficiência de tratamento executado (DBO, DQO, 



 
 

 
 

COT, entre outros), por meio de um estudo de caso comparativo entre três empresas no 

município de Montes Claros – MG, foi apresentado a necessidade de conscientização 

por parte do setor sobre o papel desta investigação para seu desenvolvimento. 
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139 PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM CONJUNTO 

HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – MONTES CLAROS/MG 

 

Jussara Cruz Nascimento 

Kézia Evangelista Mendes 

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

No Brasil, habitação popular constitui-se um dos mais agravantes problemas sociais 

atuais, onde a preocupação em suprir tal demanda está mais voltada para o quesito 

quantitativo associado a um custo financeiro baixo, do que oferecer uma boa qualidade 

construtiva aos seus usuários. Tal condição traz como consequência, uma série de 

patologias a essas habitações destinadas à população carente.  Identificar as principais e 

mais frequentes manifestações patológicas nessas edificações, a fim de diagnosticar 

suas causas e assim evitar a recorrência em outros empreendimentos, é o ponto 

preponderante desta pesquisa. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um 

levantamento quantitativo mediante inspeção visual e preenchimento de um formulário 

das principais manifestações patológicas presentes em uma amostra de 15 unidadespós-

ocupadas escolhidas aleatoriamente no Conjunto Habitacional deInteresse Social  

localizado na cidade de Montes Claros/MG. Através dos dados obtidos realizou-se uma 

tabulação para análise dos resultados e apresentou-os graficamente. 
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140 PRODUÇÃO E QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS 

UNIFAMILIARES 
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RESUMO 

 



 
 

 
 

Com o crescimento econômico do país nos últimos anos, as empresas do ramo da 

construção civil foram impulsionadas a adequar-se a um novo sistema para 

permanecerem no mercado. A grande competitividade tem imposto as construtoras um 

requisito de fundamental importância, a sua qualificação baseada em um programa de 

gestão de qualidade, como por exemplo, o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H) que visa incentivar o esforço brasileiro pela 

melhoria do sistema de gestão de qualidade e produtividade do setor da construção civil. 

A implantação do PBQP-H é uma estratégia baseada na criação de processos e tipos de 

procedimentos de realização de compras de mercadorias com preços justos e qualidade 

satisfatória para as obras, em condições adequadas de segurança aos trabalhadores, em 

relações interpessoais boas, treinamentos com funcionários, no controle de execução 

dos serviços e no descarte de materiais. Este trabalho teve como finalidade apresentar o 

PBQP-H, a sua importância e as principais dificuldades encontradas na implementação 

por empresas atuantes no setor da construção civil. A implantação na rotina de execução 

de obra dos programas e sistemas de gestão da qualidade tem encontrado diversas 

barreiras e dificuldades. Buscou-se analisar, a implementação do PBQP-H com o intuito 

de obter subsídios para a elaboração desta pesquisa, que teve seu desenvolvimento a 

partir da revisão bibliográfica e realização de entrevistas com funcionários envolvidos 

no programa de gestão de qualidade como RD e engenheiro de duas construtoras da 

cidade de Montes Claros, as quais possuem o certificado nível A do PBQP-H.  
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141 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL: IGREJA 

MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO JOSÉ DE MONTES 

CLAROS – MG 

 

Anny Lays Santiago Oliveira   

Ellen Rhaissa Almeida   

Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

Independente das técnicas de intervenções empregadas ao patrimônio histórico cultural, 

a base da doutrina moderna de restauração deve ser a autenticidade à edificação, 

recuperando principalmente sua funcionalidade, durabilidade e segurança sem 

descaracterizar o patrimônio, pois a preservação consiste em manter esses documentos 

únicos, com suas próprias qualidades. O principal objetivo foi reunir informações acerca 

do sistema de recuperação da integridade do bem histórico cultural. A Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição e São José de Montes Claros-MG sofreu forte 

descaracterização proveniente de uma reforma que alterou inteiramente seu estilo 

arquitetônico, e com o intuito de minimizar essa descaracterização, um novo projeto foi 



 
 

 
 

elaborado. O estudo foi feito por intermédio de uma revisão bibliográfica e apresentou 

caráter retrospectivo.  
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142 TRABALHO EM ALTURA: UMA ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Ricardo Silveira Souza 

Sebastiao Fernando Soares 

Arivaldo dos Santos 

 

RESUMO 

 

O trabalho desenvolvido tratou-se de um estudo exploratório, realizado por meio de 

uma pesquisa bibliográfica baseada no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

Realizou-se busca da literatura nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, 

publicados no período de 1990 a 2014. Foram selecionados 9 artigos nacionais que 

atenderam os critérios de exclusão. Também foram utilizados livros e revistas técnicas 

que abordaram a temática em idioma português, publicados no período de 2001 a 2010. 

2 monografias publicadas no período de 1999 a 2004, acessados via internet. Este 

estudo identificou as atribuições dos profissionais da engenharia civil nas principais 

atividades (execução de trabalho em altura, conhecimento e uso de EPI´s). A atuação do 

executor diante das diferentes dificuldades compreende um processo de controle, 

detecção de anormalidades e rápida intervenção, regularizando o processo e tornando os 

trabalhos mais seguros, promovendo a prevenção de acidentes no trabalho. Análise de 

risco, uso correto e particularidades do EPI e EPC para trabalho em altura, condutas em 

situações de emergência, assuntos relacionados e sempre levando em consideração as 

concordâncias das Normas Regulamentadoras. 
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143 TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE ALVENARIA 
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RESUMO 

 

Designa-se genericamente Patologia das estruturas esse novo campo da Engenharia das 

Construções que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, 



 
 

 
 

consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das 

estruturas. O crescimento acelerado da construção civil, em alguns países, provocou a 

necessidade de inovações que trouxeram em si, a aceitação implícita de maiores riscos. 

Aceitos esses riscos, ainda que dentro de certos limites, posto que regulamentados das 

mais diversas formas, a progressão do desenvolvimento tecnológico aconteceu 

naturalmente, e, com ela, o aumento do conhecimento sobre estruturas e materiais, em 

particular através do estudo e análise dos erros acontecidos, que têm resultado em 

deteriorização precoce ou acidentes. No caso das obras brasileiras o que acontece 

muitas vezes é que devido a atrasos e falta de planejamento a execução acaba sendo 

prejudicada, poisos serviços executados muitas vezes são feitos de forma incorreta e até 

mesmo a escolha de materiais influência muito no resultado final de um projeto. O 

presente trabalho apresentou um estudo de problemas patológicos que uma construção 

pode sofrer. Abordou-se de forma simples e objetiva as suas classificações de acordo 

com características e métodos combate a elas. 
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144 USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS 

TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O PLANEJAMENTO 

GERENCIAL DE SEGURANÇA 
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Admilson Eustáquio Prates 

 

RESUMO 

 

Os empreendimentos no ramo da construção civil têm aumentado em comparação aos 

últimos anos, e, conseqüentemente, os riscos de acidentes neste ambiente de trabalho 

também.Em meio aos motivos básicos para o elevado número de acidentesse encontra a 

falta de comprometimento do trabalhador em usar os equipamentos de proteção. Por 

isso, foi realizado estudo descritivo, exploratório e transversal, em um canteiro de uma 

obra hospitalar na cidade de montes claros – MG, tendo como sujeitos da pesquisa 

operários subdivididos em pedreiros, serventes e pintores. Os dados foram coletados a 

partir de observação em campo, norteada por ficha de vistoria, e analisados por 

comparação com a literatura. Com oobjetivo fazer o levantamento do índice de adesão 

aos EPIpelos trabalhadores de uma obra de construção civil. Obteve-se como resultado 

que a área dos pintores foi que apresentou o maior índice de não adesão ao uso dos EPI, 

devido ignorarem as recomendações de segurança que lhe são passadas. Assim, 

concluiu-se que esses trabalhadores merecem maior atenção em relação a capacitações e 

formas mais rígidas de fiscalização. 
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145 VIABILIDADE DO CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (CAA) 
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RESUMO 

 

Nas civilizações primitivas os materiais empregados nas edificações eram a pedra, a 

madeira e o barro. Materiais estes que possuem baixa resistência e durabilidade. Com a 

evolução urbanística, vem-se exigindo maior resistência, durabilidade, melhor aparência 

e que os materiais empregados nas estruturas de edificação apresentem um padrão de 

qualidade. Desde então, o concreto vem sendo utilizado em grande escala como material 

de construção e sua aplicação vêm sendo aumentada consideravelmente devido às novas 

tecnologias aplicadas em meio a sua composição. Um dos problemas mais observados 

são as falhas devido ao adensamento do concreto. Tais falhas ocorrem, principalmente, 

em estruturas de concreto armado com grande densidade de armadura e/ou por mau 

adensamento do concreto em estruturas. O concreto Auto Adensável (CAA) é uma 

grande revolução ocorrida na tecnologia do concreto. Sua utilização ainda é pequena, se 

forem analisadas todas as vantagens que este material permite obter. O concreto auto 

adensável oferece garantia de acabamento em concreto aparente, redução de custos de 

aplicação por m³, levando em conta a dispensa de adensamento manual, procedimento 

que preservará as fôrmas propiciando a sua utilização por tempo mais prolongado. 
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146 ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE PSICOTRÓPICOS EM DROGARIA 

PRIVADA 

Anna Clara Fernandes Pereira 

Samara Suelen Dias Pestana 

Luçandra Ramos Espirito Santo 

 

RESUMO 



 
 

 
 

 

A prescrição, ou receituário médico deve expor informações essenciais sobre o 

medicamento, como consta na Denominação Comum Brasileira (DCB). A prescrição 

representa a explicação por escrito da ordem médica, permitindo ao paciente obter o 

medicamento e lembrá-lo das instruções necessárias para o uso. Neste sentido o objetivo 

desta pesquisa é verificar se as prescrições de psicotrópicos estão de acordo com as 

normas de prescrição de medicamentos de controle especial em uma drogaria privada na 

cidade de Montes Claros-MG. A amostra foi constituída de 531 prescrições médicas 

aleatórias do mês de Outubro de 2014. Das 531 prescrições 94% (500) não 

apresentaram nenhum tipo de erro e 6% das prescrições apresentaram erro. Do total, 

1,71% (9) estavam com rasuras, 0,76% (4) ausência de carimbo, 0,76 % (4) estavam 

ilegíveis, 0,57% (3) sem assinatura, 0,38% (2) prescrições feitas em receituário 

impróprio, 0,38% (2) erro de data, 0,19% (1) estavam com ausência de dados prescritor, 

0,19% (1) com informação incoerente, 0,38% (2) sem forma farmacêutica, 0,38% (2) 

ausência de dosagem, 0,19% (1) ausência de tempo de tratamento.  Foram analisados os 

aspectos legais da prescrição, verificando a ausência de dados importantes para a correta 

dispensação. Este estudo contribui para demonstrar que tais erros em prescrições, ainda 

é um número significativo, o que pode está influenciando neste sentido, é a falta de 

atenção, falta de conhecimento da legislação e devem serem minimizados, evidenciando 

a necessidade de estratégias direcionadas a educação e/ou esclarecimento do 

profissional prescritor. 
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147 ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS PACIENTES 

PORTADORES DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO 

MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS – MG 
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RESUMO 

 

A leishmaniose tegumentar americana permanece endêmica em vastas áreas da América 

Latina. No Brasil, a doença representa um grave problema de saúde pública, já que tem 

sido diagnosticada na maioria de seus estados. A LTA é uma doença infecto-parasitária, 

que acomete o homem e é transmitida pela picada da fêmea da família Phlebotominae e 

o protozoário do gênero Leishmania Trypanosomatidae.Problematizando o perfil 

epidemiológico da LTA, a partir do conhecimento do número de casos no período de 

2005 à 2014, bem como a zona de residência em que mais incidem os casos de LTA, 

objetiva-se, no presente artigo, perceber de que forma é possível reduzir o 



 
 

 
 

acometimento de pessoas nas zonas rurais no município de Icaraí de Minas, localizado 

no norte de Minas Gerais. Destarte, foi realizado um estudo transversal ou de 

prevalência e de corte, uma vez queesses estudos são usados em saúde pública para 

avaliar e planejar o controle de doenças. Os dados que constam nas tabelas utilizadas 

para pensar a hipótese proposta foram obtidos do Sistema de Informação sobre Agravos 

de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN/MS/DATASUS) e para a análise dos 

dados obtidos, usar-se-á o doprograma de estatísticas StatisticalPackage for Social 

Sciences (SPSS versão 20.0, SPSS Inc. Chicago). A distribuição da frequência dos 

casos notificados foi comparada segundo o ano, mês, gênero e zona de residência. Foi 

feita a análise estatística utilizando o nível de significância de α= 0.05 e a variável 

dependente utilizada foi a LTA (Leishmaniose tegumentar americana). 
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148 AVALIAÇÃO E ISOLAMENTO DE FUNGOS PRODUTORES DE ÁCIDO 
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RESUMO 

 

Os fungos contribuíram muito para o desenvolvimento de processos e produtos de 

interesse social, econômico e biotecnológico. Estes estão relacionados com a produção 

de ácidos orgânicos ou ácidos alimentares, especialmente as espécies filamentosas 

Aspergillus niger, usadas na produção de ácido cítrico. O ácido cítrico é considerado o 

ácido orgânico mais importante por causa da ampla aplicabilidade industrial, 70% em 

alimentos, 12% em produtos farmacêuticos e o restante em outros setores. A maior parte 

do ácido cítrico utilizado é produzida pelo processo de fermentação biossintética e suas 

principais propriedades são o acidulante, palatabilidade, alta solubilidade e baixa 

toxicidade. Assim, este trabalho visa isolar e identificar produtores de ácido cítrico, 

utilizando o meio de cultura Foster, seletivo para o crescimento de fungos. A 

fermentação submersa será usada para avaliar diferentes pHs e temperaturas de 

amostras de água e solo. O pH 5,0 e 7,0 foram testados e houve crescimento de colônias 

em pH mais ácido representando 65% de 17 colônias formadas. Em relação à variável 

temperatura foi de 40% à temperatura ambiente, 35% a 25 e 24% a 37 ° C. Identificou-

se a presença de vários fungos filamentosos responsáveis pela produção de ácidos 

orgânicos além do ácido cítrico, evidenciados pela formação do halo ao redor da 

colônia. 
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149 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DE MOTOTAXISTAS 

ACERCA DA EXPOSIÇÃO SOLAR 
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Luíza Augusta Rosa Rossi Barbosa 

 

RESUMO 

 

Existem fatores de riscos para o desenvolvimento de lesões na pele como fatores 

genéticos, história familiar de câncer da pele e radiação ultravioleta. O uso de recursos 

para a proteção da pele como filtro solar, roupas apropriadas é de vital importância, 

especialmente para aquelas pessoas que se expõem por períodos prolongados a radiação 

solar, em decorrência de seu trabalho, podendo evitar as alterações induzidas pelos raios 

ultravioletas. O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento preventivo para 

doenças relacionadas a exposição solar em mototaxistas da cidade de Brasília de Minas 

e quanto aos conhecimentos sobre câncer de pele. Trata-se de um estudo quantitativo, 

transversal e descritivo, no ano de 2014 no qual foram entrevistados 50 mototaxistas 

com aplicação de um questionário estruturado contendo variáveis sociodemográficas, 

métodos de fotoproteção e presença de manchas na pele. Os resultados revelaram que a 

maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre os meios de proteção solar sendo que 

54% utilizam filtro solar, 44% às vezes e somente 2% não utilizam filtro solar além de 

outros meios de proteção individual. Constata-se a necessidade de realizar ações para a 

busca de estratégias para a conscientização, motivação e orientação sobre os riscos da 

exposição solar. 
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RESUMO 

 

A infecção pelo HPV é definida como a doença sexualmente transmissível mais 

frequente no mundo, apresentando um amplo espectro de manifestações, desde de uma 



 
 

 
 

forma assintomática. Estimativas dizem que pelo menos 50% dos indivíduos 

sexualmente ativos irão adquirir algum tipo de HPV durante a vida, e que 80% das 

mulheres vão entrar em contato com algum HPV até os 50 anos de idade até 

cancerígena. Diante do exposto o presente visou analisar a epidemiologia, ou seja, a 

frequência do HPV na população feminina do município de Engenheiro Navarro – MG, 

no período de janeiro 2009 a dezembro de 2013. Tratou-se de um estudo clínico-

epidemiológico que apresenta caráter retrospectivo, descritivo, transversal, com análise 

quantitativa e qualitativa, realizado a partir de dados secundários do banco de dados do 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero – SISCOLO. Concluiu-se que o 

