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1. EDITORIAL 
 

A FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS - FACTHUS, com sede na cidade 

de Uberaba, Estado de Minas Gerais, mantida pelo Instituto Educacional 

Guilherme Dorça S/S Ltda., também designado pela sigla IEGD - é uma 

Instituição de Ensino Superior, que se originou da preocupação de um 

empresário aliado a um grupo de educadores, procurando responder às 

demandas sociais, de Uberaba e região, por formação profissional de nível 

superior, decidindo por ocupar as lacunas no setor, evidenciadas por meio de 

pesquisas, e por oferecer novas alternativas de cursos de Graduação e Pós-

Graduação nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Jurídicas, 

Tecnológicas e de Saúde, visando atender à população estudantil tanto local 

como das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Paulista, Sul 

e Sudeste Goiano.  

A IES está credenciada pelo Ministério da Educação através da Portaria 

Ministerial de nº 1.433, em 07 de outubro de 2011.  

A FACTHUS tem por missão e compromisso promover um Ensino Superior 

com qualidade, que, sem desprezar os conteúdos disciplinares, está 

preocupada com o desenvolvimento do indivíduo no seu todo, ampliando, 

assim, o conceito tradicional de trabalho universitário.  

Além disso, a FACTHUS procura conquistar, na cidade e região, uma posição 

de influência como instituição aglutinadora e disseminadora de conhecimentos 

que possibilite a melhoria na qualidade de vida de toda comunidade, tornando-

se um referencial para as empresas e o setor público em seus projetos de 

desenvolvimento e pesquisas e, ainda, destacar-se como a principal Instituição 

local no desenvolvimento da Educação Continuada. Realizando estes 

compromissos, a Faculdade se constituirá, sem dúvida, no marco do retorno da 

cidade de Uberaba como pólo educacional de convergência da população 

estudantil da região.  

Desta forma, apresentamos à comunidade acadêmica de Uberaba e região os 

Anais da II Jornada Científica da Área de Saúde da FACTHUS e o I Encontro 

de Egressos da Área de Saúde da FACTHUS, que foi realizado no dia 16 de 

maio de 2014, no Auditório II, Campus 1 – São Cristóvão, na cidade de 

Uberaba/MG, a partir das 19h, com a Palestra do Prof. Jairo Pinheiro da Silva – 

USP/RP – com o tema: Importância da equipe multidisciplinar em saúde na 
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Copa do Mundo FIFA 2014 e, a seguir, a apresentação dos trabalhos 

científicos, nas salas designadas no bloco C. Trata-se de um evento importante 

para o desenvolvimento da comunidade acadêmica local e regional acerca de 

diversas problemáticas e hipóteses lançadas por discentes da área de saúde, 

bem como docentes e pesquisadores, que tiveram a oportunidade de trocar 

informações e ideias sobre seus trabalhos.  

Texto adaptado: “Histórico da Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS” 

In: PDI – Faculdade de Talentos Humanos, 2013. 
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2. CONSELHO EDITORIAL 
 

Profª. Msc. Dayana Pousa Siqueira Abrahão – dpsiqueira@facthus.edu.br 

Prof. Dr. George Kemil Abdalla – gkabdalla@facthus.edu.br 

Profª. Msc. Maria Heliodora do Vale Romeiro Collaço – 

heliodora@facthus.edu.br 

 

2.1. COMISSÕES DE AVALIADORES 

 

A) BIOMEDICINA: 

Prof. Dr. George Kemil Abdalla 

Profª. Drª. Janaínna Pacheco Olegário 

Profª. Msc. Emanuella Fajardo 

Profª. Msc. Tatiane Marques 

 

B) ENFERMAGEM: 

Profª. Mara Rosa 

Profª. Msc. Caroline Freitas Silveira 

Profª. Msc. Helga Marizia Soares 

Profª. Msc. Rita de Cássia Moreira Simões 

Profª. Msc. Renata Maciel Côrtes 
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C) FISIOTERAPIA 

Prof. Msc. Douglas Reis Abdalla 

Prof. Msc. Eduardo Elias Vieira de Carvalho 

Profª. Drª. Maria de Lourdes Borges 

Profª. Msc. Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

Profª. Samantha Batista Amuí Correa 

Prof. Msc. Márcio Aparecido de Mesquita 
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3. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

Data: 16 de maio de 2014 

Horário: 19h 

Local: Auditório II da Faculdade de Talentos Humanos, Campus 1 – São 

Cristóvão. 

Palestra: Importância da equipe multidisciplinar em saúde na Copa do Mundo 

FIFA 2014. 

Palestrante: Prof. Jairo Pinheiro da Silva (USP/RP) 

 

Data: 16 de maio de 2014 

Horário: 20h 

Local: Bloco C da Faculdade de Talentos Humanos, Campus 1 – São 

Cristóvão. 

Apresentação dos trabalhos científicos 

 

Data: 16 de maio de 2014 

Horário: 22h 

Local: Auditório II da Faculdade de Talentos Humanos, Campus 1 – São 

Cristóvão. 

Premiação dos melhores trabalhos e Coffe Break 
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4. RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 

4.1. Análise percentual de pessoas que são contra ou a favor de 

tatuagens. 

 

Amanda Priscilla Camilo Rodrigues, Laís Manzan Florencio, Laline dos Reis da 

Silva, Letícia Fernanda Ramos, Nayan Gabriel Idualte Oliveira, Dayana Pousa 

Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Analisar o percentual de pessoas que são contra ou a favor das tatuagens, 

seus motivos, e os locais do corpo onde são mais realizados. A pesquisa 

aborda o uso da tatuagem constituindo-se na coleta de dados específicos, 

através de um questionário realizado na universidade FACTHUS, com 

perguntas individuais abertas e fechadas, para cursistas do ensino superior, 

tanto no sexo feminino, quanto no masculino. Não será utilizado grupo-controle, 

uma vez que o objetivo principal do trabalho é obter a percepção de pessoas 

portadoras de tatuagem, realizando uma análise percentual e descritiva da 

amostra em questão (uso, preferencias, motivos, locais e quantidade), onde o 

resultado será submetido a uma análise quantitativa descrito em gráficos. 

Foram entrevistados 182 alunos de diferentes áreas da instituição, desses 75% 

são a favor e 25% são contra, com relação aos possuintes de tatuagem, 22% 

possuem e 78% não possuem, já a quantidade de tatuagens, 12% possuem 

uma, 5% duas, 1% quatro, 3% cinco ou mais e 79% deixaram sem responder, 

resultando em 21% de pessoas satisfeitas com suas tatuagens, 3% não 

satisfeitas e 76% não respondidas. Concluímos que a grande maioria das 

pessoas é a favor das tatuagens, as que são contra o principal motivo é por 

não gostarem e o local do corpo mais realizado são nas costas. 

 

Descritores: Tatuagem; uso de tatuagens em jovens. 
 

 

 

 

 

 



                 
 
 

 
11 

Anais da II Jornada Científica e I Encontro 

de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.2. Análise do tipo de atividade física mais praticada entre alunos dos 

sexos feminino e masculino 

 

Amelia Carolina Rocha De Lima Oliveira, Andreza Martins Rodrigues, João 

Jorge Da Silva Soares, Talita Caroline Alves Passos, Dayana Pousa Siqueira 

Abrahão  

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

O tipo de atividade física mais praticada e o seu objetivo pretendido pelos 

grupos de alunos dos sexos feminino e masculino.Faremos uma pesquisa 

científica exploratória em forma de questionário com alunos da Facthus.O 

questionário contará com perguntas de múltipla escolha.No final da pesquisa 

os resultados serão apresentados em forma de gráfico.Todos que responderem 

a este questionário assinarão a um termo de consentimento livre que será 

enviado ao comitê de ética. Foram entrevistados Avaliar 123 alunos entre os 

cursos da instituição. Deste total 111 (90,24%) eram mulheres, e 12 (9,76%) 

homens. Concluímos que a atividade física mais praticada entre os alunos do 

sexo feminino e masculino é a academia e o principal objetivo é o hobby. 

 

Descritores: Prática de Exercício Físico, Vida Saudável, Exercício. 
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4.3. Fator reumatóide aplicado em acadêmicos de uma faculdade do 

interior de Minas Gerais 

 

Santana, A. C. S.1, Reis L.A.F¹; Pimenta H.S¹; Silva F.M.L¹; Andrade L¹; 

Rodrigues S¹, Abdalla, G.K² 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Introdução: Neste trabalho comparamos o FR (fator reumatoide) entre 

praticantes de atividade física e sedentários. O FR IgM pentamerico e a marca 

registrada sorológica de Artrite Reumatoide, porem  essa questão e 

frequentemente recorrente, pois pessoas com AR podem apresentar FR 

negativo e pessoas aparentemente saudáveis podem apresentar FR positivo.  

Objetivo: Comparar resultado de FR em um grupo de praticantes de atividades 

físicas com grupo de pessoas sedentárias. 

Materiais e Métodos: Foi realizado um questionário num grupo de 40 

voluntários do sexo masculino da Faculdade de Talentos Humanos - 

FACTHUS, nos quais foram separados em 2 grupos, sendo o primeiro grupo 

pessoal que praticam atividades física e o segundo com pessoas que não 

praticam . Foi coletado amostras de sangue dos voluntários para a realização 

do exame de FR e foram comparados os resultados obtidos. 

Resultados: Foi observados entre as amostras que apenas 35 (87,5%) foram 

negativos e apenas 5 (12,5%) foram positivos. 

Conclusão: Concluímos que a amostragem foi pequena e os resultados 

obtidos não foram os esperados, pois os grupo de voluntários sedentários, 

apresentou menos porcentagem de fator reumatoide positivo, em relação ao 

grupo que pratica atividade física. 

 

Descritores: Fator Reumatoide, Artrite Reumatoide, Doenças Reumáticas, 

Dores Articulares,Sedentarismo 
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4.4. Índice de alunos do Ensino Superior que são contra ou à favor da 

prática de Eutanásia 

 

Bruna Coutinho Andrade Gimenes Aragão, Ana Letícia Silveira, Karla Souza 

Mendonça, Suelen Nobre Rocha, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar a quantidade de pessoas a 

favor ou contra a prática da Eutanásia. Foi utilizado um questionário com 7 

perguntas relacionada ao assunto, respondido por 200 alunos do ensino 

superior da Faculdade de Talentos Humanos –FACTHUS, que aceitaram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 45% dos 

entrevistados foram mulheres, com média de idade de 19 anos.  A maioria 

delas, com conhecimento sobre o assunto, e 55% são contra a prática da 

mesma. Os outros 45% são a favor da prática. 86% acreditam que assim, 

acabam com o sofrimento do enfermo e 6% por conta do desgaste emocional. 

Quem foi contra, acredita que se ainda há vida, há esperança (64%), enquanto 

21%, acha que é um incentivo ao suicídio. A grande maioria (52%) não 

concorda em praticar a eutanásia se fosse algum familiar. Enquanto 90% 

acredita que assim, evitaria o sofrimento de familiares e 64% não aceitaria, 

para não perder alguém especial. Obtivemos através dos resultados que a 

maioria das pessoas questionadas é totalmente contra a prática de Eutanásia, 

principalmente quando se refere a entes queridos já que a luta pela 

preservação da vida se revela maios, mesmo em situações críticas.  

 

Descritores: Eutanásia, ética, oposição e vida.  
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4.5. Análise dos hábitos posturais entre estudantes 

 

Bruna Tabanes Maciel, Rosa Maria Vieira Bessa, Sandra Valéria De Oliveira 

Severino, Stephanie Cristina Rodrigues 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Verificar os hábitos de postura entre os estudantes da Faculdade de Talentos 

Humanos. Elaborar uma pesquisa de campo exploratória com estudantes da 

Faculdade de Talentos Humanos de ambos os sexos e idades. O questionário 

foi aplicado em sala de aula, somente alunos da instituição participaram da 

pesquisa. A pesquisa foi de livre e espontânea vontade do aluno (estudante). 

