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CADEIA DE SUPRIMENTOS – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

THAÍS RIBEIRO OLIVEIRA SANTOS DE MARCELLO1, 
DANIELA MARIN MACHADO SILVEIRA, ISABELLA 
ALVES REZENDE, FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA 
, YNARA CAROLINE DE ABREU FURQUIM, JULIA 

CARVALHO COSTA, CÉSAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Resumo: 

A gestão de cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades envolvidas em movimentar um 

produto do fornecedor final para o consumidor final, e tendo em vista a importância dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs na área da saúde, foi observada a necessidade de uma 

boa gestão dessa cadeia nos centros de saúde. O presente trabalho objetiva analisar e comparar a 

cadeia de suprimentos no quesito Equipamentos de Proteção Individual – EPIs na Secretária de 

Saúde e Unidades Básicas de Saúde no município de Araguari (MG). O trabalho caracteriza-se como 

um estudo de caso em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas voltadas ao processo de 

gestão de EPIs com funcionários ligados à área de gestão de saúde. 

A coleta de dados ocorreu em dois momentos distintos, sendo o primeiro efetuada na Secretaria 

Municipal de Saúde e o segundo em uma UBSF do município. Por fim foram cruzaram os achados 

das duas etapas para verificar se a compra e distribuição de EPIs pela Secretaria de Saúde 

correspondem com a demanda e recebimento das UBSFs. A partir dessa verificação, se tornou 

possível caracterizar a gestão da cadeia de suprimentos de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) no município de Araguari-MG e propor intervenções para melhoria de tal rede. 

A solicitação de compra é individualizada para cada UBSF, que faz o requerimento dos produtos 

necessários através de uma ficha, a qual contempla os produtos que possui em estoque e os que 

necessita para unidade. Os recursos para as compras de EPI’s baseiam-se na política tripartite, 

onde os recursos chegam via esfera federal, estadual e municipal, além de terem recursos 

provenientes da assistência farmacêutica. Houve discordância nas entrevistats sobre as perdas de 

EPIs.. 

O esforço em regularizar e otimizar os processos de gerenciamento das cadeias de EPIs é notório, 

entretanto, alguns erros são acometidos na organização de tal cadeia em Araguari-MG. A 

necessidade mais evidente foi: reforçar a comunicação entre os setores solicitantes e fornecedores. 

Assim, foi sugerido a criação de um centro resolutivo coeso, para diminuir as perdas entre UBSFs 

e a Secretaria de Saúde, as quais podem trabalhar em concordância evitando lacunas na cadeia de 

suprimentos do município. 

 

Palavras-chave: Equipamento de Proteção individual; cadeia de suprimentos; UBSF; secretaria 

de saúde 
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ANÁLISE DO CONTROLE DE INFECÇÕES EM UM HOSPITAL DA CIDADE DE 
ARAGUARI, MINAS GERAIS 

OTHON GAUTIER RESENDE 2 , CAROLINA ERMIDA 
SPAGNOL, PAULA CASTRO PINHEIRO, DAIANE 
CRISTINE SILVA LOPES, JOHANNA DE BIASI 
RASTRELO, LUANA LUCHTENBERG PENASSO, 
FABIANA MARIA SCHINCARIOL, CESAR ANTONIO DE 
OLIVEIRA 

Resumo: 

RESUMO: Segundo o Ministério da Saúde, a infecção hospitalar é adquirida após a admissão do 

cliente ao hospital e manifesta-se durante a internação ou após a alta, desde que possa ser 

relacionada à internação ou aos procedimentos hospitalares. As Infecções Hospitalares são de 

grande relevância epidemiológica, por elevarem as taxas de morbidade e mortalidade, ampliarem 

o tempo de permanência dos pacientes no hospital e, consequentemente, onerarem os custos do 

tratamento. Objetivo geral: avaliação do Programa de Controle Epidemiológico de Infecção 

Hospitalar em uma instituição hospitalar no município de Araguari, Minas Gerais. Metodologia: 

realizou-se um estudo observacional, analítico, transversal, com abordagem quantitativa e 

qualitativa. Coletou-se informações sobre os indicadores de Avaliação do Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar através de entrevistas com os profissionais responsáveis por esses indicadores 

de um hospital em Araguari, Minas Gerais. Resultados: o cálculo de conformidade do indicador 

PCET foi de 60%. A avaliação das diretrizes operacionais de controle de infecção hospitalar e a 

avaliação sistema de vigilância epidemiológica de infecção hospitalar corresponderam a 100%. Já 

o cálculo de indicador de avaliação das atividades de controle e prevenção de infecção hospitalar 

atingiu 42,8%. Conclusão: metade dos indicadores avaliados alcançaram os valores compatíveis e 

avaliados como desejáveis, foi observado deficiências em alguns pontos, principalmente dentro do 

serviço de formulação e execução de ações voltadas para o controle e prevenção das infecções 

intra-hospitalares. 
Palavras-chave: Infecção hospitalar. Controle epidemiológico. Gestão em saúde. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIC ̧OS DE UM CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO PRIVADO NA ÓTICA DO USUÁRIO 

LARA AMÉLIA QUEIROZ3, EDSON DANTAS CORREIA, 
DANILO MARTINS JÚNIOR, RODOLPHO LUCIANO DOS 
SANTOS MORAIS, LANNA SILVA AMORIM, RODOLFO 
RODRIGUES ZACARIAS, JAQUELINE TAYLOR 
MACHADO, CÉSAR ANTO ̂NIO DE OLIVEIRA 

Resumo: 

A avaliação da satisfac ̧ão do usuário frente à qualidade da atenc ̧ão prestada em servic ̧os de saúde 

é de suma releva ̂ncia para a adequac ̧ão do sistema frente à demanda, o que está intrinsecamente 

relacionado à gestão em saúde (LIMA, 2014). Apesar do Sistema Único de Saúde ser legalmente 

estruturado há vários anos, sabe-se que cerca de trinta milhões de indivíduos nunca se submeteram 

a uma avaliação odontológica, dado que traduz a vasta demanda existente no setor da Saúde Bucal 

