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Apresentação 

A coordenação acadêmica dos cursos de Enfermagem, Farmácia e 

Sistemas de informação do Instituto Educacional Santo Agostinho, na 

organização do seu III Congresso Norte Mineiro de Enfermagem, I 

Simpósio Interdisciplinar de Farmácia e V Semana de Tecnologia da 

Informação, traz para o mundo acadêmico e profissional a discussão 

sobre as tecnologias da informação a serviço da gestão em saúde. Esse 

tema ocupa lugar privilegiado nas reflexões, pois aborda além das 

tecnologias utilizadas no serviço de saúde os desafios da aplicação 

desses conhecimentos para resolver os problemas de saúde e 

melhorar a qualidade de vida da população. A proposta desse tema foi 

de extrema relevância devido aos avanços na área de tecnologia e 

saúde ocorridas na região, justificando-se a necessidade de novos 

conhecimentos sobre as tendências e produtos atuais do mercado de 

tecnologia, além de permitir a integração entre os alunos, os 

profissionais e as empresas usuárias dessa tecnologia.  Nesta edição, 

o evento contou com as rodas de conversa, os relatos de experiência, 

o hackathon, os minicursos, as oficinas, as apresentações de trabalhos 

científicos em pôsteres e a feira de exposição com objetivo de 

incentivar relatos científicos de pesquisa e discussão sobre diversos 

temas relevantes para a área, e promover reflexões junto à 

comunidade acadêmica na busca de avanços científicos do campo. O 

III Congresso Norte Mineiro de Enfermagem, I Simpósio 

Interdisciplinar de Farmácia e V Semana de Tecnologia da 

Informação, ao convidar pesquisadores, professores de 



reconhecimento nacional e internacional para apresentarem suas 

reflexões sobre o tema, consolida sua trajetória de liderança e provoca 

discussões sobre questões atuais permitindo com isso a integração 

entre a comunidade acadêmica e profissional, ampliando o interesse 

na pesquisa, no compartilhamento de informações atualizadas e das 

práticas utilizadas no mercado. O evento faz parte do calendário 

anual dos cursos e já representa um espaço significativo e verdadeiro 

de troca de experiências e de oportunidade de conhecer a produção 

científica nas áreas, promovendo o incentivo a pesquisa na 

instituição. 

 

Prof. Dr. Talita Antunes Guimarães 

Doutora em Ciências da Saúde 

  





 



A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA 
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
EM PACIENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Geovana Débora Borges de Sousa1; Janaína Paula Cordeiro1; Adélia Dayane Guimarães 
Fonseca2 

¹Discente de Enfermagem. Instituto Educacional Santo Agostinho, Montes Claros, 
Minas Gerais, Brasil. 

²Doutoranda em Ciências da Saúde. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem. 
Instituto Educacional Santo Agostinho, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. 

Objetivo: Buscar evidências acerca da assistência de enfermagem aos 

pacientes com PAVM no âmbito da UTI. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão integrativa de literatura, através de busca em bases de dados 

online como a Literatura Latino Americana e do caribe em Ciências 

Sociais e da Saúde; Literatura Internacional em Ciências da Saúde e 

Base de Dados em Enfermagem. Utilizou-se os descritores: Cuidados 

de Enfermagem, Respiração Artificial, Pneumonia e Unidade de 

Terapia Intensiva de maneira combinada. Foram incluídos artigos 

disponíveis na íntegra, publicados entre 2007 a 2017 e escritos em 

português. A amostra final foi constituída por 12 artigos. Resultados: 

A leitura crítica dos artigos possibilitou a criação de 3 categorias 

temáticas, a saber: Implantação dos bundle como medidas de 

prevenção, Estratégias e eficácia dos métodos de prevenção de PAVM 

e Fatores de risco para a PAVM. Conclusões: Conclui-se, portanto, que 

o profissional enfermeiro possui um papel fundamental na orientação 

e educação junto à sua equipe no que tange às IRAS, em especial à 

PAVM e espera-se que a assistência de enfermagem engajada com 

uma equipe multidisciplinar venha a oferecer um cuidado de 



qualidade e livre de quaisquer danos à saúde dos pacientes no âmbito 

da UTI. 

Palavras-Chave: Cuidados de Enfermagem. Respiração Artificial. 

Pneumonia. Unidade de Terapia Intensiva. 

  



A CONTRIBUIÇÃO DA BIOINFORMÁTICA PARA O 
SEQUÊNCIAMENTO DE DNA 

 Beatriz Queiroz1 

1Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Entender como a bioinformática contribui para o 

sequenciamento DNA graças aos algoritmos de base desenvolvidos 

para muitas abordagens experimentais do mesmo. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa científica para abordar o sequenciamento 

automático de DNA, RNA e proteínas a serem armazenadas e 

analisadas e também do desenvolvimento de novas técnicas no 

sequenciamento de proteínas. Isso tudo ocorreu, pelo código genético 

e pelo e do fluxo da informação biológica dos ácidos nucléicos para as 

proteínas terem sido descobertos. Para esse sequenciamento ser 

obtido, um algoritmo de montagem de genoma é usado para a reunião 

de todas as partes e colocá-las ordenadas pela origem, assim 

detectando cada local onde há coincidências entre pedaços diferentes 

de DNA. Essas partes podem ser fundidas, com a união de dois 

pedaços de DNA. Esse processo se repete até sequência se completar. 

Esse processo computacional possui um grau elevado de dificuldade, 

porque muitos genomas têm inúmeras sequências idênticas. 

Resultados: Por essa nova descoberta, o sequenciamento de DNA 

aumentou, pois apesar da técnica ser difícil, o desenvolvimento dela 

continua seu processo até se completar e detectar todos os pedaços 

iguais. Além disso, ela desempenha um papel de grande importância 

na análise da expressão e regulação de genes e proteínas. Conclusão: 

Pelas minhas pesquisas pude ver como o sequenciamento acontece 



através de algoritmos genéticos, contendo as informações 

necessárias. Percebi também, que a bioinformática é um ícone 

importante na questão de DNA, pois este novo meio computacional 

auxilia na solução de conflitos causados pelos genes. 

Palavras-Chave: DNA. Sequenciamento. Bioinformática. Algoritmo. 

  



A CORRIDA DE LEITO NA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM HOSPITALAR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Sirlaine de Pinho1; Ana Cláudia Santos Fonseca2; Denise Fernanda Soares Zuba2; 
Dennerson Rodrigues Emerich da Silva2; Monize Alves Nunes2; Victor Leite 

Gonçalves2 

1 Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Discente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos do curso 

de Graduação em Enfermagem sobre a importância da corrida de leito 

na assistência de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência ocorrido durante o estágio curricular supervisionado na 

área Hospitalar do curso de graduação em Enfermagem das 

Faculdades Santo Agostinho de Montes Claros, no período de 01 a 14 

de setembro do ano de 2017. Resultados: No desenvolvimento das 

atividades no estágio Hospitalar a corrida de leito despertou interesse 

aos acadêmicos, sendo considerada uma etapa importante para a 

assistência de enfermagem ao paciente. Essa atividade fazia parte do 

roteiro do acadêmico no estágio curricular diariamente, de modo que 

permitia avaliar as necessidades do paciente e subsidiava a conduta 

de enfermagem. Para a realização da corrida de leito foi utilizado 

instrumento padrão para orientação da atividade. Neste instrumento 

constam os itens: nome do paciente, número do leito, patologia, 

funcionário, sinais vitais, dieta, oxigenação, medicações, Glashow, 

eliminações fisiológicas e risco. A partir da aplicação do instrumento 

ao paciente é possível realizar a evolução do seu quadro clínico, bem 

como avaliar a qualidade da assistência prestada pela equipe de 



enfermagem. Conclusão: O desenvolvimento deste trabalho 

possibilitou a compreensão por parte das acadêmicas sobre a 

importância da corrida de leito na assistência de enfermagem, de 

modo que a sua realização de forma adequada é uma ferramenta 

potencial para estabelecer o cuidado ao paciente hospitalar. 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Processo de 

Enfermagem. Planejamento da Assistência ao Paciente.  



A ENFERMAGEM NO APOIO ÀS CRIANÇAS COM 
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 

HIPERATIVIDADE (TDAH) 

Laiza Maria Nobre¹; Geiciara Magda Cardoso de Oliveira¹; Adélia Dayane Guimarães 
Fonseca2 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Identificar na literatura cientifica as evidencias disponíveis 

acerca dos cuidados da enfermagem frente ás crianças com TDAH. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, com base em 

estudos de artigos que abordem a temática trabalhada, analisando 

seus dados, discussões e informações dentro da pesquisa do TDAH, 

seus aspectos conceituais e etiológicos, bem como o papel de 

enfermagem no apoio a criança com a doença. Assim, sendo realizado 

um estudo por meio de buscas online nas bases de dados de 

produções científicas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

LILACS e MEDLINE. Como critérios estabeleceu-se artigos 

disponíveis em texto completo, em idioma português, citáveis, com 

período de publicação entre 2000 a 2017, foram utilizados como 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Hiperatividade”, “Déficit 

de atenção” e “Ações de enfermagem”, acompanhados pelo operador 

booleano (and). Resultados: O diagnóstico de TDAH é essencialmente 

clínico, baseado em critérios estabelecidos em sistemas 

classificatórios como o DSM-5 e a CID-10. Assim, a avaliação do TDAH 

consiste em entrevistas realizadas com pais ou responsáveis e a 

criança, através de perguntas com fins investigativos relativos à 



doença, bem como histórico médico e outros. Conclusão: Diante 

disso, o enfermeiro, como ferramenta da saúde pública do Brasil, deve 

estar preparado para o reconhecimento de situações que são 

necessidades de seus clientes em centros de saúde, pois cabe a ele o 

reconhecimento de sua região para que a saúde de suas famílias 

atendidas seja desenvolvida. 

Palavras Chave: Hiperatividade. Crianças. Enfermagem.  

  



A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
DE ESCORE DA ATIVIDADE DE ENFERMAGEM 

Sirlaine de Pinho²; Ana Cláudia Santos Fonseca¹; Denise Fernanda Soares Zuba¹; 
Victor Leite Gonçalves¹; Monize Alves Nunes¹; Dennerson Rodrigues Emerich da 

Silva¹ 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Descrever a experiência dos acadêmicos do curso de 

graduação em Enfermagem na utilização do instrumento de Escore 

da Atividade de Enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo, na 

forma de relato de experiência, realizado no mês de setembro de 2017 

na Clínica Especializada, Semi-Intensiva, do Hospital Santa Casa em 

Montes Claros, Minas Gerais. O Escore da Atividade de Enfermagem é 

um instrumento que visa medir o tempo de assistência de 

enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. É composto por sete 

grandes categorias divididas em 23 itens, sendo: atividades básicas, 

suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, suporte 

neurológico, suporte metabólico, intervenções específicas. Cada item 

de uma categoria descreve uma situação, um quadro, uma conduta, 

aplicáveis pelo enfermeiro a um paciente, e a cada um dos itens é 

atribuída uma pontuação. Resultados: A aplicação do Escore da 

Atividade de Enfermagem durante o Internato Hospitalar na Clínica 

especializada consistiu na classificação e no dimensionamento da 

equipe, composta por oito técnicos de enfermagem. Conforme a 

aplicação do instrumento foi possível medir o tempo de assistência de 

enfermagem realizada e assim o redirecionamento das atividades dos 

profissionais. Essa atividade no estágio permitiu praticar as ações 



gerenciais na enfermagem hospitalar, bem como verificar a sua 

importância para a qualidade da assistência. Conclusão: Sob o ponto 

de vista dos acadêmicos, o instrumento permite ter um resultado 

seguro, que avalia a carga de trabalho de enfermagem, quantifica as 

necessidades de cuidados dos pacientes, estima a real necessidade de 

profissionais de enfermagem por paciente e identifica a gravidade dos 

doentes. 

Palavras-chave: Enfermagem. Administração Hospitalar. Cuidados 

Críticos. 

  



A INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES CONFLITUOSAS DE 
GÊNERO NO PROCESSO DE SAÚDE DOENÇA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Thalles Marcony Ferreira dos Santos¹; Marcus Vinicius Souza Dias¹; Gisele David²; 
Laércio Ferreira Silva³; Wallisson Ribeiro Freitas³; Tiago Junio Santos³ 

1 Graduando do curso de Enfermagem da Faculdades Santo Agostinho. 2 Professor do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros.3 Graduando do 

curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros. 

Objetivo: Relatar a experiência do discente do curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros durante 

atividades práticas em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) da 

cidade de Montes Claros – MG, em relação ao processo saúde doença 

face os conflitos interpessoais. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo atividades das práticas em uma ESF da cidade de Montes 

Claros - MG. Resultados: Dentre as atividades previstas na ESF, a 

consulta de enfermagem para promoção de saúde de portadores de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como a sífilis, integra a 

grade do semestre. O Ministério da Saúde afirma que de 2010 a 2015 

houve um aumento de mais de 5.000% de casos de sífilis no Brasil. 

Nesse sentido essa doença foi escolhida para desenvolvimento não só 

das ações de promoção de saúde, mas também de estudo de caso. Esse 

último não foi concluído uma vez que a usuária do serviço desistiu de 

participar, um dia após ter assinado o termo de consentimento, com 

a justificativa de que o teu parceiro não a permitiu. Diversos fatores 

podem implicar na desistência da usuária, como o risco de divulgação 

de identidade e (ou) por conflitos de gênero. Se for por esse, as 

mulheres vítimas de violência tendem a ser, como mostra a literatura, 

mais negligentes no cuidado de si e dos demais sob sua 



responsabilidade. Conclusão: Aprimorar os conhecimentos quanto 

relações de gênero pode ser fulcral para contribuir na saúde de 

mulheres portadoras de IST. 

Palavras-chave: Infecção Sexualmente Transmissível. Promoção de 

saúde. Relação Homens-Mulheres.  



A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E 
FAMILIARES PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS SURDAS 

EM MEIO ESCOLAR 

Lorena Braga de Carvalho1; Mariana Guedes de Rezende1; Jéssica Martins de Faria1; 
Andrea Souza Araujo2 

1Acadêmica de Enfermagem da FASA, Montes Claros – MG. 2 Supervisora de 
estágio/professora especialista, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Analisar a necessidade de crianças surdas em adaptar-se em 

meio escolar e a importância da família e professores considerando o 

papel da enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo 

revisão integrativa com análise de produções científicas nas bases de 

dados eletrônicas: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde e Scientific Eletronic Library Online e estudo da lei 

10.436 que visa à proteção e apoio a pessoas surdas. Como critérios de 

seleção da amostra, estudou-se o período de 2010 a 2017, utilizando-

se como Descritores em Ciência da Saúde “Educação na Escola”, 

“Inclusão de crianças surdas” e “LIBRAS”. Resultados: Com base nos 

estudos realizados, constatou-se que há grande necessidade de 

inclusão da criança surda na sociedade, onde o apoio e 

disponibilização de informações auxiliem nesse processo, para que 

compreendam suas dificuldades a partir da comunicação e discussão 

do tema, explanando sobre suas barreiras e como o papel da família é 

essencial para a criança nessa situação, assim como dos professores e 

da equipe de saúde para a inclusão de qualquer pessoa que necessite 

de apoio e atenção. Conclusão: A maior luta de um surdo é se 

comunicar com os ouvintes, assim, para promover a conscientização 

e evitar atos desrespeitosos, todos devem se conscientizar, onde a 



necessidade de capacitação de professores e familiares para a 

inclusão dessas crianças em meio escolar seja realizada e que a língua 

de sinais seja disseminada, bem como a profissionalização da equipe 

de saúde para uma atenção mais humanizada e completa a todos. 

Palavras-chave: Educação na escola. Inclusão de crianças surdas. 

Libras.  



A RISOTERAPIA NO AMBIENTE HOSPITALAR 
PEDIÁTRICO: A PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA 

HOSPITALIZADA EM JANAÚBA-MG 

Ana Carolina Jesus Soares¹; Érica Lorrany Freitas Silva¹; Jaqueline Soares Cardoso¹; 
Juliana Rodrigues¹; Anne Karoene Silva Faria² 

1 Discente do curso de Enfermagem da FAVAG- Faculdade Vale do Gorutuba. 2 Docente 
do curso de Enfermagem da FAVAG- Faculdade Vale do Gorutuba. 

Objetivo: Avaliar a percepção da família quanto à necessidade e 

importância do risoterapia no ambiente hospitalar. Metodologia: 

Realizou-se a coleta de dados através de aplicação de questionários 

semi-estruturado para a família das crianças hospitalizadas. O 

trabalho conta com a aprovação no Comitê de Ética, sob número de 

protocolo 66407416.0000.5109. Resultados: Todos dos familiares 

afirmaram que um projeto extensão incluindo a risoterapia no 

ambiente hospitalar poderá ser uma alternativa terapêutica, uma vez 

que a internação repercute diretamente no desenvolvimento das 

crianças devido às várias mudanças que surgem no seu dia a dia. 