Foram entrevistados 200 alunos entre os cursos da instituição. Deste total, 103 

(51%) eram mulheres, e 97 (49%) homens. A média das idades foi de 23,32 

anos. A porcentagem de alunos que sente dores na coluna sentado é 52%, em 

pé 34%, deitado 11% e em branco 3%. A maneira de se sentar correta é 34% e 

errada 66%. 96% acham que atividades físicas ajudam na postura adequada, 

3% acham que não e 1% não respondeu. Na hora de estudar 70% preocupa 

com a postura, 29% não se preocupa e 1% não respondeu. 52% sente dores 

na coluna frequentemente e 48% não. 66% não tem problema de coluna 

decorrente a má postura, 19% tem problema, 13% já teve e 2% não respondeu. 

Os dados obtidos entre os estudantes da Faculdade de Talentos Humanos, nos 

mostra que os hábitos posturais são inadequados.  

 

Descritores: Postura, Hábitos, Dores, Coluna, Inadequada. 
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4.6. Análise do uso de psicotrópicos entre alunos de uma instituição de 

ensino superior 

 

Cíntia Cristina Rodrigues, Jhonatan Wilian de Jesus, Pabline Miranda de Jesus, 

Sarah Cristina Marques Sousa Silva, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Analisar o uso de psicotrópicos entre os alunos da Faculdade de Talentos 

Humanos e investigar sua frequência, a causa e seus efeitos, e ainda comparar 

a sua utilização entre os cursos da área da Saúde e Exatas. Participaram da 

nossa pesquisa pessoas de toda faixa e gênero, foi utilizado como instrumento 

de pesquisa um questionário, apresentaremos os dados em percentual e em 

gráficos. Nosso projeto passou pelo Comitê de Ética da Faculdade de Talentos 

Humanos e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foram entrevistados 151 alunos entre os cursos da instituição, 74 

homens e 77 mulheres. Quando questionados se já fizeram uso de 

psicotrópicos 26% responderam que sim e 74% que não, 82% dos que já 

utilizaram psicotrópicos são dependentes da medicação, 78% utilizaram o 

medicamento sem prescrição médica e 62% acharam que o psicotrópico teve o 

efeito esperado. Quando questionados sobre o motivo que os levaram a utilizar 

psicotrópico, 3% responderam solidão, 7% insônia, 24% depressão, 33% 

ansiedade e 33% outros. Os tipos de psicotrópicos utilizados foram 2% 

Estimulantes, 5% Antipsicóticos, 10% depressores, 14% Estabilizadores de 

humor, 31% Ansiolíticos e 38% Antidepressivos. O nível de uso de 

psicotrópicos entre os alunos entrevistados foi considerado elevado, sendo um 

fator de risco psicológico e metabólico importante devido à sua ação central, 

sofrendo por isso as consequências da sua exacerbação. 

 

Descritores: Medicamentos controlados, psicotrópicos, antidepressivos, 

dependência, antipsicóticos. 
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4.7. Avaliação dos níveis séricos de ácido láctico e Leucócitos no sangue 

periférico de indivíduos submetidos ao teste de caminhada de seis 

minutos 

 

Cristiane dos Santos Zanuto, Daniela Martins Barbosa, Fábio José Correia de 

Barros, Gabriela Roberta Braz, Isabel Cristina dos Santos Resende, Kerson 

Rogério Barbosa, Luiz Carlos Aleo Junior, Thaynara Monteiro de Medeiros, 

Douglas Reis Abdalla, Eduardo Elias Vieira de Carvalho, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Biomedicina e Fisioterapia 

 

Introdução: Os músculos podem usar ácidos graxos, corpos cetônicos e 

glicose como combustível, dependendo do grau da atividade muscular. Nessas 

condições, o glicogênio armazenado é degradado até lactato pela fermentação, 

fornecendo a ATP, e durante a atividade física células do infiltrado infamatório 

movimentam-se em direção a este local. 

Objetivo: Verificar a produção e a variação de ácido láctico e leucócitos 

associados ao teste de caminha de seis minutos. 

Metodologia: Para este estudo foram utilizados cinco voluntários de ambos os 

gêneros, com idade de 21,6±1,7 anos, fumantes e não fumantes praticantes de 

atividade física frequente ou sedentário. Foi realizada dosagem de ácido 

láctico, PCR e contagem de leucócitos no sangue periférico, sendo coletadas 

amostras em tempo basal e após cada uma das duas sessões de atividades 

físicas. 

Resultados: Observou-se durante este estudo que os níveis séricos de ácido 

láctico em Fumantes foram menores do que nos indivíduos não fumantes: 

basal – F (15,5±4,9 mg/dl) e NF (20,3±5,0 mg/dl), primeira sessão de esforço - 

F (42,5±0,7 mg/dl) e NF (44,7±0,6 mg/dl), segunda sessão de esforço - F (28±0 

mg/dl) e NF (41,3±6,7 mg/dl). Em relação à quantidade de leucócitos no 

sangue periférico, verificou-se uma leve migração de células, principalmente 

mononucleares, após o exercício, em fumantes. A PCR apresentou 

positividade em apenas um dos indivíduos, sendo positiva, inclusive, na 

amostra basal. 

Conclusão: Este estudo permitiu verificar que em indivíduos fumantes, 

praticantes de atividade física ou sedentário, apresentaram menores níveis 

séricos de lactato, porém, maior migração de células mononucleares no 

sangue periférico, que poderia estar relacionado a microlesões após a 

realização de atividade física, mas também, em relação à estimulação de 

receptores &amp;#946; adrenérgicos após o exercício. No entanto, novos 
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testes devem ser realizados afim de que se possa elucidar estas suspeitas, 

uma vez que a quantidade de voluntários, até o momento, não nos permite 

chegar a uma inferência estatística. 

 

Descritores: Ácido láctico, Sistema Imunológico, Exercício físico, Tabagismo, 

Resposta imune 
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4.8. O trabalho do Enfermeiro na Saúde Ambiental 

 

Daiane Flor de Lima Marques, Gabriela Ribeiro Roberto, George Kemil Abdalla  

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

A relação entre saúde e ambiente sempre fez parte da Saúde Pública do Brasil. 

Mas ao longo da história, diferentes concepções de ambiente foram 

desenvolvidas de acordo com as demandas colocadas pela sociedade e a 

evolução de disciplinas cientificas presentes na saúde pública. A atuação da 

enfermagem na saúde ambiental, diante os principais impactos ambientais 

gerados pelas organizações de saúde, principalmente na área hospitalar, é a 

emissão de efluentes líquidos, descarte de resíduos sólidos comuns e 

infectantes, descarte de produtos químicos, descarte de resíduos biológicos e 

esgotamento de recursos naturais não renováveis.. A equipe de enfermagem 

tem um papel importante no gerenciamento ambiental,já que as atividades 

desenvolvidas por esses profissionais interagem de forma direta e efetiva nas 

questões ambientais, pois a maioria dos controles dos impactos ambientais 

está interinamente ligados à qualidade da assistência prestada. As ações da 

enfermagem contribuem de forma importante para o desenvolvimento 

sustentável e por isto devem fazer parte de seus objetivos, mas, para atingi-los, 

é necessário conjugar esforços por parte de toda a equipe. Uma nova 

perspectiva surge, portanto, para a enfermagem, quando inserida neste 

processo. Cabe a todos refletirem sobre o seu papel, não somente como 

profissional, mas também como cidadão, no que se refere à preservação do 

meio ambiente. 

 

Descritores: Saúde, Ambiente, Sociedade, saúde pública, assistência. 
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4.9. Anemia Falciforme: abordagem da Enfermagem e Educação em 

Saúde 

 

Daniela Cristine Da Silva, Gabriela Cristina Rodrigues, Valdirene de Jesus 

Rosa, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

É uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos 

do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. 

A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada 

dos escravos. No Brasil a doença é predominante em negros e pardos, 

também ocorrendo entre brancos. 

Diagnóstico neonatal ou triagem neonatal é um conjunto de exame de sangue 

que se faz nos bebês nas primeiras 24 horas após o nascimento. 

 

Descritores: falciforme-talassemia-doença hereditária-teste do pezinho-

anemia 
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4.10. Avaliação sobre o conhecimento da sociedade acerca da 

Fisioterapia 

 

Edilaine Aparecida da Silva, Elaine Alves Da Silva, Cleia Marcia Pereira Silva, 

Isabela Caldas 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Analisar o conhecimento das pessoas sobre a fisioterapia. A pesquisa foi 

realizada com os alunos de vários cursos da área da Saúde e os questionários 

foram aplicados em sala de aula, com permissão prévia dos professores. A 

aplicação foi coletiva e os Instrumentos foram auto respondidos e consistiu de 

um questionário sobre o Conhecimento das pessoas em relação a Fisioterapia. 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS). Os dados obtidos foram 

catalogados para avaliação e submetidos à análise e também avaliados em 

forma de Gráficos e Porcentagem. Foram entrevistados 192 alunos entre os 

cursos da instituição. Deste  total, 123 (64%) eram mulheres, e 69 (36%) 

homens. A média de idade foi de 23 anos, 36% do sexo masculino, 64% sexo 

feminino. Sobre o conhecimento da fisioterapia (que conhecem  ou já fizeram 

tratamento)76% Sim,23% Não ,1% em branco. Sobre as áreas da fisioterapia 

os entrevistados disseram conhecer, Pilates 32%, Drenagem 16%, 

Ortopedica18%, Acupultura34%. Sobre a importância da fisioterapia Saúde e 

Estética 5%, Saúde 58%, Estética 37%. Em decorrência do tratamento tendo 

como resultados positivos Sim18%, Não 80%, em branco 2%. Consequências 

em parar o tratamentos de fisioterapia Dores 36%, Perda de movimentos 22%, 

Sequelas 24%, Dores e Sequelas 8%, Dores Sequelas e Perdas dos 

movimentos 10%. O nível de conhecimento entre os alunos foi considerado 

elevado sendo um fator favorável para o profissional, a profissão e para a área 

de saúde. 

 

Descritores: Fisioterapia, Tratamento, Conhecimento, Saude, Curso 
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4.11. A influência do tabagismo crônico nas variáveis do teste de 

caminhada de seis minutos e na produção de linfócitos: estudo piloto 

 

Fabio Jose Correia De Barros, Daniela Barbosa Martins, Luiz Carlos Aleo 

Junior, Kerson Rogério Barbosa, Cristiane dos Santos Zanuto, Isabel Cristina 

dos Santos Resende, Gabriela Roberta Braz,Thaynara monteiro de Medeiros, 

George Kemil Abdalla, Douglas Reis Abdalla, Eduardo Elias Vieira de Carvalho 

 

Curso/Área: Fisioterapia e Biomedicina 

 

Introdução: O tabagismo crônico, por si só, induz importante redução da 

capacidade física, e ainda, pode aumentar a concentração de linfócitos 

circulantes por estimular a liberação de catecolaminas e por ativação direta, via 

medula óssea. No entanto, pouco se sabe sobre a influência da associação do 

tabagismo com o estresse físico na capacidade funcional e na produção de 

linfócitos. Objetivo: Avaliar a influência do tabagismo sobre as variáveis 

hemodinâmicas e sobre a distância percorrida (DP) durante o teste de 

caminhada de seis minutos (TC6’), assim como na produção de linfócitos no 

pico do esforço físico. Metodologia: Trata-se de um estudo piloto, prospectivo 

e descritivo. Duas voluntárias previamente hígidas e sedentárias foram 

submetidas a um TC6’. As variáveis analisadas durante o teste foram: 

frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) basal e pico, duplo produto e 

DP. Sendo uma das voluntárias fumante crônica (VFC - 20 anos) e a outra não 

fumante (VNF – 22 anos). Antes e imediatamente após o termino do TC6’, foi 

coletada amostra de sangue para dosagem de linfócitos. Resultados: A VFC 

apresentou valores expressivamente maiores do que a VNF na FCbasal (101 

vs 86bpm) e duplo produto (29760 vs 28050mmHg/bpm), no entanto, valores 

semelhantes na FCpico (186 vs 187bpm), pressão arterial basal (120 x 80 vs 

110 x 70mmHg) e pico (160 x 100 vs 150 x 60mmHg). Foi observado maior DP 

no TC6’ na VNF (705m) em relação à VFC (642m). Documentou-se maior 

relação de aumento pico/basal quanto à variação dos valores de linfócitos na 

VFC (19 para 36% - incremento de 89%) comparada com a VNF (34 para 27% 

– queda de 0,21%). Conclusão: Frente aos resultados obtidos, em relação à 

FC basal maior na VFC sugere ativação simpática de repouso desencadeada 

pelo tabagismo crônico, as FC pico semelhantes nos remete a um quadro de 

esforço físico semelhante. No que tange a PA pico na VFC o aumento da 

pressão diastólica sugere enrijecimento das túnicas arteriais devido ao 

tabagismo e sendo reforçada esta hipótese por apresentar maior valor de duplo 

produto. Com relação à distância percorrida não há diferença substancial, 
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sugerindo uma saúde cardiovascular integra mesmo com o uso crônico de 

tabaco, a respeito do aumento dos índices de linfócitos circulantes, sugere uma 

maior produção de catecolaminas que está relacionada tanto ao tabagismo 

quanto ao esforço físico, e associado à uma superexpressão de receptores 

adrenérgicos pelos leucócitos de indivíduos tabagistas. Porém, para melhores 

elucidações dos achados neste estudo piloto, é preciso que se realizem outras 

investigações com um n amostral relevante. 