HPV apresentou maior incidência em mulheres com faixa etária entre 25 a 35 anos, com 

mais de 3 e menos que 7 filhos, moradoras da zona rural, com rende de até um salário 

mínimo e com ensino fundamental incompleto. Além disso, NIC I representaram as 

alterações mais frequentes no exame citopatológico, e não houve correlação de HPV 

com etilismo e tabagismo.  
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151 ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM  HOSPITAIS 

BRASILEIROS: 2010 A 2013 

 

Maria das Dores Freitas 

Wanilce Mendes Fonseca 

Luiza Augusta Rosa Rossi Barbosa 

 

RESUMO 

 

Os estudos de utilização de medicamentos englobam desde a adesão a terapia até os 

possíveis efeitos adversos provocados devido a uma rejeição do organismo ou até 

mesmo uma interação medicamentosa. Este trabalho é um estudo quantitativo de corte 

transversal descritivo que objetivou analisar publicações científicas indexadas sobre a 

utilização de medicamentos em hospitais brasileiros no período de 2010 a 2013. Para a 

escolha do termo foi utilizado o descritor “uso de medicamentos em hospitais”, artigos 

com o país/região de assunto o “Brasil” e idioma português. Os artigos explorados 

indicam que existe grande amplitude sobre o assunto, mas convergências significativas 

como a análise de prontuário, utilização de antimicrobianos e a resistência microbiana e 

a importância de aprofundar os estudos da utilização de medicamentos, os quais ajudam 

a criar indicadores de segurança. 
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152 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE OS ANTI-HIPERTENSIVOS 

E ANTIDIABÉTICOS EM PARTICIPANTES DO GRUPO HIPERDIA 



 
 

 
 

 

Luana Gonçalves Dias 

Verena Amorim Siles Ledo 

Bruno Henrique Santiago Lima 

Luiza Augusta Rosa Rossi Barbosa 

 

RESUMO 

 

Devido à alta incidência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus 

(DM), se tem a necessidade de fazer tratamento utilizando medicamentos de forma 

simultânea utilizando anti-hipertensivos e antidiabéticos. É necessária a identificação 

das possíveis interações medicamentosas em pacientes com Hipertensão Arterial e 

Diabetes, para que possa desenvolver métodos farmacoterapêuticos adequados para 

evitar que ocorra o risco de uma Reação Adversa Medicamentosa ou até mesmo a 

morte. O presente estudo teve como objetivo descrever as possíveis interações 

medicamentosas entre os anti-hipertensivos e antidiabéticos em participantes 

cadastrados no sistema HIPERDIA do Ministério da Saúde no município de Montes 

Claros/MG. Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa onde se 

utilizou como instrumento de pesquisa um questionário adaptado de Amaral e 

Perassolo. Do total de pacientes entrevistados, 93,8% apresentaram somente HAS, 

48,8% apresentaram somente DM e 42,5% apresentaram HAS associada ao DM. Outras 

doenças foram apresentadas pelos pacientes como hipercolesterolemia, problemas 

cardíacos, renais, na coluna, dentre outras. O medicamento hidroclorotiazida quando 

administrado com losartana, captopril e metformina, causava respectivamente redução 

da pressão arterial, aumento da hipotensão postural e hiperglicemia. Em grande parte 

dos pacientes entrevistados (70%), o uso destes fármacos era feito em associação um 

com o outro. Já os antidiabéticos mais utilizados foram a glibenclamida e a metformina. 

Desta forma pretende-se que esta pesquisa forneça subsídios para construção de uma 

melhor atenção aos portadores destas enfermidades, oportunizando uma melhor 

qualidade de vida e prognóstico de tratamento. 
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153 INTOXICAÇÕES EXÓGENAS POR AGENTES TÓXICOS EM CRIANÇAS 

EM MUNICÍPIO DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Elaine Cássia da Silva 
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RESUMO 

 



 
 

 
 

As intoxicações exógenas por medicamentos e outros agentes tóxicos é problema de 

saúde pública, pois mesmo que seja de ocorrência intradomiciliar impacta diretamente 

os serviços de saúde elevando a morbi-mortalidade infantil e gerando transtornos com 

atendimento de emergências nos hospitais. Este estudo teve como objetivo avaliar o 

número de ocorrências de intoxicação exógena por agentes tóxicos em crianças entre 0 a 

12 anos de idade da zona urbana de Bocaiúva, MG notificadas no SINAN no ano de 

2009 a 2013. Os resultados demonstraram que os mais acometidos são crianças de 1 a 9 

anos, do sexo masculino, no ambiente domiciliar, residentes na zona urbana, tendo 

como agente tóxico principal os medicamentos. Entretanto é importante conscientizar a 

população que tem crianças no domicilio acerca do armazenamento de medicamentos, 

assim como de produtos domissanitários para que sejam guardados em locais seguros a 

fim de evitar intoxicações não intencionais. 
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154 LEISHMANIOSE VISCERAL: LEVANTAMENTO DE CASOS 

NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Mônica Meiriely Freitas Tolentino 

Josefina Cardoso Dias 

Luçandra Ramos Espírito Santo 

 

RESUMO 

 

A Leishmaniose Visceral no Brasil estava inicialmente associada a áreas rurais, mas 

devido às diversas alterações socioambientais, ocorreu uma importante mudança no seu 

perfil epidemiológico sofrendo um processo de urbanização e se expandindo para as 

grandes cidades. É uma patologia de importância para a saúde pública e tem sido 

notificada em quase todos os estados, principalmente no norte de Minas Gerais, onde a 

doença é endêmica. Janaúba, situada ao norte do estado, apresenta um ambiente e clima 

propício à ocorrência da doença. Com o objetivo de conhecer o perfil sociodemográfico 

de Leishmaniose em Janaúba, foi realizado um levantamento dos casos notificados da 

doença no período de 2003 a 2013 no SINAN/SMS. Verificou-se que esta zoonose 

afetou principalmente faixas etárias compreendidas entre recém-nascido a 9 anos e dos 

20 a 39 anos, sendo 57,3% dos casos do sexo masculino. Tais dados mostraram que a 

doença na cidade ainda é endêmica, mesmos com redução dos índices. 
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155 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: ESTUDO CLÍNICO-

EPIDEMIOLÓGICO 

 



 
 

 
 

Fernanda Cristina Ferreira Mendes 

Karoeny Dias Xavier 

Luiza Augusta Rossi Barbosa 

 

RESUMO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana necessita de grande atenção devido a sua 

ampla distribuição no país e à possibilidade de provocar deformidades que podem se 

complicar e ocasionar o óbito do paciente. O presente estudo objetivou caracterizar o 

perfil clínico-epidemiológico e a prevalência da LTA que acometeu a região de Montes 

Claros, Minas Gerais, no período de 2010 a 2013. Para tanto, foi realizada pesquisa 

quantitativa, documental, transversal e descritiva sobre a retrospectiva da LTA 

autóctone, através de informações fornecidas pelo Banco de Dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificações. Contrariando as expectativas, o estudo 

constatou decréscimo na quantidade de casos notificados o que se acredita estar 

relacionado a subnotificação dos casos de LTA no município de Montes Claros (MG). 
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156 LEVANTAMENTO DAS LESÕES PRÉ-NEOPLÁSICAS E NEOPLÁSICAS 

DO COLO DO ÚTERO 

 

Amanda Magalhães Castilho de Oliveira 

Danúbio Santana Matos 

Luiza Augusta Rosa Rossi Barbosa 

 

RESUMO 

 

O câncer do colo do útero corresponde, aproximadamente a 15% de todos os cânceres 

que ocorrem no sexo feminino, em contrapartida, quando diagnosticado precocemente 

por meio do exame citopatolótologico denominado Papanicolaou permite a detecção das 

lesões precursoras e da doença em estágios iniciais. Apresenta um dos mais altos 

potenciais de prevenção e cura chegando a aproximadamente 100%. Este fato tem 

tornado as taxas de mortalidade mais estáveis e reduzidas em algumas regiões. Foram 

coletados dados de 500 fichas de notificação referentes ao exame histopatológico de 

pacientes com lesões pré-neoplásicas e neoplásicas na cidade de Montes Claros  no 

período de 2009 a 2013. A média de idade foi de 36 anos, 91,8% foram sugestivas 

neoplasia intra-epitelial cervical, 92,4% das lesões de caráter benigno com alterações 

citoarquiteturais compatíveis com ação viral do Papilomavírus humano. Assim estas 

informações podem servir para implementar programas e campanhas para aumentar a 

adesão das mulheres aos exames de prevenção, para identificação de lesões de maneira 

precoce, facilitanto o diagnóstico e tratamento trazendo maior qualidade de vida. 
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157 MEDICAMENTOS MANIPULADOS NO BRASIL- REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Anne Isabely Fernandes Pereira 
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Luçandra Ramos Espírito Santo 

 

RESUMO 

 

O objetivo foi conhecer o uso de medicamentos manipulados no Brasil, sobretudo, sua 

história, qualidade e legislação. A temática foi abordada por meio de revisão integrativa 

da literatura. Realizou-se um levantamento nas bases de dados LILACS e SciELO no 

mês de outubro de 2014. Os seguintes descritores foram utilizados combinados de dois 

a dois: medicamento, atenção farmacêutica e medicamentos manipulados. Fizeram parte 

do estudo artigos científicos em português que disponibilizassem o resumo nas 

respectivas bases, resoluções e documentos oficiais do Ministério da Saúde do Brasilou 

a ele relacionados, com corte temporal dos anos de 2003 a 2010, com amostra final de 

15 documentos. Após a análise dos dados identificaram-se quatro categorias: 

Manipulação de medicamentos, um recorte histórico, Qualidade em medicamentos 

manipulados e Setor magistral e legislações brasileiras. Concluiu-se que a manipulação 

de medicamentosno Brasil segue padrões de qualidades específicos que devem ser 

seguidos para atenção farmacêutica ideal aos pacientes.  
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158 O USO TRADICIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS EM UM 

QUILOMBOLA 

 

Leticia Santos Barboza 
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RESUMO 

 

A utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças é algo muito antigo, e está 

ligada de forma íntima à evolução do homem. Seu uso tem sido muitas vezes o único 

recurso no tratamento e na cura de enfermidades, principalmente nas regiões mais 

pobres do país. O objetivo do presente trabalho foi identificar a ocorrência do uso de 

plantas medicinais em residências da comunidade do Quilombo Lapinha de Matias 



 
 

 
 

Cardoso-MG. A população investigada no trabalho foi composta por 48 moradores do 

quilombo Lapinha.  Sendo um estudo descritivo, e a coleta foi realizada por meio de 

questionário. Foram identificadas 44 espécies de plantas medicinais, sendo as mais 

utilizadas, a Mangaba, a Erva-cidreira, o Capim-santo, a Imburana de cheiro e o Chá da 

índia. As pessoas da comunidade pesquisada guardam consigo a crença e a cultura em 

relação às plantas medicinais. 
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159 PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS NOTIFICADOS DE 

DOENÇA DE CHAGAS AGUDA EM MINAS GERAIS 

 

Cláudia Marta Luíz Pereira 
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Luçandra Ramos Espírito Santo 

 

RESUMO 

 

A doença de chagas ou tripanossomíase americana é uma infecção endêmica, de 

evolução crônica, debilitante, transmissível, causada pelo protozoário Trypanossoma 

cruzi e é considerado um grande problema de saúde pública. Apresenta duas fases 

clínicas distintas: aguda e crônica. Conforme estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a prevalência de pessoas infectadas pelo parasita Trypanossoma cruzi, 

esteja em torno de 16 a 18 milhões em todo o mundo, com elevado índice de óbitos, 

aproximadamente 50.000 por ano. Estima-se que no Brasil haja em torno de 2 a 3 

milhões de pessoas infectadas,com índice de prevalência atual menor que 0,2%. Minas 

Gerais apresenta elevado índice da doença de chagas. Neste sentido o objetivo desse 

projeto foi verificar a ocorrência da doença de chagas aguda em Minas Gerais. Tratou-

se de um estudo epidemiológico retrospectivo, quantitativo. A população foi composta 

por dados informados através do SINAN.  
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160 PERFIL DOS ESTUDANTES DE FARMÁCIA EM RELAÇÃO AO USO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
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RESUMO 



 
 

 
 

 

O uso de substâncias psicoativas é um problema de saúde pública com consequências 

devastadoras á sociedade, com impactos sociais, econômicos e físicos aos usuários. Os 

universitários vivenciam várias motivações que levam ao consumo, e os futuros 

profissionais de saúde devem conhecer os padrões de uso para trabalharem com 

prevenção, promoção e recuperação dos usuários destas substâncias. O objetivo deste 

estudo foi verificar o perfil e a prevalência do uso das substâncias psicoativas entre os 

estudantes do curso de Farmácia, observou-se que 27,8% dos acadêmicos já fumaram 

cigarro, 12,4% fumaram maconha, 6,6% usaram cocaína ou pasta de coca, 1,2% usaram 

crack, 2,7% tomaram remédio para emagrecer, 15,4% fizeram uso de substâncias como 

lança-perfume, loló, cola, gasolina, benzina, acetona, éter, esmalte, tinta, 16,6% 

tomaram tranquilizante, ansiolítico ou calmante e 76,8% dos acadêmicos de Farmácia, 

já fizeram uso de bebida alcoólica. O consumo de drogas lícitas entre os acadêmicos de 

Farmácia apresentou alto índice, tornando-se um fator preocupante para a sociedade.  
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161 PERFIL DOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO QUE FAZEM USO DE 

ANABOLIZANTES EM MONTES CLAROS/MG 
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RESUMO 

 

Os Esteroides Anabólicos Androgênicos são hormônios sexuais masculinos que 

promovem e mantém as características sexuais relacionadas à virilidade com associação 

ao anabolismo dos tecidos somáticos e por consequência aumentam o tecido muscular 

como a testosterona e seus derivados. São consideradas drogas ilícitas e a literatura 

científica apresenta a associação dessas substâncias a desordens físicas e 

comportamentais. O objetivo do presente estudo foi verificar o perfil dos praticantes de 

musculação que fazem uso de anabolizantes na cidade de Montes Claros, localizada no 

estado de Minas Gerais. Participaram sete academias do município e, para coleta de 

dados, foi aplicado um questionário. A prevalência de anabolizantes foi 1,1% no 

momento da coleta e 2,5% no passado, seu uso se concentrou em indivíduos do sexo 

masculino considerados adultos jovens. As drogas citadas pelos usuários incluíram 

ésteres de testosterona, oxandrolona e decanoato de nandrolona, sendo adquiridas em 

farmácias em sua maioria sem a prescrição médica. O presente trabalho evidencia a 

necessidade de maior controle de vendas dessas substâncias. 
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162 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES NOTIFICADOS COM 

HANSENÍASE EM UMA CIDADE DO NORTE DE MINAS NO PERÍODO DE 

2009-2013 

 

Cleyrianne Alves de Souza 

Eugênia Maria Mendes de Aquino 

Luçandra Ramos Espírito Santo 

 

RESUMO 

 

A hanseníase ainda representa um problema de saúde pública mundial, pois muitos 

países ainda não conseguiram exterminar a doença. No Brasil ainda há índices altos de 

coeficientes de ocorrência da doença, embora em decrescente as variáveis em relação á 

períodos. Assim o objetivo deste artigo foi descrever o perfil epidemiológico dos 

pacientes notificados com hanseníase no município de Montes Claros, no período de 

2009-2013, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação –

SINAN. As variáveis do estudo foram divididas em sete categorias de análise: ano; 

sexo; faixa etária mais acometida; classificação operacional; forma clínica; avaliação do 

grau de incapacidade física no diagnóstico e esquema terapêutico. Foram realizadas 

análises descritivas dos dados, onde verificou-se os seguintes dados: No período de 

2009-2013 foram notificados 225 novos casos de hanseníase, sendo o ano de 2009 o de 

maior índice de infecção chegando a 73 casos que corresponde 32,44% destes; acomete 

principalmente homens(56%). A faixa etária prevalente foi 20 a 39 anos e 40 a 59 anos. 