Acreditam também, que a risoterapia será benéfica não somente para 

a criança. Nota-se também, que 80% dos entrevistados desejam ser 

incluídos nesse processo lúdico terapêutico. Pode-se inferir que seja 

devido por que 75% se sentem responsável pela criança, 15% estavam 

com medo e 10% exaustos da hospitalização, sendo que, 5% 

afirmaram que passam o tempo no leito do hospital. Sobre a 

importância do lazer dentro do hospital e a figura do palhaço, todos 

os acompanhantes afirmaram que é importante, pois são momentos 

de alegria de descontração, de interação com a criança é que podem 

ser promovidos pelos palhaços. Conclusão: É notório a necessidade 

modificar o tradicional clima do hospital em um ambiente acolhedor, 



proporcionando sentimentos de alegria e felicidade, utilizando a 

figura do palhaço como ferramenta e meio de interação e 

comunicação. A riso terapia está firmada como peça-chave no 

tratamento, na melhoria da autoconfiança de pacientes e no 

estreitamento das relações entre acompanhantes, pacientes e equipe 

de saúde. 

Palavras-chave: Família. Criança hospitalizada. Risoterapia.  



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A 
MATERIAL BIOLÓGICO EM PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM: A IMPORTÂNCIA DE APLICAR A NR- 32 
PARA MUDAR ESSA REALIDADE 

Ingred Gimenes Cassimiro de Freitas¹; Adélia Dayane Guimarães Fonseca¹; Giuliana 
Paula Ribeiro de Souza²; Kenya Marielle Almeida e Silva³; Maria Letícia Moreira 

Ibrahim4; Rafael Messias de Oliveira¹; Rosimara Viana dos Santos² 

¹Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ²Discente do Curso de Graduação em de 

Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ³Enfermeira Especialista em 
Saúde da Família. 4Enfermeira Especialista em Administração Hospitalar. 

Objetivo: Identificar o número de acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico ocorridos nos anos de 2007 a 2014 no 

Brasil, e analisar na literatura e na Norma Regulamentadora 32 (NR 

32) as medidas que podem ser utilizadas para mudar essa realidade. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa 

realizada por meio de busca online das produções cientificas nas 

bases de dados LILACS e SCIELO totalizando 23 artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão. Depois de realizada uma análise 

na NR 32, procedeu-se à leitura crítica de todo material, com intuito 

de evidenciar e delimitar as informações necessárias para construção 

desse trabalho. Resultados: Constatou-se um total de 286.812 mil 

acidentes de trabalho com exposição á material biológico. Em 2014 

foram 47.292, desses 27.464, ou seja, 58% foram com a equipe de 

enfermagem. Dentre as causas dos acidentes destaca-se o descarte 

inadequado do material perfuro cortante, acidentes durante punção 

venosa e aplicação de medicamentos. As principais formas de evitar 

os acidentes é vedar o reencape de agulhas, descartar em local correto 

respeitando o nível da caixa de perfuro cortante, uso de EPI e não 



negligenciar a NR 32, conhecendo a mesma e cumprindo o que é 

proposto. Conclusão: Mesmo com a implantação da NR 32 em 2005, 

ainda ocorrem um número significativo de acidentes com material 

biológico, e é necessário implantar políticas que possam trabalhar na 

capacitação e conscientização desses profissionais, a fim de 

minimizar o número de acidentes, resultando em um trabalho com 

maior segurança. 

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho. Saúde do Trabalhador. 

Legislação em saúde.  



ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DOS EFEITOS 
COLATERAIS DA RADIOTERAPIA EM PACIENTES EM 

TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA 
REVISÃO 

Daniela Paola Santos de Paula¹; Bruno Lopes Pereira¹; Jessica Caroline Bandeira 
Silva¹; Ricardo Junio de Carvalho Alves¹; Rosimara Viana dos Santos¹; Daniel 

Henrique Costa Lima²; Alanna Fernandes Paraíso² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Revisar a literatura acerca da interferência dos efeitos 

colaterais da radioterapia em pacientes em tratamento do câncer de 

próstata. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada 

mediante busca nas bases de dados Literatura Latino-americana e do 

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

Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), considerando 

critérios de inclusão: acesso ao texto na íntegra, idioma em português 

e recorte temporal das publicações entre 2004 a 2016, a partir dos 

descritores em saúde “Radioterapia”, “Câncer” “Próstata” e “Efeitos 

Colaterais”. Resultados: Ao final da busca selecionou-se 12 artigos que 

fazem parte do corpo de revisão. Com o aumento da expectativa de 

vida mundial, o número de novos casos de câncer de próstata tem 

aumentado relativamente, e para 2017 a estimativa é que o câncer de 

próstata represente 28% total de neoplasias em homens no Brasil.  

Embora esse tipo de câncer apresente um perfil ascendente no país, 

as chances de cura e sobrevida são altas, desde que a doença seja 

diagnosticada e tratada precocemente. Com base nos estudos 

analisados, os principais efeitos colaterais da radioterapia afetam os 



órgãos situados na região pélvica, causando proctite, sangramento 

retal, incontinência, urgência evacuatória e dificuldades sexuais, 

além de queixas psicossomáticas, como medo e ansiedade. Conclusão: 

Assim, conclui-se que os pacientes submetidos à radioterapia podem 

experimentar efeitos colaterais que se manifestam através de 

sintomas físicos ou psicossomáticos, que precisam ser tratados com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida do enfermo e garantir a 

efetiva adesão ao tratamento. 

Palavras-chave: Radioterapia. Câncer de Próstata. Efeitos Colaterais.   



ASMA EM ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE 
BIOPSICOSOCIAL 

Rosineide Viana dos Santos¹; Ana Clara Oliveira Costa¹; Lavínia Maria Pinheiro¹; 
Rosimara Viana dos Santos¹; Alanna Fernandes Paraíso² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ² Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 

Objetivo: Averiguar o impacto causado na qualidade de vida do 

adolescente portador de Asma. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

integrativa realizada por meio de busca online das produções 

científicas na base de dados: Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), através dos descritores “Asma”; “Criança”; “Qualidade de 

vida”; “Impacto”. Foram pré-selecionados 8 artigos, destes 3 

compõem o corpo de revisão desta pesquisa. Resultados: A asma é 

uma doença crônica de caráter inflamatório. O Paciente portador 

pode apresentar maior ocorrência de limitações para atividades 

físicas, prejuízo do sono, necessidade de acompanhamento nos 

serviços de saúde e utilização rotineira de medicações. Quando o 

portador da doença é um adolescente a situação pode tornar se um 

pouco mais complicada. Além de lidar com mudanças e adaptações 

próprias da adolescência, o adolescente asmático terá de lidar com 

aquelas produzidas pela doença e pelas modificações de 

comportamento que o tratamento exige. Ao analisar como se 

estabelece a relação entre profissionais, paciente e sua família, 

percebe se que a doença não está vinculada apenas ao portador e sim 

a todos que enfrentam junto a ele crises, medos e revoltas. Conclusão: 

A qualidade de vida do adolescente asmático pode sofrer grandes 

impactos tanto no campo individual quanto familiar. O papel dos 



profissionais deve ser contribuir para que o adolescente e sua família 

possam vivenciar a asma como parte do processo dinâmico da vida, e 

apoiar o paciente de modo a promover alguma melhora em sua 

qualidade de vida. 

Palavras-chave: Asma. Criança. Qualidade de vida. Impacto.  



ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DO TRANSPLANTE E 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

Mariana Guedes de Rezende¹; Lorena Braga de Carvalho¹; Rosimara Vianna dos 
Santos¹; Jéssica Martins de Faria¹; Valdira Vieira de Oliveira2; Andrea SouzaAraujo²; 

Carolina Reis Alves² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ² Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 

Objetivo: Identificar os aspectos éticos e legais relacionados ao 

transplante e doação de órgãos e tecidos. Metodologia: Trata-se de 

uma pesquisa do tipo revisão integrativa, realizada por meio de busca 

online das produções cientificas nas bases de dados: Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Scientific Eletronic 

Library Online, no período de 2016, utilizando como Descritores em 

Ciências da Saúde “transplante de órgãos”, “doação de órgãos” 

“bioética” e “ética em enfermagem”, vinte artigos atenderam aos 

critérios de inclusão estabelecidos. Resultados: Com base nos estudos 

realizados, identificou-se que a doação de órgãos é uma prática pouco 

conhecida pela sociedade que apresenta resistência no ato de doar, 

por não aceitar a morte encefálica do ente, além de fatores culturais e 

religiosos que interferem negativamente nesse processo. Quanto aos 

aspectos éticos, aceita-se como preceito a não discriminação de 

doadores e receptores quanto ao sexo, raça e religião, por parte dos 

profissionais, e exige-se o conhecimento e respeito das leis e da 

bioética que o envolvem. Conclusão: As leis existentes tendem a 

facilitar o processo de doação respeitando o ser humano em todos os 

ciclos de vida, portanto torna-se de suma importância a sociedade 

conhecer as práticas e as teorias envolvidas no transplante de órgãos 



para que os paradigmas sobre o assunto sejam abolidos e a doação 

possa ser realizada de forma consciente e solidária. 

Palavras-chave: Transplante de órgãos. Doação de Órgãos. Bioética. 

Ética em Enfermagem.  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES 
SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

Andréia Luciana Soares da Silva¹; Dayane Figueiredo Prates¹; Gabriella Versiani 
Mendes¹; Taynna Silva Fagundes¹ 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades Santo Agostinho. 

Objetivo: Relatar sobre a Angioplastia coronária e identificar os 

cuidados necessários aos pacientes submetidos à angioplastia. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão narrativa. O 

estudo foi realizado por meio de busca online das produções 

cientificas nas bases de dados: Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) e Instituto Nacional do Câncer (INCA). Como 

critérios para a seleção da amostra, estabeleceu-se o período de 

publicação a partir 2016. Utilizou-se como Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS) “Procedimentos endovasculares”. “Angioplastia”. 

“Assistência de enfermagem”. Nas bases de dados pesquisadas foram 

encontrados 25 artigos relacionados ao tema. Resultados: Os cuidados 

que antecedem angioplastia coronária transluminal percutânea, 

consistem na abordagem da ansiedade, dados vitais com ênfase na 

pressão arterial e medicações, em casos de hemorragias deve-se 

comprimir o local com firmeza, até cessar, realizar curativo 

compressivo e comunicar equipe médica. Conclusão: A equipe de 

enfermagem deve ser capaz de prevenir, identificar e tratar 

complicações provenientes do procedimento da angioplastia, antes, 

durante e após a realização do procedimento. O plano de cuidados de 

enfermagem é necessário no pré e principalmente nas primeiras 6 a 

12 horas pós-exame. 



Palavras-chave: Procedimentos endovasculares. Angioplastia. 

Assistência de enfermagem.  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO INCENTIVO AO 
ALEITAMENTO MATERNO 

Renata Soares Silva¹; Adélia Dayane Guimarães Fonseca² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ² Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 

Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem prestados para mãe 

e filho, bem como a relação de assistência de enfermagem na 

disseminação do cuidado com a mulher e a criança. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Foi selecionando 

pesquisas que possam elucidar temas frente à importância do 

aleitamento materno (AM). O trabalho consiste na obtenção e na 

análise de dados de artigos entre os anos de 2010 a 2017 nas bases de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e na 

Organização Mundial de Saúde (OMS), foram utilizados como 

Descritores em Saúde: “Aleitamento materno”, “Desmame” e “Papel 

do profissional de Enfermagem”, posteriormente foi discutido no 

corpo deste trabalho. Resultados: Foi constatada diante da análise de 

19 artigos que há necessidade de desenvolvimento de um trabalho 

multidisciplinar, com as buscas ativas constituindo uma das 

melhores estratégias, além do planejamento das ações dos 

profissionais de enfermagem, valorização do respeito aos valores 

socioculturais dos clientes, com comunicação adequada e realização 

de eventos sociais, para que haja maior adesão aos métodos do AM , 

na qual as mulheres sejam tratadas de forma integral e contínua, 

estabelecendo, assim, um cuidado de qualidade. Conclusão: Diante do 



exposto, constata-se que a amamentação é algo essencial à vida da 

criança e do recém-nascido, garantindo uma vida mais saudável com 

crescimento e desenvolvimento adequados. Posto isso, a enfermagem 

deve garantir a mulher e a toda população, conhecimentos adequados 

e suficientes para que compreendam a necessidade do aleitamento 

materno. 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame. Papel do 

profissional de Enfermagem.  



ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO: O CUIDAR HOLÍSTICO 

Andreia Maria dos Santos¹; Dalila Freitas¹; Elisandra Rodrigues¹; Fabielle Cantuaria 
Figueiredo¹; Flavia Araújo Cardoso¹; Juliana Antunes1, Simara Mirian¹ 

¹ Discentes do Curso de Bacharelado em Enfermagem pela Faculdade Vale do 
Gorutuba – FAVAG. 

Objetivo: Compreender a assistência prestada pela equipe de 

enfermagem ao paciente oncológico, no intuito de entender o papel 

do enfermeiro nesse processo. Metodologia: Trata-se de um estudo de 

revisão de literatura, tendo como fonte de pesquisa o uso do Google 

acadêmico, os critérios de seleção, artigos indexados nas bases de 

dados PubMed e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), no 

período de 2014 a 2017, nos idiomas português, inglês ou espanhol. 

Resultados: O profissional enfermeiro por ser embasado em 

conhecimentos científicos deve utilizar de seu papel de educador 

para uma assistência ao paciente oncológico sistematizado e 

humanizado. Conclusão: O trabalho possibilitou conhecer de forma 

mais ampla a importância da equipe de enfermagem no tratamento 

do paciente oncológico, além de mostrar um grande desafio para os 

líderes das equipes de enfermagem o quanto é importante que os 

profissionais da equipe estejam preparados e sistematizados para o 

acolhimento do paciente oncológico.  

Palavras-chave: Acolhimento. Análise de sobrevida. Assistência de 

enfermagem.  



ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES 
ELETROCARDIOGRÁFICAS E VARIÁVEIS CLÍNICO-

EPIDEMIOLÓGICAS EM IDOSOS ATENDIDOS POR UM 
PROGRAMA DE ELETROCARDIOGRAFIA EM MONTES 

CLAROS, MINAS GERAIS 

Jadir Jackson de Aquino¹; Yury Arcady Siqueira de Almeida¹; João Marcus Oliveira 
Andrade² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 
de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo 
Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Avaliar a associação entre os achados eletrocardiográficos e 

variáveis clínico-epidemiológicas em pacientes idosos atendidos pelo 

Programa de Eletrocardiograma da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Montes Claros, Minas Gerais.  Metodologia: Consiste em um 

estudo transversal analítico, realizado com 150 pacientes idosos 

participantes do Programa de Eletrocardiograma da SMS de Montes 

Claros, Minas Gerais, no ano de 2016. Os dados foram coletados por 

meio de questionário sócio demográfico. Achados 

eletrocardiográficos foram obtidos por eletrocardiograma realizado 

por profissional médico. Os dados foram por meio de frequências 

(absolutas e relativas) e para a análise de associação foi utilizada a o 

teste chi-square de Pearson, com p<0,05. Resultados: Os resultados 

mostraram que 60% (n=90) dos participantes são do sexo masculino, 

com idade média de 68,7 (±7,3) anos – 58,7% (n=88) de idosos jovens. O 

perfil clínico revelou que 22,7% são portadores de diabetes mellitus 

(n=34), 23,3% dislipidêmicos (n=35), 1,8% com doença renal crônica 

(n=2), 52% com obesidade (n=78), 19,3% tabagistas (n=29) e 75,3% 

hipertensos (n=113) – estágio 1 (55,3%; n=83). Em relação às alterações 



em achados eletrocardiográficos, foi evidenciada prevalência de 50% 

(n=75). A análise bivariada não mostrou associação estatística entre os 

achados eletrocardiográficos e as demais variáveis clinico-

epidemiológicas. Conclusão: Conclui-se que a prevalência de 

alterações eletrocardiográficas em pacientes idosos alcançou 50% dos 

participantes, no entanto, sem associação estatística com variáveis 

clínico-epidemiológicas.  

Palavras-chave: Idoso. Eletrocardiograma. Prevalência.   



A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM FRENTE AO 
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO: UMA 

REVISÃO 

Elieth de Jesus Pereira¹; Sabrina leite Veloso¹; Humberto Gabriel Rodrigues² 

¹ Discentes de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros- Minas Gerais. ² Docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo 
Agostinho, Montes Claros- Minas Gerais. 

Objetivo: Analisar a assistência de enfermagem frente ao transtorno 

global do desenvolvimento, evidenciando os principais dilemas dos 

cuidados de enfermagem. Metodologia: Esta pesquisa é uma revisão 

integrativa sistemática, do tipo qualitativa, a qual têm finalidade de 

reunir, avaliar e sintetizar os resultados de pesquisa sobre o tema 

abordado de forma sistemática e ordenada, sendo um instrumento 

que aprofundamento de conhecimento do tema investigando, 

permitindo a síntese dos estudos publicados, demonstrando o estado 

atual da assistência de enfermagem frente ao transtorno do espectro 

do autismo, assim como as suas lacunas. A captura dessas produções 

foi realizada utilizando-se as fontes de dados, Scientific Electronic 

Librany Online (SciELO). Como critérios para a seleção da amostra 

estabeleceu-se o período de publicação a partir de 2006 a 2016. 