 

Descritores: Tabagismo, Teste de Caminhada, Capacidade Funcional. 
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4.12. Fé e Bom Humor na Recuperação de Doenças 

 

Fabiola Nicesio Vitalino, Beatriz Alves Ferreira, Danilo Santos Rocha, Jose 

Antonio Dos Santos, Kelly Da Silva Miranda, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia e Enfermagem 

 

Investigar junto aos alunos matriculados em cursos da área da saúde da 

Faculdade Talentos Humanos-FACTHUS, se os componentes “fé e bom 

humor” ajudam na recuperação de doenças. A pesquisa foi desenvolvida de 

forma investigativa com os aluno matriculados nos cursos da área da saúde da 

Faculdade de Talentos Humanos-FACTHUS, foi utilizado um questionário 

impresso com cinco perguntas objetivas, com duas alternativas de respostas, 

sim ou não. Os resultados foram apresentados em forma de gráficos e 

percentuais. Os entrevistados participantes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido autorizando o uso de suas informações. Este 

projeto foi encaminhado ao comitê de ética para avaliação. Do total de 195 

entrevistados, 13% foram homens, 87% mulheres. 99% acreditam que quem 

tem Fé e Bom Humor vive melhor e que esses componentes ajudam o sistema 

imunológico na recuperação de doenças, enquanto 1% não acreditam nessas 

teorias. 70 % dos candidatos conhecem alguém que seja incrédulo e 88% 

conhecem alguém que vive mal humorado. Dos entrevistados 70% afirmaram 

que em algum momento de suas vidas foram ajudados pela Fé e o Bom Humor 

e 30% não acreditam nessa hipótese. Com a pesquisa realizada concluímos 

que a maioria dos candidatos entrevistados acreditam que a Fé e o Bom 

Humor ajudam na recuperação de doenças.  

 

Descritores: Fé, Bom Humor, Recuperação de Doenças 
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4.13. Caracterização sócio demográfica e sintomas de depressivos em 

estudantes de uma Instituição de Ensino Superior 

 

Fernanda Teixeira de Andrade, Cristiele de Oliveira, Angelica Santana Lacerda, 

Dayse Cristina Ferreira dos Santos, Bruna Marielle Felisbino, Luiz Amusquibar 

Orelhama Junior 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVO: Demonstrar as características sócio demográfica apresentadas em 

uma população de acadêmicos. METODOLOGIA: Esta pesquisa foi realizada 

em Uberaba-MG, na Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS),por alunos 

do primeiro período do curso de Enfermagem, de fevereiro a maio/2014. A 

entrevista foi realizada, com questionário elaborado mediante consentimento e 

assinatura dos entrevistados. RESULTADOS: Entre os entrevistados, 50% são 

homens e 50% mulheres. A maioria (60%) não praticam exercício físico, alguns 

alunos, julgam o trabalho estressante em 52% e 29% não estressante, outros 

18% não trabalham e 1% não responderam. Os alunos que trataram de 

depressão foram 77% não, 21% trataram e 2% não responderam. Quanto ao 

uso de drogas, 85% não faz uso, 12% sim e 3% não responderam. Ao 

responderem sobre o tipo de drogas,12% foram lícitas e 8% ilícitas e 80% não 

responderam.55% dos acadêmicos disseram frequentar religião, 25% não e 

19% já frequentaram, sendo que 10% possuem doenças crônicas, 4%não 

apresentaram e 86% não responderam. De acordo com o nível de ansiedade 

71% são ansiosas, 25% não se consideram ansiosas e 4% não responderam. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que os alunos são ansiosos, alguns com quadro 

depressivo, em maior percentual não fazem atividade física, e o trabalho é 

estressante. Além disso, possuem religiosidade, não apresentam doenças 

crônicas e poucas fazem uso de drogas.Portanto, é necessário alertar aos 

acadêmicos e desenvolver atividades de conscientização quanto as 

características sócio demográficas, para que sejam evitados maiores 

problemas.       

 

Descritores: Caracterização sócio demográfica, Depressão, Atividade Fisica, 

Uso de drogas 

 

 

 

 



                 
 
 

 
25 

Anais da II Jornada Científica e I Encontro 

de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.14. Desvalorização de parto normal torna Brasil líder mundial de 

cesáreas 

 

Francyne Mara Goncalves Silva, Janaina Inacio Pires, Tatiana Alves, Marlize 

Moura Dos Reis, Helga Marizia Soares 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: Atualmente no Brasil há melhoria da assistência a saúde da 

mulher especialmente no período da gestação, porém as mulheres têm optado 

pelo parto feito por cesariana para evitar sentir dor, não sabendo do alto risco 

ao parto cesáreo tanto para mãe quanto para criança. Objetivo: Identificar as 

causas da desvalorização do parto normal no Brasil e suas consequências. 

Metodologia: Trabalho de revisão bibliográfica baseado em artigos científicos.  

Desenvolvimento: O Brasil é o país que possui o maior índice de cesáreas do 

mundo (52%), enquanto o índice recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde é de 15%. Alguns autores consideram que o aumento de cesáreas está 

ligado à remuneração e ao tempo de assistência dos médicos. Em um parto 

normal o médico pode ficar com a paciente por 12 horas, enquanto a cesárea 

por 3 horas. Segundo Pinto (2006), as cesáreas sem indicação médica estão 

associadas a maiores riscos para a saúde materna e infantil, para a parturiente, 

aumento dos riscos de intercorrências como hemorragias, infecções 

puerperais, embolia pulmonar, complicações anestésicas e morte materna; 

para o recém-nascido há mais chances de ocorrer problemas respiratórios, 

icterícia fisiológica, prematuridade iatrogênica, anoxia e mortalidade neonatal 

entre outras. Considerações Finais: É necessário estimular a realização de 

parto normal e humanizado para benefício da mãe e da criança. Criando salas 

de parto, com ambiência adequada e permitir o acompanhamento de familiares 

durante toda internação. 

 

Descritores: Parto, Cesarea, Normal, Desvalorização 
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4.15. Análise dos índices de conhecimento de pessoas que fazem o uso 

de escovas permanentes com formol 

 

Gabriela Rodrigues, Ana Carolina Silva Ribeiro, Danieli Vasconcelos, Lauane 

Moreira, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Avaliar os índices de conhecimentos de pessoas que fazem o uso de escovas 

permanentes com formol. Essa pesquisa foi realizada na instituição de Ensino 

Faculdade Talentos Humanos ’’FACTHUS”, nosso instrumento de pesquisa foi 

realizado através de questionários focados somente para o sexo feminino.      

Os resultados foram apresentados em forma de gráficos e porcentagens. A 

porcentagem de pessoas que fazem o uso de escovas permanentes com o uso 

de formol é 49% sim e 51% não, 8% não esta ciente dos males que o formol 

pode causar e 92% esta ciente, 46% das mulheres fazem escovas com o 

intervalo de 3 mês, 43% fazem o  intervalo de 5 ou mais mês, e 11% com 

intervalo de 4 mês, 12% das mulheres tiveram reação alérgicas e 88% não 

tiveram, 60% das pessoas conhecem alguém que teve alergia, e no caso 40% 

não conhecem, Sobre os tipos de alergias a maioria responderam a queda de 

cabelo, seguida de caspa, intoxicação, queimaduras no couro cabeludo, 

irritação nos olhos, lacrimação, vermelhidão respectivamente. Entende-se que 

49% das mulheres que foram entrevistada fazem o uso de escovas 

permanentes com formol, e apenas 8% não esta ciente dos males, entende-se 

que mesmo com os riscos elas ainda fazem o uso da escova em virtude a 

vaidade  

 

Descritores: Escova progressiva, formol 
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4.16. Avaliação da qualidade do atendimento e nível de satisfação dos 

usuários do sistema único de saúde 

 

Gabriela Perdigão Fernandes, Ana Cristina Silva, Daniela Sene Magalhães, 

Lara Carolina Silva Arruda, Larissa Reis Silveira 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVO: Avaliar a qualidade de atendimento e as condições de trabalho 

nas redes públicas de saúde, apresentar as opiniões dos pacientes que são ou 

foram atendidos pelo SUS e demonstrar a sua real condição e os 

equipamentos necessários para um bom atendimento. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Esta pesquisa foi realizada em Uberaba-MG (Hospitais Público e 

Faculdade de Talentos Humanos), pelo curso de graduação em enfermagem 

matriculados no 1° período da (FACTHUS) na disciplina de metodologia 

científica,  que consiste em avaliar através de um questionário contendo 10 

perguntas sobre a opinião de pacientes e funcionários a respeito do real 

atendimento e as condições de trabalho pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Todos os participantes concordaram com o estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido para sua participação. RESULTADOS: A 

idade média do grupo estudado foi de 32,5 anos. Dos entrevistados (85%) que 

utilizaram o SUS, avaliaram como regular o atual atendimento, os que 

utilizaram transporte e a eficiência os quais demoraram muito e apenas (15%) 

não precisou do atendimento. CONCLUSÃO: Nesta pesquisa foi possível 

concluir que a maioria dos usuários entrevistados consideram o atendimento e 

o transporte do SUS como regular, além disso, aguardaram um longo período 

para receberem atendimento. Diante disso, observa-se que ainda é necessário 

percorrer um longo caminho para um atendimento de excelência, pois, o 

resultado encontrado pode ser devido a disponibilidade de verbas insatisfatória, 

trabalho de gestão ineficiente, bem como, as condições de trabalho 

disponibilizadas aos funcionários, levando-se em conta a infraestrutura e 

equipamentos disponíveis. 

 

Descritores: Avaliação do Sistema Único de Saúde 
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4.17. Assistência de enfermagem ao recém-nascido portador de 

gastrocele 

 

Gilmar Donizette Ferreira, Giovanni Prado Rodrigues, Mayara Pantaleão, 

Patrícia Pires, Sara Portela Reis, Helga Marízia Soares 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

INTRODUÇÃO: A gastrocele é uma malformação congênita, caracterizada pelo 

fechamento incompleto da parede abdominal. O conhecimento científico acerca 

da doença é de fundamental importância para a enfermagem, uma vez que 

através deste conhecimento é possível traçar um plano assistencial específico 

e individualizado para a reestruturação da saúde (FONTOURA et. al. 2009). 

OBJETIVO: Evidenciara importância da assistência de enfermagem ao recém-

nascido portador de gastrocele.  

METODOLOGIA: Revisão bibliográfica baseada em artigos científicos. 