O grau zero de incapacidade foi o mais encontrado (76%). A forma clínica prevalente 

foi a dimorfa (44,89%), a classe operacional foi a multibacilar (87,11%), com 

poliquimioterapiamultibacilar (85,78%). 
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163 PREVALÊNCIA DO USO DO ÁCIDO FÓLICO EM GESTANTES  NO 

PERÍODO PERICONCEPCIONAL 
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RESUMO 

 

O ácido fólico é um nutriente  importante para a vida dos seres humanos, sua ausência é  

o principal fator para a ocorrência de malformações congênitas do sistema nervoso 

central em fetos, sendo necessário o seu uso no período periconcepcional para evitar 



 
 

 
 

malformações. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência do uso do ácido fólico 

no período periconcepcional. Um questionário contendo questões sociodemográficas, 

econômicas, características maternas e conhecimentos sobre o ácido fólico foi aplicado 

em 100 gestantes usuárias do serviço da Estratégia Saúde da Família do bairro Antônio 

Pimenta, cidade de Montes Claros, MG. A prevalência do uso no período 

periconcepcional foi de 6,2%. A maioria possui ensino médio completo, metade tem 

renda de 2 a 3 salários minímos, (85%) utiliza a rede pública de saúde, (99%) conhece o 

ácido fólico e (75%) desconhece os alimentos fortificados. O presente trabalho 

evidenciou a necessidade de investimentos em campanhas para conscientização das 

mulheres fertéis e com vida sexual ativa. 
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164 USO DE ANFETAMINAS POR CAMINHONEIROS 
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RESUMO 

 

As anfetaminas conhecidas como "rebites" são grandes estimulantes do Sistema 

Nervoso Central e são normalmente utilizadas por caminhoneiros. No Brasil estudos 

relatam que este comportamento é empregado como forma de aumentar o desempenho 

na direção. Desta forma, este estudo teve como objetivo investigar o perfil dos usuários 

de anfetaminas entre caminhoneiros que trafegam na rodovia BR 251, com parada em 

um posto de combustível na altura do Km 9,78. Este trabalho tratou-se de um estudo 

transversal com abordagem quantitativa e os dados foram obtidos por meio de 

formulário com questões de múltipla escolha, preenchidos pelos pesquisadores. O 

presente estudo apontou um resultado preocupante para a região norte mineira, pois 

apresentou 22,2% de usuários de anfetaminas, dentre os 306 pesquisados.  Através dos 

dados do presente artigo pode-se concluir que o uso de anfetaminas entre os 

caminhoneiros continua um sério problema para a saúde publica, pois esses dados 

devem se repetir em outras rodovias do país, sendo de extrema urgência um controle 

maior sobre a venda desses medicamentos por parte dos órgãos competentes. 
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165 DIFERENTES ABORDAGENS CIRÚRGICAS NA ESTERILIZAÇÃO DE 

CADELAS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Alessandra Seixas Miranda Vianna 

Patrícia Aparecida Quintino 

Raul Felipe Dornas 

 

RESUMO 

 

A castração em massa é uma proposta que visa reduzir a superpopulação de animais e 

consequentemente diminuir as doenças relacionadas ao sistema reprodutor além de ser 

uma forma de controle de zoonoses. Diversas técnicas cirúrgicas para castração de 

cadelas são descritas, porém para a aplicação em campanhas em massa necessita-se a 

escolha de uma técnica que facilite o manuseio, reduzindo o tempo e os gastos do 

procedimento. As abordagens mais utilizadas nas campanhas de esterilização de cadelas 

são pela linha média e pelo flanco, que apresentam vantagens e desvantagens de acordo 

com cada situação. A ovariosalpingohisterectomia (OSH) quando realizada pela linha 

média apresenta facilidade de acesso tanto ao útero quanto a cérvix, porém o trauma 

cirúrgico é maior, além de ter maior risco de evisceração no pós-cirúrgico. Já a OSH 

pelo flanco tem vantagens quanto à observação da ferida no pós-cirúrgico, menores 

riscos de evisceração, facilidade quanto a localização do pedículo, mas em 

contrapartida, desvantagem quanto a exposição do pedículo contralateral. Um momento 

importante durante o procedimento cirúrgico é a correta hemostasia dos vasos incisados, 

além de ser um fator essencial para a redução do tempo do trans-cirúrgico. Sendo assim, 

objetivou-se, com o presente trabalho, através de uma revisão de literatura, apresentar 

de forma comparativa as vantagens e desvantagens das diferentes abordagens cirúrgicas 

da OSH e dos diferentes métodos de realização das ligaduras. 
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166 EFEITO DA ALOE VERA (BABOSA) NA REGENERAÇÃO DE LESÕES 

CUTÂNEAS EM ANIMAIS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Igo Ferreira dos Santos 

Luiz Otávio Cardoso Trindade 

Raul Felipe Dornas  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de descrever, em uma revisão bibliográfica, os 

aspectos relevantes do efeito da utilização do extrato da Aloe vera na regeneração de 

lesões cutâneas em animais. A Aloe vera (babosa) é uma planta que ajuda no processo 



 
 

 
 

de cicatrização, pois através da presença ativa das suas substâncias, auxilia no 

recrutamento de células para o local lesado e viabiliza uma recuperação mais rápida. 

Além disso, disponibilizam componentes para formação de células fibroblásticas que 

também fazem parte do desenvolvimento das etapas da cicatrização, além dos efeitos 

analgésicos, antiinflamatórios e bactericidas promovidos pelos componentes 

antraquinônicos, como aloína, barbaloína e aloetina, presentes na planta, mantendo a 

ferida livre dos efeitos externos como a infiltração de microorganismos que estão 

presentes no ambiente. É rica em água, necessária para que qualquer processo 

bioquímico ocorra, além de ser um componente importante na fase de reepitelização, 

pois os queratinócitos se movimentam pelo conteúdo de água no leito da ferida. Não 

obstante aos benefícios já citados que a babosa pode oferecer, é facilmente cultivada ou 

adquirida, sendo a obtenção de seu extrato de fácil realização. Sendo assim, é 

considerada multifuncional, possuindo ampla distribuição no território nacional.  

 

Palavras-chave: Fitoterapia. Lesão cirúrgica. Reepitelização. Cicatrização. 
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167 EFEITOS DA DL METIONINA NA QUALIDADE DA CASCA E NA 

PRODUÇÃO DO OVO DE GALINHAS POEDEIRAS – UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Caio Santos Rabelo 

Madson Nobre Eleutério 

Raul Felipe Dornas 

 

RESUMO 

 

O ovo é um dos principais alimentos consumidos no mundo, pelo seu fácil acesso e sua 

boa fonte nutricional. Para tanto este produto deve seguir um padrão específico de 

qualidade para torna-lo apto ao consumo, sendo a qualidade de casca e o tamanho do 

ovo fatores determinantes tanto para as granjas como para o mercado consumidor. 

Sendo assim este trabalho objetivou descrever as possíveis interações entre alterações 

nos níveis dietéticos de DL - Metionina de galinhas poedeiras em estágio avançado de 

produção e a qualidade e produção dos ovos. Estudos mostraram que o incremento deste 

aminoácido principalmente em raçoes a base de milho e soja resultou em uma maior 

produção de massa de ovo produzida e um aumento da taxa de ovos impróprios para o 

consumo devido a problemas de casca. Tal característica foi potencializada em galinhas 

em estádio de produção avançado, que naturalmente já tendem a produzir ovos com 

maior massa e pior qualidade de casca. Para corrigir tais problemas reduziu-se as 

concentrações de DL-Metionina diários na dieta de galinhas poedeiras, fato esse que 

determinou redução da produção de massa de ovo e uma melhora significativa na 

qualidade da casca. Sendo assim convencionou-se que os níveis de DL- Metionina para 

galinhas poedeiras devem ser de 375 a 750 mg por dia, dependendo do seu estádio de 



 
 

 
 

produção e nível de proteína utilizado na ração, para garantir uma boa produção de ovos 

e diminuir as perdas relacionadas a quebra da casca do ovo.  

 

Palavras-chave: Alimentação. Aminoácidos. Poedeiras. Granjas. 
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168 IDENTIFICAÇÃO DA MICROBIOTA UTERINA EM CADELAS COM 

PIOMETRA 

 

Patrícia Henriques 

Sheylla Fonseca Pereira 

Raul Felipe Dornas 

 

RESUMO 

 

A piometra é uma enfermidade que acomete cadelas em fase reprodutiva, sendo 

caracterizada por uma infecção no lúmen uterino resultando em debilidade do animal 

podendo levá-lo a morte. Esse trabalho objetivou a identificação das bactérias presentes 

no útero de cadelas com piometra e realização do antibiograma. O conteúdo uterino de 

cadelas previamente diagnosticadas com piometra no Hospital Veterinário da Funorte e 

em diferentes clínicas veterinárias da cidade de Montes Claros foi coletado com auxílio 

de swab estéril no mês de setembro de 2014, sendo as amostras encaminhadas ao 

Laboratório de Patologia Clínica LABONORTE para cultura e antibiograma. Foram 

obtidas amostras de cinco animais diferentes, onde houve crescimento microbiano em 

quatro, tendo como microrganismos isolados a E. Coli, Streptococcus sp e Bacillus sp. 

Os resultados obtidos pelo antibiograma indicaram que as bactérias encontradas no 

estudo foram sensíveis aos principais agentes antimicrobianos usados na rotina clínica 

veterinária. Encontrou-se 50%, 85%, 93% e 93% de sensibilidade nas amostras E. Coli 

(1), E. Coli (4), Streptococcus e Bacillus, respectivamente. Na amostra 1 observou-se 

50% de resistencia aos principais antimicrobianos utilizados, dentre eles a 

enrofloxacina. Resultado divergente foi encontrado em relação a sensibilidade da E.coli 

identificada na amostra 4, sendo esta sensível a enrofloxacina. Tal divergência 

possivelmente é justificada por se tratarem de diferentes cepas. Conclui-se portanto que 

ainda há a necessidade de maiores estudos frente às informações apresentadas, de modo 

a fundamentar a terapia clínica para esse tipo de patologia. 

 

Palavras-chave: Infecção uterina. Fêmeas caninas. Microrganismos. Antibiograma. 
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169 OCORRÊNCIA DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO NO 

NORTE DE MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 2005 À 2013 
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Raul Felipe Dornas 

 

RESUMO 

 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma doença infectocontagiosa e cosmopolita 

causada por um vírus da família Retroviridae e gênero Lentivírus. Já o mormo é uma 

enfermidade zoonótica, causada pela bactéria Burkholderia mallei. Com esta revisão 

objetivou-se relatar a ocorrência de AIE e Mormoemanimais da espécie equina no 

período compreendido entre 2005 e 2013 no norte de Minas Gerais. Os dados foram 

obtidos através da análise dos relatórios de animais positivos para AIE e Mormo, 

fornecidos pelo Instituto Mineiro e Agropecuário.  Ao realizar-se este levantamento 

observou-se que 27 cidadesforam acometidas pela AIE, totalizando 251 casos, sendo 

que três cidades foram responsáveis por 146 casos, representando assim 58% do total. 

Dentre os anos houve variações no número de animais acometidos, podendo ser devido 

ao caráter assintomático dos animais doentes e a cronicidade da enfermidade aliada a 

não obrigatoriedade da realização de exames diagnósticos.A ocorrência do mormo no 

ano de 2012 foi tratada pelos órgãos competentes como surto epidemiológico tendo um 

total de sete casos na região. Ainda acredita-se que o maior número de casos 

identificados de AIE em comparação ao mormo possa ter relação ao maior número de 

testes diagnósticos realizados para AIE, uma vez que o mormo era considerado 

erradicado do Brasil. A elevada população equina encontrada no Norte de Minas 

associada às questões climáticas e geográficas pode tornar a região endêmica para a AIE 

e favorável para o crescimento da bactéria do mormo. 

 

Palavras-chave: Doença infectocontagiosa. Vírus. Burkholderia mallei. 
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170 RODOCOCOSE: REVISÃO DE LITERATURA 
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Raul Felipe Dornas 

 

RESUMO 

 

A rodococose é uma doença que apresenta diferentes sintomas clínicos, tendo como 

agente o Rhodococcus equi, principal causador de infecções pulmonares em potros, 

causando também distúrbios entéricos. O Rhodococcus equi possui elevada resistência 

ao tratamento antimicrobiano convencional, apresentando alta mortalidade e causando 

elevados prejuízos econômicos, não apenas pela perda de animais, mas também pelo 

custo e pouca eficiência do tratamento. São poucos os estudos sorológicos no Brasil 

sobre a doença e considerando-se a importância da rodococose equina, buscou-se 

realizar uma revisão da literatura sobre o tema, objetivando reunir dados sobre sua 

epidemiologia no Brasil, formas de prevenção e tratamento. Foi possível constatar que 



 
 

 
 

apesar de já existirem vacinas contra a doença, as mesmas ainda não possuem eficácia 

comprovada, sendo indicadas técnicas de manejo para preventivo. Além disso, 

recomenda-se o tratamento antimicrobiano profilático em situações epidêmicas. 

 

Palavras-chave: Rhodococcus equi. Equinos. Problemas pulmonares. 
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171 AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS NATURAIS FONTES DE 

FERRO E VITAMINA C ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 24 MESES 

 

Luana Lemos Leão 

Barbara Andrade Antunes 

Lucinéia de Pinho 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi descrever o consumo de alimentos fontes de ferro e 

vitamina C de crianças com idade entre 0 a 24 meses. Trata-se de um estudo transversal 

realizado em postos fixos de saúde de Montes Claros, com amostra de 357 crianças 

durante a campanha de vacinação de 2014.  Foi avaliada a condição socioeconômica, 

participação em programas sociais, uso de suplementação e presença de aleitamento 

materno. O consumo de alimentos fontes de ferro e vitamina C foi avaliado segundo o 

questionário de freqüência alimentar, sendo classificado em “frequente”, “moderado”, 

“baixo” e “nunca”. Entre os entrevistados, observou-se que a maioria pertencia à Classe 

C, 47% não participavam de programas sociais e 24% recebiam a suplementação de 

sulfato ferroso. Das crianças avaliadas, 42% eram menores de seis meses, sendo que 

nesta faixa etária 93% estavam em aleitamento materno. Entre as crianças maiores de 

seis meses, constatou-se que 38,23% e 2,94% consumiam frequentemente algum tipo de 

carne e folhosos, respectivamente. O consumo de leguminosas foi relatado por 79,41%, 

classificado como freqüente. Na analise de Vitamina C, 35,29% dos entrevistados 

faziam freqüente ingestão de laranja. O consumo de alimentos fontes de ferro e vitamina 

C das crianças de 0 a 24 meses provavelmente não atende as necessidades desses 

nutrientes, podendo favorecer o desenvolvimento de anima nessa população. 

 

Palavras-chave: Anemia ferropriva. Ferro. Crianças de 0 a 24 meses. 
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172 CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS EM UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) 
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Luciana Caldeira de Paula Ricardo  

 

RESUMO 

 

De acordo com Góes (2001), Segurança Alimentar pode ser definida como o direito de 

todos os cidadãos ao acesso aos alimentos essenciais à vida, e estes devem ser em 

qualidade e quantidade necessários para torná-la digna e saudável, desse modo 

segurança é um dos principais atributos de qualidade dos alimentos. Ainda dentro deste 

conceito Couto et. al. (2005) reforça que o alimento deve ainda ser livre de 

contaminantes químicos, físicos e biológicos, ou seja, todo alimento pra ser seguro deve 

ser também nutricionalmente adequado. A fim de que tais conceitos sejam colocados 

em prática existem vários órgãos que cuidam para que tais conceitos aconteçam na 

prática. A nível internacional, a segurança alimentar é preconizada por organismos 

como a Organização para agricultura e alimentos (FAO) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Já a nível nacional fica  a cargo do Ministério da Saúde, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento (MAPA), e o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (CAVALLI, 2007). No Brasil houve ainda a necessidade da elaboração de 

um “Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”. No ano de 1993, o 

Ministério da Saúde publica a portaria nº 1428 de 26/11/93, e em 15 de Setembro de 

2004 a ANVISA publicou a resolução RDC 216, definindo técnicas de Boas Práticas de 

Manipulação para garantir condições adequadas na preparação de alimentos 

(MICHELS, 2012). A presente pesquisa tem o objetivo de avaliar os resultados onde 

foram analisados trabalhos acadêmicos, e a partir dos mesmos, construído uma revisão 

literária a fim de se obter informações a respeito das técnicas higiênicas - sanitárias 

empregadas em UANs. Onde foram verificados pontos positivos e negativos 

encontrados com relação ás normas de Boa Prática e estrutura física e qualidade do 

alimento ofertado, o que irá definir se os estabelecimentos estudados podem ou não 

oferecer algum risco á saúde dos comensais. 