Resultados: Os resultados encontrados na pesquisa foram um total de 

485, artigos usando a palavra de busca autismo, porém desse 

resultado os brasileiros foram um total de 305. Conclusão: O presente 

trabalho teve como objetivo central colher o que se tem produzido na 

literatura atual sobre as contribuições que a enfermagem pode 

proporcionar as crianças portadoras do transtorno do autismo.  



Palavras-chave: Transtorno. Autismo. Enfermeiro.  



AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE 
HIPERTENSOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA EM JANAÚBA/MG 

Wanderson Alves da Silva¹; Ana Eloisa Ferreira Serafim¹; Carla Daniele Pereira 
Gonçalves¹; Elisvânia Costa Rocha¹; Nayara Lorrany Cardoso¹; Selma Soares 

Rodrigues¹; Talita Antunes Guimarães² 

¹ Discente do curso de enfermagem da Faculdade Vale do Gorutuba. ² Docente do 
curso de enfermagem e farmácia da Faculdade Vale do Gorutuba e da Faculdade Santo 

Agostinho. 

Objetivo: Identificar os fatores que influenciam a baixa adesão ao 

tratamento não medicamentoso pelos hipertensos. Metodologia: 

Trata-se de um estudo, quantitativo-descritivo, realizado na 

Estratégia Saúde da Família Zacarias Farias Vieira no município de 

Janaúba, Minas Gerais. Esta equipe possui 3.088 habitantes, 887 

famílias cadastradas e 382 Hipertensos acompanhados. A coleta de 

dados foi executada em Maio de 2016. A amostra foi constituída por 

todos os hipertensos com risco cardiovascular, pela referida equipe. 

Para execução do estudo, foram aplicadas entrevistas individuais 

com os clientes, realizadas através de questionário semiestruturado 

e cumprindo os preceitos éticos, aplicou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Após análise dos 

dados, a amostra se caracterizou da seguinte forma, quanto ao sexo: 

52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Estado civil: São 

56% casados, 24% viúvos e 20% solteiros; em relação à faixa etária: 8% 

apresentam entre 40 a 50 anos, 12% 51 a 60, 62% 61 a 70,8% 71ª 80,10% 

81 a 90. Referente ao tratamento medicamentoso 96% alegou ter 

conhecimento sobre a posologia dos anti-hipertensivos e 4% não 

souberam informa. Porém no que diz respeito ao tratamento não 



medicamentoso 89% relatou não pratica nenhum de tipo de atividade 

física e/ou se alimenta de forma saudável e somente 11% segue estas 

orientações. Conclusão: Os achados deste estudo apontam para uma 

amostra de clientes com baixa aderência à terapia não 

medicamentosa. Vários fatores podem explica este fenômeno 

principalmente os físicos e mentais. 

Palavras-chave: Tratamento. Hipertensos. Adesão. 

  



AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO PARA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE IDOSOS 

Raissa Daiane Neves Santos¹; Márcia Alves Rodrigues¹; Joao Marcus Oliveira Andrade² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso para 

hipertensão arterial entre idosos no município de Coração de Jesus, 

Minas Gerais.  Metodologia: Consiste em um estudo transversal 

descritivo, realizado com 28 pacientes idosos portadores de 

hipertensão arterial sistêmica no município de Coração de Jesus, 

norte de Minas Gerais. Os dados foram coletados entre os meses de 

maio a junho de 2016, por meio do questionário virtual QATHAS. O 

QATHAS possui um escore variando entre 60 a 110 pontos, sendo a 

maior pontuação relacionada a melhor adesão. Os dados foram 

analisados por meio de frequências. Resultados: Os resultados 

mostraram um perfil homogêneo quanto ao sexo, sendo 50% (n=14) 

representados por cada por ambos os sexos. A média de idade 

encontrada foi de 68,5 (±7,5) anos, sendo o grupo de idosos jovens o 

mais comum (64,3%; n=18). 60,7% (n=17) dos participantes são 

alfabetizados e 67,9% (n=19) vivem em união estável. Quanto à adesão 

ao tratamento para hipertensão arterial foi obtido média de 94,9 (±3,6) 

pontos, sendo classificado como: os hipertensos que deixam de tomar 

a medicação, nos horários estabelecidos ao menos uma vez por mês; 

reduziram à metade o sal, gordura, e doces e bebidas com açúcar 89,3 

(n=25) dos participantes estão enquadrados nessa categoria. Em 

relação aos níveis pressóricos, a média da pressão arterial sistólica foi 



de 126,4 (±9,1) mmHg e a pressão arterial diastólica foi de 80,7 (±9,3) 

mmHg. Conclusão: Conclui-se que os idosos ainda falham na adesão 

ao tratamento para hipertensão arterial, apesar de níveis pressóricos 

dentro do esperado. 

Palavras-chave: Tratamento. Hipertensão Arterial. Idoso. 

  



AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR E DE 
FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS HIPERTENSOS 

ATENDIDOS POR UM PROGRAMA DE 
ELETROCARDIOGRAFIA EM MONTES CLAROS, MINAS 

GERAIS 

Debora Cristina Lopes de Souza¹; Francisco Victor Gomes Rocha¹; João Marcus 
Oliveira Andrade² 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular e os fatores associados em 

pacientes hipertensos atendidos pelo Programa de 

Eletrocardiograma da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Montes 

Claros, Minas Gerais.  Metodologia: Consiste em um estudo 

transversal analítico, realizado com 172 pacientes hipertensos 

participantes do Programa de Eletrocardiograma da SMS de Montes 

Claros, Minas Gerais, no ano de 2016. Os dados foram coletados por 

meio de questionários clínicos. Achados eletrocardiográficos foram 

obtidos por eletrocardiograma realizado por profissional médico. O 

risco cardiovascular foi mensurado de acordo com as Diretrizes de 

Hipertensão Arterial (ano de 2016) da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Os dados foram por meio de frequências (absolutas e 

relativas) e para a análise de associação foi utilizada a o teste chi-

square de Pearson, com p<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa, com parecer nº 2.002.390/2017. Resultados: Os 

resultados mostraram que 40,1% (n=69) dos participantes possuem 

alto risco cardiovascular. O perfil clínico revelou que 21,6% são 



portadores de diabetes mellitus (n=37), 42,7% dislipidêmicos (n=73), 

56,1% com histórico familiar de doenças cardiovasculares (n=96), 

11,6% tabagistas (n=20), 9,3% em estágio três da hipertensão arterial 

(n=16) e 43,3% com alterações em achados eletrocardiográficos (n=74). 

A análise bivariada mostrou associação estatística entre o risco 

cardiovascular e as variáveis clínicas: diabetes mellitus (p<0,000) e 

histórico familiar para doenças cardiovasculares (p<0,000). 

Conclusão: Conclui-se que a prevalência de pacientes hipertensos 

com alto risco cardiovascular foi de 40,1%, com associação estatística 

para as variáveis independentes, como diabetes mellitus e histórico 

familiar de doenças cardiovasculares. 

Palavras-chave: Hipertensão. Eletrocardiograma. Doença Crônica. 

  



CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA 
LEIGOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Bruno Lopes Pereira1; Rosimara Viana dos Santos1; Kenya Marielle Almeida e Silva2; 
Maria Leticia Moreira Ibrahim4; Wilson Ruas da Rocha Júnior2; Rafael Messias de 

Oliveira3 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Discente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade Estadual de Montes Claros - 
UNIMONTES, Montes Claros – Minas Gerais. 3 Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, 

Montes Claros – Minas Gerais. 4 Enfermeira. Especialista em Administração 
Hospitalar. 

Objetivo: Descrever a experiência vivenciada durante a capacitação 

dos colaboradores de um supermercado atacadista no norte de Minas 

Gerais. Metodologia: Para a efetivação da capacitação, optou-se por 

desenvolver aulas expositivo-dialogadas, com discussão sobre a 

importância do suporte básico de vida em adultos e crianças, como 

medidas importantes na redução das taxas de mortalidade por 

doenças cardíacas, quando realizadas de maneira efetiva e precoce. A 

capacitação foi dividida em 4 momentos, sendo o primeiro: Cadeia de 

Sobrevivência e Avaliação Primária, o segundo: manejo e 

desobstrução das vias aéreas, o terceiro: Parada Cardiorrespiratória 

com Ressuscitação Cardiopulmonar, e o quarto: oficinas práticas com 

revisão. Resultados: Ao final da capacitação percebeu que a educação 

em saúde é de extrema valia, pois além dos participantes sanarem 

suas dúvidas, compartilharam histórias e experiências de vida, as 

quais vêm a enriquecer estes momentos. Reconheceram ainda a 

importância das técnicas e conhecimento do suporte básico de vida, 

como medida potencial para “salvar vidas” e reduzir complicações 

após a parada cardiorrespiratória. Conclusão: A capacitação em 



suporte básico de vida para leigos através da educação em saúde cria 

condições para a atuação frente a situações de urgência e emergência 

vivenciadas no âmbito do supermercado enquanto local de trabalho e 

nos espaços de inserção desses colaboradores na comunidade, 

considerando-os como cidadãos capazes de atuar como agentes 

multiplicadores no contexto em que vivem. Por todos esses aspectos, 

pode-se afirmar que as experiências vivenciadas nesta atividade 

foram acima de qualquer outra circunstância, ímpar e coadjuvante na 

construção do conhecimento na área da saúde. 

Palavras-chave: Suporte Básico de Vida. Parada cardiorrespiratória. 

Reanimação cardiopulmonar. Educação em Saúde.  



CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS DE PESQUISA DA 
ENFERMAGEM BRASILEIRA CERTIFICADOS PELO CNPq 

ENTRE 1993 A 2016 

Jessica Caroline Bandeira Silva¹; Marcos Gabriel de Jesus Rodrigues¹; Ricardo Junio de 
Carvalho Alves¹; João Marcus Oliveira Andrade; Alanna Fernandes Paraíso2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Analisar as características dos grupos de pesquisa, dando 

ênfase ao campo da enfermagem Brasileira certificados pelo CNPQ. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, realizado mediante 

busca na base de dados da plataforma CNPQ. Resultados: Segundo 

dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico - CNPQ, houve um aumento em grupos de pesquisa 

cadastrados na plataforma, de 1983 a 2016. Desses grupos, os que mais 

se destacam em relação ao crescimento são: Ciências Humanas, 

Ciências da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas. Levando em 

consideração as regiões brasileiras, o sudeste se destaca com maior 

número de grupos de pesquisa cadastrados, sendo 16.009, e Minas 

Gerais, com 3.477 grupos em 2016. Destacam-se a Universidade 

Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia e 

Universidade Federal de Viçosa por serem as maiores instituições 

com grupos de pesquisa. Relacionado às linhas de pesquisa, houve um 

aumento significativo em relação ao ano 2.000, que possuía 38.126; à 

2016, com 147.392 linhas. Desses números, a quantidade de linhas de 

pesquisa na Enfermagem é de 2.064. Se tratando dos dados de Ciência 

da Saúde, em 2016, foram 5.363 grupos cadastrados, correspondendo 



a 16% do total de grupos. No montante de 5.363, 683 grupos são 

cadastrados na área da enfermagem. Conclusão: Os dados analisados, 

de modo geral, mostram tanto o crescimento do número de 

cadastrados na plataforma estudada, quanto o aumento do número 

de pesquisas e pesquisadores na Enfermagem. 

Palavras-chave: Pesquisa. Ciências da Saúde. Enfermagem.  



CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
QUANTO AOS PROTOCOLOS DE RESSUSCITAÇÃO 

CARDIOPULMONAR 

Amélia Karolyne Soares Martins1, Cleiton Nunes Pereira1, Daniele Caroline Almeida 
da Silva1, Dayse Tayna Almeida da Silva1 Mayara Pereira1 Nayane Thais Rosa Silva1 

Talita Antunes Guimarães2 

1 Discente do curso de enfermagem da Faculdade Vale do Gorutuba.2 Docente do curso 
de enfermagem e farmácia da Faculdade Vale do Gorutuba e da Faculdade Santo 

Agostinho. 

Objetivo: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem que atua 

no setor de Emergência quantos aos protocolos de ressuscitação 

cardiopulmonar. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de 

literatura a qual foi consultado periódicos nas principais bases 

eletrônicas SciELO, Medline E Lilacs. Os critérios de inclusão foram 

artigos publicados no idioma português e sendo um em língua 

estrangeira, no período de 2007 a 2016, que após a identificação por 

meio de títulos e resumos, se enquadraram ao objetivo central da 

pesquisa, abordando a temática proposta. Resultados: Alguns estudos 

apresentaram que o conhecimento dos enfermeiros quanto à parada 

cardiorrespiratória, houve decadência entre a prática e a teoria a qual 

fundamentava suas condutas. Na formação do profissional a 

dificuldade não resolvida repercute no momento da assistência.  

Conclusão: Esse trabalho possibilitou conhecer de forma mais ampla 

os pontos que precisa melhorar na assistência de um paciente em 

parada cardiorrespiratória além de mostrar um grande desafio para 

os líderes das equipes de enfermagem o quanto é importante que os 

profissionais da equipe estejam atualizados quantos aos protocolos 



de ressuscitação cardiopulmonar, pois são detalhes que muda todo o 

desfeche no sucesso de uma reanimação. 

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória. Morte súbita. 

Reanimação cardiopulmonar. Emergência. 

  



CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES 
QUEIMADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Sâmela Sindy Souza Reis1; Solange Maria Silva1; Adélia Dayane Guimaraes Fonseca2 

1 Discente do curso de graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Descrever os cuidados de enfermagem em pacientes 

vítimas de queimaduras. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, através de busca em bases de dados on-line 

como a Biblioteca Virtual de Saúde, BDENF (Base de Dados em 

Enfermagem) Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (Medline), onde 

foram selecionados e analisados artigos disponíveis na íntegra, 

publicados entre 2007 a 2017 na língua portuguesa. A amostra final da 

revisão constituiu-se de 7 artigos. Resultados: A presente revisão 

possibilitou a criação de cinco categorias relacionadas aos cuidados 

de enfermagem ao paciente queimado, a saber: cuidados gerais com o 

paciente queimado, responsabilidades do enfermeiro, assistência à 

dor paciente queimado, monitoramento do paciente queimado, 

sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes 

queimados. Conclusão: Conclui-se que a assistência de enfermagem 

ao paciente queimado é fundamental no processo de cura e 

reabilitação do paciente exigindo alto conhecimento científico sobre 

as alterações fisiológicas que ocorrem no sistema orgânico após uma 

queimadura, para que assim possam identificar e prevenir alterações 

que possam desencadear maiores complicações.  Os cuidados e a 

assistência de enfermagem têm contribuição na recuperação do 



paciente, e se forem executados de forma apropriada, permitem 

alcançar um resultado eficaz, livre de danos e complicações ao 

paciente.  

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Queimaduras. Papel do 

profissional de Enfermagem. 

 

  



DEPRESSÃO E SUÍCIDIO EM ADOLESCENTES 

Marcos Miguel de Souza¹; Andressa Adrielly Miranda Borge¹; Bruna Cavalcanti 
Queiroz¹; Bruna Rodrigues Monteiro¹; Giulia Silveira Veloso1; Alanna Fernandes 

Paraiso2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Abrir uma discussão sobre os estudos produzidos sobre a 

depressão e suicídio em adolescentes. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão da literatura, feito a partir da leitura de artigos científicos 

publicados nos últimos 5 anos indexados nos bancos de dados 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS); Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), mediante cruzamento de palavras chaves: 

depressão, transtorno de ajustamento, distúrbios reativos, depressão 

reativa e transtorno transitório situacional, suicídio e adolescentes. 

Para isso utilizou-se o operador booleano and. Na busca identificou 

12.340 estudos que foram avaliados, e após critérios de elegibilidade 

(tipo de estudo, número de contribuintes e tempo de duração do 

estudo), restaram 197 estudos que após o uso de filtros de pesquisa 

restaram apenas 9 estudos, os estudos foram avaliados 

quantitativamente, e a seguir, uma análise qualitativa para seleção. 

Resultados: Definido como mal do século XXI a depressão é um 

distúrbio que pode atingir o ser humano em diferentes estágios da 

vida. Os estudos evidenciaram que são necessários meios de avaliação 

dos graus de depressão nas escolas, já que vem sendo uma das 

maiores causas de suicídio entre adolescentes, tendo como principais 



motivos depressivos razões situacionais ou sociais com maior 

incidência em adolescentes do sexo feminino. Conclusão: Sugerimos 

a construção de novos espaços para discussão, para auxilio de 

familiares e profissionais, já que a gravidade das características 

psicopatológicas em uma idade tão jovem merece uma intervenção 

psicossocial para reduzir os danos nas populações futuras.  

Palavras-chave: Depressão. Transtorno de ajustamento. Distúrbios 

reativos. Depressão reativa. Transtorno transitório situacional. 

Suicídio. Adolescentes.  