DESENVOLVIMENTO: Para Montalton e Conz (2012), os cuidados de 

enfermagem realizam-se através de intervenções específicas, desde o 

nascimento do recém-nascido até sua chegada à UTI Neonatal, na qual deve 

haver uma proposta de planos assistencial. Assim, um plano assistencial de 

enfermagem para um RN com gastrocele é de extrema importância, 

especialmente no manejo da dor. Isso se deve ao fato de permanecerem mais 

tempo ao lado do paciente que os outros prossionais de saúde com a 

possibilidade de avaliar, planejar e realizar manobras para o alívio da dor. Para 

isso, o mesmo deve compreender a base fisiológica da dor, suas 

consequências fisiológicas e psicológicas e os métodos utilizados para tratá-

los, exigindo, assim, um conhecimento científico e sensibilidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário que o enfermeiro, junto à equipe 

multiprofissional, se envolva no cuidado dos RNs portadores de anomalias, 

visando oferecer um cuidado cada vez mais eficaz. Sendo assim, o enfermeiro 

deve trabalhar baseado em uma assistência humanizada, buscando identificar 

as alterações fisiológicas deste RN, bem como as consequências do pós 

operatório, sendo imprescindível a intervenção medicamentosa. 

 

Descritores: Gastrocele, Recém-Nascido, Unidade Neonatal, Assistência de 

Enfermagem, Pós operatório. 
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4.18. Ações do enfermeiro na saúde ambiental: uma junção necessária 

 

Giselle Cristina Dias Resende, Rosana Martins Silva, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

A Enfermagem como profissão educadora, deve inserir-se nesse campo de 

atuação efetivamente por meio de ações de promoção, prevenção e 

pedagógicas na saúde. A educação pode ser vista como um meio que, 

efetivamente, contribuirá para um futuro sustentável, a partir de intervenções 

coerentes com a contemporaneidade, como também conduzido os seres 

humanos a perceberem a importância da auto determinação para executar 

ações saudáveis em seu ambiente. 

AÇÕES: Promover e prevenir a saúde ambiental; Estimular desafios que 

capacitam pessoas há realizarem condutas ecologicamente corretas, com uma 

visão na sustentabilidade; Realizar ações de educação em saúde que gerem 

oportunidades de reflexão sobre hábitos da população, para que se tornem 

aptos a transformar a realidade. 

 

Descritores: Sustentável, Intervenções 
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4.19. Equoterapia em crianças com necessidades especiais 

 

Grasiela Aparecida da Silva, Lorena Thaysa de Rezende, Patricia Leal 

Pinheiro, Virginia Bessa 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: A equoterapia é um recurso terapêutico que utiliza o cavalo como 

um instrumento cinesioterapêutico para proporcionar melhora nas áreas 

motoras cognitivas e emocionais de indivíduos portadores de necessidades 

especiais.  

Objetivo: Identificar os efeitos benéficos do tratamento com equoterapia. 

Metodologia: Trabalho de revisão bibliográfica baseado em artigos científicos.  

Desenvolvimento: O objetivo da equoterapia é ampliar o repertório 

comportamental do cliente e proporcionar ajustamento emocional, reduzindo 

assim a ansiedade.  O acompanhamento do cliente é individual, e necessita de 

uma equipe multidisciplinar  para ser desenvolvida. A equoterapia só pode ser 

realizada após a avaliação médica, psicológica e fisioterapêutica (MENDES, 

2008). A equoterapia permite vivenciar vários acontecimentos ao mesmo 

tempo, como movimentos de mãos, pés e panturrilha, além de propiciar 

disciplina e educação. Também trabalha lateralidade, percepção, coordenação 

e orientação espacial e temporal. Ela permite retornar às origens do ser 

humano com relação às pessoas e ambientes, almejando com isso interferir em 

várias situações onde seu efeito já foi comprovado. Outro aspecto a ser 

destacado é o fato de que a equoterapia requer do praticante a atenção 

concentrada durante o tempo em que a sessão se desenvolver (ANDE, 1999 

apud EQUOTERAPIA, 2008). 

Considerações Finais: Visto os benefícios que a equoterapia podem trazer 

para a saúde é importante estimular o conhecimento e a prática desse tipo de 

tratamento, pois pode trazer inúmeros benefícios para a criança em tratamento 

como aumento da atenção e diminuição da ansiedade. 

 

Descritores: Equoterapia-Tratamento-crianças, especiais-recursos 

terapêuticos-cavalo 
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4.20. Acidente Vascular Encefálico: um enfoque em Educação e Saúde 

 

Graziela Angelo Alves, Lorene R. Teixeira, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

O Acidente vascular encefálico (AVE), também conhecido como AVC, derrame 

cerebral, infarto cerebral se caracteriza pelo entupimento ou rompimento de 

algum vaso sanguíneo no cérebro. Um AVC isquêmico ocorre quando um vaso 

sanguíneo é bloqueado. Um AVE hemorrágico (acontece em 10% dos AVE’ s) 

ocorre devido à ruptura de um vaso sanguíneo. Os sintomas do AVE se 

baseiam em sensação de fraqueza; distúrbios na fala; alterações da visão; 

dormência nos braços ou nas pernas; convulsões; paralisia de alguma parte do 

corpo; dificuldade para se movimentar; tontura; desequilíbrio; perda do controle 

da urina. O diagnóstico do AVC fundamenta-se em quadro clínico e exame 

neurológico, complementados por exame de imagem. Na fase aguda é a 

tomografia computadorizada de crânio, que permite definir o tipo do AVC e a 

parte do cérebro acometida. A ressonância nuclear magnética também é muito 

útil. Os fatores de risco para AVE são os mesmos que provocam ataques 

cardíacos: Colesterol alto, hipertensão arterial, Fumo; Diabetes; Histórico 

familiar; Ingestão de álcool; Vida sedentária; Excesso de peso; Stress. O 

tratamento se diferencia dependendo do tipo de AVE Hemorrágico: O 

tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo do volume da lesão, da 

localização e da condição clínica do paciente. No caso de AVC isquêmico, é 

possível usar tratamento medicamentoso que deve ser aplicado em até quatro 

horas e meia após o início dos sintomas. Quando a condição se estabiliza, o 

tratamento se concentra na prevenção de outro AVC e cuidados com sequelas. 

 

Descritores: Acidente, Vascular, Encefálico, Isquêmico, Hemorrágico 
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4.21. Análise da opinião de alunos de uma instituição de ensino superior 

sobre doção de órgãos 

 

Guilherme Alberto Caetano Silva, Laís Consuelo Conceição Machado, Ludmilla 

raiane machado, Luan Robert Viscente Nascimento, Paulo Ricardo Silva Melo, 

Paulo Valdeci De Oliveira Martins, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Avaliar a opinião de alunos de uma instituição de ensino superior sobre doação 

de órgãos. Foi elaborado um questionário contendo 08 questões, dentre essas 

perguntas, estão sexo e idade, e além de outras mais relacionadas ao tema. 

Os questionários foram aplicados e recolhidos no mesmo dia, logo após os 

mesmos foram submetidos a uma análise para a montagem dos gráficos em 

forma de porcentagem. Como resultado obtivemos uma grande contradição 

dos resultados, quando 99% dos pesquisados consideram a doação importante 

apenas 32% dessas pessoas se declararam doadores. Além disso, apenas  

41% dos participantes da pesquisa conhecem o processo de doAção de 

órgãos. Concluímos, então, a partir dos dados coletados, que apesar das 

pessoas terem certo conhecimento do assunto e compreenderem que a 

doação de órgãos é importante, a maioria não se assume como doadores. 

 

Descritores: Doação de Órgãos 
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4.22. Estudo dos hábitos alimentares em acadêmicos de uma instituição 

de ensino superior 

 

Gustavo Correa de Amorim, Dariane Raélita Gonçalves Silva, Joice Barcelos 

de Jesus, Natalia Cristina Silva, Randreille Mota de Paula 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVOS: Investigar a base alimentar em acadêmicos de uma instituição de 

ensino superior e avaliar se esta acontece de maneira adequada. 

METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada na Faculdade de Talentos 

Humanos, na cidade de Uberaba - MG, entre os meses de fevereiro a maio do 

ano de dois mil e quatorze. Para a execução do trabalho, foi elaborado um 

questionário constituído de nove perguntas, e aplicado de forma aleatória a 122 

acadêmicos. RESULTADOS: A média da idade entre os entrevistados é de 

21,12 anos. 77,04% dos acadêmicos realizam de 2 a 4 refeições diárias e 

22,96% realizam mais de cinco refeições, 64,75% fazem as suas refeições com 

período de três a quatro horas e 35,25% entre cinco, sete e doze horas. 

65,27% se alimentam com verduras pelo menos três vezes por semana e 

34,73% dizem que raramente comem verduras. 52,45% comem frutas mais 

que três vezes na semana e 47,55% comem raramente. Já, 83% consomem 

doces apenas uma vez ao dia e 10% três vezes na semana, e 7% não fazem 

esse consumo. 96% dos acadêmicos entrevistados não possuem nenhuma 

doença relacionada à alimentação, e 4% apresentaram entre estas doenças a 

hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia e obesidade. CONCLUSÃO: 

Pode-se concluir que entre os acadêmicos entrevistados, a alimentação 

acontece com uma qualidade de alimentos satisfatória, porem, consomem 

grande quantidade de refrigerantes, e o intervalo entre as refeições é longo. 

São necessárias orientações, para que haja conscientização quanto a estes 

hábitos inadequados evitando prejuízos à saúde desses jovens acadêmicos.  

 

Descritores: Habitos alimentares em academicos FACTHUS 
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4.23. Relação entre o índice de tabagismo e o grau de obstrução 

brônquica em alunos de uma instituição de nível superior (FACTHUS) 

 

CHAGAS, Hannah Miranda Araujo; SOUSA, Aline Helena; RIPPOSATI, Camilla 

Costa; BARBOSA, Cintia Silva; DE FARIA JR., Hélio Humberto; PEREIRA, 

Larissa Marielle; SOUZA, Leidiane Cristina; E SILVA,Thalita Marciano de 

Paula; FERREIRA, Thatiana Silva, DE BESSA, Priscilla Constâncio; 

GUARATO, Pollyana Alves ; DOS SANTOS, Ariane Gomes; LIMA, Pamella 

Rosa; BILIATO, Fabiane; DE SOUSA, Fabiana Beatriz; OLIVEIRA, Katyúcia  

Garcia; REIS, Tuany Miake da Silva; PEREIRA, Gabriela Gonçalves Silva; DE 

Oliveira, Janieli Cristina; FERREIRA, Jussara Gressi Borges, DOS REIS, 

Moisés Augusto, HAUK, Talita Diaga. 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

INTRODUÇÃO: O hábito de fumar pode ocasionar várias doenças que 

aumentam o índice de mortalidade e o aparecimento de doenças pulmonares 

com obstrução ao fluxo aéreo. OBJETIVO: Avaliar a relação entre o índice de 

tabagismo e o nível de obstrução brônquica em alunos de uma escola de nível 

superior. CASUÍSTICAS E MÉTODOS: Este estudo foi realizado na Faculdade 

de Talentos Humanos, localizada na cidade de Uberaba (MG) no período de 

setembro a outubro de 2011. Foi elaborado um questionário contendo 4 

perguntas objetivas e posteriormente foi realizado o teste do pico de fluxo 

expiratório (PFE). Foram entrevistados 156 estudantes com idade entre 17 e 52 

anos. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudantes da 

Faculdade de Talentos Humanos tabagistas.Como critérios de exclusão: alunos 

que não conseguiram se adaptar ao aparelho durante a execução do 

procedimento com o Peak Flow. RESULTADOS: De acordo com os dados 

obtidos, a média da idade dos voluntários foi de 24,8 anos.Obteve-se a 

prevalência do sexo masculino com 62%. A analise de prevalência no índice de 

tabagismo foram 83% não fumantes.Quanto ao índice de doenças respiratórias 

previas 85% dos alunos entrevistados relataram não possuírem nenhuma 

doença respiratória previa. E na analise do grau de obstrução Brônquica 63% 

apresentaram resultados dentro dos limites normais. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que entre os indivíduos entrevistados obteve-se uma prevalência do sexo 

masculino. E entre todos os alunos entrevistados 83% são não fumantes e não 

apresentam doenças respiratórias previas.Já de acordo com o grau de 

obstrução Brônquica entre os entrevistados 63% apresentaram normais e 29% 

apresentaram uma lesão de leve a Moderado. 
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Descritores: Peak Flow; Tabagismo; Grau de obstrução brônquica; 

Fisioterapia 
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4.24. Automedicação entre graduandos e profissionais de Enfermagem 

 

Jéssica Daiane Lemos Martins, Mariane Aparecida de Souza, Helga Marizia 

Soares 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: Os profissionais e graduandos de enfermagem passam por um 

processo de trabalho com grande demanda e crescente responsabilidades, 

estes para se dedicar a sua profissão, ficam expostos a situações que 

comprometem sua saúde ficando mais suscetíveis a doenças, depressão, 

desgaste físico e mental. 