(MIALHE, 2008). Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar os servic ̧os oferecidos por um 

consultório odontológico privado no município de Belo Horizonte – MG, por meio da ótica do usuário. 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, a selec ̧ão dos usuários foi feita através de 

amostragem probabilística, resultando em 45 indivíduos, os critérios de inclusão foram ser maior 

de 18 anos, ter até a data da coleta de dados o número mínimo de tre ̂s consultas realizadas para 

quaisquer fins e ter respondido à pesquisa por esponta ̂nea vontade. O instrumento de coleta de 

dados se baseou na adaptac ̧ão do questionário proposto por Davies e Ware Jr., 1982 (Tabela 1), o 

qual foi aplicado durante o mês de maio de 2018. Os resultados da soma dos escores de 

determinadas perguntas permitiam avaliar os aspectos em que os pacientes estavam ou não 

satisfeitos (acesso, disponibilidade/convenie ̂ncia, não custo, continuidade, satisfac ̧ão geral, 

controle da dor, qualidade, acesso total, índice de satisfac ̧ão). Os resultados da avaliação 

mostraram que a resposta que apresentou um maior percentual positivo, indica uma maior 

satisfação do paciente em relação a infraestrutura e modernidade da Clinica Odontológica. Por outro 

lado, as respostas de cunho negativo com maior percentual mostraram a insatisfação com o 

tratamento que os clientes recebem dos profissionais da Clinica Odontológica. Pôde-se então 

concluir que os pacientes estão parcialmente satisfeitos com o atendimento oferecido na clínica 

odontológica pesquisada. Portanto uma maior atenção deve ser dada principalmente na realização 

de reuniões e treinamentos para os dentistas que trabalham na mesma, de modo a capacitá-los 

para atenderem às necessidades humanísticas dos pacientes, e também organizar um atendimento 

diferencial personalizado profissional-paciente, para prevenir evasão do serviço por a clientela 

apresentar problemas de relacionamento interpessoal com os profissionais responsáveis pelos 

atendimentos. 
Palavras-chave: Pesquisa de qualidade; Satisfação; Serviços Odontológicos 
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ESTUDO DA LOGÍSTICA DE UMA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE 
ARAGUARI – MG 

LARISSA GOMES ESPINOSA 4 , ISADORA VIANA 
VEIGA, NATÁLIA RABELO GONZAGA, ISABELLA 
GUERRA ARAÚJO, KÁTIA GOMES PEIXOTO, THIZIANE 
DE OLIVEIRA PALÁCIO, RUBENS MATOS MAIA, 
HERBERT CRISTIAN DE SOUZA 

Resumo: 

INTRODUÇÃO: Gerenciar o processo interno de abastecimento, armazenamento, transporte e 

distribuição das mercadorias na organização de uma empresa é responsabilidade da logística 

interna. De forma semelhante, a logística hospitalar empenha-se em reduzir custos e acrescentar 

qualidade aos cuidados, favorecendo a tomada de decisão médica e melhorando o serviço 

hospitalar. MÉTODO: trabalho realizado em uma clínica de hemodiálise na cidade de Araguari-MG. 

A coleta de dados ocorreu por meio de observação não participante e entrevistas semiestruturadas 

realizadas com o gestor e com funcionários da instituição, os quais concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para estabelecimento ético e legal do referido trabalho. 

A pesquisa de campo foi realizada com o objetivo de levantar dados sobre o funcionamento da 

clínica e da organização do setor de logística nos aspectos macro e micro de cada setor. REVISÃO 

LITERÁRIA: a logística hospitalar é fundamental para o aumento da eficiência e eficácia dos 

sistemas de saúde, com vista à redução de custos sem interferir com a qualidade. Pode-se defini-

la como atividade que se preocupa com a rentabilidade e a eficiência dos serviços, através de 

funções como o planeamento, organização e controle das atividades de aquisição, bem como com 

a movimentação e armazenamento de materiais, e o fluxo de informação decorrente destes 

processos. No ramo da hemodiálise o material utilizado durante o tratamento é variável e o mesmo 

produto pode ter diferentes caraterísticas, para assegurar-se de que todos os recursos necessários 

para o tratamento dos pacientes estejam disponíveis no lugar certo e na hora certa, é necessário 

que haja um eficiente esquema de planejamento das atividades de compras, armazenagem, 

gerenciamento de materiais em estoque, bem como na distribuição desses materiais destinados ao 

uso em atividades hospitalares. METODOLOGIA: coleta de dados em uma clínica privada voltada 

ao atendimento de pacientes com insuficiência renal em terapia de diálise por meio de observação 

e entrevista semiestruturada com o gestor da instituição durante o mês de abril de 2018 com o 

objetivo de levantar dados gerais sobre o funcionamento da clínica e da organização do setor de 

logística. RESULTADOS: a empresa trabalha com um setor da saúde de alto custo com baixa 

remuneração, que visa em sua totalidade o auxílio ao paciente com qualidade e segurança dos 

serviços monitorizadas de forma intensiva. A gestão dos estoques conta com um sistema 

informatizado e a ponderação do gestor e do sócio majoritário. A clínica atende 115 pacientes por 

mês, quase a totalidade custeada pelos SUS, que cobre a média de treze sessões por mês para 

cada paciente, que leva em conta apenas o percentual de manutenção da máquina, banho de diálise 

e agulha/cateter a usar no procedimento, sendo que, do valor total arrecadado mensalmente, 50% 

é voltado para compra de equipamentos, alimentos e pagamento das contas de água e energia; 

30% é para pagamento do salário dos funcionários; e 20% é lucro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

melhorias no processo de logística geram maior segurança, efetividade, centralidade no paciente, 

pontualidade, eficiência e equidade na prestação dos serviços de saúde. Como foi visto na clínica, 

as características da logística neste serviço trazem grandes desafios, todavia visa, em primeiro 

lugar, o bem-estar do paciente. 
Palavras-chave: Logística hospitalar; Hemodiálise; Gestão em saúde 
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GESTÃO HOSPITALAR EM UMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ARAGUARI 
– MG 

ANNA LAURA SAVINI BERNARDES DE ALMEIDA 
RESENDE5, ANA CAROLINA LEITE HANNA, TALITTA 
FIGUEIREDO MATOS, FERNANDA FABRÍCIA RESENDE 
BELO, BRUNA MONIQUE CAMPOS RODRIGUES, 
HERBERT CRISTIAN DE SOUZA 