 

  



DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM: 
UMA COMPARAÇÃO DO REAL E O PRECONIZADO 

Jessica Najara Aguiar de Oliveira¹; Amanda Poliana Goveia Araújo de Jesus¹; Gabriela 
de Assis Pinto¹; Iara Ramos de Andrade¹; Jessica Adrianne Campos Cardoso¹; Rosana 

Franciele Botelho Ruas² 

¹Discente do Curso de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho. ² Docente do Curso 
de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho. Mestre em Enfermagem (UFMG). 

Objetivo: Comparar o dimensionamento de pessoal de uma 

enfermaria de um hospital de Montes Claros- MG com o preconizado 

pelo COFEN. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado em setembro de 2017. A coleta de dados foi 

realizada através de 5 etapas; 1º Classificação do grau de dependência 

dos pacientes da enfermaria (instrumento de classificação: Perroca); 

2º realização de cálculo de pessoal de enfermagem (proposto por 

Fugulin e resolução 543/2017 COFEN); 3º divisão de pacientes por 

profissionais por plantão; 4º Análise comparativa dos dados 

encontrados com os registros do setor. Resultados: A unidade recebe 

pacientes para tratamento oncológico, possui 31 1eitos. 21 pacientes 

foram classificados como cuidados mínimos e 10 intermediários, com 

taxa de ocupação de 100%, prestação de serviço 7 dias da semana, 

jornada de trabalho semanal de 40 horas (h) e IST 15%. Os dados 

apontam que na enfermaria existiam 19 profissionais de enfermagem 

(1 Enfermeiro e 18 técnicos), mas o dimensionamento segundo o 

COFEN seriam 29 profissionais de enfermagem (10 enfermeiros e 19 

técnicos). No que se refere à divisão de funcionários no plantão de 12h 

foram identificados 4 funcionários (F) trabalhando com as seguintes 

horas dispendidas com os pacientes sob sua responsabilidade: F1-12h/ 

F2-9h/ F3-20h/ F4-24h, enquanto que na proposta do COFEN seriam 7 



profissionais (F1-9h/ F2-9h/ F3-9h/ F4-10h/ F5-10h/ F6-10h/ F7-10h). 

Conclusão: Conclui-se que há uma sobrecarga de trabalho devido ao 

número de profissionais inferior ao preconizado, o que traz 

implicações negativas sobre a qualidade da assistência prestada.  

Palavras-chave: Dimensionamento de Pessoal. Carga de Trabalho. 

Gestão Hospitalar. 

  



DIREITO À INFORMAÇÃO DA CRIANÇA 
HOSPITALIZADA: PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO 

Isabela Barbosa Cruz¹; Diego Santos Silva¹; Rayanne Prates dos Santos¹; Camila 
Dafnne Leite Oliveira¹; Tadeu Nunes Ferreira² 

¹ Discente do Curso de Enfermagem das Faculdades Unidas do Norte de Minas. ² 
Docente do Curso de Enfermagem Faculdades Unidas do Norte de Minas. 

Objetivo: Compreender qual a percepção de enfermeiros sobre o 

direito da criança hospitalizada a informação sobre seu estado de 

saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal, 

qualitativa e baseada na análise de conteúdo realizada com 

enfermeiros atuantes em pediatria e terapia intensiva neonatal e 

pediátrica de um hospital público do Norte de Minas Gerais, o projeto 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (SOEBRAS) com o 

parecer de número 1.718.563. Resultados: Após análise das entrevistas 

foram encontradas três categorias que representam o eixo em torno 

do qual as entrevistas realizadas se articulam: a criança deve receber 

a informação em uma linguagem adequada para ela, a criança recebe 

informações pelo contato visual, a informação é centrada no 

responsável pela criança, os pais/responsáveis não compreendem a 

informação. Conclusão: O direito da criança à informação consiste em 

área de grande relevância para a enfermagem considerando que lida 

constantemente com questões que envolvem princípios bioéticos e 

direitos fundamentais em pediatria, assim, os enfermeiros percebem-

no como algo inerente ao processo de cuidado e referem à 

necessidade de uma abordagem mais adequada para o paciente 

pediátrico e sua família. 

Palavras-chave: Criança. Direitos do Paciente. Enfermeiros.  



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE AO TABAGISMO 
NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Rosimara Viana dos Santos¹; Debora Cristina Lopes¹; Jadir Jackson de Aquino¹; Isabela 
Soares Lopes¹; Giuliana Paula Ribeiro de Souza¹; Francisco Victor Gomes Rocha¹; Ana 

Izabel de Oliveira Neta² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem no 

desenvolvimento de uma ação contra o tabagismo em uma escola no 

município de Montes Claros, localizada no Norte de Minas Gerais. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, realizado pelos 

acadêmicos de enfermagem das Faculdades Santo Agostinho, 

realizado em uma escola da rede Municipal. A ação ocorreu no dia 29 

de agosto de 2017 data instituída como Dia Nacional de Combate ao 

Fumo. O público alvo foram 125 alunos, dentre elas crianças e 

adolescentes com a faixa etária de 8 aos 13 anos. As estratégias 

utilizadas consistiram em impactar acerca da prevenção dos danos 

nocivos que o tabaco provoca no nosso organismo. Resultados: A 

Organização Mundial de Saúde estima que, a partir de 2020, de cada 

dez mortes atribuídas ao tabaco, sete acontecerão nos países em 

desenvolvimento. O tabagismo é uma doença crônica causada pela 

dependência de nicotina é um sério problema para a saúde pública, e 

está relacionado à alta taxa de morbimortalidade. Diante do exposto, 

a educação em saúde foi efetuada no formato de mini palestras de 15 

minutos, mostrando substâncias tóxicas que compõem o cigarro e 

folders ilustrativos a fim de conscientizar os alunos. Durante a 

realização da sensibilização foi observado grande interesse por parte 



dos alunos sobre os riscos que o uso do tabaco causa. Conclusão: Ação 

desenvolvida foi de extrema importância, pois o tabagismo precisa 

ser combatido através da conscientização dos alunos. Faz se 

necessário uma discussão mais ampla relacionada aos malefícios 

proveniente do tabaco nas escolas.  

Palavras-chave: Educação em Saúde. Saúde na escola. Tabagismo. 

  



EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A PROMOÇÃO DE 
CUIDADOS RELACIONADOS ÀS INFECÇÕES 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

Rosineide Viana dos Santos¹; Rosimara Viana dos Santos¹; Bruno Lopes Pereira¹; 
Rafael Messias de Oliveira²; Kenya Marielle Almeida e Silva³; Maria Letícia Moreira 

Ibrahim4; Alanna Fernandes Paraíso² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. ³ Enfermeira. Especialista na 
Estratégia Saúde da Família. 4 Enfermeira. Especialista em Administração Hospitalar. 

Objetivo: Relatar experiência no desenvolvimento de uma oficina 

educativa abordando os cuidados relacionados às Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) para adolescentes de uma rede 

pública de ensino. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 

feito por meio de uma ação educativa realizada por acadêmicos do 5° 

período do curso de Enfermagem em uma escola do município. O 

público alvo foram 86 adolescentes com faixa etária de 10 a 17 anos. 

Os estudantes receberam folders informativos sobre as ISTs, no final 

da oficina foi feito Quiz. Resultados: Segundo estimativas da 

Organização Mundial da Saúde, mais de um milhão de pessoas 

adquirem uma IST diariamente. Calcula-se que 530 milhões de 

pessoas estejam infectadas com o vírus do herpes genital e que mais 

de 290 milhões de mulheres estejam infectadas pelo Human Papiloma 

Vírus (HPV). O HPV causa 530.000 casos de câncer de colo uterino e 

275.000 mortes por essa doença/ano. Ação foi realizada no formato de 

palestras com duração de 50 minutos a fim de conscientizar os alunos. 

Durante a realização da sensibilização foi observado grande interesse 



por parte dos alunos, tiraram dúvidas importantes. As ações em saúde 

são consideradas estratégias importantes para disseminação do 

conhecimento e práticas educativas, visando sensibilizar populações 

sobre determinadas enfermidades e agravos à saúde. Os adolescentes 

são considerados um público com vulnerabilidades, o que torna as 

ações em saúde voltada para essa faixa etária. Conclusão: Através da 

ação realizada os objetivos da equipe foram alcançados. Os 

adolescentes demonstraram-se satisfeitos, sendo muito receptivos e 

atenciosos com as informações passadas.  

Palavras-chave: Educação em Saúde. Infecções sexualmente 

transmissíveis. Adolescentes.  

  



EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE EXPOSIÇÃO A FATORES 
DE RISCO E DOENÇAS OCUPACIONAIS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Rosimara Viana dos Santos¹; Marcos Gabriel de Jesus Rodrigues¹; Debora Cristina 
Lopes de Souza¹; Giuliana Paula Ribeiro de Souza¹; Bruno Lopes Pereira¹; Ana Isabel 

de Oliveira Neta²; Alanna Fernandes Paraíso² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Propiciar uma educação em saúde em relação às doenças 

ocupacionais, com trabalhadores da construção civil, atuantes em 

uma construtora imobiliária de Montes Claros-MG. A escolha dessa 

temática deu-se em função do trabalhador que atua na construção 

civil está exposto a múltiplos fatores de risco que possam 

desencadear as doenças ocupacionais. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência, feito por meio de uma ação educativa realizada 

por acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem, no ano de 

2015 em uma construtora da cidade de Montes Claros-MG. 

Participaram 220 trabalhadores responsáveis pela construção do 

residencial Monte Cristal-MG. Foi realizada uma palestra educativa e 

feito panfletos, abordando as seguintes temáticas: equipamentos de 

segurança individual (EPI) risco de exposição a fatores ocupacionais e 

os riscos advindos da falta de concepção do uso de EPI. Resultados: 

Evidencia-se que os trabalhadores da construção civil reconhecem a 

exposição aos fatores de risco de forma genérica. Percebe-se que o 

conhecimento demostrado é fruto da experiência e prática cotidiana. 

Esse conhecimento, entretanto, não se transforma numa ação segura 

de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, apontando para a 



necessidade de uma atuação que venha modificar a realidade 

encontrada. Conclusão: Conclui-se que permanece um desafio em 

garantir a atenção à saúde dos trabalhadores, utilização do EPI e das 

medidas de segurança, saiam definitivamente do papel e sejam 

incorporadas de fato, ao cotidiano dos trabalhadores de modo geral e 

em particular dos funcionários civis. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Doenças Ocupacionais. 

Promoção em Saúde. 

  



EMPATIA POR AMOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DE ESTÁGIO EM ONCOHEMATOLOGIA 

Daniela Paola Santos de Paula¹ 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades Santo Agostinho, 
Montes Claros – MG. 

Objetivo: Relatar experiências adquiridas em estágio extracurricular 

na Santa Casa de Montes Claros. Metodologia: Trata-se de um relato 

de experiência a respeito do estágio extracurricular realizado no setor 

de oncohematologia na Santa Casa de Montes Claros. Resultados: A 

oncohematologia é um ramo da ciência médica que lida com diversos 

tipos de Câncer, oferecendo tratamento desde tumores palpáveis, a 

doenças malignas do sangue. Tratar um paciente oncológico torna se 

uma tarefa árdua devido ao perfil desse tipo de paciente que tem 

dúvidas, medos, inseguranças quanto a vida e morte, e cria um laço 

de afetividade com os profissionais com quem convive. Assim, o papel 

do acadêmico de enfermagem na oncohematologia é realizado em 

conjunto ao do enfermeiro e transcende a assistência de enfermagem. 

Dentre as inúmeras atribuições de um acadêmico neste setor deve 

surgir em primeiro lugar a empatia por amor que busca sempre 

proporcionar ao paciente  e sua família o melhor  e mais abrangente 

cuidado visando seu bem-estar biopsicossocial e espiritual. Além 

disso, o acadêmico realiza triagem de enfermagem, 

encaminhamentos à equipe multiprofissional, dimensionamento de 

pacientes e profissionais, atividades assistenciais como 

acompanhamento da administração de quimioterapias, 

heparinização de cateteres semi-implantáveis, conhece o 

funcionamento de seu setor e desenvolve espírito de liderança. 



Conclusão: O estágio extracurricular é de suma importância para a 

formação de um profissional de enfermagem que saiba lidar com 

todas as abordagens assistenciais e gerenciais, além de proporcionar 

ao acadêmico uma visão crítica e ao mesmo tempo empática para com 

o seu paciente. 

Palavras-chave:  Oncologia. Empatia. Assistência de Enfermagem. 

  



ENFERMEIRO OBSTÉTRICO: FORMAÇÕES E 
COMPETÊNCIAS 

Ingrid Adriele França Mdeiros¹; Monique Borges Silva¹; Alanna Fernandes Paraíso² 

¹ Docente do Curso de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho. ² Mestre em Ciências 
da Saúde (Unimontes). 

Objetivo: Conhecer a formação do enfermeiro obstetra e as 

qualificações exigidas na atuação a assistência à parturiente. 

Metodologia: Revisão de literatura, do tipo integrativa, foi utilizada as 

bases de dados Scientific eletronic library online (Scielo), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores em saúde: 

Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Formação e Parto. Foi 

empregado como critérios de inclusão idioma português, texto 

completo disponível, ano de publicação de 2002 a 2016, selecionado 15 

artigos a fim de descrever a importância do enfermeiro obstétrico. 

Resultados: As pesquisas revelam que o centro obstétrico requer 

especialização e competência no processo do parto e nascimento no 

contexto de promoção à saúde de ambos. A enfermagem obstétrica 

atua proporcionando a mulher e o recém-nascido maior segurança e 

conforto, sempre com uma escuta ativa e atenciosa. A criação de 

vínculo com a paciente é primordial para perceber as suas 

necessidades e então saber quais as ações a serem 

realizadas.  Conclusão: Com a realização desse estudo, foi possível 

avaliar as facilidades e dificuldades na formação do enfermeiro 

obstetra e resgatar o contato humano, obrigações indispensáveis no 

cuidado. 



Palavras-chave: Enfermagem. Enfermagem Obstétrica. Formação. 

Parto.  



FATORES ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA 
MASCULINO 

Frederico Medeiros¹; Flaviane Benfica¹; Liziane Carvalho¹; Hélio Alves da Silva¹; 
Ângela Maria¹; Alanna Fernandes Paraiso² 

1 Acadêmico(a) de Enfermagem da Faculdade Santo Agostinho. 2 Docente do curso de 
Enfermagem da Faculdade Santo Agostinho. 

Objetivo: Apresentar a relevância do câncer de mama masculino, 

procurando divulgar e conscientizar a população, mostrando que esse 

tipo de câncer atinge não somente a população feminina, mas sim de 

ambos os sexos. Metodologia: No presente estudo foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica segundo os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): câncer de mama masculino, câncer de mama em homens, 

incidência em homens e fatores de risco; foram encontrados 2.200 

estudos. Dos quais foram antecipadamente filtrados 23 artigos 

relacionados a temática e selecionados apenas 5 seguindo o seguinte 

critério de inclusão: artigos publicados com o mesmo tema do estudo, 

contribuição para resolução da problemática, artigos brasileiros, e 

ainda que estejam disponíveis integralmente e gratuitamente. 

Durante o período de 10 de agosto de 2017 a 20 de setembro de 2017, 

presente nas seguintes bases de dados: LILACS, Scielo, e Google 

Acadêmico. Resultados: De maneira semelhante ao ocorrido na maior 

parte das neoplasias, a etiologia é uma incógnita, contudo são 

relacionados a fatores associados de grandes riscos. Embora o câncer 

de mama masculino não seja comum assim como o das mulheres, 

determinados estudos indicam aumento na incidência desses 

tumores. Embora ocupe um percentual menor de incidência, quando 

comparado ao câncer de mama feminino, contudo o número de 



pacientes que que veem procurando especialistas nos últimos anos 

vem aumentando significativamente. Os fatores de risco 

considerados como principais em sua maioria são de origem: de 

antecedentes dentro da família; alcoolismo, doenças endêmicas, 

insuficiência hepática independentemente da origem; tratamentos 

hormonais prolongados; tumor nos testículos; orquite; traumas no 

testículo; tumor na próstata; obesidade; variações no cariótipo 

(Síndrome de Klinefelter). Conclusão: O câncer de mama masculino 

mesmo não ocorrendo em grande escala, este número vem 

aumentando significativamente nos últimos anos. Sugerimos a 

construção de novos espaços para debate, divulgação e 

conscientização da temática.  

Palavras-chave: Câncer de mama masculino. Câncer de mama em 

homens. Incidência em homens. Fatores de risco. 

  



FATORES DE RISCO PARA ÚLCERAS DE PRESSÃO EM 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Andréia Luciana Soares da Silva¹; Dayane Figueiredo Prates¹; Gabriella Versiani 
Mendes¹; Taynna Silva Fagundes¹ 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem. Faculdades Santo Agostinho. 

Objetivo: Verificar fatores de risco para a ocorrência de úlceras de 

pressão em pacientes hospitalizados. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa do tipo revisão integrativa. O estudo foi realizado por meio 

de busca online das produções cientificas nas bases de dados: 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Como 

critérios para a seleção da amostra, estabeleceu-se o período de 

publicação do ano de 2015 a 2017. Utilizamos como Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS) “Úlcera de pressão”. “Pacientes internados”. 