 

Palavras-chave: Restaurante. Higiene. Boas práticas de fabricação. 
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173 CONHECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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RESUMO 

 



 
 

 
 

Este estudo objetivou-se avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde, acerca da 

promoção e práticas alimentares saudáveis, em Montes Claros (MG). Estudo 

transversal, avaliado através de um questionário semi-estruturado, quantitativo aplicado 

em unidades de saúde do município. Os resultados indicam profissionais com baixa 

instrução a respeito do conhecimento da promoção e alimentação saudável, dificultando 

o atendimento especializado na Atenção Primária Saúde (APS). Contudo, torna-se 

relevante o desenvolvimento de atividades que englobam a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Devido a falta de treinamento e informação há um bloqueio nas 

intervenções essenciais nas ESF´s. 

 

Palavras-chave: Nutrição. Alimentação Saudável. Sistema Único de Saúde (SUS). 
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174 CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE OS ACADÊMICOS DO CURSO DE 

DIREITO 
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Welligton Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o consumo e a frequência do uso de 

álcool em acadêmicos do curso de Direito de uma instituição privada de ensino superior 

da cidade de Montes Claros – MG. Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva, 

com abordagem quantitativa e de corte transversal. A amostra foi composta de 

acadêmicos devidamente matriculados no curso de direito. Os instrumentos utilizados 

foram questionário AUDIT (Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao 

Uso de Álcool), ASSIT (Teste de triagem do envolvimento com álcool, cigarro e outras 

substâncias), Questionário sócio demográfico, IECPA (Inventário de expectativas e 

crenças pessoais acerca do álcool) e ESSS (Escala de Satisfação com o Suporte Social), 

um questionário com perguntas elaboradas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS),utilizado como instrumento de rastreamento específico para verificação das 

pessoas com consumo nocivo do álcool, como também aquelas que apresentam 

dependência do álcool, nos últimos 12 meses. Os dados coletados foram quantificados 

com adoção do método de tabulação de dados e tratamento estatístico, utilizando o 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18.0 para Windows. 

Em relação à classificação de risco do AUDIT constatou-se que 79,7% dos participantes 

da pesquisa se enquadraram no nível 1, sendo considerado de baixo risco, seguido do 

nível 2 com 16,3% classificados como de médio risco. Os participantes da pesquisa 

relataram fazer uso ocasional de fumo, álcool e outras substâncias, sendo esta, uma 

classificação de nível 1 do ASSIT com 91,9% dos resultados, seguido do nível 2 com 

8,1%. Sobre o IECPA 77,2% dos avaliados se classificaram em nível 1, representando 



 
 

 
 

uma baixa vulnerabilidade para os efeitos do álcool, com 22,8% dos colaboradores 

apresentaram uma alta vulnerabilidade. Se tratando do ESSS 52,8% dos voluntários 

demonstraram alto suporte social e 47,2% se qualificaram como médio suporte social. 

Conclui-se que a partir dos dados da amostra pesquisada, o nível de consumo do álcool 

é baixo, vale ressaltar que estes valores não deixam de ser um dado significativo, o que 

faz necessário uma maior preocupação, em evitar no aumento destes percentuais. 

 

Palavras-chave: Drogas ilícitas. Consumo.  Álcool. Acadêmicos. Direito. 
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175 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO BARU EM CAMUNDONGOS 
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Andréia Cristina Ferraz Araújo 

Juliete Castro Rocha 

Lucinéia de Pinho 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar o efeito da suplementação do baru em 

camundongos submetidos à dieta hiperglicídica sobre o peso corporal, consumo de 

ração, composição da dieta, parâmetros bioquímicos. Foram utilizados 28 camundongos 

Swiss machos distribuídos em quatro grupos de 7 animais cada: baru, óleo de soja, 

hiperglicídica e controle, alimentados com dieta hiperglicídica palatável durante 8 

semanas para indução da obesidade e posteriormente por mais 8 semanas com 

suplementação do baru. Peso corporal foi avaliado semanalmente e consumo de ração 

diariamente. Após o sacrifício os tecidos adiposos foram retirados e pesados e o sangue 

coletado para análise bioquímica. Como resultados,verificou-se que os animais do 

grupo baru apresentaram menor ganho ponderal (26,74g±3,75) em comparação aos 

demais grupos experimentais. O consumo de dieta não diferiu estatisticamente entre os 

grupos. Não houve diferença na adiposidade dos animais de diferentes grupos. O grupo 

HC apresentou maior quantidade de tecido (EPI) em comparação ao grupo controle. 

Não houve diferença no (TAM) entre os grupos e o tecido (RET) apresentou-se mais 

elevado nos animais tratados com dieta (OS). Os níveis de glicemia dos animais 

tratados com dieta controle (82,16mg/dl±24,84) e baru (81,71mg/dl±22,87) foram 

menores em comparação à dieta hiperglicídica p<0,05. O grupo baru e o grupo controle 

apresentaram níveis similares de triglicérides (177,8mg/dl). Não houve diferença no 

colesterol sérico dos diferentes grupos experimentais. Concluiu-se que os resultados 

demonstraram que a dieta baru causou um impacto positivo no metabolismo celular de 

camundongos.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Alimento Funcional. Baru. 
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176 ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E 

PESCOÇO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Leonardo Tadeu  

Andressa Gomes Batista Manzur  

 

RESUMO 

 

Objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura objetivando 

analisar o estado nutricional de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Estratégias 

de pesquisa: Para o levantamento de referências bibliográficas foi utilizada a base de 

dados BVS. Foram selecionados artigos publicados a partir de 2010, que abordaram o 

estado nutricional de pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço. E utilizados como 

critérios de exclusão o idioma, o tema e os artigos repetidos. O primeiro levantamento 

de dados resultou em 251 artigos, que foram analisados pelo título e resumo, e 

selecionados os artigos que abordaram o tema, sendo que 04 preencheram os critérios de 

inclusão e estes foram analisados mais detalhadamente. Análise dos dados: Foram 

consideradas as informações referentes a autor, referência e ano de publicação; título; 

tema e abordagem; amostra; objetivos; instrumentos e resultados dos estudos. Os artigos 

mostraram que o câncer de cabeça e pescoço está bastante envolvido com a desnutrição, 

devido às dificuldades que o paciente encontra em se alimentar durante ou após o 

tratamento. Concluiu-se que é importante uma triagem nutricional adequada, para 

intervenção precoce e o monitoramento constante nos pacientes, com o objetivo de 

melhorar a recuperação e proporcionar qualidade de vida. Na literatura nacional ainda 

há uma quantidade bastante modesta de publicações abordando o estado nutricional de 

pacientes com este tipo de tumor.  

 

Palavras-chave: Neoplasias de Cabeça e Pescoço. Estado Nutricional. Índice de Massa 
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RESUMO 

 

Iniciativas de educação no âmbito nutricional são indispensáveis, e com a incidência de 

Hipertensão e  Diabetes Mellitus  aumenta-se a necessidade de abordagem integral. Esta 

pesquisa avaliou a percepção dos usuários sobre ações educacionais de alimentação e 

nutrição no SUS.  Trata-se de uma pesquisa analítico-descritiva, com abordagem 



 
 

 
 

qualitativa, através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com participantes dos 

grupos de educação em saúde de Hipertensão e Diabetes nas Estratégias Saúde da 

Família em  Montes Claros - MG. As entrevistas foram transcritas e através da técnica 

Análise de Conteúdo categorizadas por ideias centrais: 1º ideia central: “Alimentação 

no grupo?”; 2º ideia: Orientações: “Receitas de Bolo”; 3º ideia: “Por além da fala”; 4º 

ideia: “Quero Nutricionista”. Por meio da análise das falas foi possível compreender 

que, as ações educacionais de alimentação  realizadas nos grupos de educação em saúde 

contribuem  singularmente nos hábitos dos usuários, entretanto ainda existe um grande 

caminho a ser percorrido. 
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RESUMO 

 

Os transtornos da alimentação são caracterizados pela modificação dos hábitos 

alimentares de um indivíduo, podendo resultar em riscos à saúde dos mesmos. Podem 

ser influenciados por fatores psicológicos, biológicos e socioculturais. Estudos acerca 

do assunto têm demonstrado maior prevalência de transtornos alimentares em alguns 

grupos sociais, tais como: mulheres jovens, nutricionistas e educadores físicos. Diante 

disso, esse estudo tem o objetivo de identificar a prevalência de fatores de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares em acadêmicos dos cursos de uma 

Faculdade Privada. A população foi composta por estudantes de ambos os gêneros, 

acima de 18 anos de todos os cursos e matriculados em uma Faculdade particular de 

Montes Claros MG. Para coleta de dados foi utilizado quatro questionários 

autoaplicáveis: questionário sócio econômico, o Eating Attitudes Test, (EAT 26), 

questionário Bulimic Investigatory test, of Edinburgh (BITE) e a Escala de Silhueta de 

Stunkard. A maioria dos participantes é do sexo feminino, solteiras e da cor parda. Foi 

encontrada elevada insatisfação com a imagem corporal nos alunos de todos os cursos 

pesquisados; foi verificado alta prevalência de transtornos alimentares nos dois cursos e 

de forma alarmante nos estudantes de nutrição. Esses dados, apoiados pela literatura 

existente, apontam que estudantes de cursos nos quais a forma corporal faz parte do 

objeto de estudo tendem a apresentar transtornos alimentares. No entanto, podese incidir 

na minimização desses riscos, prevenindo consequentemente os transtornos alimentares, 

por meio da orientação acerca dos riscos dos transtornos alimentares e de programas de 

educação alimentar constante. 
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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a ingestão de álcool como mediador social 

entre acadêmicos do curso de Gastronomia de uma instituição de ensino superior 

localizada na cidade de Montes Claros/MG. Tratou-se de um estudo exploratório, com 

abordagem quantitativa e transversal. Contou com uma amostra de 41 estudantes, com 

faixa etária entre 18 e 55 anos, matriculados e frequentes no curso de Gastronomia. A 

análise do consumo de álcool foi realizada através dos seguintes instrumentos: 

questionário sócio demográfico, questionário AUDIT-Teste para Identificação de 

Problemas Relacionados ao Uso de Álcool; ASSIST-Teste de Triagem do 

Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias e a ESSS-Escala de Satisfação 

com o Suporte Social. Após os dados coletados foi feita uma análise descritiva com 

valores de média, desvio padrão e porcentagem no programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences–SPSS. Quanto à classificação do questionário AUDIT 

verificou-se que a maioria dos estudantes (78,05%) apresentou baixo risco para 

dependência do álcool. Já em relação ao ASSIST todos os participantes relataram fazer 

uso ocasional do álcool, revelando assim 100% de classificação em nível 1. Em relação 

ao IECPA 73,17% dos acadêmicos apresentam baixa vulnerabilidade para os efeitos do 

álcool. Quanto a ESSS 90,24% dos sujeitos demonstraram médio suporte social. 

Conclui-se que a maioria se classificou como de baixo e médio risco para dependência 

do álcool e outras substâncias psicoativas. 
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RESUMO 



 
 

 
 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o consumo de álcool entre estudantes do 

curso de Biomedicina de uma instituição privada de ensino superior da cidade de 

Montes Claros-MG. Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa e de corte transversal. A amostra foi constituída de 85 acadêmicos 

matriculados e frequentes no curso de biomedicina, com faixa etária entre 18 e 52 anos, 

com média de 22,8 (±5,1) anos, sendo a maioria do sexo feminino. A análise do 

consumo do álcool foi realizada através dos seguintes questionários: versão em 

português do AUDIT (Teste de Identificação de desordens devido ao Álcool) que 

consiste em 10 questões, permitindo respostas com pesos de 0 a 4; O ASSIST (Teste 

para Triagem do Envolvimento com Álcool, Fumo e Outras drogas) consiste em 

instrumento contendo 8 questões, produzido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para detecção do uso de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas; O 

IECPA – Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool, cujo objetivo 

é verificar o que as pessoas pensam sobre os efeitos do álcool, sendo composto por 61 

itens com cinco alternativas de resposta tipo “likert” variando do 1 - não concordo ao 5 - 

Concordo Muitíssimo; O último instrumento utilizado foi o ESSS (Escala de Satisfação 

com o Suporte Social) que é formado por 15 itens que avalia fatores ligados a relação 

com a sociedade, envolvendo a satisfação ou não. Os dados foram analisados por meio 

da estatística descritiva, sendo apresentadas as frequências (absoluta e proporcional) e 

porcentagem das respostas. Utilizou-se do programa StatisticalPackage for the Social 

Sciences - SPSS versão 19.0 windows. Quanto à classificação de risco do AUDIT, a 

maioria foi caracterizado como baixo risco para o consumo alcoólico. 96,47% dos 

estudantes afirmaram fazer uso ocasional de fumo, álcool e outras substâncias, 

correspondendo ao nível I do ASSIST. Em relação ao IECPA 23,53% dos acadêmicos 

se classificaram em nível II, tendo alta vulnerabilidade para os efeitos do álcool. E no 

instrumento ESSS mais da metade dos estudantes se classificou com médio suporte 

social. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que da amostra pesquisada, a 

maioria se classificou como de médio a baixo risco para dependência do álcool e outras 

drogas lícitas e ilícitas. 
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O estudo teve como objetivo analisar o consumo de álcool entre os acadêmicos do curso 

de Medicina Veterinária, em uma instituição privada de ensino superior da cidade de 

Montes Claros – MG. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa e de corte transversal. A amostra incluiu 76 estudantes na faixa etária de 20 

a 52 anos (26,5 ± 7,7 anos), dos acadêmicos devidamente matriculados no curso de 

Medicina Veterinária distribuídos entre 5º e 9º período. Os instrumentos utilizados 

foram o questionário o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), ASSIT 

(Teste de triagem do envolvimento com álcool, cigarro e outras substâncias), 

Questionário sócio demográfico, IECPA (Inventário de expectativas e crenças pessoais 

acerca do álcool) e ESSS (Escala de Satisfação com o Suporte Social), um questionário 

com perguntas elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizado como 

instrumento de rastreamento específico para verificação das pessoas com consumo 

nocivo do álcool, como também aquelas que apresentam dependência do álcool, nos 

últimos 12 meses. Os resultados obtidos foram que a prevalência de participação na 

pesquisa foi do sexo feminino, sendo que a etnia mais identificada foi de pardos e o 

estado civil mais relatado foi solteiro. Em relação à classificação de risco do AUDIT 

constatou-se que 53,53% dos participantes da pesquisa representando maior 

prevalência, se enquadraram no nível 1, sendo considerado de baixo risco. Os 

colaboradores da pesquisa relataram fazer uso ocasional de fumo, álcool e outras 

substâncias, representando 69,69%, sendo esta, uma classificação de nível 1 do 

ASSIT.Sobre o IECPA 58,58% dos avaliados se classificaram como baixa 

vulnerabilidade para os efeitos do álcool.Em se tratando do ESSS 44,44% dos 

voluntários demonstraram alto suporte social e 31,31% qualificando como médio 

suporte social. Conclui-se que da amostra pesquisada o uso de álcool e outras drogas 

apresentaram baixo risco e demonstrou baixa vulnerabilidade ao seu consumo. 
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RESUMO 

 

Os transtornos da alimentação são caracterizados pela modificação dos hábitos 

alimentares de um indivíduo, podendo resultar em riscos à saúde dos mesmos. Podem 

ser influenciados por fatores psicológicos, biológicos e socioculturais. Estudos acerca 

do assunto têm demonstrado maior prevalência de transtornos alimentares em alguns 

grupos sociais, tais como: mulheres jovens, nutricionistas e educadores físicos. Diante 



 
 

 
 

disso, esse estudo tem o objetivo de identificar a prevalência de fatores de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares em acadêmicos dos cursos de uma 

Faculdade Privada. A população foi composta por estudantes de ambos os gêneros, 

acima de 18 anos de todos os cursos e matriculados em uma Faculdade particular de 

Montes Claros - MG. Para coleta de dados foi utilizado quatro questionários 

autoaplicáveis: questionário sócio econômico, o Eating Attitudes Test, (EAT -26), 

questionário Bulimic Investigatory test, of Edinburgh (BITE) e a Escala de Silhueta de 

Stunkard. A maioria dos participantes é do sexo feminino, solteiras e da cor parda. Foi 

encontrada elevada insatisfação com a imagem corporal nos alunos de todos os cursos 

pesquisados; foi verificado alta prevalência de transtornos alimentares nos dois cursos e 

de forma alarmante nos estudantes de nutrição. Esses dados, apoiados pela literatura 

existente, apontam que estudantes de cursos nos quais a forma corporal faz parte do 

objeto de estudo tendem a apresentar transtornos alimentares. No entanto, pode-se 

incidir na minimização desses riscos, prevenindo consequentemente os transtornos 

alimentares, por meio da orientação acerca dos riscos dos transtornos alimentares e de 

programas de educação alimentar constante. 
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183 ALTERAÇÕES ORAIS MAIS PREVALENTES EM PACIENTES 