Resumo: 

Introdução: A gestão em saúde surge como um desdobramento contemporâneo e em meados do 

século XX notou-se ampliação de seus objetos e campos de intervenção. Toda cultura sanitária 

voltada para a organização de serviços e programas de saúde foi construída e o Estado passou a 

ser responsabilizado tanto pelo financiamento quanto pela gestão de uma rede de serviços, 

elaborada segundo o conceito de integração sanitária, que não executaria apenas ações preventivas 

e de relevância coletiva, mas assumiria, também, a assistência individual em hospitais e outros 

serviços. Esta pesquisa se justifica pela análise dos serviços da gestão hospitalar da Instituição 

Santa Casa de Araguari-MG a fim de ampliar conhecimentos em relação ao tema e, também, 

desenvolver um olhar crítico frente aos problemas encontrados. Objetivo: Analisar os serviços de 

gestão hospitalar de uma unidade mista de saúde de Araguari (MG). Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari-MG, 

entre o período de março a abril de 2018. Foi elaborado um roteiro semiestruturado e as entrevistas 

foram registradas por gravação com a permissão do gestor local, repassadas para arquivos de 

computador e, ainda, transcritas na íntegra para a análise do conteúdo. Desenvolvimento: A Santa 

Casa de Araguari-MG é um hospital misto, filantrópico, sem fins lucrativos, cuja gerência é 

estratificada em financeira e administrativa, as quais se intercomunicam. A administração conta 

com dois gerentes, um administrativo e outro financeiro, a fim de melhor atender as demandas do 

hospital, o qual possui funções restaurativas, preventivas, educativas e abrange desde a prevenção 

à saúde até o desenvolvimento de pesquisas para a captação de recursos. A origem dos recursos 

financeiros da Instituição em questão é proveniente de 60% SUS, 40% rede particular e um 

adicional advindo do convênio com a Prefeitura, com uma Instituição de Ensino Superior da cidade 

e de doações. Conclusão: Com a realização do presente trabalho foi possível perceber a importância 

da gestão em saúde para o funcionamento do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari-MG, 

onde se percebeu, ainda, aspectos fundamentais sobre definição e importância do gestor hospitalar. 
Palavras-chave: Gestão hospitalar; Saúde; Hospital 
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HUMANIZAÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE EM PACIENTES COM CÂNCER: um 
estudo de caso de uma ONG. 

FERNANDO DE ANDRADE PINHEIRO6, KESIA SILVA 
MOREIRA, EMANNUEL NOVAES DE CARVALHO, 
PEDRO HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA, 
BRATHENER PAULO MOURA ARAUJO, JOSÉ AUGUSTO 
COELHO NETO , LUÍS FERNANDO SOARES GOMES, 
HERBERT CRISTIAN DE SOUZA 

Resumo: 

A humanização na área da saúde implica em cumplicidade, universalidade e solidariedade do 

profissional em relação ao paciente durante o atendimento e todos os aspectos que permeiam o 

cuidado. A humanização é um tema constante, seja na formação dos profissionais, seja na 

capacitação dos que já atendem. Assim, em decorrência do papel relevante no tema na área da 

saúde, o presente estudo teve como objetivo conhecer o trabalho humanizado de voluntários no 

cuidado do paciente com câncer sob tratamento, inclusive nos submetidos a cuidados paliativos. O 

estudo se justifica por apresentar um tema bastante presente no exercício da medicina nos dias de 

hoje, que busca uma prática humanizada, voltada não somente para a parte curativa, mas também 

para a prevenção e cuidados primários em saúde. Trata-se de um estudo exploratório com 

abordagem qualitativa, realizado por sete estudantes de medicina do Instituto Master de Ensino 

Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) na ONG Semente Esperança, no município de Araguari (MG). 

O material prático foi coletado utilizando-se a técnica de entrevista semiestruturada e analisado 

mediante a técnica de análise de conteúdo. A análise interpretativa das entrevistas possibilitou 

conhecer o impacto do trabalho de humanização dos voluntários da ONG Semente Esperança em 

pacientes com câncer. Conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho na ONG contribui 

significativamente na forma de compreender a luta diária do portador de câncer em tratamento. A 

presença de voluntários, psicólogo e assistente social trabalha essencialmente a parte humanística, 

colaborando para a abrangência e complementação holística do tratamento médico prestado pelo 

Hospital do Câncer de Uberlândia. O serviço colabora para melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes, pois promove amparo e é empático para com as necessidades deles. Deste modo, 

percebe-se que a ONG se encaixa fielmente à ideia de humanização, colocando em prática ações 

primordiais para melhor enfrentamento do câncer, proporcionando motivação e qualidade de vida 

aos pacientes, sendo um serviço essencial e gratificante. 
Palavras-chave: humanização, voluntário, serviço social 
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INDICADORES HOSPITALARES DE GESTÃO: LOGÍSTICA HOSPITALAR 

ANA CARLA DE MENEZES7, NATHÁLIA NUNES BESSA 
SOUSA, FERNANDA JREGE ARANTES, NATASKA 
BATISTA PÓSSAS, LEANDRO HENRIQUE SALES, 
ROSÂNIA EMÍLIA RIBEIRO CUNHA. 