“Cuidados de enfermagem.”. Nas bases de dados pesquisadas foram 

encontrados 18 artigos relacionados ao tema. Resultados: O 

desenvolvimento de UP está associado a fatores extrínsecos e 

intrínsecos ao paciente. Os fatores extrínsecos são considerados a 

pressão, o cisalhamento, fricção e a umidade. Já, entre os fatores 

intrínsecos destacam-se a idade, estado nutricional, perfusão 

tecidual, uso de alguns medicamentos e doenças crônicas como 

diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, que representam as co-

morbidades mais frequentes entre pacientes internados. Conclusão: 

Os estudos que há uma associação significativa entre presença de 

escore de risco segundo Braden e alterações neurológicas, urinárias e 

nutricionais nos clientes avaliados, expondo os pacientes a maior 

umidade, ao diminuir a percepção sensorial e a não oferta do valor 



energético total adequadamente, gerando, assim, fatores que vão agir 

sinergicamente no desenvolvimento de úlcera por pressão. 

Palavras-chave: Úlcera de pressão. Pacientes internados. Cuidados de 

enfermagem. 

  



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ASPECTOS 
RELACIONADOS AO DÉFICIT DE CONHECIMENTO 

SOBRE OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

Thallyson Henrique Ferreira Aguiar1; Talita Antunes Guimarães2 

1 Discente do curso de enfermagem da Faculdade Vale do Gorutuba. 2 Docente do curso 
de enfermagem e farmácia da Faculdade Vale do Gorutuba e das Faculdades Santo 

Agostinho. 

Objetivo: Identificar os aspectos relacionados ao déficit de 

conhecimento sobre os métodos contraceptivos. Metodologia: Trata-

se de um estudo, quantitativo-descritivo, transversal realizado 

durante o estágio na Unidade Básica de Saúde Herlinda Silveira, 

equipe Hermes Veríssimo XVI, no município de Janaúba-MG, onde a 

equipe é responsável por uma população de 3.225 pessoas 

cadastradas. A coleta de dados foi realizada no mês de Maio de 2016. 

Gestantes menores de vinte anos residentes na área. Para coleta dos 

dados utilizou-se um questionário com questões de múltipla escolha. 

Seguindo os preceitos éticos foi apresentado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Estado civil: 

Observou-se que a maioria das participantes era solteiras 56%, sendo 

11% casadas, 22% união estável e 11% não informou, faixa etária 22% 

apresentam idade de 13 a 15 anos 33%, de 16 a 18 anos 45% 20 anos de 

idade. Planejamento da gravidez: 56% informaram não ter planejado 

44% relataram ter planejado. Sobre os métodos anticoncepcionais as 

adolescentes relataram conhecer mais de um método, com grande 

prevalência entre a pílula e a camisinha masculina onde representa 

um percentual de 56% e 22% dizem conhecer a camisinha feminina os 

demais 22% conhecem outros métodos. Sobre o conhecimento das 



doenças sexualmente transmissíveis, percebeu-se que a maioria 67% 

tem conhecimento, já 33% desconhecem do assunto. Conclusão: 

Podemos então afirmar que a vida sexual das adolescentes é uma 

realidade inegável, o que torna imprescindível sua conscientização e 

orientação, a fim de evitar gravidezes não planejadas e propiciar 

maior responsabilidade sobre a anticoncepção. 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Déficit. Métodos 

Contraceptivos.   



HEMORRAGIA ABDOMINAL ASSOCIADA AO USO DO 
MAREVAN 

Isabela Barbosa Cruz¹; Diego Santos Silva¹; Kesia Tainara Martins Viana¹; Rosimara 
Viana dos Santos²; Carolina dos Reis Alves³; Tadeu Nunes Ferreira³ 

1 Discente do Curso de Enfermagem das Faculdades Unidas do Norte de Minas. 2 

Discente do Curso de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho.³ Docente do Curso de 
Enfermagem Faculdades Unidas do Norte de Minas. 

Objetivo: Relatar um caso sobre a principal complicação que ocorre 

no organismo humano devido a terapia com anticoagulante oral. 

Metodologia: Trata-se de um relato de caso proveniente do estágio 

curricular dos cursos de Enfermagem e Medicina das Faculdades 

Unidas do Norte de Minas. Resultados: Idoso, 61 anos com história 

pregressa de fibrilação atrial, evoluiu com quadro de equimoses em 

região abdominal associada a dor, nega sangramentos, em uso de 

marevan, 01 comprimido ao dia. Ao exame físico do aparelho 

gastrointestinal: apresenta equimose abdominal extensa, abdome 

distendido e doloroso a palpação. Demais sistemas sem alterações. 

Em seguida, foi realizado exames laboratoriais, em que a Razão 

Normalizada Internacional apresentou o resultado de 7ml e atividade 

de protrombina de 28 segundos, todos alterados. Dessa forma, a 

conduta realizada foi a intervenção com uso da vitamina k, solução 

fisiológica a 0,9%, suspensão temporária do marevan. Conclusão: 

Após instituída a terapia houve melhora clínica e laboratorial. Assim, 

observa-se que altas doses de vitamina K e reposição volêmica, 

reduzem a hemorragia abdominal após o uso do marevan. 

Palavras-chave: Fibrilação Atrial. Exame Físico. Hemorragia.  



IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MONITORAMENTO 

ALIMENTAR DA POPULAÇÃO INFANTIL 

Giuliana Paula Ribeiro de Souza1; Ingred Gimenes Cassimiro2; Adélia Dayane 
Guimarães Fonseca2; Kenya Marielle Almeida e Silva3; Maria Letícia Moreira Ibrahim4; 

Rafael Messias de Oliveira2; Rosimara Viana dos Santos1 

¹ Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ² Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. ³ 

Enfermeira docente da UNIMONTES, Especialista em Saúde da Família. 4 Enfermeira 
do Hospital Universitário. Especialista em Administração Hospitalar. 

Objetivo: Levantar o quantitativo de crianças menores de 5 anos 

acompanhadas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(Sisvan) no ano de 2016. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do 

tipo documental, com uso de dados secundários. O estudo foi 

realizado por meio de busca online na plataforma digital e gestor, na 

qual estão disponíveis relatórios referentes a Atenção Básica de 

domínio público, foram acessados os relatórios conforme os 

indicadores escolhidos, que foram: ano, cidade e fase da vida, na qual 

foi escolhido crianças menores de 5 anos, lançadas no Sistema no ano 

de 2016 na cidade de Montes Claros MG. Resultados: O Sisvan e um 

dos Sistemas de Saúde que deve ser alimentado pelos profissionais da 

Atenção Básica, com base nos dados antropométricos colhidos da 

população.  No ano de 2016 foi lançado no Sistema um total de 15.071 

crianças menores de 5 anos, deste número 2.195 estava com risco de 

sobrepeso total de 14,56%, 883 estava com sobrepeso, totalizando 

5,86%, 1.367 foi considerada obesa totalizando 9,07%, 1.020 crianças 

estavam em magreza e/ou magreza acentuada total de 6,77%, com 

peso adequado foram 9.606 ou 63,74%. Conclusão: Conclui-se que o 



Sisvan traz dados significativos com indicadores que permite ao 

profissional da atenção básica intervir nas condições e no estado 

nutricional da sua população, seja em prevenção a obesidade com 

grupos operativos e educação em saúde, ou suplementação e 

orientações alimentar com intuito de prevenir a desnutrição. 

Palavras-chave: Sistema de Saúde. Desnutrição infantil. Obesidade 

infantil. 

  



INFLUÊNCIA SOCIOCULTURAL NA PROMOÇÃO DE 
SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

Marcus Vinicius Souza Dias1; Thalles Marcony Ferreira dos Santos1; Ana Izabel de 
Oliveira Neta2; Laércio Ferreira Silva3; Rammon Menezes Cardoso Bicalho4; Lucas 

Fernandes Silva Freitas4 

1 Discente de enfermagem Faculdades Santo Agostinho. 2 Docente do curso de 
Enfermagem da Faculdades Santo Agostinho. 3 Discente de Enfermagem da 

Universidade Estadual de Montes Claros. 4 Discente de Enfermagem. Faculdade de 
Saúde Ibituruna. 

Objetivo: Relatar a experiência dos discentes do curso de Graduação 

em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros, da 

Faculdade Santo Agostinho e da Faculdade de Saúde Ibituruna, 

durante educação em saúde realizada em uma Escola Municipal da 

cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais (MG). Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo na modalidade relato de experiência 

vivenciado pelos discentes de Enfermagem, durante educação em 

saúde realizada em uma escola do município de Montes Claros (MG). 

Resultados: A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus 

Tipo 2 têm alta prevalência e baixas taxas de controle, e são 

considerados fatores de risco modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública. Em Agosto de 2017, 

idealizamos uma ação em saúde para os pais dos alunos, a fim de 

desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção dessas doenças, 

por meio de palestra, aferição de pressão arterial, exame de glicemia 

capilar, medidas antropométricas, cálculo de índice de massa 

corpórea e orientação individual. O projeto inicial contemplava 

atendimento mínimo 150 pessoas, no entanto 40 desses participaram. 

O que nos leva a inferir que algum fator sociocultural influenciou a 

baixa adesão. Fato esse corroborado pelos gestores da escola, uma vez 



que em seus eventos incluem nos convites a existência de 

alimentação, porem para essa ação não foi incluído. Conclusão: O 

reconhecimento dos aspectos socioculturais da população pode ser 

uma estratégia de relevância quando se deseja a adesão satisfatória 

nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças.  

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Hipertensão. Diabetes Mellitus. 

  



INFLUÊNCIAS DO CLIMATÉRIO NA SAÚDE DA 
MULHER: UMA REVISÃO 

Ariane Manoela Francisca Mendes1; Jonatas Mendes Fernandes1; Alanna Fernandes 
Paraíso2 

1Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FASA de Montes Claros. 2 Doutoranda em 
Ciências da Saúde –UNIMONTES. Docente da Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 

Humano Santo Agostinho. 

Objetivo: Buscar na literatura científica estudos que abordem as 

influências do climatério na saúde da mulher. Metodologia: Estudo de 

revisão sistemática de literatura realizada nas bases de dados: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS Enfermagem) onde utilizou-se como critério 

de inclusão apenas artigos/estudos que abordassem o tema, 

publicados entre 2006 a 2016, no idioma em português. Resultados: 

Com um total de 593 artigos encontrados e após a seleção foram 

selecionados 25 estudos. Na análise dos estudos observa-se que os 

sintomas neurovegetativos totalizaram 40% dos estudos analisados, 

seguidos por problemas nas relações pessoais, familiares e no 

trabalho que totalizam 25%, seguidos pelos sintomas metabólicos e 

urogenitais, ambos totalizando cada 24% dos estudos analisados. 

Conclusão: As considerações desses estudos apontam para a 

necessidade de uma melhor compreensão do climatério, com um 

olhar ampliado, assim sendo um estado natural do ciclo vital 

feminino, havendo necessidade de uma abordagem diferenciada à 

saúde da mulher, por tal grupo compor a maioria esperada da 

população no futuro. A assistência a mulher climatérica tem 



peculiaridades e visa uma abordagem completa dessa paciente, por 

esta ter muitos fatores influenciando seu estado de saúde.  

Palavras-chave: Climatério. Saúde da Mulher. Mulheres. Menopausa. 

  



INOVAÇÃO NO ÂMBITO DAS ANÁLISES CLÍNICAS: 
TÉCNICA MALDI TOF 

Lis Lorena Lisboa Batista1; Thales de Almeida Pinheiro2; Talita Antunes Guimarães3 

1 Acadêmica do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho. 2 Professor das 
Faculdades Santo Agostinho e das Faculdades Integradas Pitágoras do Norte de Minas 

– FIPMOC, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes 
Claros. 3 Professora do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Doutora 

em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. 

Objetivo: Apresentar a técnica MALDI TOF, de modo a expor as 

inúmeras vantagens que possui no campo das análises clínicas, 

inovando e agilizando os resultados de identificação de patógenos 

para o diagnóstico de doenças infecciosas. Metodologia: A pesquisa se 

deu através de pesquisas de artigos científicos publicados no período 

de 2010 a 2015 na plataforma online, como a Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Resultados: Há outras finalidades técnicas, 

mas dentro do âmbito de análises clínicas, a MALDI TOF tem se 

mostrado eficaz e revolucionária por permitir um diagnóstico em 

tempo ágil. Conclusão: A desenvoltura da técnica garante a aplicação 

de uma terapia antimicrobiana de espectro restrito, objetiva e de 

resultados operativos. Além disso, em casos de septicemia também 

orienta com assiduidade a terapia a ser desenvolvida. Questões 

relacionadas a custos, tratamentos e resistência bacteriana podem ser 

atenuados a partir desta prática diagnóstica. 

Palavras-chave: Maldi. Espectrometria de massa. Análises clínicas. 

  



MEU CURSO EM MINHA CIDADE NO MUNICÍPIO DE 
SÃO FRANCISCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM 

ATIVIDADES EXTENXIONISTAS 

Marcos Gabriel de Jesus Rodrigues¹; Jessica Caroline Bandeira Silva¹; Ricardo Junio de 
Carvalho Alves¹; Reinaldo da Silva1; Luiz Fernando Pereira da Silva1; Daniela Paola 

Santos de Paula1; Alanna Fernandes Paraíso2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Desenvolver ações de saúde nas cidades natais dos 

acadêmicos de enfermagem.  Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência sobre a ação em saúde desenvolvida no município de São 

Francisco- MG através do projeto de extensão Meu Curso em minha 

cidade. Resultados: Meu curso em minha cidade é um projeto 

elaborado pelo grupo de extensão em enfermagem, no qual, 

desenvolve ações em saúde nos municípios do norte de Minas Gerais 

juntamente com a secretaria de saúde local e apoiadores do mesmo. 

No dia 26/08/2017, foi realizado na comunidade Vila Morro São 

Francisco e 27/08/2017 na cidade de São Francisco-MG sendo 

totalizados dois dias. O evento contou com a organização de uma 

equipe com 80 pessoas sendo, docentes e discentes de enfermagem, 

farmácia, direito e profissionais de saúde do local. Durante todo 

evento, foram oferecidas à população orientações jurídicas pelo 

núcleo de práticas jurídico (NPJ), atendimento em saúde como: teste 

rápido para as infecções sexualmente transmissíveis, aferição de 

pressão arterial, glicemia capilar, massoterapia, treinamento de 

primeiros socorros, avaliação bucal e atividades descontraídas com as 

crianças. Conclusão: Dentre os atendimentos prestados, a maior 



demanda foi relacionada às orientações sobre pressão arterial, 

glicemia capilar. O trabalho realizado foi satisfatório para a população 

e para os acadêmicos envolvidos, pois proporcionou uma ampliação 

da visão acadêmica entre conhecimento científico e a aplicação da 

pratica. 

Palavras-chave: Enfermagem. Crescimento Profissional. Saúde. 

 

  



O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA DO 
PACIENTE RENAL CRÔNICO SUBMETIDO A 

TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

Andreia Maria dos Santos1; Dalila Freitas1; Elisandra Rodrigues1; Fabielle Cantuaria 
Figueiredo1; 

Flavia Araújo Cardoso1; Juliana Antunes1; Simara Mirian 

1 Docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Vale do Gorutuba – 
FAVAG. 

Objetivo: Avaliar o papel do profissional enfermeiro na assistência ao 

doente renal crônico submetido ao tratamento hemodialítico. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura na qual, 

foi extraída informações de artigos científicos, sobre assistência do 

enfermeiro no tratamento hemodialítico. Resultados: Na hemodiálise 

o enfermeiro torna-se uma presença constante na instituição, sendo 

um elemento de maior vínculo com o paciente, acarretando parte de 

suma importância, como educadores na saúde, transmissão de 

segurança e apoio quando necessário para os pacientes. Com base em 

estudos científicos, apontam que a assistência de enfermagem ao 

paciente com insuficiência renal crônica, deve ter como foco principal 

a orientação, educação a assistência de enfermagem ocorre de 

maneira permanente nos centros de hemodiálise a cada encontro 

durante as sessões de diálise. É de fundamental importância ressaltar 

que o desafio nesse processo educacional deve estar direcionado para 

a adesão ao tratamento e pela indispensável mudança nos hábitos de 

vida deste paciente hemodialítico. Conclusão: O conhecimento do 

enfermeiro na assistência de enfermagem ao paciente renal crônico, 

possibilitará os benefícios do paciente durante e após os 



procedimentos do tratamento, proporcionando também bem-estar e 

uma assistência de excelência. 

Palavras-chave: Doença renal crônica. Hemodiálise. Assistência. 

Qualidade de vida. 