TABAGISTAS 
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RESUMO 

 

O tabagismo configura atualmente um dos principais problemas para a saúde pública no 

Brasil bem como no mundo. Além de estar associado às principais doenças respiratórias 

e cardiovasculares, o tabaco está diretamente relacionado com as principais alterações 

da cavidade oral, com destaque para as lesões malignas orais, alterações de cunho 

periodontal, redução do fluxo sanguíneo local, alteração das respostas inflamatória e/ou 

imunológica, diminuição da cicatrização tecidual, escurecimento dos dentes, alterações 

pulpares, entre outras. É importante que todos os profissionais da saúde, incluindo 

cirurgiões dentistas detenham de conhecimentos relacionados aos efeitos do tabaco, 

uma vez que podem auxiliar seus pacientes fumantes a abandonar o hábito, e a 

diagnosticar lesões orais associadas que na maioria das vezes são um fator de risco que 

causam um desequilíbrio social que interfere de maneira negativa na qualidade de vida 

do paciente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar o perfil das 



 
 

 
 

principais alterações orais em pacientes tabagistas atendidos na Clínica-Escola de 

Odontologia da FUNORTE. 
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RESUMO 

 

O tabagismo é um dos fatores etiológicos de maior significância para o 

desenvolvimento do câncer, sendo capaz de promover mudanças celulares. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar se os estudantes de odontologia que possuem hábitos 

tabagistas apresentam alterações celulares nas células epiteliais da mucosa jugal sobre 

as áreas nucleares (AN), citoplasmáticas (AC) e na relação núcleo/citoplasma 

(AN/AC).A pesquisa foi composta por 40 indivíduos divididos em dois grupos (20 

acadêmicos fumantes e 20 não fumantes). Amostras de células epiteliais foram obtidas 

da mucosa oral clinicamente saudável, pela técnica de citologia esfoliativa em meio 

líquido. As láminas foram processadas em laboratório, coradas pela técnica do 

Papanicolau e analisadas através de um sistema de análise de imagens (Analysisgetlt), 

seguindo a metodologia preconizada por Batista et al. (2008).Os valores obtidos no 

grupo dos fumantes para a AN (169,4 µm² ± 17,0), AC (1240,1 µm² ± 128,9) e na 

AN/AC (0,1375 ± 0,01743) não apresentaram resultados com diferenças expressivas 

quando comparados ao grupo controle AN (170,7µm² ± 20,0), AC (1255,3 µm² ± 174,5) 

e na AN/AC (0,1380 ± 0,01436).Através da análise das características 

citomorfométricas essa pesquisa revelou que, as substâncias químicas do tabaco não são 

capazes de promover mudanças significantes nas células epiteliais da mucosa bucal com 

pouco tempo de exposição aos componentes do mesmo. 
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RESUMO 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH) visa pôr em prática os princípios que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) implementa no cotidiano dos serviços de saúde, 

produzindo mudanças nos modos de administrar e cuidar. Entendida como uma 

estratégia de fortalecimento do sistema público de saúde, seu propósito é o de contribuir 

para a melhoria da qualidade de atenção e da gestão da saúde no Brasil, por meio do 

fortalecimento da humanização como política transversal na rede, afirmando a 

indissocialidade do modelo de atenção e de gestão. Na trajetória da construção de uma 

política de qualificação do SUS, a Política Nacional de Humanização deve ser vista 

como uma das dimensões fundamentais quese apresenta como um conjunto de diretrizes 

transversais que direcionam toda atividade institucional que envolva usuários ou 

profissionais da saúde, em qualquer área abrangente.O presente trabalho consiste em 

uma revisão de literatura com o objetivo de descrever sobre a política nacional da 

humanização sob a ótica dos profissionais em saúde e suas diretrizes bem como, suas 

vantagens, limitações e mecanismos necessários para sua implantação.Desenvolvemos 

através de um levantamento bibliográfico nas bases de dados index (Lilacs, Scielo, 

Medline e livros que abordam sobre o tema).Percebemos que a Política Nacional de 

Humanização surgiu para consolidar o SUS, e ainda encontra dificuldades para sua 

efetiva execução e vários profissionais da saúde não têm conhecimento sobre a política 

de humanização,sendo fundamental uma formação acadêmica voltada para o assunto. 
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RESUMO 

 

O câncer bucal é um grave problema de saúde pública mundial e tem trazido grande 

preocupação às autoridades sanitárias pelo seu elevado nível de morbidade e 

mortalidade. A prevenção primária relacionada à promoção da saúde e à proteção 

específica com o combate aos fatores de risco, bem como a prevenção secundária 



 
 

 
 

através do diagnóstico precoce são os principais instrumentos na luta contra esta 

patologia.O objetivo desta pesquisa foi descrever o perfil dos casos de câncer bucal 

diagnosticados na Clínica Escola de Odontologia da Funorte. O estudo caracterizou-se 

como documental, descritivo, transversal com análise quantitativa. Realizou-se um 

levantamento de todas as neoplasias bucais diagnosticadas e arquivadas na Clínica de 

Odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, nos últimos dez anos 

(2003-2013). Foram coletados dos prontuários clínicos e laudos os dados demográficos 

dos pacientes, as características clínicas da lesão e características histológicas conforme 

a descrição realizada pelo patologista responsável pela emissão do laudo. Constatou-se 

que dos 18 casos avaliados 15 (83,3%) eram do sexo masculino, a idade dos pacientes 

variou de 35 a 85 anos, com idade média de 58,22 anos. A cor predominante foi 

faioderma com 38,9% representada por 7 casos.Os pacientes diagnosticados com câncer 

bucal atendidos na clínica escola de Odontologia de uma Instituição de Ensino Superior 

privada são em sua maioria usuários de tabaco e álcool associados. O tipo de lesão mais 

encontrada foi a úlcera e o sítio anatômico mais acometido foi a língua. Dos laudos 

histopatológicos analisados, evidenciou-se que o tipo de câncer bucal mais 

diagnosticado foi o carcinoma de células escamosas. 
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RESUMO 

 

O câncer bucal é uma doença de origem multifatorial, sendo um grande problema para a 

saúde pública no Brasil e no mundo. Os estudos epidemiológicos possibilitam na 

investigação de seus determinantes percebendo que a incidência do câncer bucal no 

Brasil atualmente é considerada uma das mais altas do mundo; e entre a localização de 

cabeça e pescoço, o tipo de câncer mais comum é o câncer bucal. Os fatores de risco 

mais comuns estão relacionadosao álcool e o tabaco. Infelizmente, a maioria dos 

cânceres orais são diagnosticados após sua disseminação para os linfonodos da região 

mandibular e do pescoço. Devido a detecção tardia a maioria dos cânceres bucais são 

fatais. O objetivo desse estudo é conhecer o perfil clínico-epidemiológico 

ehistopatológico do câncer bucal em uma clínica escola das Faculdades Unidas do Norte 

de Minas, do município de Montes Claros-MG.Este estudo caracteriza-se por uma 

pesquisa do tipo descritivo, transversal, documental e de abordagem quantitativa.Trata-

se de uma pesquisa censitária, onde foram analisados todos os prontuários dos casos de 

câncer diagnósticos na clinica escola. Os dados coletados foram tabulados com o auxílio 

do programa SPSS 18.0 (Software Stastistical Pockage for the Social Sciences).Os 



 
 

 
 

resultados indicam maior índice de câncer oral nos homens, com prevalência na raça 

faioderma, mais da metade dos entrevistados associaram o etilismo e o tabagismo como 

sendo os principais fatores de risco. Observamos que a língua se destacou como a 

principal área acometida pelo câncer bucal, sendo o carcinoma epidermoide à variação 

da doença mais encontrada.  
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PERIODONTAIS 

 

Hélida Marine Marcelino Martins 

Juliana Soares Vieira 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

Os colutórios bucais são substâncias químicas utilizadas para a eliminação do biofilme 

dental que é o início da progressão das doenças periodontais, que consistem em um 

processo inflamatório de origem infeccioso que acometem os tecidos gengivais e os 

tecidos de suporte dos dentes. A doença periodontal possui uma etiologia multifatorial, 

e muitas vezes ela está associada as baixas condições socioeconômicas, psicológicas e 

hábitos parafuncionais. O objetivo do estudo foi identificar os diferentes fatores que 

influenciam o uso dos colutórios bucais como coadjuvante no tratamento e na prevenção 

das doenças periodontais. Caracterizou-se por uma pesquisa quantitativa, transversal e 

analítica, onde foram convidados a participar da pesquisa os acadêmicos do 5° ao 8° 

período do curso de odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas 

(FUNORTE), aplicando um questionário estruturado aos mesmos. Baseadas nas 

análises e resultados enfatizaram a premência nos rumos da prevenção de doenças 

perondontais através do uso dos colutórios bucais. Diante do exposto, percebeu-se que 

há um conhecimento fragmentado por parte dos acadêmicos sobre os colutórios, 

principalmente em relação ao principio ativo. Os dentistas são os mais indicados para 

prescreverem e informarem os pacientes sobre como utilizar corretamente os 

enxaguantes bucais, no entanto percebeu-se que poucos dentistas prescrevem e orientam 

os pacientes acerca do assunto, bem como aponta nossa pesquisa com os acadêmicos de 

odontologia.  
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RESUMO 

 

O câncer bucal é considerado um importante problema de saúde pública devido a sua 

prevalência e impacto na qualidade de vida dos indivíduos. A prevenção e o diagnóstico 

precoce são atualmente, sem nenhuma dúvida, medidas eficazes para melhorar o 

prognóstico do câncer. O cirurgião-dentista exerce um papel crucial na detecção e no 

diagnóstico precoce do câncer bucal, sobretudo por atuar primariamente num campo de 

ação onde as lesões precursoras deste se desenvolvem. As unidades básicas e outros 

serviços públicos de saúde devem reunir cirurgiões-dentistas com o potencial de 

desenvolver ações preventivas aos agravos bucais. O presente estudo objetivou 

identificar os conhecimentos e comportamentos de cirurgiões-dentistas do serviço 

público de saúde quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. A presente 

investigação caracteriza-se como um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. A 

amostra foiconstituída pelos cirurgiões-dentistas atuantes na atenção primária do 

município de Montes Claros – MG. Foram abordadas questões referentes às 

características sociodemográficas, formação profissional, conhecimentos e 

comportamentos quanto ao diagnóstico, prevenção e fatores de risco do câncer bucal. 

Os dados foram analisados, descritivamente, utilizando o software Statistical Package 

for Social Science (SPSS), versão 17.0. Os resultados mostraram que uma minoria dos 

profissionais entrevistados (34%) afirmaram estar capacitados para detectar lesões 

cancerizáveis erealizar uma biópsia. Após a averiguação dos resultados obtidos, vê-se a 

necessidade de maiores investimentos em novas políticas públicas de saúde no 

município de Montes Claros, que visem aprimorar o conhecimento dos seus cirurgiões-

dentistas atuantes na atenção primária, acerca do câncer bucal. 
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RESUMO 

 

A dor é um dos problemas mais comuns na população idosa, podendo ser considerada 

um grande problema de saúde. Quando presente na vida do idoso, essa dor instiga, 

consome e enfraquece o mesmo. No Brasil, observa-se,além do aumento da população 



 
 

 
 

idosa e suas peculiaridades etárias de saúde, uma alta prevalência da dor orofacial, 

sendo causa de grande sofrimento para os pacientes, além de resultar em patologias que 

colocam em risco a vida do indivíduo. O objetivo deste estudo foi avaliar os idosos com 

idade acima de 60 anos acometidos pela dor orofacial em uma clínica escola de 

Odontologia. O estudo ainda visou analisar do impacto da dor orofacial no desempenho 

de atividades diáriasdesse grupo etário. Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, 

descritivo e de caráter transversal. As concepções acerca da dor orofacial foram obtidas 

através de entrevistas, tendo como roteiro uma adaptação feita pela acadêmica para a 

versão brasileira do McGillpainquestionnaireby Carlos Castro de 1999.Através do perfil 

epidemiológico, constata-se que a dor orofacial não tem predileção por idade nem sexo, 

tendo a odontalgia, também conhecida como dor de dente, como o tipo de dor orofacial 

mais prevalente entre os idosos, seguido pela dor na articulação têmporo mandibular. 

As concepções atribuídas pelos idosos acerca da dor, foram relevantes para construção 

de um perfil a respeito da dor orofacial em pacientes idosos. 

 

Palavras-chave: Dor orofacial. Idoso. Saúde bucal. Saúde do idoso. 
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191 CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA ACERCA 

DO CÂNCER BUCAL 

 

Diego Durães Sousa 

Lucas Cangussu Castro 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

O câncer é uma patologia de crescimento desordenado que invadem tecidos e órgãos do 

corpo humano que pode localizar em um único local ou se espalhar para outras regiões 

do corpo. No decorrer dos anos vem aumentando de forma significativa o câncer bucal, 

eos principais fatores de riscos mais comuns são pacientes do gênero masculino com 

idade acima de 40 anos, com hábitos tabagistas e etilistas. No Brasil, o câncer bucal é 

um objeto importante na saúde publica, onde apresenta uma alta incidência de mortes 

causada por essa patologia. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de conhecimento de 

uma população de acadêmicos de odontologia sobre o câncer de boca. O estudo foi 

realizado com acadêmicos dos períodos de odontologia 6°A, 6°B, 7°, 8°, 9° das 

Faculdades Unidas do Norte de Minas-Funorte, e apresentará caráter descritivo, 

exploratório, comparativo, transversal com abordagem quantitativa. Diante desses 

achados, esse trabalho buscou explorar o perfil dos acadêmicos de odontologia acerca 

do CB, e ficou claro que, umas grandes parcelas de estudantes têm conhecimento sobre 

o CB, mas necessitam e podem ser estimulados em cursos de capacitação para 

aprimorarem sua ciência e conscientizarem desde cedo, os pacientes para uma prática de 

prevenção, em detrimento de um aspecto tão comum curativo.   

 



 
 

 
 

Palavras-chave: Câncer Bucal. Prevenção do câncer bucal. Diagnóstico do câncer 

bucal.   
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192 CONHECIMENTO SOBRE SEQUELAS BUCAIS DA RADIOTERAPIA DE 

CABEÇA E PESCOÇO ENTRE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

 

Larissa Kelly Batista Freitas 

Marinete Rodrigues de Sousa 

Daniel Antunes Freitas 

Árlen Almeida Duarte de Sousa 

 

RESUMO 

 

O câncer de boca é avaliado como uma das principais causas de morte no Brasil, devido 

ao grande número de pacientes diagnosticados todos os anos e pela sua repercussão na 

sociedade, sendo possível considerá-lo um problema de saúde pública. Suas principais 

formas de tratamento são a quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O presente estudo 

teve como objetivo avaliar o conhecimento de acadêmicos de odontologia sobre as 

sequelas bucais da radioterapia de cabeça e pescoço. Este estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa descritiva, quantitativa e transversal. Foram convidados a participar da 

pesquisa todos os acadêmicos do Curso de Odontologia das Faculdades Unidas do 

Norte de Minas (FUNORTE) que estivessem cursando do 7º ao 10º período de 

formação. Para coleta de dados, será utilizado um questionário estruturado. Este 

instrumento será aplicado diretamente aos sujeitos em ambiente escolar, por 

pesquisadores treinados para tais procedimentos. A análise estatística foi realizada a 

partir da utilização do Software Package for the Social Sciences (SPSS) 18.0. 

O estudo revelou que 58,3% dos acadêmicos consideram a disciplina de Patologia I e II 

como as mais importantes para formação do conhecimento, 35,9% avaliaram o 

conhecimento como regular e 35% como bom. Em relação às condições que surge logo 

no início do tratamento radioterápico 45% acreditam que seja a mucosite. A xerostomia 

foi considerada, pela maioria dos estudantes, como sendo a condição que ocorre em 

100% dos pacientes radioterápicos. A radioterapia é muito utilizada no tratamento de 

câncer oral, sendo que o paciente radioterápico sofre com os efeitos colaterais 

provenientes do tratamento. Os estudantes investigados apresentaram, de forma geral, 

um conhecimento satisfatório em relação a sequelas bucais da radioterapia de cabeça e 

pescoço, entretanto, aspectos específicos sobre este assunto devem ser discutidos dentro 

da instituição pesquisada, visando principalmente a elaboração de um correto 

diagnóstico e que saibam dar suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento. 