Objetivo: Verificar a relação entre automedicação e graduandos e profissionais 

de Enfermagem. 

Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos científicos, publicados entre 

2009 e 2012. Disponíveis em bibliotecas virtuais. 

Desenvolvimento: Dentre as causas mais comuns de automedicação entre 

profissionais e graduandos de enfermagem encontramos doenças 

autodiagnosticadas, estresse, carga horária excessiva e fácil acesso aos 

medicamentos, tendo como principais motivos o conhecimento sobre a droga a 

patologia e a busca do alívio rápido. Tal prática que pode vir a causar 

complicações indesejáveis e problemas à saúde pública. 

Considerações Finais: Com isso, propõe-se que seja abordado os perigos da 

prática de automedicação desde a graduação, além de campanhas educativas 

com a tentativa de sanar o problema e evitar problemas futuros. 

 

Descritores: Automedicação enfermagem complicações droga Graduandos 
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4.25. Análise de dados epidemiológicos dos pacientes de uma APAE da 

cidade de Ituverava-SP 

  

Júlia da Conceição Silva, Amanda Mateus,Jessica Rosa Oliveira Paulino,Júlia 

da Conceição Silva,Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

A intervenção fisioterapêutica age por meio diretamente nas deficiências 

motoras, refletindo-se nas sensoriais devido à utilização de estímulos 

proprioceptivos, táteis, vestibulares, visuais e auditivos, possibilitando a 

experimentação de movimentos e posturas dificultadas pelo próprio quadro 

neurológico, podendo facilitar ainda a obtenção de ganhos cognitivos. Avaliar 

os dados epidemiológicos de pacientes de uma APAE da cidade de Ituverava-

SP. O trabalho foi realizado na APAE, onde foram coletados dados referentes 

aos pacientes da instituição. Os dados foram relacionados ao número de 

pacientes, sexo, faixa etária, patologia mais comum e o grau de dificuldade 

mais comum entre os pacientes. Este trabalho foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Talentos Humanos. Foi verificado que 25 

pessoas fazem fisioterapia no período da manha, sendo que 60% são homens 

e 40% são mulheres, a patologia, mas comum é a paralisia cerebral, cada um 

contendo o seu grau de dificuldade, mas a mais comum é a movimentação, a 

faixa etária varia de 1 a 32 anos. O trabalho do fisioterapeuta com crianças 

especiais é desafiador, pois é a oportunidade de o paciente descobrir posições 

e novas experiências, que pode brincar e usufruir de sua vida mesmo com um 

déficit neurológico leve, moderado ou grave, afinal é um ser humano, também 

sente e necessita de viver. Foi verificado que a quantidade de pacientes que 

fazem fisioterapia, cada um com a sua dificuldade, porem em comum à 

movimentação. A patologia mais comum é a paralisia cerebral, mas todos com 

força de vontade e determinação. 

 

Descritores: Neuropediatria, epidemiologia pediátrica 
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4.26. Promoção da Enfermagem na Prevenção e Socorro Pré-Hospitalar 

por leigos em caso de asfixia infantil 

 

Juliana Ramos de Freitas, Luanda Beatriz Guardieiro dos Santos, Daiana 

Cristina Inácio de Oliveira, Samuel Valente da Silva 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

A deglutição é um ato importante para a manutenção da vida, desenvolve-se 

com o crescimento e maturação de estruturas e funções oral e faríngea (Netto, 

2003a). Esse processo complexo pode apresentar alterações, acarretando 

deficiência na ingestão ou transporte do alimento da boca/estomago. Essa 

dificuldade de deglutição é definida como disfagia, e pode ser decorrente de 

causas neurológicas e/ou estruturais (ASHA, 2004). A disfagia ou dificuldade 

na deglutição pode implicar na entrada de alimento na via aérea, resultando em 

tosse, asfixia, problemas pulmonares e aspiração. Também pode gerar déficits 

nutricionais, desidratação com resultado em perda de peso, pneumonia e morte 

(Padovani et al., 2007).  Mesmo havendo campanhas de prevenção de 

acidentes, palestras sobre trânsito nas escolas e maior difusão dos aspectos 

preventivos entre os pediatras (Paes &amp; Gaspar, 2005) os acidentes na 

infância são importante causa de morbimortalidade no mundo correspondendo 

a aproximadamente  53% dos agravos à saúde de crianças e jovens. No Brasil 

são a primeira causa de mortalidade entre 01 e 19 anos (Fraga, et al., 2008). 

Sabendo-se que quanto mais tempo um corpo estranho permanecer em árvore 

traqueobrônquica, maior é a probabilidade de complicações, considerações 

não excluem a necessidade de implementação de programas dirigidos às 

populações leigas, tanto de prevenção, como de orientação às manobras de 

desobstrução de vias aéreas. (Andrews; Shott, 1995). Existem manobras que 

poderão ser indispensáveis para salvar vidas, onde leigos, também poderão 

aprender a desenvolvê-las. A Manobra de Heimlich é o melhor método pré-

hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores  por corpo estranho. 

 

Descritores: Corpos estranhos; Broncoscopia; Pediatria, disfagia, engasgo 
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4.27. Diálogo e Esclarecimentos Sobre Sexo Entre Pais e Filhos 

 

Kathrein Cristina de Meireles Siqueira, Anniely Karine de Almeida, Jéssica 

Beatriz Bertoldi, Kathrein Cristina de Miereles Siqueira, Letícia Divina Gomes 

de Queiroz, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

A pesquisa visa avaliar o diálogo entre pais e filhos sobre sexualidade e  se a 

falta de diálogo em casa pode ser um dos motivos da gravidez indesejada, e o 

aumento das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Foi utilizado como coleta 

de dados, um questionário com 3 perguntas relacionadas a esse assunto, que 

foi aplicado na Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS, e respondidos 

por 144 pessoas que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, aceitando assim participarem da pesquisa. 47,9% das pessoas 

entrevistadas disseram que nunca falaram com os pais sobre o assunto, 

enquanto 38,19% falaram que os pais tiveram a iniciativa da conversa e 

apenas 13,8% tomaram a iniciativa do assunto. Quando foi perguntado como 

seria a relação do assunto com seus próprios filhos, 95,14% disseram que irão 

conversar com eles sim. E a grande maioria (95,83%) acha que é importante 

ter o diálogo para evitar a gravidez indesejada e a transmissão de DSTs. 

Concluímos assim que, a maioria dos entrevistados não teve diálogo com seus 

pais no período da adolescência, porém, relataram procurarem os filhos para 

esclarecê-los sobre o assunto. E concordam que o diálogo com os mesmo é 

sim eficaz quanto evitar a transmissão de doenças e gravidez indesejada. 

 

Descritores: Sexualidade, Diálogo entre Pais e Filhos. 
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4.28. Análise do Índice de Câncer no Grupo Familiar e Seus Tipos Mais 

Comuns 

 

Kethelim da Silva Lacerda, Carlos Henrique da Silva, Laryssa Aparecida Silva, 

Wérika Cristina de Jesus Silva, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Analisar o índice de câncer no grupo familiar e identificar seus tipos mais 

comuns. A pesquisa de campo foi realizada com o intuito de identificar os tipos 

de câncer da família de alguns alunos do ensino superior, da Faculdade de 

Talentos Humanos da cidade de Uberaba. Para participar desta pesquisa, os 

alunos receberam um questionário no qual abordou diversas perguntas sobre 

esse tema. Foram entrevistados 161 alunos entre os cursos de saúde dessa 

instituição. Deste total 94 (58,38%) eram homens e 67 (41,62%) eram 

mulheres. Os alunos que tiveram câncer foram de apenas 1,86%, que 

corresponde apenas 3 dos entrevistados, sendo eles câncer mama, tireóide e 

testículos. Alunos que tiveram Câncer em seu grupo familiar foram 41% e os 

outros 59% não tiveram casos. Dentre eles os com maior índice foi 5,0% 

mama, 7,0% Pulmão, 9,0% Próstata. O nível de câncer no meio familiar dos 

alunos foi considerado elevado, sendo que hoje em dia existem muitas 

tecnologias para seu tratamento.  

 

Descritores: Câncer, Câncer Familiar  
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4.29. Análise da prevalência de tabagismo entre universitários dos cursos 

de exatas e saúde da faculdade de talentos humanos 

 

Larissa Marinho de Sousa Pereira, Adriana Beatriz; SILVA, Keila Ramos; 

MARINHO, Larissa; OLIVEIRA, Míchelyxaine Alves; BARBOSA, Viviane 

Soares, Maria de Lourdes Borges 

 

Curso/Área: Enfermagem  

 

OBJETIVO: Demonstrar a prevalência de tabagismo entre acadêmicos dos 

cursos de exatas e saúde.  METODOLOGIA: Esta pesquisa foi realizada por 

alunos do 10 período do Curso de Enfermagem da Faculdade de Talentos 

Humanos (FACTHUS), na cidade de Uberaba - MG, matriculados na disciplina 

de Metodologia da Pesquisa Cientifica, entre os meses de fevereiro à maio de 

2014. Foi elaborado um questionário constituído de nove perguntas, e aplicado 

de forma aleatória a 122 acadêmicos. Todos os participantes concordaram com 

o estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa 

foi realizada após aprovação do CEP (FACTHUS) conforme resolução 196/96. 

RESULTADOS: Entre os entrevistados 63,97% apresentam idade de 17 à 25 

anos, 28,36% idade entre 26 e 36 anos  e 7,3 idade de 37 a 47 anos.A maioria 

dos estudantes, de ambos os cursos são considerados não fumantes sendo 

que os alunos dos 1° períodos que fumamsão 11,12%havendo prevalência dos 

10° períodos com, 7,84%. Quanto aos problemas de saúde, 75% são 

hipertensos, 25% possuem problemas cardíacos e 0% diabetes. Dentre os 

alunos dos 1º períodos entrevistados, 68,88% o trabalho é estressantee dos 

10º períodos, consideram seu trabalho estressante em 31,12%. CONCLUSÃO: 

Conclui–se,portanto, que o aumento de vicio nos últimos períodos,pode ser 

devido ao aumento das atividades relacionadas à conclusão do curso ou 

ansiedade pela mudança de vida em relação ao mercado de trabalho.São 

necessários mais estudos para identificar o nível de ansiedade,bem 

como,outros fatores que poderiam contribuir com o trabalho. 

 

Descritores: Análise da Prevalência de Tabagismo 
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4.30. Avaliação das patologias gástricas de pacientes atendidos na clínica 

Diagnostic Center 

 

Laudmilla Gonçalves Vaz, Bruna Oliveira Silva, Daniella Inês Borges Melo, 

Jéssica Pereira Alves, Lorena Marques Pinto 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVO: Demonstrar os diversos tipos de patologias gástricas 

diagnosticadas, bem como as formas para o tratamento aplicadas. 

METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada de fevereiro a maio de 2014 na 

clínica Diagnostic Center, Uberaba – MG. Este trabalho é retrospectivo, 

utilizando 60 prontuários de pacientes atendidos na referida clínica, onde um 

questionário constando de 11 questões foi preenchido pelos pesquisadores. O 

termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado pelo médico 

gastroenterologista da clínica. RESULTADOS: A média da idade dos 

entrevistados foi de 42 anos. As patologias gástricas encontradas nos 

prontuários foram: refluxo 33%, bactéria H. Pylori 13%, hérnia de hiato 19%, 

gastrite 25% e coledocolitíase 10%. Os sintomas que levaram a procurar um 

médico especialista foram as dores abdominais, gástricas e sensação de 

alimentos retornando à cavidade bucal. O vício mais frequente apresentado foi 

o tabagismo e alcoolismo. O método utilizado para diagnóstico foi a 

videoendoscopia, ultrassom de abdome total e coleta de material para biópsia. 