Resumo: 

O presente trabalho objetivou analisar o fluxo de serviço de logística hospitalar do Hospital São 

Sebastião da cidade de Araguari-MG. Para tal, foi realizado um estudo transversal, descritivo, de 

caráter qualitativo realizado por meio de entrevista ao administrador do Hospital São Sebastião da 

cidade de Araguari-MG, Jonalvo Alves, e também por meio de bibliografias sobre o assunto. As 

perguntas realizadas ao administrador do hospital tiveram foco na gestão hospitalar, na logística e 

em todo funcionamento de compras, tais como: cadastro de fornecedores, controle de estoque, 

lote econômico de compras, equipamentos, inter-relações de setores e recursos humanos. Dessa 

forma, conclui-se que o hospital utiliza das ferramentas de gestão para garantir um bom 

funcionamento da logística e preocupa-se com os processos corretos para comprar os 

medicamentos, os insumos do dia-a-dia e os remédios eletivos. São feitas cotações para que sejam 

comprados produtos de qualidade, procurando atender às necessidades dos pacientes e com menor 

preço do mercado, além de ser uma empresa cadastra e regularizada. Nota-se a existência de um 

sistema informatizado implantado no setor que atende às demandas de informações e controles. 
Palavras-chave: Gestão hospitalar; Logística hospitalar; Administração hospitalar. 
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EGS 

PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG 

AMANDA CRISTINA GONÇALVES GOMES SOUSA 8 , 
ELISAMA NOEMI COELHO DE CARVALHO , MELINA 
IWAMOTO GARAY DA SILVA, PRISCILA FRANCO , 
THAÍS FAVA SANCHES, HERBERT CRISTIAN SOUZA 

Resumo: 

O Programa Farmácia de Todos é um programa criado pelo Governo de Minas Gerais para garantir 

a assistência farmacêutica no Estado. Nos últimos anos, a estruturação da Assistência Farmacêutica 

no Sistema Único de Saúde tem se tornado estratégia para aumento e qualificação do acesso à 

população aos medicamentos essenciais. Esse modelo de assistência farmacêutica no Estado 

procura contemplar ações de fornecimento de medicamentos aos usuários do SUS, ações voltadas 

à clínica e ao apoio aos municípios. Com isso, o objetivo desse estudo é analisar e descrever o 

programa de distribuição de medicamentos Farmácia de Todos no município de Araguari – MG. 

Trata-se de uma pesquisa baseada em um relato de caso na Farmácia Municipal de Araguari-MG. 

A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa documental, pesquisa em arquivos, e entrevista 

semiestruturada com a coordenação da Farmácia Municipal. A Farmácia de Todos é um programa 

que fornece medicamentos para a população dos municípios mineiros. Esse surgiu para ampliar o 

acesso aos medicamentos classificados como básicos, estratégicos e especializados e é auxiliado 

pelo SiGAF que fornece dados farmacoepidemiológicos e farmacoeconômicos. O aperfeiçoamento 

do programa é um desafio, visto que o acesso é dificultado uma vez que as verbas não são 

suficientes para suprir a lista de medicamentos necessários à distribuição. O investimento nesse 

programa previne as complicações das comorbidades evitando gastos públicos posteriores e é um 

Programa que ainda possui falhas e necessita de aprimoramento, no entanto, é benéfico para a 

população. 
Palavras-chave: Programa Farmácia de Todos; Farmácia; Medicamento. 
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EGS 

SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS COM PLANO DE SAÚDE EM UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR – UM ESTUDO DE CASO 

NÁGELA FERREIRA DIAS9, , ROSÂNIA CUNHA 

Resumo: 

A Saúde Suplementar é a atividade que envolve a operação de planos ou seguros de saúde, em 

que o sistema de saúde privado no Brasil é suplementar ao sistema público. O presente trabalho 

objetiva avaliar o nível de satisfação de usuários com o plano de saúde privado (UNIMED) do 

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC de Araguari-MG. Trata-se de uma 

pesquisa transversal descritiva, de abordagem quantitativa por meio de aplicação de questionário 

aos conveniados ao plano de saúde. Resultados: Sobre a utilização, 95% dos conveniados já 

utilizaram o plano de saúde. Quanto à satisfação ao preço do plano, 5% disseram ser ruim, 17,50% 

regular, 75% bom e 2.50% não opinaram. Das opções de atendimento 5% marcaram como ruim, 

17,50% regular, 75% bom e 2,50% não opinaram. Sobre a qualidade dos serviços, 5% consideram 

ruim, 15% regular e 80% bom. Dentro dos prazos para autorização 5% disseram ser ruim, 3% 

regular, 80% bom e 2% não opinaram. Quanto a facilidade de comunicação, 12% consideram ruim, 

13% regular, 60% bom e 15% não opinaram.  Percebeu-se que os funcionários conveniados estão 

satisfeitos com os serviços prestados pelo plano de saúde UNIMED de Araguari-MG. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Gestão em saúde; Saúde Suplementar; Satisfação de clientes 
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EGS 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE E ASSISTÊNCIA 
EM SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE 

DE ARAGUARI - MG 

MATHEUS CUNHA NUNES10, GIULIA MESSIAS PRADO 
, BRENDA TOLENTINO COSTA DO CARMO, EDSON 
LUIZ BRANDÃO NETTO, VALÉRIA BATISTA DE 

AMORIM ALVES, SARA TAMNA VENTURA MELO, 
KESLEY SILVEIRA DE ALBUQUERQUE, ROSÂNIA 
EMÍLIA RIBEIRO CUNHA 

Resumo: 

Resumo 

Introdução: A noção da qualidade de um serviço pelo usuário permite abranger os indivíduos 

que utilizam serviços públicos e privados, sejam eles vistos como clientes, consumidores e/ou 

cidadãos. 

Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação 

a Unidades Básicas de Saúde na cidade de Araguari / MG. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo de abordagem 

quantitativa. Aplicação do questionário, estruturado com perguntas que abrangem dados 

socioeconômicos e o nível de satisfação dos usuários em uma unidade básica de saúde. Foram 

entrevistados, entre o dia 04/06/2018 a 08/06/2018 e 11/06/2018 e 15/06/2018 as 14 horas, 

62 pacientes cadastrados na UBSF BRASILIA com idade superior a 18 anos e que assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados obtidos tiveram uma abordagem 

descritiva. 

Resultados: Em relação ao agendamento 91,9% dos pacientes esperaram até 15 dias do 

agendamento ao dia da consulta. Em relação a demora para ser atendido 69,3% levaram 

menos de 30 minutos para serem atendidos. 56,4% consideraram o tempo para o atendimento 

bom e 64,5% julgou o atendimento da equipe de saúde bom. 