 

Palavras-chave: Câncer bucal. Odontologia. Radioterapia. 
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193 DIFICULDADE DE FALAR POR CAUSA ODONTOLÓGICA EM IDOSOS 

QUILOMBOLAS DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Amanda Almeida Araújo 

Andressa Elyne Freitas Lopes 

Arlen Almeida Duarte de Sousa 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a dificuldade de falar por causa odontológica entre 

idosos quilombolas do Norte de Minas Gerais. O tipo de estudo foi observacional, 

transversal, descritivo-analítico e censitário, realizado no 1º semestre de 2013. A 

população do estudo foi constituída por 669 idosos quilombolas, com idade entre 65 e 

74 anos, moradores de 33 Comunidades Rurais Quilombolas que encontravam-se 

espalhadas por 20 diferentes municípios da região norte do estado de Minas 

Gerais.Foram seguidas as normas e orientações do Ministério da Saúde do Brasil em 

pesquisa nacional realizada em 2010 (SB Brasil 20108); e foram utilizados os mesmos 

questionários e instrumentos para coleta de dados. Foram coletados dados 

sociodemográficos, avaliadas as condições objetivas de saúde bucal, condições 

subjetivas de saúde bucal, o uso de serviços odontológicos e o impacto das condições de 

saúde bucal sobre a vida diária. A análise estatística se deu a partir da variável 

“dificuldades de falar por causa odontológica”. Todas as demais variáveis foram 

relacionadas à esta variável dependente para análise e discussão. Constatou-se que 

87,54% dos idosos entrevistados relataram não possuir dificuldade de falar por causa 

odontológica.Os idosos quilombolas estudados apresentam baixa condições financeira, 

alto índice de analfabetismo, que pode influenciar na condição de saúde oral desses 

pacientes. A dificuldade de falar por causa odontológica esteve presente no sexo 

feminino, negros/pardos, idosos que possuíam cônjuge e analfabetos. 

 

Palavras-chave: Dificuldade de falar. Idosos. Quilombolas. 
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194 EPIDEMIOLOGIA DAS LESÕES NA MUCOSA ORAL ENCONTRADAS 

NA CLÍNICA DA FUNORTE 

 

Danianne Santos Dantas Costa 

Sabrina Ariely Campos 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

Algumas lesões encontradas na mucosa oral, que não se enquadram na normalidade, 

podem ter características indispensáveis para descobrir determinadas patologias. 

Anatomicamente as regiões mais afetadas são os lábios, assoalho bucal, rebordo 



 
 

 
 

alveolar, língua, palato, região tonsilar, faringe posterior. Muitos profissionais da saúde 

se restringem ao diagnóstico e tratamento, não valorizando a importância quanto a sua 

prevalência, causa e etiologia. Os levantamentos epidemiológicos são importantes para 

o conhecimento da prevalência e tipologia das doenças de uma determinada população, 

contribuindo para que o cirurgião dentista se torne mais apto a desenvolver métodos 

preventivos de saúde. Esse estudo teve como objetivo realizar um levantamento clínico 

epidemiológico, das lesões bucais mais prevalentes em uma população atendida emuma 

Clínica escola de Odontologia. O estudo apresentou caráter retrospectivo, descritivo, 

documental e quantitativo. Após pesquisar 300 prontuários de pacientes atendidos na 

clínica de diagnóstico bucal da Funorte, notou-se que a lesão mais frequente foi a 

hiperplasia fibrosa inflamatória e a área anatômica mais acometida foi a mucosa lábio 

inferior. Houve um predomínio do sexo feminino, e a média de idade foi de 46 anos. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Lesões na mucosa oral. Patologia. Diagnóstico. 
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195 FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER BUCAL ENTRE ACADÊMICOS 

DE ODONTOLOGIA: CONHECIMENTO E PREVALÊNCIA 

 

Glenda Tâmara Souza 

Luciana Guedes Fonseca 

Daniel Antunes Freitas 

Árlen Almeida Duarte de Sousa 

 

RESUMO 

 

O câncer bucal é classificado como uma doença crônica, multifatorial e não 

transmissível. É a segunda causa de morte no Brasil, sendo considerado um problema de 

saúde pública no mundo. Hábitos nocivos como o consumo de álcool e tabaco, bem 

como a predisposição genética, são considerados os principais fatores de risco, pois 

aumentam as chances do aparecimento do câncer bucal. Se tratando do carcinoma de 

células escamosas de lábio, a exposição solar por tempo prolongado, sem a devida 

proteção, é considerada um fator agravante para o surgimento dessa condição. Próteses 

dentárias mal adaptadas, fraturas dentárias e ausência de elementos dentários, também 

estão associadas ao surgimento do carcinoma de células escamosas de boca. O objetivo 

deste trabalho é avaliar o conhecimento de acadêmicos de odontologiaacerca do câncer 

bucal e seus fatores de risco, bem como a prevalência dos referidos fatores entre os 

estudantes. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, quantitativa 

etransversal. Serão convidados a participar da pesquisa todos os acadêmicos do Curso 

de Odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE) que estejam 

cursando do 7º ao 10º período de formação. Entre a prevalência dos fatores de risco 

acerca do câncer bucal entre os acadêmicos de odontologia, destacou-se o consumo de 

álcool, onde 68,6% assumem o habito etilista. Acerca do conhecimento do câncer bucal, 

34,3% responderam corretamente a região mais freqüente para o surgimento do câncer 



 
 

 
 

bucal. Para coleta de dados, será utilizado um questionário estruturado. Este 

instrumento foi aplicado diretamente aos sujeitos em ambiente escolar, por 

pesquisadores treinados para tais procedimentos. A tabulação dos dados e análise 

estatística foi realizada a partir da utilização do Software Package for the Social 

Sciences (SPSS) 18.0. Entre os 102 acadêmicos do curso de odontologia da FUNORTE 

que participaram da pesquisa, 71 (69,6%) são do sexo feminino e 45 (44,1) residem na 

cidade de Montes Claros-MG. Em relação ao período cursado, 28 são do 7° período, 28 

do 8° período, 32 do 9° período e 12 do 10° período. Os acadêmicos caracterizam seu 

conhecimento acerca do câncer bucal como “Bom”, porém em alguns aspectos esse 

conhecimento foi insatisfatório. Com os resultados obtidos na pesquisa, sugerem-se 

novas propostas metodológicas acerca do assunto, visto que estes acadêmicos são 

formados nos preceitos básicos da odontologiae devem estar aptos a promover saúde e 

diagnosticar a doença previamente. 

 

Palavras-chave: Patologia Bucal. Câncer Bucal. Fatores de Risco. 
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196 FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM O DESENVOLVIMENTO 

DO CÂNCER BUCAL 

 

Alessandra Veloso Vilas Boas 

Camila Veloso Vilas Boas 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

O câncer de boca é definido como uma enfermidade que possui diversos fatores e é 

caracterizado como um crescimento anormal de células e que podem se espalhar para 

outras regiões adjacentes. É considerada também uma doença genética complexa e 

multifatorial. São relacionados a fatores que predispõem ao desenvolvimento do câncer 

bucal tais como fatores ambientais, tabagismo, etilismo e dieta. O câncer bucal no Brasil 

é considerado como o tumor mais frequente, ocupando o 8° lugar entre os homens e o 

9° nas mulheres e anualmente são diagnosticados cerca de 14 mil novos casos. O 

presente trabalho consistiu em uma revisão de literatura com o objetivo de descrever 

sobre os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer bucal. 

Desenvolveu-se através de um levantamento bibliográfico nas bases de dados index 

Bireme e livros do período de 2006 até a atualidade. Acerca desta revisão percebeu-se 

que diversos fatores associados ao desenvolvimento do câncer de boca, como idade 

entre os 56 e 64 anos, sexo masculino, baixo poder aquisitivo e escolaridade, etilista e 

tabagista, destacando como local mais comum a língua, seguido pelo soalho da boca. 

Notou-se que, diversos autores relacionaram o vírus do HPV com o aparecimento do 

câncer de boca, no entanto houve resultados diferentes alertando para o pequeno 

número de indivíduos e pouco diagnóstico entre os mais diversos tipos de HPV 



 
 

 
 

existentes na cavidade oral. Quanto à demografia, percebeu-se que a região Sudeste 

possui o maior número de casos de câncer de boca em homens. 

 

Palavras-chave: Câncer bucal. Câncer oral. Fator de risco e câncer bucal. Oral câncer. 

Advanced-stage. Diagnosis. 
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197 PERCEPÇÃO DO PACIENTE FUMANTE EM RELAÇAO AOS EFEITOS 

DELETÉRIOS DO TABACO NA CAVIDADE BUCAL 

 

Mário de Almeida Junior 

Sérgio de Freitas Costa Filho 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

Uma das principais causas de morte que poderiam ser evitadas atualmente no mundo, é 

causada pelo tabaco e seus derivados. Diversas alterações podem ser identificadas na 

cavidade bucal de um paciente fumante, além de aumentar as chances de desenvolver 

câncer oral e causar irritação crônica na mucosa como a palatite nicotínica, e a 

leucoplasia, ambas lesões brancas cancerizáveis. O objetivo foi avaliar a concepção do 

paciente fumante atendidos em uma clínica escola de nível superior de odontologia em 

relação aos efeitos deletérios que o tabaco causa na cavidade oral. Tratou-se de uma 

pesquisa de caráter descritivo, quantitativo, qualitativo e transversal. Como resultados 

verificou-se que o sexo predominante entre os fumante foi o masculino, a maioria 

começou a fumar entre os 16 e 20 anos de idade. A maioria fuma de 11 a 20 cigarros 

por dia, de 3 a 10 anos. Sobre o motivo que levou a pessoa a fumar, a maior parte 

referiu por curiosidade própria, e o motivo que leva o paciente a continuar a fumar, 

disseram para aliviar o cansaço e foram unânimes quanto à ação do dentista em 

interferir nas doenças orais provocadas pelo cigarro. Concluiu-se que afca claro que o 

cigarro tem impacto negativo na qualidade de vida dos fumantes. O perfil do fumante 

vária, mas, em sua maioria são homens com mais de 60 anos, melanoderma com renda 

igual ou inferior a um salário mínimo e que bebem de 4 a 7 vezes por semana.  

 

Palavras-chave: Tabagismo. Efeitos deletérios. Cavidade oral. 
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198 SAÚDE BUCAL DE IDOSOS QUILOMBOLAS DO NORTE DE MINAS 

GERAIS 

 

Luana Batista Lima 

Tathiara Paraiso da Silva 

Daniel Antunes Freitas 

Árlen Almeida Duarte de Sousa 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

Reconhecendo a importância da saúde dos idosos, tendo em vista melhoria na qualidade 

de vida, a saúde bucal deve ser parte integrante da saúde geral do individuo. As 

populações quilombolas; grupos étnico-raciais, formados por afrodescendentes, com 

modos e cultura próprios, vivem quase sempre em áreas rurais de difícil acesso e 

convivem com as dificuldades na utilização dos serviços de saúde. O presente trabalho 

buscou avaliar a saúde bucal dos idosos quilombolas no Norte de Minas Gerais 

analisando os impactos sobre a vida cotidiana destes. A população do estudo foi 

constituída por 669 idosos quilombolas, com idade entre 65 e 74 anos, moradores de 33 

Comunidades Rurais Quilombolas que encontraram-se espalhadas por 20 diferentes 

municípios da região norte do estado de Minas Gerais. Exames e entrevistas foram 

realizados nos domicílios dos idosos pesquisados para a avaliação da condição de saúde 

bucal, analisando o uso dos serviços odontológicos, condições objetivas (clínicas) e 

subjetivas (relatadas). Os dados coletados foram tabulados e analisados com auxílio do 

programa SPSS (Software Statistical Package for the Social Sciences) v. 17.0 e os 

resultados foram apresentados através de estatística descritiva. Baixa escolaridade, 

baixa renda, raça/cor e a escassa oferta de serviços de saúde bucal são itens 

fundamentais para compreender a realidade da saúde apresentada neste estudo, contudo 

há necessidade de se intensificar a execução de políticas públicas que contribuam para o 

alcance da equidade em saúde bucal. 

 

Palavras-chave: Idosos. Saúde Bucal. Epidemiologia. Saúde Coletiva. 
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199 TABAGISMO E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA PERIODONTAL 

 

Thalita Fonseca de O. Mota 

Eujácio Fernandes Cardoso Júnior 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

A doença periodontal caracteriza-se por um processo inflamatório no tecido periodontal 

de suporte, o qual tem como fator etiológico primário o biofilme dental. São 

apresentadas como gengivite, quando for uma inflamação reversível, ou periodontite 

quando se apresentar como uma inflamação gengival irreversível, podendo ser 

modificada por fatores de risco local como o fumo. Além de que, pode-se sugerir que a 

terapêutica periodontal em pacientes tabagistas tenha menor índice de sucesso se 

comparados a pacientes não tabagistas. Esse projeto teve como objetivo avaliar a 

influência do tabagismo na doença periodontal em pacientes atendidos na Clínica de 

Odontologia da Funorte. Foram avaliados prontuários referentes à subárea da 



 
 

 
 

Periodontia e dados de interesse dessa pesquisa, como a presença da doença periodontal, 

presença de sangramento, frequência da escovação, se possui o hábito de fumar e tempo 

de exposição, os níveis de inserção e se o paciente já submeteu-se ao tratamento 

periodontal e se teve recorrência. Foi utilizado o software SPSS para análise dos 

resultados e foram avaliados em seguida.Dentro dos limites do presente estudo e frente 

aos resultados obtidos, pode-se sugerir que o fumo apresenta uma relação de 

causalidade com a doença periodontal, atuando como fator de risco. 

 

Palavras-chave: Doença Periodontal. Tabagismo e doença periodontal. Fator de risco e 

doença periodontal. 
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200 TABAGISMO E SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER BUCAL: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ângela Chaves Vieira 

Zildeny da Silva Texeira Aguiar 

Francielle Vieira de Souza 

 

RESUMO 

 

O câncer bucal tem sua etiologia multifatorial, resultante da interação de fatores 

carcinógenos intrínsecos e extrínsecos. Os principais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento são: tabaco, álcool, desnutrição, hereditariedade, radiação solar e 

trauma constante. O hábito de fumar é um dos principais fatores desencadeantes do 

câncer oral.Abordarmos criticamente por meio de revisão de literatura sobre a influência 

do tabagismo no câncer bucal. Este trabalho caracterizará por uma revisão bibliográfica, 

a qual os dados serão coletados por meio de artigos científicos indexados em banco de 

dados de ciências da saúde em geral. O cigarro contém aproximadamente 4.700 

substâncias tóxicas, sendo 60 carcinogênicas.Toxinas como a nicotina podem agir como 

indutores de uma resposta inflamatória na cavidade bucal, aumentando o risco relativo 

de sete a dez vezes quando comparado a não fumantes. A carcinogênese é um processo 

com várias fases, no qual o desequilíbrio de funções moleculares e alterações genéticas 

em células normais geram células altamente malignas. O atrito do cigarro contra o 

epitélio-labial ao fumar,pode levar a alterações mecânicas. O câncer bucal é uma doença 

que tem predileção bem definida, mas pode variar sua epidemiologia. Percebeu-se que o 

câncer bucal acomete mais o sexo masculino e tem preferência pela raça branca após os 

40 anos de idade, o carcinoma epidermoide foi à lesão mais diagnosticada e à área 

anatômica de maior incidência, foi a língua. As regiões Sul e Sudeste têm o maior 

índice de tabagismo e a maior taxa de mortalidade decorrente do câncer oral. 

 

Palavras-chave: Câncer bucal. Tabagismo. Epidemiologia do câncer bucal. Fatores de 

risco e câncer oral. 
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201 A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 

DE CRIANÇAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Cariza Maria Alves Borges 

Joyce Angélica Pereira Rocha 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo discutir como a tecnologia tem influenciado – 

seja de forma positiva ou negativa – na vida escolar e social de crianças 

contemporâneas. Ao considerar que quem deu início às tecnologias foi a própria 

engenhosidade humana, faz-se necessário compreender também, qual o sentido e 

significado que o homem atribui a elas e como isso afeta na construção de saberes e 

valores da infância. Afinal, ser criança atualmente é o mesmo que ser criança em 

tempos passados? O que mudou? Lidar com tantas mudanças, com tantos aparelhos 

eletrônicos fabricados em série – que disputam, a todo o momento, espaço com 

brinquedos e brincadeiras tradicionais, é um desafio que não permite deixar de lado, e 

que exige reflexão e cuidado sobre as práticas daqueles que são responsáveis por educar 

e socializar crianças, em especial, educadores e escola. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Tecnologia e educação. Tecnologia e socialização. 