O método de tratamento mais utilizado foi o cirúrgico e medicamentoso. A 

maioria dos pacientes não faz atividade física regular e foi observado que às 

vezes as pessoas se alimentam adequadamente. CONCLUSÃO: Pode-se 

concluir com o presente estudo os dados encontrados, confirmam os achados 

da literatura no que se refere aos maiores índices das patologias gástricas, 

sendo refluxo e gastrite e tratadas de forma medicamentosa. A maioria dos 

entrevistados não associa uma alimentação correta com a prática regular de 

atividades físicas, diante disso, é necessário adquirir hábitos de vida mais 

saudáveis para prevenir tais patologias. 

 

Descritores: Refluxo, Gastrite, H.pylori, Coledocolitíase, Hérnia de Hiato 
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4.31. Análise do estilo de vida de jovens universitários de uma instituição 

de ensino superior 

 

Layla Kelly de Lucena Silva, Andressa Aparecida Rodrigues Gomes, Juliana 

Helena Campos De Oliveira, Layla Kelly De Lucena Silva, Lucas Eduardo 

Freire Resende, Marina Ferreira Vieira, Vergilio Da Silva Mendoça 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVOS: Avaliar o estilo de vida em estudantes de uma instituição de 

ensino superior. METODOLOGIA: Esta pesquisa foi realizada de Fevereiro à 

Maio de 2014, na Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS), na cidade de 

Uberaba-MG, por alunos do 1º Período do curso de Enfermagem que estão 

matriculados na disciplina de Metodologia Científica. Foi elaborado um 

questionário contendo 12 perguntas, em seguida, aplicado a universitários dos 

cursos de Enfermagem e Engenharia Mecânica, totalizando 100 entrevistados. 

Todos os participantes concordaram com o estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido conforme resolução 196/96. RESULTADOS: 

A idade media dos entrevistados foi de 25,5 anos, 59% do gênero feminino e 

41% masculino, dos quais 21% não possuem profissão e 79%possuem, 35% 

consomem bebida alcoólica nos finais de semana, 34%raramente e 31% não 

bebem. Já, 94% não fumam, 60% possuem alimentação saudável e 40% não 

comem adequadamente. 88% alimentam em horário inadequado e 12% 

adequadamente, 53% de 4 em 4 horas, 32% de 6 em 6 horas, e 11% de 7 em 

7 horas. Cerca de, 57% não praticam exercícios e 43% praticam, e 94% 

relataram não possuir doenças relacionadas à má alimentação. CONCLUSÃO: 

Portanto, conclui-se que nesta amostra de acadêmicos, o estilo de vida é 

inadequado, pois, a alimentação ocorre em horários irregulares, com longos 

períodos em jejum, bem como, não possuem hábitos de praticar exercícios 

físicos diariamente. Porém, até o momento a saúde ainda não está 

comprometida, mas são necessárias, mudanças no estilo de vida para evitar 

doenças. 

 

Descritores: Alimentação, Estudantes 

 

 

 

 

 



                 
 
 

 
44 

Anais da II Jornada Científica e I Encontro 
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4.32. Análise do Índice Partos Normais e Cesariana nos anos de 2000 a 

2011 em Uberaba 

 

Lilian Mendes, Aline Libéria Spirandelli, Weverton Bruno Cardoso Ribeiro, 

Simone Wanderley Pinheiro 

 

Curso/Área: Biomedicina  

 

O Ministério da Saúde para tentar reduzir a alta taxa de cesárea,nos 

estabeleceu um limite de 40% às realizações de partos cesáreos no Sistema 

Único de Saúde (SUS).O objetivo foi analisar o numero de partos normais e 

cesáreos realizados pelo SUS no período de 2000 a 2011 em Uberaba MG.Foi 

realizada uma pesquisa em um banco de dados online, DATA-SUS, onde 

coletamos as informações quanto os números de partos, de tipos de partos, de 

pré- natal e numero de nascimentos vivos.Foi coletado de um banco de dados, 

que é o DATA-SUS algumas informações provenientes do município de 

Uberaba – MG, onde o numero de pré – natal completo é de 22.627 cesarianas 

e 9.659 normais; pré- natal incompleto 5.287 cesarianas e 7.165 normais.Com 

base neste estudo, pode se afirmar que há um maior índice de partos entre os 

20 a 29 anos, o numero de cesárea em relação ao numero de partos normais é 

maior juntamente com o numero de pré-natal tornando assim visível um maior 

numero de nascidos vivos de partos cesarianos, e a preocupação do Ministério 

da saúde em relação aos dados de aumento desse tipo de parto criando então  

uma regra ao sistema único de saúde onde poderia realizar apenas 40% de 

partos cesarianos. O crescimento desse tipo de parto ocorre em função de 

vários fatores, como participação da mulher no tipo de parto, remuneração 

maior aos médicos, acompanhamento melhor e também pela associação da 

laqueadura tubária. 

 

Descritores: Data-SUS, Parto Normal, Parto Cesária, Uberaba. 
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de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.33. Análise dos métodos contraceptivos mais utilizados entre os alunos 

da instituição e ainda comparar sua utilização em diferentes faixas etárias 

 

Marcelo Wilson Ferreira, Karina Thays Farias da Silva,Lígia Gabriela de 

Almeida Cruvinel, Mariana Aparecida Martins, Maryanna Silva 

Golçalves,Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Analisar os Métodos Contraceptivos mais utilizados entre os alunos da 

Instituição e ainda comparar sua utilização em diferentes faixas etárias. Para a 

participação da pesquisa, entraram como critério alunos de idade a partir de 18 

anos e de ambos os sexos. O instrumento de pesquisa utilizado foi por meio de 

questionário, distribuídos em salas de aula. Participaram do estudo 203 alunos 

dentre eles 47% não usam e 53% usam algum método contraceptivo e dentre 

os métodos utilizados 43% Não usam, 29%usam a Pílula, 25% o preservativo 

masculino e 3% os injetáveis. A frequência utilizada e 43% nunca utilizaram 

32% sempre e 25% às vezes, e em diferentes faixas etárias 88% de 18 a 29 

anos e 12% de 29 a cima. Concluímos que os Métodos Contraceptivos mais 

utilizados são: pílula oral, preservativo masculino e sua utilização entre 

diferentes faixas etárias e de 18 a 29 anos. 

 

Descritores: Métodos Contraceptivos, Anticoncepcionais 
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4.34. Candidíase: uma abordagem em educação e saúde 

 

Mariah dos Reis Nunes, Adryelle Karlla Lopes Dias, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: A candidíase ou monolíase é uma infecção provocada por fungos 

– o mais frequente é a Cândida albicans – que pode acometer as regiões 

inguinal, perianal e o períneo. Apesar de não ser considerada uma doença 

sexualmente transmissível, pode ser transmitida através de relações sexuais. 

Mulheres e homens podem desenvolver a infecção. Geralmente, a candidíase 

está associada à queda da imunidade, ao uso de antibióticos, 

anticoncepcionais, imunossupressores e corticoides, à gravidez, diabetes, 

alergias e ao HPV (papiloma vírus). Dentre os sintomas, em mulheres, 

destacam-se: coceira na vagina e no canal vaginal; corrimento branco, em 

grumos, parecido com a nata do leite; ardor local e para urinar; dor durante as 

relações sexuais; em homens: pequenas manchas vermelhas no pênis; edema 

leve; lesões em forma de pontos; prurido (coceira). Em casos mais graves 

distúrbios gastro-intestinais, respiratórios e outros problemas dermatológicos 

podem aparecer. Objetivo: observar o comportamento das acadêmicos dos 

diversos cursos de graduação a respeito do assunto e identificar os métodos 

mais eficazes de educação em saúde sobre o tema proposto. Metodologia: o 

painel com as informações principais será disponibilizado nos principais pontos 

de convivência da FACTHUS durante 2 semanas. Após, iremos até as salas de 

aula e aplicar um questionário para identificar os principais conteúdos 

absorvidos e ignorados pelos discentes a partir da observação de material 

visual. Considerações: Esperamos com este trabalho identificar as 

fragilidades nas abordagens em Educação em Saúde para podermos construir 

um novo modelo que possa trabalhar as quatro abordagens nos indivíduos. 

 

Descritores: doenca , dst, sapinho, camisinha , medico 
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4.35. Analisar o índice de alunos e professores do ensino superior que 

sofreram LER/DORTS 

 

Marlize Moura dos Reis, Breno Coimbra, Eduardo Moura, Izabella de Campos, 

Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia e Enfermagem  

 

Analisar o índice de alunos da FACTHUS que já apresentaram algum tipo de 

doença relacionada ao trabalho (LER/DORTS), a pesquisa foi realizada tanto 

com homens para com mulheres. Foram feitos questionários com perguntas 

objetivas para que os alunos pudessem responder. Os dados foram analisados 

através de gráficos e porcentagens, e foi avaliado pelo Comitê de Ética. 71% 

dos entrevistados não tiveram lesões, 29% tiveram. 62% não necessitaram de 

fisioterapia, 15%necessitaram e 23% não informaram. 77% não fizeram uso de 

medicamentos, 12% fizeram uso, e 11% não informaram. 11% Informaram que 

fizeram 1 ano de tratamento, 89% não informaram. 39% sentiram dor muscular 

em decorrência do trabalho, 49% não sentiram dores musculares, e 39% não 

informaram. O nível de pessoas que sofrem ou sofreram doenças relacionadas 

ao trabalho entre os alunos entrevistados foi considerado baixo, e os que 

sofreram, muitos necessitaram de fisioterapia, ou fez uso de algum tipo de 

medicamento, isso foi importante devido a amplos problemas relacionados a 

essas doenças, e com isso tratar e amenizar a doença.  

 

Descritores: Dor muscular, LER, DORTS, acidente de trabalho.  
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4.36. Análise do uso de anabolizantes entre alunos do ensino superior 

 

Patricia Abadia Roberto, Any Caroline Pires Ferreira, Jennifer Campelo De 

Almeida, Kézia De Jesus Aguiar, Letícia Pingyak Sartorato, Livia Maria Fabiano 

dos R. Pinto, Marquenia Cintra Laquiz Silva, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

O objetivo do trabalho é analisar a frequência do uso de anabolizantes entre 

alunos de uma instituição de ensino superior. Fizeram parte da pesquisa alunos 

de ambos os sexos com idade compreendida entre 18 e 30 anos. Foram 

entrevistados 200 alunos, 91 (46%) homens e 109 (54%) mulheres. Faz o uso 

de anabolizantes 5% sim e 95% não. Usam anabolizantes injetáveis 64% e via 

oral 36%. Sofreram algum efeito indesejável 5% sim, 95% não. Efeitos 

indesejáveis que já sofreram: acne 36%, calvície 9% e outros 55%. Motivos 

que levaram a usar: prescrição medica 10%, praticidade 14%, amigos 19% e 

vaidade 57%. Tem conhecimento que anabolizantes podem causar câncer, 

16% não e 84% sim. Tem conhecimento dos efeitos maléficos dos 

anabolizantes 9% não 91% sim. O nível e uso de anabolizantes entre os alunos 

entrevistados foi considerado baixo, mas ainda é de risco devido ás suas 

causas, influencia social, e efeitos perante a sociedade.  

 

Descritores: Anabolizante; Anabolizantes em jovens 
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de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.37. O consumo de água entre acadêmicos FACTHUS 

 

Patricia Carvalho Andrade Freitas, Edilson Gonçalves Faria, Emilia Gonçalves 

Faria, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Nosso corpo é composto de cerca de 60 % de água. Os pulmões têm 90% de 

água, o cérebro tem 70% e o sangue mais de 80%, portanto não podemos 

funcionar sem ela. A água regula a temperatura corporal, transporta nutrientes 

por meio das células, mantém as membranas mucosas umidificadas e elimina 

as impurezas do corpo. Pesquisamos o consumo de água ingerida entre 

estudantes do ensino superior, onde questionários foram aplicados entre os 

mesmos e os resultados mostrados em gráficos objetivando a conscientização 

para o consumo. Identificamos que o consumo é maior entre mulheres de 17 a 

20 anos e por estudantes de Biomedicina e Enfermagem enquanto os de faixa 

etária entre 30 e 54 estão abaixo do recomendando para a idade. Com o 

estudo concluímos que o consumo de água entre os estudantes está dentro do 

recomendado. 