Conclusão: Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que o atendimento em 

geral é bom, indicando que quem participa dos atendimentos está mais satisfeito do que 

insatisfeito, tanto em relação ao tempo de espera quanto em relação ao atendimento da 

equipe de saúde. 
Palavras-chave: Qualidade, satisfação, UBSF, saude 
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META 

Adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em Araguari - MG 

CAROLINE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO 11 , ANA 
LUIZA FAGUNDES MENEZES NEVES, RAFAELLA 
ALMEIDA MENDES, ALEXANDRE VIDICA MARINHO, 
MÁRCIA SANTOS HOFFMAN, WILTON FRANCELINO 

GOULART FILHO, DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS, 
GABRIEL LESSA FERREIRA, ALINE APARECIDA 
GONÇALVES, HENRIQUE PIEROTTI ARANTES 

Resumo: 

A taxa de abandono ao tratamento, para hipertensos, é crescente, e diferentes fatores podem estar 

associados à adesão do tratamento. O objetivo do estudo foi analisar a adesão do tratamento de 

portadores HAS cadastrados nas UBS na cidade de Araguari-MG e identificar os fatores diretamente 

associados. Trata-se de um Estudo Transversal de abordagem quali -quantitativo com amostragem 

aleatória, constituída de 370 pacientes, nos quais foram excluídos os menores de 18 anos, grávidas 

e portadores de doenças crônicas incapacitantes que impossibilitam o paciente de responder ao 

questionário. O instrumento utilizado para verificar a adesão foi o Questionário de Adesão ao 

Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (QATHAS) validado em português. Houve predomínio 

do sexo feminino e média de idade de 61,40 anos. Foi encontrado uma grande porcentagem de 

aderentes ao tratamento farmacológico (67,8%), entretanto uma baixa adesão ao não 

farmacológico, no qual somente 15,1% praticam atividade física regularmente. Considerando o 

resultado do presente estudo, nota-se que ainda há muito o que melhorar quanto à adesão ao 

tratamento, medicamentoso ou não, da hipertensão arterial sistêmica. 
Palavras-chave: Hipertensão, Terapêutica, Hábitos, Relação médico paciente, Cooperação do 

paciente 
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META 

ADESÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS À 
IMUNIZAÇÃO CONTRA HPV EM UM MUNICÍPIO DO TRIÂNGULO MINEIRO. 

PRISCILLA SAMORA DE ALMEIDA12, DEBORA ALVES 
SICARI, ISABELLA CASSIANO BORELA, LAYS 
ALMEIDA LINHARES, ZAIRA LETÍCIA DOS SANTOS 
NAZEOZENO, LUIS GUSTAVO RESENDE, FERNANDA 
MOREIRA DE ANDRADE, KHEVELLYN ANDRADE 
MARQUES, ADRIANA HERMAN; IARA GUIMARÃES 

Resumo: 

O HPV é um vírus que se fixa na pele ou em mucosas causando doenças como verrugas genitais, 

cânceres de colo do útero, vagina, vulva, ânus e pênis. Em decorrência disso o SUS disponibiliza 

no PNI a vacina quadrivalente, com eficácia de 98% entre meninas imunizadas. Este estudo tem o 

objetivo de identificar adesão das meninas à vacinação contra HPV realizada nas escolas, o perfil 

dos pais e seu conhecimento sobre vírus. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, 

descritivo e observacional realizado em 43 escolas do município de Araguari-MG a partir de um 

questionário enviado aos responsáveis pelas meninas de 9 a 13 anos. Os resultados evidenciam a 

baixa adesão em relação a vacinação assim como o conhecimento dos pais sobre o HPV, tendo 

como principais motivos para a não imunização a falta de informação, medo de efeitos colaterais e 

outros. Houve relação entre a escolaridade dos investigados e o conhecimento referente ao HPV e 

ainda entre a crença na eficácia da vacina e as doses realizadas nas crianças. Portanto fica clara 

necessidade de implementação de medidas de educação em saúde por parte de gestores e 

profissionais levando assim a conscientização da comunidade escolar e população em geral. 
Palavras-chave: HPV. Imunização. Adesão. Conhecimento. Educação em saúde. 
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META 

ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO DOS CASOS DE 
MENINGITE BACTERIANA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG NO PERÍODO 

DE 2008 A 2018 

RENATA MARTINS CARNEIRO13, , PROF. ABEL DIB 
RAYASHI 

Resumo: 

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro, tendo 

como principal causa a invasão de microorganismos nesse tecido. Nesse contexto, as meningites 

bacterianas apresentam evidente relevância em relação aos aspectos epidemiológicos, a escolha 

do tratamento farmacológico, a evolução clínica da doença e ao índice de letalidade. O objetivo do 

presente estudo busca relacionar os fatores responsáveis pela dificuldade de diagnóstico com o 

atraso do tratamento e exames, além de identificar as relações do processo saúde e doença dos 

casos de meningite bacteriana em Araguari-MG, fornecendo um panorama da assistência oferecida. 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo retrospectivo, com abordagem quantitativa, a qual 

contará com dados obtidos na Secretaria de Saúde do município de Araguari-MG, afim de analisar 

os casos de meningite bacteriana no período de 2008 a 2018. Esta pesquisa poderá contribuir na 

identificação das causas da demora no diagnóstico clínico e tratamento de meningite bacteriana, 

subsidiando a tomada de decisões e contribuindo para o alcance de melhores resultados em termos 

de impacto sobre a saúde da população local. 
Palavras-chave: Meningites Bacterianas, Diagnóstico, Tratamento Farmacológico. 

                                                           
13 Graduando do curso de Medicina - Instituto Master de Ensino Presidente Antonio Carlos 



 XIII Workshop de Iniciação Científica – ISSN: 2316-7149 
  04 de julho de 2018 / Araguari MG 

14 
 

META 

Avaliação cognitiva de demência em idosos em uma Instituição de Longa 
Permanência no município de Araguari-MG 

ALESSANDRA JACÓ YAMAMOTO14, BÁRBARA MOURA 
MEDEIROS, CAMILA PIANTAVINI TRINDADE DE 
MORAIS, BRENDA FERREIRA RODOVALHO, ALINE 
CAIXETA DIAS, ALEX MIRANDA RODRIGUES 

Resumo: 

RESUMO: Objetivos: Estimar a prevalência dos casos de demência entre os idosos em uma 