Infância. 
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202 A MÍDIA COMO GERADORA DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS QUE 

REFORÇAM ATOS DE VIOLÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Walison Douglas Fernandes Dias 

André Cabral Batista 

Leonardo Tadeu Vieira 

 

RESUMO 

 

As representações sociais, como conceito teórico para classificar uma classe de 

operantes verbais de uma coletividade, são uma ferramenta indispensável para 

compreender a relação existente entre um dado fenômeno social e a sociedade que 

diante deste se comporta. Diante de tal fato, o presente artigo apresenta uma pesquisa 

bibliográfica na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) sobre 

a existência ou não de um consenso bibliográfico que de que a mídia seja uma agência 

de controle considerável na criação de representações sociais sobre violência. Buscou-se 



 
 

 
 

também tecer um paralelo sobre a compreensão de agências de controle e dos conceitos 

da Análise do Comportamento com o conceito de Representações sociais e de Mídia 

usado pelas Ciências Sociais.  

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Violência. Mídia. 
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203 ÁLCOOL COMO MEDIADOR SOCIAL NOS ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA 

 

Kauany Sabrina de Jesus Barros 

Tamiris Peixoto de Araujo 

Wellington Danilo Soares 

 

RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi identificar a prevalência do consumo de álcool entre os 

acadêmicos do curso de psicologia de uma instituição privada de ensino superior da 

cidade de Montes Claros – MG. A pesquisa é de caráter descritiva, com abordagem 

quantitativa e de corte transversal.A amostra foi censitária, composta de 116 

acadêmicos matriculados e frequentes do curso de psicologia, ambos os sexos, na faixa 

etária de 19 a 47 anos.A investigação do consumo do álcool foi realizada por meio dos 

seguintes questionários: versão em português do Teste de Identificação de Desordens 

Devido ao Álcool – AUDIT composto por 10 questões que permitem respostas com 

pesos pré-estabelecidos de 0 a 4. O IECPA – Inventário de Expectativas e Crenças 

Pessoais acerca do Álcool que visa conhecer o que as pessoas pensam sobre os efeitos 

do álcool. Consiste em um instrumento com 61 itens com cinco alternativas de resposta 

tipo “likert” com escores de 1 à 5: 1–“não concordo”; 2–“concordo pouco”; 3–

“concordo moderadamente”; 4–“concordo muito” e 5 – “concordo muitíssimo”.O 

ASSIST - Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras 

Substânciasconsiste em instrumento auto aplicável, em formato de questionário, 

produzido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para detecção do uso de álcool, 

tabaco e outras substâncias psicoativas. O ESSS - Escala de Satisfação com o Suporte 

Social o qual consiste em avaliar um conjunto de medidas que expressam saúde, bem-

estar ou mal estar ou que estão intimamente ligadas a essas variáveis. O instrumento é 

constituído por 15 frases para auto-preenchimento. Os dados foram analisados por meio 

da estatística descritiva, sendo apresentados por meio de frequências (absoluta e 

proporcional) e porcentagem. Utilizou-se do programa StatisticalPackage for the Social 

Sciences- SPSS versão 19.0 windows. Em relação à classificação de risco do AUDIT 

constatou-se que 49.13 % dos participantes da pesquisa se enquadraram no nível 4, 

sendo considerado dependência do álcool, seguido do nível 1 com 37.93% classificados 

como de baixo risco. Os colaboradores da pesquisa relataram fazer uso ocasional de 

fumo, álcool e outras substâncias, sendo esta, uma classificação de nível 1 do ASSIT 

com 94.82%  e o restante, classificados no nível 2 com apenas, 5,17% relatam o uso 



 
 

 
 

abusivo dos resultados.Sobre o IECPA 87.06% dos avaliados se classificaram em nível 

1, tendo baixa vulnerabilidade para os efeitos do álcool.Em se tratando do ESSS 

68.10% dos voluntários demonstraram alto suporte social e 30.17% se qualificaram 

como médio suporte social. Conclui-se então que da amostra pesquisada, a maioria se 

classificou como dependência a baixo risco para dependência do álcool e outras drogas 

lícitas e ilícitas. 
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204 A MULHER MASTECTOMIZADA E A COMPREENSÃO DO SEU CORPO 

 

Franciana Cristina de Souza 

Sara de Barros Lima Feres 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O câncer são células cancerosas que não morrem, elas continuam crescendo formando 

novas células anormais, essas células se dividem de forma rápida e agressiva. No câncer 

de mama os principais sinais são: nódulos na mama e/ou axila, dor na mama e 

alterações na pele que envolve o seio. Este câncer é o segundo tipo mais comum no 

mundo e o primeiro entre as mulheres. Um dos tratamentos do câncer de mama é a 

mastectomia, é a retirada do seio portador do tumor maligno. A mastectomia pode trazer 

alguns prejuízos emocionais, sociais e físicos para essa mulher. O presente trabalho teve 

como objetivo entender como a mulher mastectomizada compreende seu corpo após a 

retirada do seio, o quanto esta cirurgia afetou sua vida. Este trabalho foi constituído por 

um estudo de caso, onde houve um acompanhamento com uma mulher que já passou 

pelo processo de mastectomia. Para a elaboração deste foi realizado entrevistas, 

observações de campo e visitas domiciliares. Os resultados mostraram que o caso 

estudo teve uma dimensão do seu corpo construída durante o processo através da ajuda 

persistente da família e amigos, onde contribuiu positivamente nessa fase da vida. Esse 

artigo evidencia fatores relevantes que contribuem para a percepção da imagem, mas 

outros estudos devem ser produzidos para contribuírem com o entendimento acerca do 

assunto na qual esse artigo não apresentou.   
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205 ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE SUICÍDIO NO 

MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG 

 

Gabriella de Sá Oliveira 

Larissa Matos Novais de Camargos 



 
 

 
 

Leonardo Tadeu Vieira 

 

RESUMO 

 

O suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, considerado como um problema 

de saúde pública em todo o mundo. É notável a carência de análises epidemiológicas do 

suicídio no Brasil, sobretudo no Norte de Minas Gerais. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho é identificar os fatores de risco para o suicídio no município de Coração de 

Jesus-MG, através da descrição do perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos por esse 

meio, no período de 2005 a 2014. Trata-se de pesquisa documental, retrospectiva, 

descritiva, sistemática, corte transversal e análise quantitativa. Após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, os dados foram coletados nas declarações de óbitos do 

Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros. Para coleta dos dados foi utilizado 

instrumento próprio, com variáveis sociodemográficas e específicas sobre o ato suicida. 

Posteriormente, tais dados foram tabulados, analisados e interpretados. A análise 

epidemiológica desse fenômeno possibilitará que os profissionais disponham de 

indicadores sociodemográficos determinantes para identificação de condutas suicidas no 

intuito de subsidiar programas de prevenção.  
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206 ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Elizabeth Mendonça Silva 

Silvana Veloso Neri Oliveira 

Vinícius Dias Rodrigues  

Camila Veloso Antunes 

 

RESUMO 

 

O ingresso na faculdade e as constantes mudanças nos cenários sociais, econômicos, 

culturais e políticos exigem do sujeito um posicionamento constante diante da sua 

existência e das múltiplas oportunidades. Numa tentativa de adaptar-se às exigências 

desse contexto, muitos estudantes podem desenvolver manifestações psicopatológicas, 

sendo as mais comuns, na atualidade, a ansiedade, depressão e perturbações pelo abuso 

de substâncias. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o predomínio da ansiedade 

e da depressão em estudantes de psicologia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica na base de dados LILACS, SCIELO e Google Acadêmico. Foram 

utilizados os descritores “ansiedade”, “depressão” e “estudantes de psicologia”. O 

acervo pesquisado e selecionado foi composto por livros, artigos científicos, 

dissertações, anais de congresso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

independentemente do ano de publicação. Os resultados das pesquisas revelaram níveis 



 
 

 
 

consideráveis de ansiedade e depressão em acadêmicos de psicologia, porém foram 

encontrados poucos estudos com essa temática. Assim, futuras pesquisas devem ser 

realizadas a fim de corroborar, ou não, os resultados encontrados. 

 

Palavras-chave: Estresse. Ansiedade e depressão. Estudantes de psicologia. 
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207 ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Elizabeth Mendonça Silva 

Silvana Veloso Neri Oliveira 

Vinícius Dias Rodrigues  

Camila Veloso Antunes  

 

RESUMO 

 

O ingresso na faculdade e as constantes mudanças nos cenários sociais, econômicos, 

culturais e políticos exigem do sujeito um posicionamento constante diante da sua 

existência e das múltiplas oportunidades. Numa tentativa de adaptar-se às exigências 

desse contexto, muitos estudantes podem desenvolver manifestações psicopatológicas, 

sendo as mais comuns, na atualidade, a ansiedade, depressão e perturbações pelo abuso 

de substâncias. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o predomínio da ansiedade 

e da depressão em estudantes de psicologia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica na base de dados LILACS, SCIELO e Google Acadêmico. Foram 

utilizados os descritores “ansiedade”, “depressão” e “estudantes de psicologia”. O 

acervo pesquisado e selecionado foi composto por livros, artigos científicos, 

dissertações, anais de congresso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

independentemente do ano de publicação. Os resultados das pesquisas revelaram níveis 

consideráveis de ansiedade e depressão em acadêmicos de psicologia, porém foram 

encontrados poucos estudos com essa temática. Assim, futuras pesquisas devem ser 

realizadas a fim de corroborar, ou não, os resultados encontrados. 
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208 COMPORTAMENTOS DE RISCO EM ADOLESCENTES ESCOLARES 

 

Joyce do Carmo Mello Silva 
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RESUMO 

 



 
 

 
 

O objetivo desse estudo foi explicitar os comportamentos de risco para a saúde em 

adolescentes de uma escola da rede pública da cidade de Montes Claros – MG. A 

população de referencia para este estudo foi de 854 alunos regularmente matriculados 

na instituição pesquisada. Desta população foi retirada uma amostra de 25 adolescentes, 

pertencentes à faixa etária de 10 a 16 anos. Os estudantes foram escolhidos mediante 

avaliação da instituição priorizando aqueles que apresentavam maiores queixa por parte 

da família, professores e funcionários da escola; aqueles que a instituição considerava 

como alunos potenciais para a investigação de comportamentos danosos a saúde. Foram 

incluídos no estudo os alunos regularmente matriculados na instituição pesquisada, que 

concordaram em participar do estudo, pertencentes à faixa etária supracitada, de ambos 

os sexos e que apresentaram autorização dos pais e/ou responsáveis para sua 

participação. Ao final, participaram da pesquisa 7 adolescentes, uma vez que, dentre os 

selecionados, muitos não tiveram interesse em participar ou não apresentaram o termo 

de consentimento devidamente assinado pelos responsável. O grupo focal foi realizado 

na própria escola, teve duração de 60 minutos e contou coma participação de duas 

moderadoras. Os dados foram registrados em áudio e em vídeo e posteriormente 

transcritos e analisados a luz da técnica de análise do discurso. Ao término da pesquisa, 

verificou-se que são necessárias ações de educação em saúde partindo tanto da escola 

quanto dos serviços de saúde e assistência social de abrangência do bairro, tendo como 

foco as práticas apontadas pelos adolescentes como comprometedoras à sua saúde. 

Percebe-se a importância de intervenções conjuntas, que primem pelo envolvimento de 

outros atores, para que assim seja possível um trabalho amplo e efetivo voltado para 

estes adolescentes a fim de que se construa uma rede de proteção, em contraposição às 

vivências de violência e risco a que estão expostos, tendo especialmente a família como 

uma grande aliada e o adolescente como protagonista de sua história. 
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209 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E DE MEMÓRIA DE DEPENDENTES 

QUÍMICOS E CARACTERIZAÇÃO DE UM CAPS-AD: REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Karine Emanuele Ruas Lopes 

Thamires Ferreira Silva 

Leonardo Tadeu Vieira 

 

RESUMO 

 

O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir da base de dados 

para pesquisas Scielo. A literatura reconhece o uso abusivo de álcool e outras drogas 

como a principal causa da alteração da memória, a atenção, as funções executivas e as 

relações psicossociais dos dependentes químicos, assim como a influencia da ingestão 

da água sobre a memória e a cognição. As relações psicossociais é definida pelas 



 
 

 
 

pesquisas como o fator no qual sofre maior alteração devido ao uso abusivo dessas 

substancias psicoativas. Um ponto importante a ser considerado pelos estudos, é a forte 

influencia positiva da família para recuperação desses sujeitos, assim como a 

reabilitação psicossocial realizada pelos CAPS-AD (Centros de Atenção Psicossocial- 

Alcool e Drogas). 
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210 ESTRESSE OCUPACIONAL DE FUNCIONÁRIOS DE UMA 

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG 

 

Ana Gabriela Lacerda Barbosa 

Maíra Prates e Silva  

Leonardo Augusto Couto Finelli  

Vinicius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de estresse ocupacional em 

33 funcionários de uma concessionária de automóveis. Foram utilizados como 

instrumentos Questionário Sociodemográfico, Escala de Reajustamento Social, Escala 

de Estresse no Trabalho (EET) e Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp 

(ISSL). Houve a predominância de pessoas do sexo masculino, solteiras, com idade 

entre 18 e 60 anos. Os resultados indicam que 60,61% dos indivíduos apresentam 

estresse, porém, apenas 45,45% da amostra apresentou estresse relacionado ao trabalho. 

Comparados os instrumentos EET e ISSL, notou-se que dentre os indivíduos da amostra 

que apresentaram estresse, 20% apresentaram estresse apenas no EET, 25% 

apresentaram estresse apenas no LIPP e 55% apresentaram estresse nos dois 

instrumentos. Os resultados na Escala de Reajustamento Social sugerem que há 

predominância de indivíduos (f = 18) com baixa probabilidade de adquirir alguma 

doença grave devido ao estresse. Mas quando comparados os resultados da Escala de 

Reajustamento Social com as fases do estresse apresentados no ISSL, observou-se que 

66,67% dos indivíduos que apresentaram alta probabilidade ao desenvolvimento de 

doenças na Escala de Reajustamento Social encontravam-se na Fase de Quase Exaustão 

do ISSL. 
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211 FORMAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE FORMANDOS DA ÁREA 

DA SAÚDE DA REDE SOEBRAS DE MONTES CLAROS 

 

Gleiciane Ramos Bandeira  



 
 

 
 

Patrícia Gomes de Almeida 
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Leonardo Tadeu Vieira 

 

RESUMO 

 

O presente estudo investigou se os formandos da área da saúde enfrentam desafios 

durante o processo de graduação e as perspectivas frente à inserção no mercado de 

trabalho. Foi realizada uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa e caráter 

transversal, com 24 acadêmicos do último ano dos cursos de Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia de duas 

instituições privadas de ensino superior do município de Montes Claros – MG. O 

instrumento utilizado na entrevista foi um roteiro pré-definido especificamente para este 

estudo, em forma de um questionário contendo 22 questões. Os resultados apontaram 

que a maioria dos formandos encontra dificuldades durante a graduação e tem 

perspectivas de prosseguir nos estudos para melhorar as oportunidades de emprego e 

aprofundar os conhecimentos.  

 

Palavras-chave: Graduação. Saúde. Mercado de trabalho. 

______________________________________________________________________ 

 

212 IMPACTO PSICOSSOCIAL SOB A PERCEPÇÃO DE INDIVÍDUOS PÓS-

CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

Amanda Magalhães de Brito Santos 

Anáira Gisser de Sousa Ribeiro 

Juliana Caldeira Pádua 

Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Dentre as várias patologias que acometem a sociedade, uma delas é a obesidade. Para 

um Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40 kg/m², considera-se uma pessoa em 

estado de obesidade mórbida, sendo necessária a perda de peso. Para tal, existem vários 

tratamentos, entre eles a cirurgia bariátrica, que deve dispor de acompanhamento por 

equipe multidisciplinar, o que aumenta as chances de sucesso no procedimento cirúrgico 

em pacientes em estado de obesidade mórbida. O objetivo deste estudo foi de verificar 

possíveis impactos psicossociais sob a percepção de indivíduos após cirurgia bariátrica. 

Sendo de caráter exploratório foram realizados pesquisa documental e estudo de caso 

com oito pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica e estão sendo supervisionados 

pela equipe multidisciplinar de uma clínica na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. 