 

  



O USO DA INTERNET BRASILEIRA NO DIAGNÓSTICO 
DE CÂNCER INFANTIL 

Julio César Figueiredo Junior1; Jáiksa Rosecraly Saturnino de Souza1; Larah de Souza 
Baldez2; Moniely Dias Aguiar2; Tadeu Nunes Ferreira3; Juliana Andrade Pereira4 

1 Acadêmico (a) de enfermagem pela Faculdade de Saúde Ibituruna- FaSI. 2 Acadêmica 
de enfermagem pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas- Funorte. 3 Enfermeiro 

pela Universidade Estadual de Montes Claros, Professor pelas Faculdades Unidas do 
Norte de Minas – Funorte, Faculdade de Saúde Ibituruna- FaSI. 4 Enfermeira pelas 

Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, Especialista em Saúde da Família, 
Didática e Metodologia do Ensino Superior – pela Universidade Estadual de Montes 

Claros, Mestranda em Ensino e Saúde pela Universidade Federal do Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM. 

Objetivo: Analisar a abordagem sobre o diagnóstico do câncer infantil 

em sites disponíveis na internet brasileira no período de janeiro de 

2016 a janeiro de 2017. Metodologia: Trata-se de estudo de caráter 

exploratório e de análise quantitativa, e a pesquisa foi realizada na 

rede mundial de computadores (World Wide Web) em sites 

eletrônicos que tratam especificamente do tema câncer infantil, 

direcionado para a população leiga e que tenham o domínio “org”, 

“br” e “gov”. Utilizou-se formulário específico para avaliação dos 

sites, e em seguida os dados foram tabulados e analisados pelos 

pesquisadores. Resultados Trinta sites foram analisados, os quais 

apontaram para o fato de que são projetados com a preocupação de 

facilitar o entendimento e acesso dos usuários, atendendo todas as 

suas necessidades. Os objetivos de cada página são claramente 

identificados, pois dispõem de informações como: o que é câncer, 

prevalência, sinais e sintomas, diagnóstico diferencial (tipos de 

câncer) e tratamento, de maneira organizada. O conteúdo reflete o 

objetivo dos sites, pois todos abordam informações sobre o câncer 

infantil, atendendo as expectativas e necessidades dos usuários, 



sendo estas informações encontradas com facilidade. Sendo assim, o 

sistema informatizado em rede, em última instância, é um artefato 

que media o usuário com as informações de seu interesse. Conclusão: 

Observa-se que, de um modo geral, os sites especializados em 

informações sobre câncer da amostra analisada demonstram atender 

a expectativa da população leiga que os acessa. 

Palavras-chave: Oncologia. Infantil. Mídia. Diagnóstico. Internet. 

 

  



OS DESAFIOS ANDRAGÓGICOS DA PREVENÇÃO DO 
CÂNCER DE MAMA 

Lorena Braga de Carvalho1; Mariana Guedes de Rezende1; Humberto Gabriel 
Rodrigues2 

1 Acadêmica de Enfermagem, FASA, Montes Claros – MG. 2 Docente nas Faculdades 
Santo Agostinho de Montes Claros e Faculdades Integradas Pitágoras de Montes 

Claros (FIP-MOC), Montes Claros – MG. 

Objetivo: Analisar de forma sistemática os fatores que impedem à 

adesão de mulheres a prevenção do câncer de mama. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão Integrativa Sistematizada com base nos 

dilemas estabelecidos. Através de busca online de produções 

científicas nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online, 

Instituto Nacional do Câncer, Literatura Latino-Americana da Saúde, 

Biblioteca Virtual da Saúde, Ministério da saúde e a Organização 

Mundial de Saúde. Como critério para a seleção da amostra 

estabeleceu-se artigos com período de publicação entre 2000 a 2017, 

utilizando-se como Descritores em Ciências da Saúde “Prevenção”, 

“Andragogia”, “Promoção em saúde” e “Câncer de mama”. 

Resultados: Com base nos estudos realizados, foi constatado que os 

fatores sexuais e escolaridade estão em primeiro lugar no percentual 

de aspectos que impedem a adesão a métodos preventivos do câncer 

de mama. Seguidos a estes aspectos, em terceiro lugar vem o perfil 

socioeconômico e demográfico e em quarto, a autoestima feminina. 

Sucessivamente apresentam-se os fatores de idade, percepção do 

parceiro, hereditariedade, medo do tratamento, campanhas de 

prevenção, saúde, aspectos culturais e, por último, mas não menos 

importante a condição de ter filhos. Conclusão: Diante dos dilemas 

analisados, verifica-se a necessidade dos profissionais de saúde 



utilizar de andragogia como forma de transmitir conhecimentos 

sobre a prevenção do câncer mamário, ressaltando a importância da 

percepção dos sinais e sintomas ao exame de palpação, casos da 

doença na família e idade da mulher, dessa forma, dirimindo as 

dúvidas e receios femininos e buscando aumentar sua adesão aos 

métodos preventivos e detecção precoce desse grave problema de 

saúde pública. 

Palavras-chave: Prevenção. Andragogia. Promoção em saúde. Câncer 

de mama. 

  



PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATUTA 

Bruna Fernandes Lima Santos1; Priscilla Ruas Soares1; Alanna Fernandes Paraíso2 

1 Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho - Montes Claros- MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho - Montes Claros- MG. 

Objetivo: Descrever a ocorrência de parasitoses intestinais em 

crianças e adolescentes, identificar os principais fatores de risco 

ambientais e socioeconômicos relacionados a sua distribuição nas 

diversas regiões do país. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo 

revisão integrativa da literatura. Os artigos científicos foram 

selecionados através da busca nas bases de dados online Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS Enfermagem). Como critérios para a seleção da 

amostra, estabeleceu-se o período de publicação a partir de Janeiro de 

2006 a Dezembro de 2016. Utilizamos como Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS): Parasitoses Intestinais, Prevalência, Crianças, 

Adolescentes e Fatores de Risco. Nas bases de dados pesquisadas 

foram encontrados 493 artigos, destes 493 artigos, 15 estavam 

relacionados à temática, ao objetivo desse estudo e contemplavam os 

critérios de inclusão estabelecidos. Resultados: Os resultados 

apontaram prevalência para os seguintes protozoários: Entamoeba 

coli, Giardia lamblia e Ascaris lumbricoides.  Existe uma relação entre 

parasitoses intestinais e o estilo de vida a partir das bases 

socioeconômicas e ambientais. Itens como a escolaridade das mães, 

situação social e econômica da família, situação sanitária adversa, 



todos aliados à ausência de uma educação que qualifique o indivíduo 

na busca de sua proteção em suas próprias práticas cotidianas. 

Conclusão: Conclui-se que é necessário investir em campanhas 

educativas que atinjam todas as populações, especialmente as mais 

carentes e que fatalmente tem menos acesso a informação. 

Palavras-chave: Parasitoses Intestinais. Prevalência. Crianças. 

Adolescentes. Fatores de Risco. 

 

  



PARTO HUMANIZADO 

Sabrina Alves dos Santos1; Antônia Ribeiro1; Adélia Dayane Guimaraes Fonseca2 

1 Discente de Enfermagem. Instituto Educacional Santo Agostinho, Montes Claros, 
Minas Gerais, Brasil. 2 Doutoranda em Ciências da Saúde. Docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem. Instituto Educacional Santo Agostinho, Montes Claros, 
Minas Gerais, Brasil. 

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo analisar as evidências 

científicas acerca do parto humanizado. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão integrativa a qual tem a finalidade de reunir, avaliar e 

sintetizar os resultados de pesquisa sobre o parto humanizado, cujas 

fontes de pesquisa foram as seguintes bases de dados eletrônicos: 

LICACS e BDENF que versam acerca do tema proposto. Utilizou-se os 

descritores: Parto humanizado, parto e assistência humanizada. 

Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2007 

a 2017 e escritos na língua portuguesa. Resultados: A amostra final foi 

constituída por um total de 16 artigos. A leitura crítica dos artigos 

possibilitou a criação de 3 categorias temáticas, a saber: 

Principais conceitos sobre parto humanizado; Percepção da equipe 

de Enfermagem frente ao Parto Humanizado e Percepção das 

puérperas quanto à humanização do parto. Conclusão: O estudo 

demonstra em sua maioria a importância da assistência humanizada 

e as informações necessárias que devem ser passadas a cada gestante 

a respeito do período gravídico, parto e pós parto. 

Palavras-chave: Parto humanizado. Parto. Assistência humanizada. 

  



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO 

AMBULATORIAL DE MONTES CLAROS 

Andréia Luciana Soares da Silva1; Dayane Figueiredo Prates1; Alanna Fernandes 
Paraíso2 

1 Discente do curso de enfermagem das Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros – 
Minas Gerais. 2 Doutoranda em Ciências da Saúde. Professora do curso de Graduação 

em Enfermagem das Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Avaliar o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com 

câncer atendido em hospital de referência e relacionar a doença com 

fatores de risco mediante a ocupação profissional. Metodologia: 

Estudo epidemiológico descritivo e quantitativo de todos os casos de 

câncer diagnosticados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2016, no Ambulatório de Oncologia Clínica Irmã Malvina no 

Hospital nossa Senhora das Mercês em Montes Claros, Minas Gerais. 

Foram analisados 1.372 prontuários eletrônicos, destes, selecionou-se 

743 por possuírem critérios para o estudo. Resultados: Dos 743 

pacientes analisados, 44,8 apresentaram o adenocarcinoma como tipo 

histológico, a média de idade foi acima de 60 anos compreendendo 

57,5% e 50,2% eram tabagistas e etilistas. O estadiamento 2 

predominou-se em 30,4%. E o tratamento mais indicado foi à 

quimioterapia com 58,1%. A ocupação profissional mais acometida 

foram os Trabalhadores agropecuários em geral somaram-se 40,8% e 

o sistema digestório foi o mais atingido com 29,7%. A microrregião de 

Montes Claros contemplou 38,6% de todos os casos. Conclusão: O 

perfil clinico e epidemiológico dos pacientes com neoplasia maligna 

atendidos no ambulatório do Hospital Nossa Senhora das Mercês se 

apresenta com predomínio de pacientes do sexo masculino, casados 



com idade de 1 a 100 anos, de ocupação agropecuários em geral, 

precedentes de Montes Claros, tendo como principais fatores de risco 

o tabagismo e etilismo e os agrotóxicos. Sendo o câncer do sistema 

digestório o mais prevalente, o tipo histológico adenocarcinoma 

predominante, tendo o estadiamento 2 em maior proporção e o 

tratamento mais utilizado foi a quimioterapia.   

Palavras-chave: Quimioterapia. Neoplasia maligna. Enfermagem 

oncológica.  

  



PERFIL DOS PESQUISADORES CADASTRADOS NA 
PLATAFORMA LATTES NAS INSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS ENTRE 2000 E 2016 

Daniela Paola Santos de Paula1; Rosimara Viana dos Santos1; Reinaldo da Silva1; Luiz 
Fernando Pereira Silva1; Edlaine Fatima Araújo Castro1; Alanna Fernandes Paraíso1 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Identificar o perfil dos pesquisadores vinculados a 

instituições de ensino superior brasileiras cadastrados na Plataforma 

Lattes no período de 2000 a 2016. Metodologia: Consiste em uma 

revisão integrativa, realizada mediante busca nas bases de dados 

disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ), através dos descritores 

“Pesquisadores” “Instituições Brasileiras” “Plataforma Lattes”, ao 

final da busca foram encontrados dados referentes a 217.741 

pesquisadores vinculados ao CNPQ. Resultados: De acordo com a 

Plataforma Lattes do total pesquisadores, 108.190 pertencem ao sexo 

feminino, destes 44.337 são Mestres e 63.853 Doutores. Dos 109.551 que 

pertencem ao sexo masculino, 38.984 são Mestres e 70.567 Doutores. 

Os pesquisadores Mestres graduados em Ensino Superior Público 

somam 60.345 e no Privado este número cai para 42.948. Já os 

pesquisadores Doutores com graduação no Ensino Superior Público 

totalizam 90.809 e no Privado são apenas 23.841. Grande maioria dos 

mestres e doutores concentram se nas grandes áreas das Ciências 

Agrárias, da Saúde, Biológicas, Humanas e Exatas. No tocante à área 

das Ciências da Saúde, cerca de 16.678 são Mestres e 13.663 Doutores. 



Conclusão: Diante disso, percebe-se que conhecer o perfil dos 

pesquisadores vinculados à CNPq é de suma importância para a 

comunidade científica, uma vez que sua atuação na pesquisa 

contribui para o desenvolvimento científico nacional e 

reconhecimento das instituições de pesquisa brasileiras pela 

comunidade internacional. 

Palavras-chave: Pesquisadores. Instituições. Ciências da Saúde. 

  



PERFIL ELETROCARDIOGRÁFICO DE PACIENTES 
ATENDIDOS PELA REDE DE TELEASSISTÊNCIA EM 

MONTES CLAROS-MG 

Rosimara Viana dos Santos1; Isabela Soares Lopes1; Humberto Gabriel Rodrigues2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Identificar o perfil eletrocardiográfico de pacientes 

atendidos pela Rede de Teleassistência em Montes Claros-MG. 

Metodologia: Trata-se de estudo de abordagem quantitativa, 

transversal e descritivo. O estudo foi realizado com pacientes 

submetidos ao exame de eletrocardiograma com seus respectivos 

laudos atendidos no ano de 2013 a 2016, na Estratégia Saúde da Família 

nas ações itinerantes do Grupo de Enfermagem e Engenharia 

Biomédica Aplicada na área urbana e rural da cidade de Montes 

Claros, Minas Gerais. O trabalho foi submetido e aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa sob protocolo número 2.002.390. 

Resultados: Foram analisados os laudos de 3.341 pacientes, 89,6 % 

moradores da zona urbana de Montes Claros. A prevalência dos 

fatores de riscos para doenças cardiovasculares foram bastante alta, 

principalmente associada a obesidade com 27,5% (n-674) e a 

hipertensão arterial sistêmica com 26,8% (n-658). Conclusão: Conclui-

se que, dentre os pacientes analisados, a maioria que fazem o uso de 

ECG são do sexo feminino (64%) e acima de 46 anos (67,4), são 

normotensos (71%) e apresentam sobrepeso ou obesidade (59%) e os 

principais sintomas que levam a realização desse exame são dispneia 

25,7%, palpitação 23,4%, tonteira 23,0% e sudorese com 12,7%.  



Aproximadamente metade dos ECGs (49,9%) se revela normais e as 

principais alterações observadas foram alterações inespecíficas da 

repolarização ventricular seguidos por Arritmias sinusal e alterações 

secundários de repolarização ventricular. 

Palavras-chave: Precordialgia. Eletrocardiográfico. 

Eletrocardiograma. Doenças Cardiovasculares. 

  



PREVALÊNCIA DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE 
PIRAPORA, MINAS GERAIS, BRASIL 

Gerlice Alves Pereira1; Jéssica Martins de Faria1; Adélia Dayane Guimarães Fonseca2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 2 Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 

Mestre em Ciências da Saúde. 

Objetivo: Analisar a prevalência, o perfil sócios demográficos e as 

classificações operacionais da Hanseníase em pacientes atendidos 

nos serviços públicos de saúde de um município ao norte de Minas 

Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, 

quantitativo e descritivo, com uso de dados secundários. A pesquisa 

foi realizada no município de Pirapora, especificamente, no setor de 

Vigilância Epidemiológica. A extração dos dados foi realizada a partir 

dos registros digitais das Fichas de Notificação Compulsórias de 

Hanseníase referentes ao período de 2013 a 2016. Os dados foram 

consolidados em um banco e, então, foram conduzidas as análises 

descritivas utilizando-se o excel 2013. Resultados: A prevalência da 

Hanseníase no período analisado (2013 a 2016) foi de 80 casos, com 

uma frequência maior de casos (n=25) no ano de 2013. No que tange ao 

gênero, a maioria (n=60) eram do gênero masculino. E quanto à etnia 

houve uma maior prevalência de indivíduos brancos acometidos. No 

que diz respeito à idade dos casos, a mínima encontrada foi de 16 e a 

máxima de 50 anos.  Em relação à classificação operacional, (n=55) 

foram classificados como paucibacilar, ao passo que 25 foram 

classificados como multibacilar. Conclusão: Pôde-se concluir que 

houve uma redução na prevalência da hanseníase entre 2013 a 2016 

no município avaliado, reforçando a importância de se detectar e 



tratar precocemente os casos, garantindo também a redução de novos 

casos. 

Palavras-chave: Hanseníase. Epidemiologia. Prevalência. 

  



PREVALÊNCIA DE MICRORGANISMOS EM ITU EM 
PACIENTES DE ONCOLOGIA E DOS QUE FAZEM O USO 

DE CISTOSTOMIA 

Sara Emanuele Santos Ferreira1; Luis Eduardo Barbosa1; Gabriel Garcia Godoy1; Thales 
de Almeida Pinheiro2; Talita Antunes Guimarães2 

1 Acadêmicos do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho. 2 Professor das 
Faculdades Santo Agostinho e das Faculdades Integradas Pitágoras do Norte de Minas 

– FIPMOC, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes 
Claros.³Professora do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Doutora em 

Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. 