 

Descritores: Água, Consumo, Média, Ingestão, Benefícios 
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4.38. Análise dos níveis de conhecimento da população acadêmica do 

ensino superior sobre o câncer de pele e seus meios de prevenção 

 

Priscila Fávaro de Souza, Bárbarah Marques Martins, Camila Silva Amaral, 

Ludmila Cristina Silva de Almeida, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

O objetivo da pesquisa  é identificar o conhecimento da população acadêmica 

do ensino superior  sobre o câncer de pele e seus meios de prevenção. A 

pesquisa foi realizada na FACTHUS ( Faculdade de Talentos Humanos) 

através da aplicação de um questionário. Foram entrevistados 184 alunos entre 

os cursos da instituição. Deste total 106 (57,6%) eram homens, e 78 (42,3%) 

mulheres, a média de idade foi de 23 anos. A metade dos entrevistados 

utilizam protetor solar, que estará apresentado no gráfico, e menos da metade 

dos entrevistados não fazem uso do protetor solar diariamente (32%); em 

praias, quadras e etc (68%). Além das mesmas pessoas não utilizarem outros 

meios de prevenção como: chapéus , guarda- sol e roupas adequadas (32%) 

ou até mesmo nenhum meio de prevenção (25%). O mais interessante da 

pesquisa foi que a maioria dos entrevistados responderam que sabem como se 

dá o surgimento do câncer de pele (64%), e qual o médico especialista nessa 

área (79%), mesmo assim, não procuram saber sobre os programas de 

prevenção ao câncer de pele. No estudo verificamos que, os entrevistados 

sabem sobre o nosso tem, que é o Câncer de Pele, o surgimento dele, médico 

especialista, mas mesmo assim não se protegem corretamente e nem 

procuram informações. 

 

Descritores: Câncer de Pele, Uso de protetor solar 
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4.39. Acidentes domésticos com crianças entre um a seis anos de idade 

 

Priscila Ribeiro Pereira, Tainara da Silva Almeida, Marco Túlio Lemos Alves da 

Silva, Vinicius Moreira Caiado, Orientadora: Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Identificar os acidentes mais frequentes em crianças com idade entre um a seis 

anos de ambos os sexo. Foi desenvolvida uma pesquisa sobre acidentes 

domésticos mais frequentes em crianças, onde foram identificados os 

acidentes domiciliares mais comuns e a faixa etária em que ocorrem. A 

pesquisa foi desenvolvida na FACTHUS (Faculdade de Talentos Humanos) 

com os próprios alunos. Após o termino da coleta de dados, analisamos o 

resultado adquiridos e os informamos por meio de gráficos. O trabalho foi 

encaminhado para analise do comitê de ética da FACTHUS. Os resultados 

foram 26% dos entrevistados não conhecem ou não teve alguma acidentes 

domésticos já 74% dos entrevistados sofreram acidentes, com relação aos 

tipos de acidentes 14% óleo quente, 13% ferro quente, 9% tomada elétrica, 7% 

acidentes em escadas, 2% produtos de limpeza/tóxicos, 3% afogamentos em 

piscina, 25% diversos acidentes, 26%não responderam ou não houve 

acidentes, 1% não informaram, com relação à idade em que ocorreu o 

acidentes 6% foi 1 ano, 6% 2 anos, 12% 3 anos, 14% 4anos, 9% 5 anos, 25% 

6 anos, 26% não responderam ou não houve casos de acidentes, 6% não 

informaram, conforme o sexo foram 43% feminino, 29% masculino, 26% não 

houve casos de acidentes, 2% não informaram, se houve reincidência 7% 

responderam que sim, 67% não, 26% não responderam . O nível de acidentes 

entre os alunos entrevistados foi considerado elevado, sendo de preocupação 

para os adultos fazer a prevenção antes que aconteça o pior e que se possa 

levar uma vida sem acidentes. 

 

Descritores: Acidentes Domésticos; Crianças; Prevenção de Acidentes. 
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4.40. Índice do consumo de bebidas alcóolicas entre acadêmicos de uma 

instituição de ensino superior 

 

Priscyla de Cássia Felipe Luna, Maria Lucineide Silva, Kerollyn Fernandes 

Silva, Jacqueline Silva de Assis, Larissa Beatriz Costa e Silva 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVO: Avaliar os níveis de consumo de bebidas alcóolicas entre os 

acadêmicos.  

METODOLOGIA: Este projeto foi realizado de fevereiro a maio no ano de 2014 

na Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS) na cidade de Uberaba – MG, 

pelos alunos do primeiro período do curso de enfermagem matriculados na 

disciplina de Metodologia Científica. Após o projeto ser aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Facthus (CEP) a pesquisa foi realizada através de 

uma entrevista aplicada por meio de um questionário contendo dez perguntas. 

Foram entrevistados 147 estudantes de ambos os sexos e todos assinaram um 

termo de consentimento e esclarecimento. 

RESULTADOS: A média da idade das entrevistadas foi de 32,5 anos. Dos 

entrevistados foram 52% mulheres e 48% homens, sendo que os mesmos 

bebem maior quantidade 84,5% e as mulheres 70,4%. Do total de 

entrevistados do sexo masculino 15,5% deles não ingerem bebidas alcoolicas e 

das mulheres foi 29,6%. 46% ingeriu sua primeira bebida álcoolica entre 11 e 

15 anos. A bebida mais consumida foi a cerveja com 32,2%. 88% dos 

entrevistados acham que a bebida alcóolica pode causar dependência e 12% 

acham que não causa. 47% começaram a beber para relaxar e 28% foi por 

prazer. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a prevalência do consumo de bebidas 

alcoólicas entre os homens é maior, consumindo uma maior quantidade de 

cerveja. A idade da maioria que ingere sua primeira bebida é precoce, 

provavelmente o que levou ao consumo para causar relaxamento. Uma grande 

maioria dos entrevistados consideram que a bebida álcoolica pode causar 

dependência. 

 

Descritores: Álcoolismo, jovens, droga, doença, excesso  
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4.41. Avaliação da hipertensão arterial e IMC de alunos de uma instituição 

de ensino médio 

 

Raique Luis Ferreira, João Vitor Moraes Pereira, Raique Luis Ferreira, 

Thacyana Roberta Medeiros Silva, Marcelle Liberaltino Carvalho,Vanessa De 

Freitas Dias,Paulo Ricardo Dos Santos Ribeiro, Dayana Pousa Siqueira 

Abrahão 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Analisar o (IMC) e a pressão arterial dos jovens do ensino médio da Escola 

Aurélio Luiz da Costa entre a faixa etária entre (14 a 40) anos entre Homens e 

Mulheres. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi coletado dados como peso, 

altura e pressão arterial e calculado o IMC. Foram entrevistados 252 alunos, 

onde 37% são do sexo masculino e 63% são do sexo feminino, onde 8% são 

de 14-20 anos, e 92% são de 21-28 anos. 46% praticam exercícios físicos e 

54% não, 57% delas tem uma alimentação saudável e 43% não, 38% tem 

casos de obesidade na família e 62% não, 78% já ouviram falar de doenças 

adquiridas pela obesidade 22% não. Com relação ao IMC, 54% estão abaixo 

do peso, 42% está no peso normal, e 4% está com excesso de peso e não há 

casos de obesidade. E a pressão arterial foi de 26% abaixo de 120/80mmHg, 

49% igual 120/80mmHg, 25% maior que 120/80mmHg. Através dos resultados 

obtidos, observamos que a maioria das pessoas pesquisadas não praticam 

exercícios físicos frequentemente e somado a casos de obesidade na família, 

há uma grande probabilidade de adquirirem eventuais doenças como 

hipertensão e obesidade. 

 

Descritores: Pressão Arterial, IMC, Obesidade. 
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4.42. Análise do principal motivo que levam as pessoas a procurarem a 

drenagem linfática 

 

Renata Cristina Candido Dias, Jéssica Vicente Martins, Tainá Cristina Crisol 

Siqueira, Rosimeire Campos Santos, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Avaliar o principal motivo que leva as pessoas a procurarem a Denagem 

Linfática. A população que foi entrevistada são mulheres na faixa etária de 20 a 

40 anos. Foi desenvolvida na Faculdade de Talentos Humanos através da 

aplicação de um questionário aplicado na sala de aula. Foi constatado na 

pesquisa que 57% das pessoas acham que a drenagem linfática traz 

resultados, já 15% dizem que não e 28% acham que talvez possam trazer 

resultados ou não. Em questão a dores durante o processo de drenagem, 28% 

dos entrevistados concordam que é normal, já 38% discordam e 34% dizem 

que podem haver dores ou não. 67% das pessoas que fazem a drenagem 

linfática acreditam no emagrecimento, mas 33% das pessoas não concordam 

com essa afirmação. Foram avaliados também os principais motivos que 

levaram as pessoas a procurarem a drenagem, entre eles 27% apostam nas 

perdas de medidas, 6% no relaxamento e perdas de medidas, 6% na melhoria 

de circulação e perdas de medidas, 5% na drenagem de edemas e perdas de 

medidas, 11% acreditam somente no relaxamento, 15% somente na melhoria 

da circulação, 6% no relaxamento e melhoria de circulação, 6% na drenagem 

de edemas e melhoria de circulação, 11% na drenagem de edemas. Foi 

constatado que o principal motivo que levaram as pessoas a procurarem a 

drenagem foi para emagrecer e elas não sabem o efeito dos resultados sobre a 

drenagem linfática e que podem ter vários objetivos após o processo. 

 

Descritores: Drenagem Linfática, Perda de medidas, Estética 
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4.43. Estudo dos níveis de glicemia em acadêmicos de uma instituição de 

ensino superior de Uberaba 

 

Sara Pauliane Dos Santos Dias, Poliana Beatriz Ribeiro, ketellin Carvalho, Sara 

Pauliane dias, Talita Junia Coimbra, Tatiane Beatriz, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Introdução: Os níveis elevados de glicemia são considerados fatores de risco 

para diabetes e doenças cardiovasculares e constitui- se como importantes 

problemas de saúde na população jovem atual. 

Objetivos: Analisar os níveis de glicemia em acadêmicos de uma instituição de 

ensino superior de ambos os sexos durante o horário escolar. 

Materiais e Métodos: Foram coletadas 35 amostras de sangue periférico, em 

tubo contendo fluoreto, pelo método a vácuo. O material foi armazenado a 

menos 20º e posteriormente centrifugado para obtenção do soro.  A dosagem 

foi realizada com o kit da Biotécnica, pelo método colorimétrico enzimático. 

Resultados: Um total de 34 amostras  (13 masc. 21 fem.)foram analisadas. A  

média obtida foi de 82,32g/dl. Considerando um valor de referencia de até 200 

g/dl, pode-se notar um resultado satisfatório, indicando boa saúde glicêmica 

dos acadêmicos. 

Conclusão: A hiperglicemia é importante fator de risco cardiovascular. Lesões 

ateroscleróticas são mais acentuadas nos distúrbios do metabolismo glicídico, 

existindo associação de dano arterial com glicemia 2 horas. Baseando nessas 

informações, conclui-se que neste trabalho, não observou resultados alterados, 

concluindo que a população acadêmica possui um estilo de vida saudável, e 

livre de problemas cardiovasculares provocados por aumento de níveis 

glicêmicos. 