Os dados foram coletados através de Grupo Focal com o auxílio de um gravador de voz 

digital e anotações pertinentes à postura dos participantes durante seu discurso. 



 
 

 
 

Posteriormente foram transcritos, categorizados e analisados qualitativamente através da 

análise de discurso a fim de perceber os elementos comuns entre os vários depoimentos. 
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213 INTERAÇÃO SOCIAL DE UMA CRIANÇA NO ESPECTRO AUTISMO: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

Maria Fernanda Cardoso de Araújo 

Maria Márcia Colares Silveira 

Vinicius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

O autismo é uma condição que afeta as principais áreas do desenvolvimento, 

principalmente a da interação social. Esse estudo pretendeu verificar, através de um 

estudo de caso, a importância do diagnóstico precoce, das brincadeiras e da inclusão 

escolar para a melhora dos sintomas autísticos. Foi realizado um estudo de caso com 

uma criança de três anos de idade diagnosticada no espectro autismo. Para a coleta de 

dados, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com os pais da criança e com a 

psicóloga e observações das sessões de terapia. Verificou-se que o diagnóstico precoce 

é fundamental para uma intervenção assertiva, assim como as brincadeiras e a inclusão 

escolar desde cedo, possibilita um maior desenvolvimento da interação social da 

criança. 
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214 INVESTIGAÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS 

DE PSICOLOGIA 

 

Gracielle Miquilino Silva 

Marcelo Rodrigues da Cruz 

Vinícius Dias Rodrigues 

Leonardo A. Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar a prevalência do consumo de bebidas 

alcóolicas entre acadêmicos. O estudo desenvolvido foi de caráter quantitativo, 

exploratório e transversal. A população estuda foi acadêmicos de uma instituição 

privada do município de Montes Claros – MG. A amostra foi não probabilística, 

composta pelos acadêmicos de psicologia do período matutino devidamente 



 
 

 
 

matriculados, totalizando 213 acadêmicos. Apenas participaram da pesquisa os 

acadêmicos que concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os dados foram coletados através de dois questionários: um questionário 

com características socioeconômicas; e o teste para identificação de problemas 

relacionados ao uso de álcool – AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), 

com o qual verificou o índice de consumo de risco, nocivo e dependência de bebidas 

alcoólicas dos acadêmicos. O estudo identificou o seguinte perfil entre os participantes: 

dos 213 acadêmicos, o sexo feminino prevaleceu, totalizando (87,8%) mulheres. Em 

relação à profissão a maioria se declarou estudante (72,8%). A prevalência de consumo 

de álcool considerada de risco entre os participantes em geral foi de (15,5%), entretanto 

a maioria (79,3%) apresentou índice considerado como consumo de baixo risco ou 

abstêmios. O índice de risco foi maior entre os homens (19,3%), porém o consumo 

nocivo foi maior entre as mulheres. Os números de consumidores de álcool de risco 

foram inferiores aos encontrados na literatura revisada. Portanto, consideram-se 

necessários novos estudos relacionados com esse tema que possibilite elucidar as 

dúvidas advindas desse trabalho. 
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215 O CONTEXTO DA DINÂMICA GRUPAL NA PSICOLOGIA E A 

IMPORTÂNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO 

 

Bianca Amaral Tolentino Pereira 

Karen Hanna Fagundes Coutinho 

 

RESUMO 

 

Os grupos são de extrema importância na sociedade. Muitas mudanças sociais e 

culturais ocorreram devido a pessoas que se reuniram em grupos com objetivos em 

comum. E as dinâmicas, por sua vez, são estratégias, jogos e atividades que incentivam 

a comunicação e a ação dos membros de um grupo com o intuito de esclarecer, facilitar 

e elaborar o processo grupal. O presente artigo discorreu sobre o contexto da dinâmica 

na psicologia e os benefícios de sua utilização. Para isso, foram utilizados conceitos 

importantes dos principais autores que contribuíram para o estudo de grupos, como 

Foulkes, Bion, Freud, Lewin e Pichon-Rivière. 

 

Palavras-chave: Dinâmicas. Psicologia de grupos. Processos grupais. 

______________________________________________________________________ 

 

216 PEDAGOGIA WALDORF E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UM 
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Andrielly Gonçalves Nobre 

Fabrício Emanuel Soares de Oliveira 

Leonardo Tadeu Vieira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a Pedagogia Waldorf sob uma visão analítico-

comportamental, com o objetivo de verificar a existência de semelhanças entre ambas, 

identificando a existência de contingências presentes no método de ensino desta 

pedagogia que proporcionam uma aprendizagem com maior facilidade e verificar 

também a possibilidade de se considerar esta proposta com sendo capaz de proporcionar 

um planejamento cultural. A coleta dos dados foi realizada a partir de observações de 

vídeos disponíveis online, observações do dia-a-dia de um jardim de infância de 

orientação Waldorf e seu ambiente, além de entrevistas com pais e professores de 

alunos deste mesmo jardim de infância. O tratamento dos dados consistiu na 

identificação das contingências que tornam a Pedagogia Waldorf eficaz e em uma 

análise funcional dos comportamentos, pertinentes ao contexto escolar, de crianças e 

professores. O trabalho possibilitou a verificação de semelhanças entre a pedagogia 

Waldorf e as propostas da análise do comportamento no que se refere à educação e 

também acerca das inúmeras contribuições desta pedagogia para a educação, pôde-se 

perceber que algumas contingências presentes no método de ensino da Pedagogia 

Waldorf favorecem o processo de aprendizagem. Além de se verificar também a 

existência de algumas características na Pedagogia Waldorf que podem fornecer 

subsídios para um planejamento cultural. 
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217 PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ACADÊMICAS DO CURSO 

DE PSICOLOGIA 
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Vinícius Dias Rodrigues 

 

RESUMO 

 

A imagem corporal pode ser definida como a imagem que se tem na mente sobre o 

tamanho e a forma do próprio corpo, incluindo sentimentos em relação a essas 

características e as partes constituintes. Este estudo tem como objetivo analisar a 

satisfação e aautopercepção da imagem corporal das acadêmicas do curso de psicologia 

da Faculdade de Saúde Ibituruna.Para atingirmos os objetivos propostos por este estudo, 

50 acadêmicas do curso de Psicologia da Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI) da 



 
 

 
 

cidade de Montes Claros – MG, com idades entre 21 e 50 anos foram analisadas. Os 

resultados mostraram que 84% das mulheres apresentaram imagem corporal normal, 

10% das estudantes apresentaram leve distorção e 6% apresentaram moderada 

distorção. A partir do conjunto de silhuetas a distribuição de mulheres com baixa 

insatisfação corporal foi de 72% da amostra do estudo, 22% apresentaram média 

insatisfação corporal e 6% alta insatisfação. Mesmo que grande parte das acadêmicas 

não ter demonstrado insatisfação com o corpo, quando elas foram solicitadas a fazer 

suas escolhas a partir do conjunto de silhuetas, relativas a um tamanho que, na verdade, 

elas gostariam de ter, observou-se que a maioria das participantes escolheu figuras sem 

representação de obesidade. Apesar dessas estudantes em sua maioria não terem uma 

insatisfação corporal considerável, podemos observar pela leitura dos autores 

referenciados que existe uma preocupação acerca do assunto. Dessa forma outros 

estudos posteriores poderão elucidar as duvidas avidas nessa pesquisa, ajudando no 

entendimento aprimorado desse assunto.     
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RESUMO 

 

Este artigo objetivou conhecer as representações sociais de jovens universitárias sobre a 

ocorrência da gravidez não prevista no período acadêmico. Tratou-se de uma pesquisa 

de campo, baseada em referenciais teóricos com abordagem qualitativa, realizada 

através de um grupo focal com 14 estudantes universitárias do 2º período de Farmácia, 

matriculadas na Faculdade de Saúde Ibituruna-FASI em Montes Claros, Minas Gerais, 

Brasil. Os dados da pesquisa integralmente transcritos foram submetido à Analise de 

discurso. Os resultados evidenciaram a imaturidade da jovem que entra na universidade 

diante de novas possibilidades e a práticas sexuais desprotegidas como causa da 

gravidez não prevista no período acadêmico e avalia condições para a boa aceitação da 

gravidez. Dada a complexidade desse fenômeno verificou-se a necessidade de mais 

pesquisas que aprofunde seus contornos nos vários aspectos envolvidos. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi descrever a percepção de familiares em relação ao 

convívio com o ente esquizofrênico, descritos na literatura. Trata-se de uma revisão 

integrativa realizada nas bases de dados: BDENF e LILACS, no mês de outubro de 

2014. Os seguintes descritores foram utilizados: esquizofrenia, enfermagem psiquiátrica 

e família. Fizeram parte do estudo artigos científicos em português que 

disponibilizassem artigos nas respectivas bases de dados e com corte temporal entre 

2010 a 2013. Após a análise dos dados identificaram-se quatro categorias: A sobrecarga 

gerada ao cuidador do portador de esquizofrenia, A compreensão e conhecimento da 

família sobre a esquizofrenia, A fé dos cuidadores em Deus e Vivência de preconceito 

com o portador de esquizofrenia. Os familiares em convívio com o ente esquizofrênico 

expressaram que cuidar de um familiar esquizofrênico é ter o seu modo de existir no 

mundo influenciado por profundas modificações no seio familiar, gerando uma 

sobrecarga, tanto no aspecto emocional quanto no financeiro. A falta de conhecimento, 

compreensão a respeito da doença e tratamento são fatores agravantes para o convívio 

familiar, uma reorganização do sistema de saúde no que tange à saúde mental deve 

abranger uma assistência adequada ao familiar, ao qual foi imposto cuidar de um ente 

esquizofrênico. 
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RESUMO 

 

As Clínicas-escola de Psicologia tem sido uma possibilidade para a população ter 

acesso aos serviços de saúde mental. Consiste em ambiente associado a uma instituição 

de ensino, que tem a dupla função de proporcionar o crescimento acadêmico ao 

estagiárioe simultaneamente atender a comunidade prestando atendimentos gratuitos. O 

presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico dos 

pacientes atendidos em uma clínica-escola de uma instituição privada no norte de Minas 

Gerais e analisar as principais queixas apresentadas no período de janeiro a junho de 



 
 

 
 

2014 Trata-se de um estudo descritivo e com abordagem quantitativa, os dados foram 

obtidos através de uma análise documental. Verificou-se que o população atendida é 

formada principalmente por crianças, mulheres, solteiras, com ensino fundamental 

incompleto, que chegam a instituição através de demanda espontânea e apresentando 

principalmente sintomas de ansiedade e depressão. Os dados obtidos com o estudo 

poderão ser usados para aprimoramento dos serviços da instituição a partir de maior 

clareza das demandas e do público assistido. 
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RESUMO 

 

As Políticas de Atenção, Prevenção e Promoção da saúde integram-se como um desafio 

no que se refere ao tema de saúde mental. O transtorno mental (TM) é caracterizado por 

alterações do funcionamento da mente que comprometem a saúde física e afetiva das 

pessoas, também como alterações do modo de pensar e/ou do humor agregados a uma 

angústia expressiva, causando danos no desempenho global do indivíduo no âmbito 

pessoal, social, ocupacional e familiar. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer a 

prevalência das morbidades hospitalares por transtornos mentais, faixa etária, sexo e 

raça na população residente do município de Montes Claros referentes ao ano de 2013. 

Tratou-se de um estudo epidemiológico descritivo realizado por meio de consulta ao 

DATASUS, onde esses dados foram consultados e posteriormente analisados e descritos 

pelo programa Statístical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 for Windows. Os 

resultados obtidos são de que os transtornos mentais acometem mais a faixa etária de 30 

a 39 anos, sendo que os TM devido ao uso de substâncias psicoativas são mais 

frequentes em indivíduos de faixa etária de 10 a 29 anos e a esquizofrenia em pessoas 

de 30 à 60 anos. Os transtornos mentais devido ao uso de álcool, drogas e a 

esquizofrenia atingem mais homens, já os transtornos de humor atingem mais as 

mulheres. Os TM esquizotípicos atingem em primeiro lugar a raça branca e em segundo 

a parda. Sendo que em todos os transtornos mentais a raça branca é a mais atingida. 
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RESUMO 

 

O álcool, como substância psicoativa mais consumida no mundo é, frequentemente, 

alvo de estudos e investigações. Levando em consideração diversas pesquisas já 

existentes que abordam tal tema, este trabalho buscou verificar o uso de álcool  no 

contexto universitário, tendo em vista que tal ambiente não se limita apenas a um 

espaço de construção do conhecimento. O alvo da pesquisa foram os acadêmicos dos 

quatro períodos iniciais do curso de Medicina Veterinária da FUNORTE - Faculdades 

Integradas do Norte de Minas, na cidade de Montes Claros/MG. O objetivo principal 

consistiu em verificar a prevalência do consumo de bebidas alcoólicas entre esses 

estudantes. A pesquisa possui caráter quantitativo e os dados colhidos foram analisados 

estatisticamente. Os resultados apontam para um uso de álcool, em sua maioria, 

ocasional e de baixo risco. Verificou-se a necessidade de estudos mais abrangentes, que 

possam relacionar o consumo do álcool a variáveis comportamentais e sociais. 
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RESUMO 

 

No Brasil, habitação popular constitui-se um dos mais agravantes problemas sociais 

atuais, onde a preocupação em suprir tal demanda está mais voltada para o quesito 

quantitativo associado a um custo financeiro baixo, do que oferecer uma boa qualidade 

construtiva aos seus usuários. Tal condição traz como consequência, uma série de 

patologias a essas habitações destinadas à população carente.  Identificar as principais e 

mais frequentes manifestações patológicas nessas edificações, a fim de diagnosticar 

suas causas e assim evitar a recorrência em outros empreendimentos, é o ponto 

preponderante desta pesquisa. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um 

levantamento quantitativo mediante inspeção visual e preenchimento de um formulário 

das principais manifestações patológicas presentes em uma amostra de 15 unidadespós-

ocupadas escolhidas aleatoriamente no Conjunto Habitacional de Interesse Social  



 
 

 
 

localizado na cidade de Montes Claros/MG. Através dos dados obtidos realizou-se uma 

tabulação para análise dos resultados e apresentou-osgraficamente. 
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RESUMO 

 

O suicídio é considerado complexo e de difícil definição, entre afirmativas e dúvidas 

sobre este tema tão multifacetado, faz-se necessária à investigação relativa aos seus 

números e causas. Entretanto ainda hoje nota-se a dificuldade em realizar os registros 

das taxas de suicídios e o cuidado com os mesmos. Os cuidados com os registros de 

óbitos por suicídio devem ser considerados, o número de registros que desaparecem e 

são danificados são significativos e consequentemente afetam em pesquisas sobre as 

taxas de suicídio. Pensando nisto foi realizada uma análise descritiva dos sub-registros e 

riscos de subnotificação de suicídios e tentativas de suicídios registrados na cidade de 

Montes Claros-MG, com o levantamento de dados através do acesso ao Instituto 

Médico Legal (IML) e em quatro hospitais desta cidade. Sendo um recorte de um estudo 

longitudinal mais amplo e que abrande o período de 1995 a 2005, a fim de avaliar os 

missings nas instituições. O conhecimento sobre os índices deste fenômeno são de 

extrema importância, para que posteriormente forneça subsídio para se pensar em 

políticas de atenção a prevenção do suicídio.  
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RESUMO 

 



 
 

 
 

O presente trabalho refere-se a uma análise descritivaacerca do suicídio entre idosos a 

partir de 60 anos, na cidade de Montes Claros - MG, que visou avaliar os índices de 

suicídio nesta faixa etária, quanto às variáveis sócio demográficas, bem como suas 

formas e métodos utilizados, e assim, fornecer subsidio teórico para elaboração de 

programas de prevenção, oferecendo dados científicos que sustentem políticas públicas 

voltadas ao suicídio. Para tal, utilizamos de atestados de óbitos do Instituto Médico 

Legal, que continham o suicídio como causa mortis registrado, foram excluídos os 

laudos ilegíveis e aqueles registros que não tinham ficado explícitos o suicídio como 

causa. Esta pesquisa é de natureza documental, de caráter descritivo, com abordagem 

quantitativa, de cunho retrospectivo e transversal, compreendendo o período de 2005 a 

2014 na referida cidade. Foram encontrados 14 casos de suicídios, onde os óbitos 

masculinos se destacaram, evidenciando a necessidade de trabalhar com a prevenção 

para esta faixa etária. 
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