Instituição de Longa Permanência em Araguari-MG, e correlacioná-la com fatores 

sociodemográficos. Métodos: Trata-se de um Estudo Transversal quantitativo, realizado com uma 

população de idosos institucionalizados acima de 60 anos de ambos os gêneros. Foi usado como 

instrumento de avaliação, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). As variáveis analisadas foram: 

graus de perda cognitiva, idade, sexo e grau de escolaridade. Utilizou-se para avaliar significância 

o teste G : independência. Resultados: Observou-se 100% de prevalência de perda cognitiva entre 

os idosos institucionalizados. A associação significativa foi entre o grau de perda cognitiva em 

relação ao grau de escolaridade. Conclusão: A prevalência de perda cognitiva entre os idosos 

institucionalizados foi de 100%. O estudo comprovou que o Mini Exame do Estado Mental sofre 

influência direta e significativa do grau de escolaridade do indivíduo avaliado. Observou-se que há 

uma predominância do sexo feminino entre os idosos institucionalizados, porém não houve 

significância estatística entre o sexo e o grau de perda cognitiva. 
Palavras-chave: Idosos, demência, doença de Alzheimer, prevalência, asilos 
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META 

Avaliação da intenção de parto das gestantes nas Unidades Básicas de 
Saúde do município de Araguari-MG 

LÍDIA LAURA SALVADOR RAMOS 15 , BRUNO PELIZ 
MACHADO VERÍSSIMO , JAMILA MAGALHÃES 
PARREIRA ROCHA, JULIANA DIERINGS CRODA, 
EDUARDO DO NASCIMENTO CINTRA, ÍTALO DE 
ALCÂNTARA BASTOS MORAIS, MARCELLA 
GONÇALVES NOGUEIRA, RODOLPHO LUCIANO DOS 
SANTOS MORAIS, LÍBERA HELENA RIBEIRO  

FAGUNDES SOUZA 

Resumo: 

A decisão de qual via de parto é a desejada envolve diversos aspectos socioculturais e valores 

pessoais. Objetivo: Investigar a preferência e o motivo pelo tipo de parto em gestantes de Unidades 

Básicas de Saúde previamente selecionadas do município de Araguari-MG e correlacionar com a 

literatura. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como descritivo com abordagem quantitativa. 

Os dados foram obtidos através de aplicação de questionário estruturado pela equipe de trabalho. 

Resultados: Do total de 104 gestantes, 57.7% optaram parto normal, o qual prevaleceu na escolha 

de parto entre as mulheres mais jovens. Considerando o período gestacional, ambas às vias de 

parto cresceram ao longo dos trimestres. 60% das gestantes acreditam que o parto normal é mais 

fácil para o médico. Dos motivos de escolha dos partos os que mais prevaleceram foram: melhor 

recuperação (43,3%), medo de dor (22,1%) e pós-parto menos doloroso (15,4%). Na história 

obstétrica, a opção pela cesariana é maior entre as gestantes com cesariana prévia (26%). Houve 

prevalência do parto normal em mulheres que teriam o primeiro filho (35,6%). Conclusão: Ações 

de educação em saúde são de extrema importância para melhor esclarecimento das gestantes a 

respeito das vias de parto. 
Palavras-chave: Preferência do paciente; parto normal; cesárea; sistema de saúde; gestante. 
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META 

AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA GELEIA REAL EM PARÂMETROS 
BIOQUÍMICOS ASSOCIADOS AO ESTRESSE EM ESTUDANTES DE 

MEDICINA. 

LUIZA BENSEMANN GONTIJO PEREIRA16, DANIELLE 
CRISTINA LEANDRO ALVES, JULIANA OLIVEIRA, 
LETICIA ALVES BUENO, LUCAS FERREIRA, MARCUS 

JAPIASSU MENDONÇA ROCHA, MARIA EDUARDA 
PARREIRA MACHADO, MATHEUS DOS SANTOS 
MEIRELES, LEONARDO GOMES PEIXOTO 

Resumo: 

O estudo será de corte longitudinal e contará com uma abordagem quantitativa. A amostra será 

constituída por 48 estudantes de medicina do primeiro ao oitavo período, levando em consideração 

a inserção dos estudantes em um novo contexto marcado por mudanças tanto no âmbito 

educacional como no social, o que gera a necessidade de adaptações que muitas vezes têm como 

principal consequência o estresse. A coleta de dados será realizada utilizando o Kit Elisa Cortisol 

Salivar e as análises estatísticas serão realizadas utilizando o biostat2005. Dessa forma, o estudo 

busca investigar os efeitos nutracêuticos do uso da geleia real em indivíduos submetidos a estresse 

crônico. Para isso, objetiva-se avaliar os marcadores bioquímicos do estresse (amilase salivar e 

cortisol salivar) e os marcadores biológicos do estresse (pressão arterial, taquicardia e frequência 

respiratória), correlacionar a relação desses com a avaliação psicológica (strup) e avaliar os efeitos 

da GR comparando com o placebo. Sendo assim, espera-se encontrar um potencial adaptogênico 

da geleia real no que tange às alterações orgânicas geradas pelo estresse e, dessa forma, estimular 

uso de um produto nutracêutico com custos relativamente baixos, conhecimento popular 

significativo e, portanto, maior acessibilidade. 
Palavras-chave: Estudantes de Medicina, Geleia Real, Cortisol. 
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META 

COMPARAÇÃO ENTRE A AÇÃO ANTIMICROBIANA DA MONOLAURINA COM 
ANTIBIÓTICOS USADOS NO TRATAMENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

E STREPTOCOCCUS PYOGENES. 

VICTOR COSTA MONTEIRO 17 , RICARDO RESENDE 
FREITAS, RODRIGO LIMA NAKAO, GUSTAVO 
MORAES, DANIEL DANTAS, RENATHA MIRANDA 

CHAVES TELES, KALISTON DE MOURA TORRES, 
SABRINA CAIXETA ANDRADE, MARIA CLÁUDIA C. 
RODRIGUES 

Resumo: 

RESUMO 

 

Os malefícios causados pelas bactérias aos seres humanos são conhecidos há longas décadas. O 

microrganismo Staphylococcus aureus é um dos grandes conhecidos da microbiologia, 

principalmente pela sua patogenicidade. Trata-se de uma bactéria esférica, gram negativa, do 

grupo dos cocos. Esta é causa de infecções como espinhas, celulites, meningite, síndrome do 

choque tóxico, pneumonia, endocardite e septicemia. Outro microrganismo prevalente na 

população é o Streptococcus pyogenes, uma bactéria gram positiva, também do grupo dos cocos. 