Objetivo: Descrever a prevalência dos microrganismos causadores de 

ITU em pacientes de oncologia e de dos que fazem uso de cistostomia. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo desenvolvido a partir 

de revisão de artigos científicos, publicados entre 2012 e 2017, 

disponíveis nas bases do Scielo e PubMed. Resultados: Verificou-se 

que pacientes que fazem o uso da sonda apresentam dificuldade em 

eliminar a urina e com isso aumenta a proliferação de 

microrganismos, causando infecção. Verificou-se que o principal 

causador da ITU nesses pacientes é a P. aeruginosa, pois o agente 

necessita de um ambiente com água para se multiplicar (ex: bolsa 

coletora com urina). Nos pacientes oncológicos, o resultado foi 

semelhante aos pacientes que fazem uso de sonda, mas por causas 

diferentes. Esses pacientes são, geralmente, imunocomprometidos e 

passam por longos períodos de internação, favorecendo a colonização 

e a ITU por microrganismos de origem hospitalar. Conclusão: 

Conclui-se que P. aeruginosa é o principal microrganismo causador 

de ITU em pacientes com cistotomia e que a imunossupressão é o 

principal fator relacionado as infecções em pacientes oncológicos. 



Palavras-chave: Infecção. Infecção Hospitalar. Urina.  Cistostomia. 

Oncologia. ITU.  



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À 
INCAPACIDADE FUNCIONAL PARA ATIVIDADES 
BÁSICAS E INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA EM 

IDOSOS 

Sara Saraiva Vória1; Shirley Ferreira Brito1; João Marcus Oliveira Andrade2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 

Objetivo: Identificar prevalência e fatores associados à incapacidade 

funcional para Atividades Básicas e Instrumentais de Vida Diária 

(ABVD e AIVD) entre idosos atendidos pela Estratégia Saúde da 

Família em Montes Claros, Minas Gerais. Metodologia: Estudo 

transversal analítico, realizado com 71 idosos da Estratégia Saúde da 

Família Santo Antônio II E III, Montes Claros, Minas Gerais. Para 

avaliação das ABVD utilizou-se a escala de Katz e para as AIVD, a 

escala de Lawton e Brody. Caracterizou-se incapacidade funcional 

para ABVD o escore de pontuação: zero a dois pontos - dependência 

importante; três a quatro pontos - dependência parcial; cinco a seis 

pontos – independência. Para as AIVD foram seguidos os escores: ≤ 5 

pontos – dependência total; entre 5 e 20 pontos – dependência parcial; 

21 pontos – independência. Para análise de associação foi utilizada a 

análise bivariada por meio do teste chi-square de Pearson, com 

p<0,05. Resultados: Observou-se predomínio do sexo feminino (n=48; 

65,7%), com idade entre 60-69 anos (n=29; 41,4%), da religião católica 

(n=44; 62,9%), com cônjuge (n=40; 57,1%). Identificou-se prevalência 

de incapacidade (parcial ou importante) para ABVD de 10% (n=7) e 

para as AIVD de 62,9% (n=44). As ABVD mais comprometidas foram 



vestir-se (n=5; 7,1%) e movimentar-se (n=5; 7,1%). Já as AIVD foram 

cuidar da casa (n=37; 52,8%) e deslocar-se (n=20; 28,6%). Observou-se 

associação estatística entre as AIVD com a idade (p<0,001). Não foram 

observadas diferenças estatísticas entre as ABVD e as variáveis sócias 

demográficas. Conclusão: A maior prevalência de incapacidade 

funcional para AIVD, em especial para cuidar da casa e deslocar, 

correlacionando-se com a idade dos idosos.  

Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Independência. Autonomia. 

  



PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO VILA ANÁLIA EM MONTES 

CLAROS – MINAS GERAIS 

Rosimara Viana dos Santos1; Debora Cristina Lopes1; Yury Arcady Siqueira de 
Almeida1; Rosineide Viana dos Santos1; Isabella Soares Lopes1; Adelia Dayane 

Guimarães Fonseca2; Ana Isabel de Oliveira Neta2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros-Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros-Minas Gerais. 

Objetivo: Descrever o processo de territorialização na área de atuação 

da Estratégia Saúde da Família (ESF), do Vila Anália, no município de 

Montes Claros/MG. Metodologia: Este estudo consiste em um relato 

de experiência acerca do processo de territorialização da área de 

abrangência ESF Vila Anália, realizado pelos acadêmicos do 8º período 

de enfermagem das faculdades Santo Agostinho, no mês de agosto de 

2017. Resultados: A ESF Vila Anália está situada na região leste da 

cidade, atualmente atende 2.520 famílias cadastradas. Para realização 

da territorialização, primeiro foi utilizado um mapa base já existente 

na área de cobertura, o qual é dividido em microáreas, de 

responsabilidade de um agente comunitário de saúde.  A cada área 

inspecionada in loco foi identificado e registrado o nome das ruas, 

número das residências, pontos comerciais, pontos de transporte 

público e microáreas de risco. A tarefa de territorialização adquire, 

pelo menos, três sentidos diferentes e complementares: demarcação 

de limites das áreas de atuação dos serviços; reconhecimento do 

'ambiente' da população, da dinâmica social existentes nessas áreas e 

estabelecimento de relações horizontais com outros serviços 

adjacentes e verticais, como centros de referência. Conclusão:  O 



enfoque do território na Atenção Primária à Saúde permite delinear e 

caracterizar a população e seus problemas de saúde, a criação de 

vínculo e responsabilidade entre os serviços de saúde e usuários 

propiciando o acesso dos usuários-trabalhadores ao serviço, bem 

como a avaliação dos impactos das ações. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Território. Estratégia 

Saúde da Família. 

  



PROGRAMA MÃE GORUTUBANA: PERCEPÇÃO DO 
USUÁRIO DE JANAÚBA – MINAS GERAIS 

Thais Emanuely de Freitas Teixeira1; Juscileia Aparecida Ferreira1; Leiziane Nunes 
Fonseca1; Lilianne Pereira Farias1; Talita Antunes Guimarães2 

1 Discente do curso de Enfermagem da FAVAG Faculdade Vale do Gorutuba. 2 Docente 
do curso de Enfermagem e Farmácia da FAVAG Faculdade Vale do Gorutuba e 

Faculdades Santo Agostinho. 

Objetivo: Analisar a percepção das gestantes frente aos propósitos e 

benefícios do Programa mãe Gorutubana. Metodologia: Pesquisa 

aplicada com fim exploratório, considerando a relação dinâmica entre 

as teorias propostas e a realidade do Programa Mãe Gorutubana. 

Utilizado o método de amostragem em junho de 2016 na Unidade 

Básica de saúde, através de questionário específico elaborado pela 

equipe, voltado para as gestantes cadastradas. Foram entrevistadas 

20 gestantes, aquelas que decidiram participar da pesquisa, foram 

convidadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados: Apesar de todas as entrevistadas estarem cadastradas no 

programa, cinco delas (17%) desconhecem esta condição. E mesmo as 

que afirmaram serem cadastradas, não souberam explanar sobre o 

motivo da adesão, algumas ainda foram diretas em afirmar que não 

sabem de que se trata. Diante a autopercepção do programa a grande 

maioria das participantes (62%) relatou não possuir conhecimento 

sobre o mesmo. E (70%) não sabem sequer os benefícios, que por 

questões obvias, é o fator que mais atrai. Indagadas sobre terem 

participado de reuniões, 63% relataram que participaram de 

consultas com dentista e/ou reuniões com nutricionista. Sobre a 

importância da educação em saúde para gestantes evidenciaram que 

mesmo sabendo, não sabem explanar o porquê e nem em que essa 



educação seria importante. Conclusão: A pesquisa apontou a 

existência de falta de observação aos procedimentos de 

esclarecimento voltados aos usuários, sobre a real finalidade 

assistencial do programa. As gestantes foram cadastradas quase que 

de forma compulsória, sem terem sido orientadas sobre importância 

do projeto. 

Palavras-chave: Gestantes. Pré-natal. Programa de educação. 

  



QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: UM ESTUDO 
BIBLIOGRÁFICO 

Joyce Thais Ribeiro Ferreira1; Meirislane da Conceição Ferreira de Jesus1; João Marcus 
Oliveira Andrade2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros-Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros-Minas Gerais. 

Objetivo: Identificar na produção científica nacional os aspectos 

relacionados à qualidade de vida de idosos. Metodologia: Consiste em 

uma revisão narrativa da literatura produzida por meio de artigos 

científicos obtidos nas bases de dados Medical Literature Analysis e 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), publicados no período de 2008 a 2016. Foram 

utilizados os descritores: qualidade de vida, envelhecimento e idoso. 

Ao final das etapas de seleção, foram incluídos no estudo 17 artigos 

científicos. A análise se deu a partir de duas categorias temáticas: 1. 

Qualidade de vida e envelhecimento; 2. Fatores influenciadores da 

qualidade de vida em idosos. Resultados: Os resultados mostraram 

que a qualidade de vida é um fator diretamente afetado com o 

envelhecimento, tendendo a sua piora com o aumento da idade. 

Inúmeros fatores interferem na qualidade de vida do idoso, como 

declínio o cognitivo/funcional e o acúmulo de comorbidades, que 

afetam diretamente as atividades de vida diária, comprometendo o 

fator qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se que a qualidade de vida 

sofre influência direta do processo de envelhecimento, sendo afetada 

por fatores como declínio cognitivo, funcional, comorbidades e idade. 



Palavras-chave: Idoso. Qualidade de vida. Envelhecimento.  



QUEDAS EM IDOSOS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Ana Lucia Gomes Dias¹; Luana Oliveira Zuba¹; João Marcus Oliveira Andrade² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros Minas Gerais. 

Objetivo: Identificar na produção científica nacional os aspectos 

relacionados à queda em idosos. Metodologia: Consiste em uma 

revisão narrativa da literatura produzida por meio de artigos 

científicos obtidos nas bases de dados Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, publicados no período 

de 2011 a 2016. Foram utilizados os descritores: acidentes por quedas, 

envelhecimento e idoso. Ao final das etapas de seleção, foram 

incluídos no estudo 20 artigos científicos. A análise se deu a partir de 

duas categorias temáticas: 1. Fatores de risco para quedas; 2. 

Mecanismos de proteção e prevenção de quedas. Resultados: Os 

resultados mostraram que os fatores de risco envolvem 

características dos sujeitos e do ambiente no qual estão inseridos, 

sendo os primeiros associados ao processo de envelhecimento e de 

difícil controle. Os fatores ambientais estão associados ao processo de 

locomoção dos idosos. Os mecanismos de proteção e controle são 

diversos e envolvem ação conjunta entre idoso, família e profissionais 

de saúde. Observa-se que a mudança do ambiente faz-se como 

medida efetiva. Conclusão: Conclui-se que a ocorrência de quedas em 

idosos torna-se um grande desafio para a família e profissionais de 

saúde, sendo influenciada por diversos fatores pessoais e ambientais. 

Palavras-chave: Idoso. Acidentes por Quedas. Envelhecimento.  



SÍNDROME DE BURNOUT EM ESTUDANTES DA ÁREA 
DA SAÚDE 

Rosimara Viana dos Santos1; Raquel Edna Silva Rocha3; Vivianne Margareth Chaves 
Pereira Reis2; Valdira Viera de Oliveira2; Adélia Dayane Guimarães Fonseca2; Ana 

Izabel de Oliveira Neta2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. 2 Docente 

do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento 
Humano Santo Agostinho, Montes Claros – Minas Gerais. ³ Enfermeira. Hospital de 

Francisco Sá. 

Objetivo: Identificar fatores associados ao agravo da Síndrome 

Burnout entre os graduandos dos cursos da área da saúde das 

Faculdades Integradas Pitágoras. Metodologia: Trata-se de um estudo 

quantitativo, transversal e analítico. A população do estudo foi 

composta de 917 alunos matriculados na área de saúde (Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Psicologia) das 

Faculdades Integradas Pitágoras. A amostragem foi do tipo aleatório. 

Os integrantes que atenderam aos pré-requisitos de participação 

foram selecionados aleatoriamente considerando-se os critérios de 

inclusão e não inclusão. Para verificar a presença da Síndrome de 

Burnout utilizou-se o questionário MBI-SS (Maslach Burnout 

Inventory/ Student Survey). Resultados: O estudo revelou que 462 

indivíduos (85,6%) da amostra não apresentaram a síndrome de 

Burnout e 78 indivíduos apresentam a síndrome (14,4%). Com relação 

às características sociodemográficas, os alunos são, em maioria, do 

sexo feminino (66,5%), não tem trabalho remunerado (75%), estuda em 

período integral (30,9), já estão cursando os períodos finais do curso 

(50,4), são estudantes do curso de medicina (62,4%), de cor não branca 

(53,9%) e sem companheiro (63,1%). Quanto às características 



comportamentais, a maioria da amostra tem as melhores 

expectativas (64,3%), apresenta desempenho ótimo (60,9%), avaliam o 

desempenho dos professores como competente (75,4%), possui boas 

condições materiais (84,1%), o curso é financiado pela família (67,6%), 

nunca tomou medicação por causa do curso (64,8), nunca pensou em 

desistir (74,8%). Conclusão: As principais variáveis associadas ao 

agravamento da síndrome foram: desempenho ruim do aluno no 

curso, professores incompetentes em sala de aula e o pensamento do 

aluno em desistir do curso. 

Palavras-chave: Síndrome. Burnout. Saúde. Acadêmicos. 

  



STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: MEDIADOR 
CONTÍNUO DE ESTRATÉGIAS DE VIRULÊNCIA 

Mayra Santos Prates1; Talita Antunes Guimarães2; Thales de Almeida Pinheiro3 

1 Acadêmica do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 
Docência no Ensino   Superior e em Direito do Trabalho e Previdenciário (FASA), 

Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Norte do Paraná. 2 

Professora do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Doutora em 
Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. 3 Professor do Curso 

de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em Ciências da Saúde pela 
Universidade Estadual de Montes Claros. 

Objetivo: Conhecer as características do Streptococcus pneumoniae 

como mediador de estratégias de virulência. Metodologia: Trata-se de 

um estudo descritivo desenvolvido a partir de uma revisão de artigos 

científicos encontrados no Scielo e Google Scholar publicados entre 

2012 e 2017. Resultados: O Streptococcus pneumoniae é um 

estreptococo gram-positivo que pode causar diferentes tipos de 

infecções, como otite média, meningite, bacteremia, sepse e 

endocardite, acomete o trato respiratório superior e, a depender do 

estado imune do hospedeiro, pode avançar para doenças invasivas. Os 

fatores de virulência do Streptococcus pneumoniae estão associados 

à capacidade de evasão da fagocitose pelo bloqueio ou detecção de 

componentes opsônicos e presença da cápsula polissacarídica, 

localizada na superfície do micro-organismo, o que dificulta o 

reconhecimento do sistema imunológico pelas células fagocitárias. 

Possui a capacidade natural de sofrer transformações genéticas que 

podem resultar em mudanças importantes para a continuidade de 

suas estratégias de virulência, além de conferir proteção contra o 

efeito bactericida de agentes prejudiciais ao DNA, em contrapartida, 

outro estudo demonstrou que a virulência desta bactéria pode 



diminuir significativamente após mutações em alguns de seus genes 

de proteínas. Conclusão: Com o rápido aumento de bactérias 

resistentes, novos genes de virulência precisam ser identificados e a 

resistência a medicamentos deve ser minuciosamente investigada 

para que se obtenha eficácia no tratamento empírico das doenças 

pneumocócicas. 

Palavras-chave: Fatores de Virulência. Streptococcus pneumoniae. 

Resistência a medicamentos.  



TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS NO GRUPO 
ESCOTEIRO GUIMARÃES ROSA 92° MG: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Rosimara Viana dos Santos1; Bruno Lopes Pereira1; Rafael Messias de Oliveira1; Raquel 
Edna da Silva Rocha5; Kenya Marielle Almeida e Silva3; Maria Letícia Moreira 

Ibrahim4; Alanna Fernandes Paraíso² 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 2 Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 3 

Enfermeira docente da UNIMONTES, Especialista em Saúde da Família. 4 Enfermeira 
do Hospital Universitário Especialista em Administração Hospitalar. 5 Enfermeira. 

Hospital de Francisco Sá. 

Objetivo: Capacitar os integrantes do Grupo Escoteiro Guimarães 

Rosa 92°MG em Montes Claros, abordando curso de Primeiros 

Socorros, técnicas de imobilização e transporte de vítimas de 

acidente. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, feito por 

meio de treinamento realizada por acadêmicos do curso de graduação 

em Enfermagem e acompanhados por uma enfermeira, na sede do 

grupo escoteiro localizado na Escola Cristina Guimarães Rosa. O 

público alvo foram os membros juvenis lobinhos, escoteiros, sênior e 

pioneiros. Foram abordados na perspectiva adquirir o conhecimento 

sobre os temas proposto e a oportunidade de aprimorar as técnicas 

ensinadas na sede. O treinamento fez parte para a conquista de 

especialidade, que são habilidades adquiridas pelos jovens para a 

utilização na comunidade, exercitando assim, valores de cidadania e 

solidariedade. Resultados: Foram utilizadas simulações no qual os 

escoteiros participaram e tiveram a oportunidade de colocar em 

pratica tudo que foi ensinado. O treinamento realizado foi satisfatório 

tirando muitas dúvidas importantes principalmente sobre a parada 

cardiorrespiratória e sobre as técnicas de desobstrução de vias aéreas, 



demonstrando o quanto é importante à educação em saúde para os 

membros juvenis. Conclusão: O treinamento recebido é muito 

importante para formação do jovem, ampliando o seu conhecimento 

e tornando-o a cada dia uma pessoa mais atuante na sociedade, 

sempre preparado para as mais diversas situações onde ele possa 

colaborar.   