 

Descritores: Glicemia; risco cardiovascular; metabolismo glicídico; lesões 

ateroscleróticas; dano arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
 

 
56 

Anais da II Jornada Científica e I Encontro 

de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.44. Perfil de pessoas praticantes de Pilates e os motivos pelos quais 

elas procuram esse tipo de exercícios 

 

Tainá dos Santos Rodrigues, João Victor Silva Rodrigues, Níuvia Santos 

Machado,Tamara Luisa Oliveira, Dayana Pousa Siqueira Abrahão 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

O trabalho tem como objetivo definir o perfil de pessoas praticantes de Pilates e 

os motivos pelos quais elas procuram esse tipo de exercícios, para alcança-lo 

utilizamos de pesquisas teóricas e de campo com os acadêmicos da Faculdade 

de Talentos Humanos. A pesquisa foi feita com 80% de mulheres, 9% de 

homens e 11% não responderam, pudemos ver que 17% já praticaram e 83% 

não praticam, e 46% tem conhecimento sobre o assunto e 54% não, também 

foi comprovado que 64% sabe que o Pilates auxilia na respiração e 36% não 

sabia, das pessoas que nunca praticaram 70% tem vontade de praticar, 20% 

não gostaria de praticar, dos entrevistados 7% acham que proporciona calma, 

já 17% acham que proporciona relaxamento, já 75% acham que a pratica 

proporciona o emagrecimento e 4% acham que proporciona outros, sobre os 

benefícios, dos entrevistados praticantes desse exercício 7% relataram que 

traz alivio, 7% calma e 10% bem estar, sobre os resultados oferecidos, 10% 

acham que apenas emagrece, 26% que apenas tonifica os músculos, 30%  que 

proporciona outros benefícios e 34% não responderam, dos praticantes 68% 

não deixaram de praticar nenhum outro exercícios, 5% deixaram e 27% não 

responderam. De acordo com a pesquisa feita o Pilates possui poucos 

praticantes fazendo com que seus benefícios sejam pouco conhecido e que é 

um exercício a media de praticantes de Pilates é muito baixa e que há mais 

praticantes mulheres do que homens e ele sem mais procurados para fins 

estéticos do que para a saúde. 

 

Descritores: Pilates, exercícios físicos, saúde   
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4.45. Diabetes na Insulinoterapia 

 

Talita Furtado dos Santos, Jordana Borges, Lindaval Helena de Morais, 

Ricardo Túlio Eugenio Botta, Thais Helena Silva Moreira, Vanusa Cristina 

Chagas Gonçalves 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de origem 

múltipla que decorre da falta de insulina ou por efeitos decorridos pela ação 

ineficaz da insulina. O tratamento dentro da insulinoterapia, é usado a Insulina 

sintética com estrutura idêntica àquela do hormônio humano tem em grande 

parte substituído as insulinas de origem animal (bovina + suína ou mista 

geralmente). A insulina humana é produzida por síntese química ou por 

técnicas do DNA recombinantes. 

Objetivo: Relatar os cuidado de enfermagem na Insulinoterapia 

Metodologia: Trabalho de revisão bibliográfica baseados em artigos 

científicos. 

Desenvolvimento: O diabetes mellitus é uma doença que necessita de 

mudanças de hábitos de vida, sendo imperativo que o portador dela tenha 

conhecimento sobre a doença, terapia medicamentosa, nutrição e mudanças 

nas suas atividades diárias (exercício físico) automonitorização (nível 

glicêmico) cuidado com os pés e demais partes do corpo, conscientização com 

todas as mudanças, estabelecendo resultados no cuidado. É importante a 

participação do enfermeiro nos programas de controle da diabetes, para 

melhoria de qualidade de vida do portador. 

Considerações Finais: Tendo em vista os artigos analisados percebe se que 

os cuidados de enfermagem são essenciais pois a administração incorreta 

pode causar danos ao paciente.  

 

Descritores: Diabetes; Insulina; Doença Crônica; Cuidados 
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4.46. Prevalência do vírus do dengue em uma população universitária 

 

Thaissa Araújo Borges, Cristiane da Silva Soares, Kássia Abadia Paranhos, 

Leandro Borges da Silva, Thaissa Araújo Borges, Vanessa Mendes Corrêa 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

OBJETIVO: Identificar o índice de pessoas infectadas pelo vírus da dengue.  

METODOLOGIA: O trabalho foi realizado em Uberaba-MG, entre os meses de 

fevereiro a maio de 2014, na Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS), por 

estudantes do curso de Enfermagem na disciplina de Metodologia da Pesquisa 

Científica. A metodologia utilizada foi a elaboração de um questionário 

contendo oito questões objetivas, que proporcionou o resultado da pesquisa. 

Os dados coletados são apresentados sob a forma de gráficos e porcentagens. 

Os universitários que concordaram em participar da pesquisa assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com resolução 196/96. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da FACTHUS. RESULTADO: A idade média dos entrevistados foi de 25,3 

contando que 63% já contraíram o vírus e 37% não tiveram a doença, 

entretanto 6% dos entrevistados apresentaram sintomas mais de uma vez.  Já, 

16% dos acadêmicos tiveram como sintomas mais frequentes, manchas pelo 

corpo, 38% dores pelo corpo e 15% coceiras. Conforme a pesquisa, 74% dos 

estudantes conhecem os métodos de prevenção e os outros 6% não. A maioria 

dos entrevistados está ciente que se deve evitar o uso de medicamentos como 

o ASS, aspirina e Novalgina. 65 % concordam que existe a prevenção da 

dengue, e 35% acham que não se podem evita-la. CONCLUSÃO: Conclui-se 

por meio deste estudo, que uma pequena parte de estudantes foram infectados 

pelo vírus da dengue, devido ao alto índice de conhecimentos sobre os 

métodos de prevenção contra o vírus.  

 

Descritores: Prevalência, Vírus, Dengue, Populaçao, Universitária. 
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4.47. O que todos precisam saber: Síndrome de Guillain-Barré 

 

Valdirene de Jesus Rosa Evangelista, George Kemil Abdalla 

 

Curso/Área: Enfermagem 

 

Introdução: A síndrome de Guillain-Barré ou polirradiculoneurite aguda é 

caracterizada por uma inflamação aguda com perda da mielina (membrana de 

lipídeos e proteína que envolve os nervos e facilita a transmissão do estímulo 

nervoso) dos nervos periféricos e às vezes de raízes nervosas proximais e de 

nervos cranianos (nervos que emergem de uma parte do cérebro chamada 

tronco cerebral e suprem às funções específicas da cabeça, região do pescoço 

e vísceras). Objetivo: observar o comportamento dos acadêmicos dos diversos 

cursos de graduação a respeito do assunto e identificar os métodos mais 

eficazes de educação em saúde sobre o tema proposto. Metodologia: o painel 

com as informações principais será disponibilizado nos principais pontos de 

convivência da FACTHUS durante 2 semanas. Após, iremos até as salas de 

aula e aplicar um questionário para identificar os principais conteúdos 

absorvidos e ignorados pelos discentes a partir da observação de material 

visual. Considerações: Esperamos com este trabalho identificar as 

fragilidades nas abordagens em Educação em Saúde para podermos construir 

um novo modelo que possa trabalhar as quatro abordagens nos indivíduos. 

 

Descritores:  Medline ; Brunner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
 

 
60 

Anais da II Jornada Científica e I Encontro 

de Egressos da Área de Saúde FACTHUS 

 

4.48. Atuação da Fisioterapia Desportiva na prevenção de lesões em 

atletas universitários praticantes da modalidade de futsal 

 

Vinícius José de Oliveira, Adauto de Oliveira Nunes Junior, Ana Caroline 

Magrini Bruno, Larissa Guerra Nammur, Nuno Miguel Lopes de Oliveira 

 

Instituição de Origem: Universidade Federal do Triangulo Mineiro 

 

Curso/Área: Fisioterapia 

 

Introdução: O futsal é uma modalidade esportiva cada vez mais praticada no 

mundo onde a técnica e habilidade individual são fundamentais e o 

aprimoramento e a condição física dos atletas influenciam nos diferentes tipos 

de lesão que neles podem ocorrer. A equipe de futsal masculino da Associação 

Atlética Acadêmica Djalma Santos (AAADS) da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro possui uma prática de treinamentos e competições durante o 

ano tornando-a uma equipe de destaque. Sendo assim uma parceria com o 

curso de Fisioterapia da instituição foi realizada para atuação preventiva destas 

lesões. Objetivo: Avaliar a prevalência de lesões musculoesqueléticas na 

equipe de futsal masculino da AAADS a fim de promover a elaboração de 

planos de atuação específicos para a equipe. Metodologia: Durante um ano 

foram avaliados 15 atletas com média de 24,33 anos. Foram realizadas 

avaliações individuais deles pela equipe de Fisioterapia, aplicado um 

questionário de lesão (tipo, local, sintoma, entre outras informações) e o 

Questionário PAR-Q. Foi realizado o acompanhamento durante os treinos 

semanais. Resultados: Observou-se o predomínio de lesões ligamentares 

como principal mecanismo os entorses na região de tornozelo e o estiramento 

muscular na região anterior da coxa. A maioria das lesões ocorreu no início da 

temporada de treinamento e a maior parte voltou aos treinos de forma 

assintomática. 73% dos atletas apresentavam prováveis restrições e limitações 

à prática desportiva de acordo com os resultados do PAR-Q. Conclusão: De 

acordo com os as lesões encontrados nesta equipe faz-se necessário um 

programa de melhoria da propriocepção articular e alongamentos específicos.  

 

Descritores: Fisioterapia, Futsal, Lesões, Atletas, Prevenção 
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4.49. O mundo moderno e o consumo de alimentos transgênicos 

industrializados no Brasil 

 

Weverton Bruno Cardoso Ribeiro, Jessica Aparecida Domingos de Rezende, 

Tatiane Marques 

 

Curso/Área: Biomedicina 

 

Alimentos geneticamente modificados (transgênicos) foram inicialmente 

produzidos para matar insetos e utilizar menos agrotóxicos nas lavouras. As 

novas linhagens estão sendo focadas na produção de alimentos mais ricos em 

nutrientes ou que sintetizem moléculas importantes para o ser humano 

(hormônios). Em 2003, foi publicado o decreto de rotulagem (4680/2003), que 

obriga empresas da área alimentícia, produtores, e profissionais que 

comercializam estes alimentos, a identificarem, estes produtos com o símbolo 

correspondente, o alimento com até 1% de matéria-prima transgênica. Dessa 

forma, nosso trabalho teve por objetivo analisar os produtos geneticamente 

modificados (transgênicos) utilizados na indústria alimentícia e verificar se a 

população pode identifica-los no mercado, pela presença do símbolo 

correspondente. Foi realizada uma pesquisa de coleta de dados e de imagens 

em algumas redes de supermercados, buscando identificar os produtos 

geneticamente modificados pela presença do símbolo correspondente nas 

embalagens de produtos industrializados. Foram analisados 138 produtos em 

quatro redes de supermercados no município de Sacramento – MG. Os 

elementos transgênicos presentes nos produtos avaliados foram a cana de 

açúcar, o milho, a soja e o trigo. Dentre os produtos industrializados, 

encontramos o símbolo referente a produtos transgênicos em oleaginosas, 

farináceos, massa para bolo e pudim, pipoca, doces, sopa, mingau, quitandas e 

salgadinhos. Concluímos que ainda há um grande número de empresas que 

lutam contra a rotulagem dos produtos transgênicos em suas marcas. É notável 

verificar que os organismos geneticamente modificados estão em diversos 

tipos de alimentos, porém, em maior escala nos alimentos doces ou derivados 

de milho, nos tornando grandes consumidores de OMG. 

 

Descritores: Organismos geneticamente modificados, Transgênicos, 

Alimentos industrializados 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da realidade do mercado de trabalho, os cursos de graduação na Área 

de Saúde oferecem inúmeras possibilidades e diversidade de atuação, visando 

o melhor aprimoramento e conhecimento dos seus discentes, docentes, 

valorizando o seu aprendizado, assim como promovendo ações que sejam 

benéficas para a sociedade de Uberaba e região. 

 

Nesta vertente, o presente instrumento, busca registrar todos os trabalhos 

acadêmico-científicos apresentados na Jornada Científica, realizados pelos 

cursos de graduação em Saúde – Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia – 

da Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS, em sua segunda edição, 

além do Encontro de Egressos, em sua primeira edição, que contou, inclusive 

com a apresentação de trabalhos relacionados às suas experiências 

profissionais. Vale registrar, que pela primeira vez a FACTHUS promoveu um 

evento aberto a toda a comunidade científica de Uberaba e região, recebendo, 

também, inscrições e apresentações de trabalhos de outras IES. Desta forma, 

novas atividades serão implantadas e implementadas, visando o crescimento 

exponencial da FACTHUS e valorizando os processos de ensino e de 

aprendizagem de nossos alunos, além de inseri-los na comunidade e esta na 

nossa IES. 