É responsável por patologias como febre reumática, impetigo, faringite e escarlatina. Conhecendo 

a prevalência destas infecções na população brasileira e o aumento da prática indiscriminada de 

antibióticos, o objetivo deste estudo é investigar e avaliar a eficiência antibacteriana da 

monolaurina em comparação à eficiência dos antibióticos metoxazol, meticilina e penicilina para as 

bactérias supracitadas. A monolaurina trata-se de um derivado do ácido láurico, um ácido graxo de 

cadeia média ricamente presente no óleo de coco (47%) e que é convertido na mesma após entrar 

em contato com a acidez estomacal. Para isso, o estudo utilizará o cultivo das cepas bacterianas 

em placas de petri e posteriormente será acrescentado a monolaurina e os antibióticos de escolha 

impregnadas em discos de papel estéreis. Será analisado o halo de inibição mínimo, tanto para a 

monolaurina quanto para os antibióticos de escolha. Em seguida, será comparado qual das 

substâncias é mais eficaz no controle bacteriano. 

 

 

 

Palavras-chave: MONOLAURINA; STREPTOCOCCUS PYOGENES; STAPHYLOCOCCUS AUREUS; 

ÁCIDO LÁURICO; ÓLEO DE COCO. 
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META 

EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE EM ARAGUARI - MG 

DRIELY BAGLIANO HONORATO 18 , PATRICIA DA 
FONSECA RIBEIRO, JUAN FILIPE TEIXEIRA NAUE, 
GABRIELLE SANTIAGO SILVA, LARISSA MARTINS 
LEITE, DAMILA BARBIERI PEZZINI, ADRIANA 

RODRIGUES PESSOA LONDE, ALEX MIRANDA 
RODRIGUES. 

Resumo: 

A tuberculose perdura no Brasil há séculos, isso a faz merecer maior atenção dos profissionais de 

saúde e da sociedade como um todo. Apesar de já existirem recursos tecnológicos qualificados, 

com o intuito de promover sua erradicação, ainda não há perspectiva de obter, em um futuro 

próximo, a cura, a não ser que novas vacinas ou tratamentos sejam criados e mais bem 

implantados. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em relatório divulgado em 2016, aponta a 

Tuberculose (TB) como a doença infecciosa mais mortal do planeta, superando a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), fato que evidencia a necessidade de se repensar as estratégias 

de prevenção e controle desta patologia. Embora o Brasil apresente baixa incidência e mortalidade 

por TB, é preciso investir em políticas públicas que combatam a determinação social dessa doença, 

pois o país ainda apresenta problemas/falhas de tratamento da TB. Dessa forma, o objetivo do 

presente estudo, de cunho descritivo e abordagem quantitativa, é o de discutir o trabalho do setor 

de epidemiologia da cidade de Araguari-MG no combate à TB. O estudo se baseia nos dados 

notificados nos últimos 10 anos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN, e 

visa identificar se existe abandono de tratamento e se este provoca recidiva. 
Palavras-chave: Tuberculose; Epidemiologia; Recidiva; 
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META 

ESCOLHA CONSCIENTE QUANTO À VIA DE PARTO:  Análise do plano de 
parto como ferramenta de orientação da gestante durante o pré-natal 

LÍVIA MACÊDO DE MELO 19 , NATHÁLIA FILGUEIRA 
CAIXETA, LANA ROBERIA FERRAZ LEITE REBOUÇAS 
DE FARIA, LARA SOUTO PAMFÍLIO DE SOUSA, HEIDY 
REIS COSTA , MARCELA VITÓRIA GALVÃO VIDA, 
LARISSA OLIVEIRA E BORGES, MARIA CLAUDIA 
CANDIDA RODRIGUES 

Resumo: 

Nas ações de promoção e saúde, é direito de toda mulher participar da tomada de decisões 

necessárias durante sua gestação. Diante disso, esse estudo buscou analisar a escolha consciente 

de gestantes em relação ao tipo de parto escolhido antes e após a utilização do Plano de Parto. 

Além disso, propôs a inserção desse na rede pública de saúde como uma medida de educação em 

saúde para mulheres gestantes. Esse estudo é de caráter exploratório-descritivo, de abordagem 

quali-quantitiva, que foi realizado em 17 Unidades Básicas de Saúde, situadas na área urbana da 

cidade de Araguari-MG. A amostra incluiu 138 gestantes, a partir dos 18 anos, em qualquer idade 

gestacional e que concordaram em participar. A coleta de dados foi feita por meio de um 

questionário com questões abertas e fechadas que incluíram aspectos os quais envolveram o grau 

de conhecimento quanto às vias de parto. Ademais, o resultado encontrado foi que houve estímulo 

da visão crítica com relação à escolha da melhor opção nesse momento. 

In the promotion and health actions, it is the right of every woman to participate in the necessary 

decision-making during her gestation. Therefore, this study seeks to analyze the conscious choice 

of pregnant women in relation to the type of delivery chosen before and after the use of the Birthing 

Plan. In addition, it proposes the insertion of this in the public health network as a measure of 

health education for pregnant women. This study is exploratory-descriptive, with a qualitative-

quantitative approach, which will be carried out in 17 Basic Health Units, located in the urban area 

of the city of Araguari-MG. The sample includes 138 pregnant women, from the age of 18, at any 

gestational age and who agree to participate. Data collection will be done through a questionnaire 

with open and closed questions that include aspects that involve the degree of knowledge regarding 

the ways of delivery. In addition, the expected result is that there is stimulation of the critical view 

regarding the choice of the best option at that moment. 
Palavras-chave: trabalho de parto, parto normal, gestantes, cesárea, labor, normal delivery, 

pregnant women, cesarean section 
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META 

FATORES ASSOCIADOS AO ATRASO VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE 
DOIS ANOS 