Palavras-chave:  Educação em Saúde. Treinamento. Primeiros 

Socorros.  



USO DA MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO AO 
PACIENTE DOENTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Denise Pereira de Oliveira¹ ; Nilcelly Nayara Santos Silva² ; Alanna Fernandes Paraíso² 

1 Discente do Curso de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho. 2 Mestre em Ciências 
da Saúde (Unimontes). Docente da Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 

Santo Agostinho. 

Objetivo: O uso da música como estratégia de cuidados ao paciente 

doente, através da perspectiva da Musicoterapia, credencia o 

cuidador a operar em quatro dimensões humanas do cuidado: física, 

mental, emocional e a espiritual, método que caracteriza uma 

abordagem holística. Metodologia: Através de uma revisão 

integrativa e relatos de experiências clínicas reportadas na 

bibliografia existente sobre seus efeitos benéficos ao paciente, foram 

consultadas as bases de dados LILACS e SCIELO, periódicos e 

publicações eletrônicas pertinentes ao período de 2007 a 2017. 

Resultados: Foram previamente selecionados 118 artigos e excluídos 

por não apresentar dados substanciais para a revisão 48 artigos. 

Trabalhou-se com a amostra inicial de 74 artigos e final 22 artigos, cujo 

quais foram devidamente selecionados para a presente revisão 

integrativa. Conclusão: Conclui-se que a musicoterapia pode ser 

utilizada em associação à assistência de enfermagem, pois juntos 

proporcionam tranquilidade, distração, socialização e recordações de 

caráter positivo, influenciando o indivíduo como um todo, 

constituindo um recurso terapêutico. 

Palavras-chave: Música. Musicoterapia. Cuidado. Paciente. 

Benefícios.  



USO DA TECNOLOGIA LEVE-DURA NA COMUNICAÇÃO 
DO CUIDADO: UMA ANÁLISE DOS REGISTROS DE 

ENFERMAGEM 

Luiz Fernando Pereira da Silva1; Maria Cristina Silva Viana1; Matheus Felipe Alves1; 
Marcelo Ribeiro de Oliveira1; Rosana Franciele Ruas2 

1 Discente do Curso de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho. 2 Docente do Curso 
de Enfermagem Faculdades Santo Agostinho, Mestre em Enfermagem (UFMG). 

Objetivo: Verificar as conformidades dos registros de enfermagem 

nas enfermarias de um hospital do Norte de Minas. Metodologia: 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em 

setembro de 2017. A coleta de dados foi realizada através da análise de 

14 prontuários, escolhidos aleatoriamente em três enfermarias em 

um hospital em Montes Claros- MG- Brasil. Através de um formulário 

previamente descrito na literatura levantou-se informações sobre as 

anotações de enfermagem realizada pelo técnico de enfermagem; e 

baseado na resolução 358/2009 do COFEN levantou-se as 

conformidades do processo de enfermagem realizado pelo 

enfermeiro. Resultados: Dados apontam que ouve 48% de 

conformidades nos registros de enfermagem, que englobam as 

anotações de enfermagem realizada pelo profissional técnico, 

referentes aos dados gerais do cliente, dados de clínica médica e 

cirúrgica, controles de enfermagem, anotações de alta, 

redação/escrita e o processo de enfermagem, realizado pelo 

enfermeiro. No que se refere ao processo de enfermagem, composto 

por coleta de dados, diagnostico, prescrição e evolução de 

enfermagem, obteve apenas 15% de conformidade, devido à 

inexistência de diagnóstico e prescrição de enfermagem e baixa 



frequência no registro da coleta de dados 50% e evolução de 

enfermagem 21% apenas. Conclusão: Conclui-se que tais enfermarias 

precisam de adequações significativas nos registros de enfermagem. 

Enfatiza-se que o processo de enfermagem, ponto mais importante na 

organização do cuidado, revelou-se deficitário em sua implantação. 

Demonstrando má aplicação da tecnologia leve-dura, firmada no 

saber estruturado e na comunicação da assistência oferecida, gerando 

informações insuficientes para uma prestação adequada do cuidado.  

Palavras-chave: Tecnologias. Serviços de Saúde. Processos de 

Enfermagem. Registro de Enfermagem. 

  



USO DE OPIÓIDES NA PRÁTICA CLÍNICA 

Renata Kelly De Sousa Freire1; João Victor Silva Peçanha1; Alana Fernandes Paraíso2; 
Talita Antunes Guimarães2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Fazer uma revisão da dependência gerada pelo uso 

prolongado de opióides na prática clínica. Metodologia: Trata-se de 

um estudo descritivo desenvolvido a partir de uma revisão de artigos 

científicos encontrados no SciELO e Google Acadêmico publicados 

entre 2011 e 2017. Resultados: A dor é um grave problema de saúde 

pública, e os opióides são uma classe de substâncias amplamente 

utilizada na prática clínica médica para tratamento de dores agudas e 

crônicas. Esta classe de substâncias apresenta além de seus efeitos 

terapêuticos no usuário, efeitos euforizantes e prazerosos. Desta 

forma, quando se tem um uso prolongado, o paciente pode tornar se 

dependente, ou seja, seu organismo se adapta a presença contínua do 

fármaco, e passa a manifestar a síndrome de abstinência com a sua 

retirada abrupta, diminuição da dose ou utilização de antagonista. 

Para tratamento de pacientes dependentes desta droga, os opióides 

devem ser descontinuados, com redução progressiva da dose. 

Conclusão: Por um lado, o uso de opióides beneficia milhões de 

pessoas que sofrem de síndromes dolorosas, por outro pode 

acarretar, por exemplo, tolerância e dependência. Sendo assim, 

diante da impossibilidade de descarte do uso de opióides, o uso destas 

substâncias deve ser feita de forma controlada, de modo que haja uma 

administração cuidadosa e monitorada. 



Palavras-chave: Opióides. Antagonista Opióide. Dependência de 

Opióides. 

  



USO DE TESTES RÁPIDOS NA IDENTIFICAÇÃO DE 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

João Víctor Silva Peçanha1; Renata Kelly de Sousa Freire1; Alanna Fernandes Paraíso2; 
Talita Antunes Guimarães2 

1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. Montes Claros – MG. 2 Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano 
Santo Agostinho. Montes Claros-MG. 

Objetivo: Apresentar informações advindas do uso de testes rápidos 

aplicados em cães, com o intuito de identificação precoce da doença, 

através de revisões sistemáticas de literaturas e relatos de 

profissionais da Zoonoses. Metodologia: Para a realização do trabalho, 

foi efetuada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Medline, 

Scielo, Google Acadêmico e BVS que abordam o tema selecionado. 

Resultados: A partir da revisão literária e de relatos dos agentes, 

constatou-se que grande parte da população canina submetida aos 

testes teve resultado positivo. Entretanto, quando é realizado o 

exame de sorologia em laboratórios qualificados, quase metade dos 

animais considerados doentes, estão na verdade sadios.   Conclusão: 

Dessa forma, evidencia-se que os testes rápidos para a identificação 

da doença, não garantem um diagnóstico eficaz, visto que eles podem 

apresentar falsos resultados positivos devido a reações cruzadas com 

outros micro-organismos, sendo necessário, portanto, o contato 

imediato com o profissional de saúde animal responsável, assim como 

a realização de exames laboratoriais que comprovem  com exatidão a 

existência da diagnose,    a fim de que,  se evite,  a eutanásia  indevida 

de  animais, como ocorre na maioria dos casos. 

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Doenças Endêmicas. 

Zoonoses.  



UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA ATRAVÉS DA 
RELEVÂNCIA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

Julio César Figueiredo Junior1; Fylipe Guimarães Barbosa1; Stella Marys Braga Roque1; 
Fernanda Viana de Moraes1; Jáiksa Rosecarly Saturnino de Souza1; Juliana Andrade 

Pereira2 

1 Acadêmico (a) de enfermagem pela Faculdade de Saúde Ibituruna. ² Enfermeira pelas 
Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, Especialista em Saúde da Família, 
Didática e Metodologia do Ensino Superior – pela Universidade Estadual de Montes 

Claros, Mestranda em Ensino e Saúde pela Universidade Federal do Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM. 

Objetivo: Referir sobre a importância do prontuário eletrônico. 

Metodologia: Trata-se de estudo de caráter exploratório e de análise 

quantitativa, e a pesquisa foi realizada na rede mundial de 

computadores (World Wide Web) em sites eletrônicos que tratam 

especificamente do tema prontuário eletrônico. Utilizou-se 

formulário específico para avaliação dos sites, e em seguida os dados 

foram tabulados e analisados pelos pesquisadores. Resultados: O 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) consiste em um documento 

técnico de informação e comunicação do âmbito da tele-saúde que 

veio interromper o modelo tradicional de comunicação, que acredita 

ter um dos extremos um recebedor inocente e passivo. Estudos de 

recepção têm mostrado uma necessidade cada vez maior de se 

decorrer sobre a comunicação como uma prática social e cultural 

envolvendo a sociabilidade e subjetividade das pessoas nesse 

processo de comunicação. Foi possível constatar que o Prontuário 

Eletrônico do Paciente, independentemente se em suporte 

tradicional ou eletrônico, possui várias nomeações: Prontuário do 

Paciente, Prontuário Médico, Registro do Paciente entre outros. No 

entanto, independentemente de nomeação, o prontuário do paciente 



é uma forma de se guardar todas as informações pertinentes sobre o 

paciente, sejam elas informações clínicas, biológicas, diagnósticos e 

terapêuticas, às vezes individual e coletiva que serão constantemente 

atualizados. Conclusão: A utilização vários recursos tecnológicos, 

destacando-se a prontuário eletrônico como a tecnologia mais 

inovadora da saúde que a equipe multiprofissional possa desenvolver 

o seu trabalho de forma mais rápida e pratica na resolução do 

problema de saúde do seu cliente.  

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Prontuário. Saúde. 

  



UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO POR ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA 

DE MONTES CLAROS 

Juliana Andrade Pereira1; Jhuan Gabriel Martins Costa2; Julio César Figueiredo3; 
Josimara Araújo Silva4; Rosimere Gonçalves dos Santos2; Tadeu Nunes Ferreira5 

1 Enfermeira pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, Especialista em 
Saúde da Família, Didática e Metodologia do Ensino Superior – pela Universidade 

Estadual de Montes Claros, Mestranda em Ensino e Saúde pela Universidade Federal 
do Vale do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM. 2 Acadêmico de enfermagem pela 

Faculdade Santo Agostinho. 3 Acadêmico de enfermagem pela Faculdade de Saúde 
Ibituruna. 4  Acadêmica de enfermagem pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas. 5 

Enfermeiro pela Universidade Estadual de Montes Claros, Professor pelas Faculdades 
Unidas do Norte de Minas e Faculdade de Saúde Ibituruna- FaSI. 

Objetivo: Descrever o uso da tecnologia da informação e comunicação 

por estudantes de graduação da área da saúde. Metodologia: Trata-se 

de um estudo descritivo, de caráter transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado nas Faculdades Unidas do Norte de Minas-

FUNORTE com população de 319 graduandos de 7 cursos da área da 

saúde, sendo utilizado para coleta de dados um questionário de 

elaboração própria. A análise dos dados coletados foi realizada 

estatisticamente por meio do software MINITAB 17.0. Resultados: A 

sociedade atual vive em meio à globalização, processo que provoca 

modificações de maneira geral, principalmente pela necessidade da 

utilização de tecnologias como recurso para diversas funções. As 

tecnologias servem como auxilio nos processos de ensino-

aprendizagem e na área da saúde elas corroboram para a qualidade da 

assistência prestada e administração desses serviços.  A amostra foi 

composta por 233 mulheres e 86 homens; mais de 60% dos 

participantes utilizam 4 tipos de recursos tecnológicos; o recurso 



mais usado é a Internet “Google” indicado por 308 acadêmicos; 

constatou-se que 317 acadêmicos consideram que as tecnologias 

influenciam no processo ensino-aprendizagem. Conclusão: os 

acadêmicos utilizam vários recursos tecnológicos, destacando-se a 

Internet como a tecnologia mais utilizada. As tecnologias são sem 

dúvida um novo método de obtenção de conhecimento no mundo 

atual, com isso observa-se que sua influência no processo ensino-

aprendizagem é reconhecida no meio acadêmico. 

Palavras- chave: Tecnologia da Informação. Ensino. Aprendizagem. 

 

  



UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NO CUIDADO DE 
ENFERMAGEM AO DOENTE CRÍTICO EM TERAPIA 

INTENSIVA 

Julio César Figueiredo Junior1; Rayssa de Luar Oliveira Dias Teixeira1; Fernanda Viana 
de Moraes1; Ébula Miranda dos Reis1; Janaína Rocha Aguilar1; Juliana Andrade Pereira2 

1 Acadêmico de enfermagem pela Faculdade de Saúde Ibituruna- Fasi. 2 Enfermeira 
pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, Especialista em Saúde da 

Família, Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Estadual de 
Montes Claros. Mestranda em Ensino e Saúde pela Universidade Federal do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM. 

Objetivo: Descrever de acordo com a literatura sobre o uso da 

tecnologia na dedicação da enfermagem ao doente instável em 

terapia intensiva. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa 

da literatura. A coleta dos dados que ocorreu no segundo semestre de 

2017, em bancos de dados eletrônicos, a partir das bases de dados: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Base de dados da 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da saúde(LILACS). Resultados: O âmbito da intervenção à 

saúde vem sofrendo influência por mudanças desenvolvidas na área 

da tecnologia e gerando diversas perturbações e interrogações a 

respeito das vantagens, ameaças e das relações formadas entre 

trabalhadores, enfermos e o aproveitamento de máquina como 

ferramentas relevantes ao cuidado. O enfermeiro, ao identificar a 

realidade do mundo de hoje, que no zelo da enfermagem em terapia 

intensiva acontece como uma interação com as tecnologias de ponta, 

prosseguirá consideravelmente rumo ao entendimento científico que 

delas sucedem, o que lhe possibilitará um destaque na equipe de 

saúde, ao abordar tanto as recomendações e não recomendações 

quanto o má utilização das tecnologias, gerando possíveis 



alternâncias com maior domínio, o que acarretará em um aumento da 

qualificação da assistência ao doente instável. Conclusão: A 

operacionalização do enfermeiro com os conhecimentos específicos, 

a respeito da aplicação, dos riscos e benefícios no uso das tecnologias 

de ponta, no zelo da enfermagem ao doente instável, consiste-se em 

princípios fundamentais que definem não só um cuidado 

diferenciado com qualidade e eximido de riscos preveníveis, como 

também mais humanizado. 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Unidade de terapia 

intensiva. Tecnologia.  



VACINA CONTRA PAPILOMAS VÍRUS HUMANA: 
DILEMAS ENFRENTADOS NO SEIO FAMILIAR 

Douglas Aparecido de Oliveira1; José Pereira Souza1; Humberto Gabriel Rodrigues2 

1 Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade de Saúde e 
Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 2 Discente do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho. 

Objetivo: Identificar os dilemas enfrentados no seio familiar descritos 

na literatura que prejudicam a adesão à vacina contra o HPV. 

Metodologia: Revisão integrativa da literatura por meio de busca on-

line das produções científicas publicadas no período de 2010 a 2016, 

baseadas na pergunta norteadora: “Quais os Dilemas enfrentados no 

Núcleo Familiar que impedem à adesão a vacina contra o HPV?”. 

Como critérios inclusão: artigos disponíveis na íntegra, em idioma 

português e inglês, que continha pelo menos, um dos descritores em 

saúde “HPV”, “Imunização”, “Aceitação”, com o período de publicação 

entre 2006 a 2017. O critério de exclusão foi referências pagas e artigos 

em duplicidade. Resultados: A busca resultou em 33 artigos, os quais, 

após análises foram possíveis agrupar por categorias, sendo estas: 

Período de Imunização da vacina; Eficácia da Vacina; Aceitação da 

Vacinação para Meninas e Meninos; Fatores culturais: conceito da 

vinculação da doença com atividade sexual; Desconhecimento do 

risco do HPV; Conhecimento da importância da vacina; Intervenções 

realizadas por políticas públicas. Conclusão: Os dilemas enfrentados 

no seio familiar que interferem na adesão à vacinação contra o HPV 

envolvem questões éticas, culturais e religiosas. Estas devem ser 

trabalhadas pelos profissionais da atenção básica à saúde em busca de 



maior educação e responsabilização dos adolescentes e familiares 

pela saúde de cada indivíduo.  

Palavras-chave: HPV. Imunização. Aceitação. 

  



 