DÉBORAH HELENA KICHESE SILVA SANTOS20, LUÍSA 
SAMPAIO MACIEL, RICARDO PEDROSA RIBEIRO, 
NEIDE ALVES ALMEIDA ALVARENGA, EDUARDO 
DUARTE SENRA, EDUARDO PRUDÊNCIO DA CUNHA , 
RAPHAEL DE SOUSAS DANTAS AZARIAS, VITÓRIA 
SANTANA DE AZEVEDO CARDOSO, PAULA FLEURY 
JUBÉ LEAL, MAGDA REGINA SILVA MOURA 

Resumo: 

INTRODUÇÃO: O Governo Federal, através do Ministério da Saúde (MS), tem a vacinação como 

prioridade. Este trabalho é explicado pela ação desse Órgão na divulgação em massa das datas das 

campanhas de imunização. As vacinas contra Hepatite B, Sabin e Pentavalente, por serem tomadas 

em três doses e reforços, estarão sujeitas a um maior índice de atrasos, devido aos feriados 

municipais, estaduais e federal, datas em que as UBSFs – Unidade Básica de Saúde da Família 

estão fechadas. Consequentemente, os pais ou responsáveis acabam não levando as crianças às 

UBSFs, para serem vacinadas, imediatamente após os feriados. A Tríplice Viral, como é 

administrada na criança apenas com um ano de idade, normalmente é a que mais causa 

esquecimento nos responsáveis. OBJETIVO: Analisar o cumprimento do calendário de vacinação de 

crianças menores de dois anos usuárias das UBSFs da cidade de Araguari/MG e as razões para o 

seu eventual não cumprimento. METODOLOGIA: O estudo será prospectivo, transversal e 

quantitativo, realizado a partir da análise dos prontuários das crianças registradas nas UBSFs, de 

Araguari, menores de dois anos, presentes nas fichas das famílias, encontradas no arquivo de 

registro da criança. A quantidade de infantes será obtida por meio dos registros nas UBSFs. Estarão 

aptas a participarem da pesquisa, crianças de ambos os sexos, cadastradas nas UBSFs e que 

estejam completando 2 anos no período de 01.08.2018 a 31.07.2019. Os dados a serem utilizados 

na pesquisa serão aqueles obtidos por verificação in loco do cartão de vacinação e também aqueles 

obtidos através do preenchimento de um questionário contendo informações do responsável pela 

criança. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se, com a publicação deste trabalho, que os problemas 

levantados sejam conhecidos e abordados oportunamente pelos órgãos de saúde com poder de 

decisão política a nível municipal, valorizando a atividade preventiva de vacinação.  

 

 

Palavras-chave: Programas de Imunização; Unidade Básicas de Saúde; Saúde da Criança. 
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META 

INCIDÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO 
MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG 

ISABELA OLIVEIRA ANDRADE21, NATHÁLIA BORGES 
DE PAIVA, RAYSSA CARNEIRO FERREIRA, NATÁLIA 
DAVID VILELA, MARIANA LIMA SILVEIRA, PABLINE 
VANIN CLAUDINO, GUILERME REIS DE SOUZA, 
VANESSA LEMOS 

Resumo: 

Sífilis, ou LUES, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum. A 

principal via de transmissão é sexual, mas pode também ser transmitida verticalmente, da mãe 

para o feto, por transfusão de sangue ou por contato direto com sangue contaminado. Se não for 

tratada precocemente, pode comprometer vários órgãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro 

e sistema nervoso. Observou-se que nos últimos 10 anos, em especial a partir de 2010, ocorreu 

um progressivo incremento na taxa de incidência de sífilis congênita no Brasil, tendo como base 

essa situação alarmante, o objetivo deste trabalho é avaliar o porquê do aumento da incidência de 

Sífilis, os casos notificados e pesquisar os pedidos de testes rápidos para gestantes.  Trata-se de 

um estudo descritivo, epidemiológico, transversal e quantitativo onde a população é constituída por 

crianças nascidas em Araguari-MG diagnosticadas e notificadas com sífilis congênita com utilização 

também de dados secundários disponibilizados pelo Datasus através do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).  Esta 

pesquisa poderá contribuir para a evidenciação do porquê essa moléstia vem se agravando nos 

últimos anos e de acordo com essa informação investir em ações preventivas e de controle da 

infecção. 

 

Palavras-chave: Sífilis Congênita, Sífilis, Incidência, Infecções por Treponema, Sorodiagnóstico 

da Sífilis 
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META 

LEVANTAMENTO NOSOLÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS EM ARAGUARI/MG 

CAMILA FLÁVIO DE LIMA 22 , , IARA GUIMARÃES 
RODRIGUES; MARCELO CARDOSO DE ASSIS 

Resumo: 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil sócio demográfico, antecedentes 

pessoais/familiares e a prevalência de transtornos mentais em uma instituição filantrópica de longa 

permanência no município de Araguari, Minas Gerais, tendo como objetivos específicos: identificar 

quais os transtornos mentais mais prevalentes entre os domiciliados e, levantar possíveis fatores 

determinantes sociodemográficos e culturais. A motivação inicial do grupo foi por perceber a 

precariedade no registro de informações, descaso por parte dos gestores de saúde, falta de recursos 

para consultas adequadas e ausência de capacitação dos voluntários contribuem para a dificuldade 

de um diagnóstico preciso desses pacientes. 

O que levanta as seguintes perguntas-problema: Todos os 33 pacientes realmente são pacientes 

psiquiátricos? Podem estar sendo tomadas condutas inadequadas ao bom prognóstico de cada 

residente? A partir dessas questões, espera-se traçar o perfil de distribuição de comorbidades 

psiquiátricas na instituição, analisando problemáticas levantadas por outros pesquisadores em 

relação à condição sociodemográfica dos pacientes psiquiátricos, como o acometimento mais 

prevalente entre os gêneros. 

 

Palavras-chave: “Transtornos mentais”, “saúde mental”, “epidemiologia”, “atenção primária”. 
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META 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO E PERFIL DOS USUÁRIOS DE UM AMBULATÓRIO 
ESCOLA NA CIDADE DE ARAGUARI-MG 

ISABELA MENDES CORREIA 23 , LARISSA MIRANDA 
ROCHA, EURIDES BATISTA FARIA NETO, INGO YOSHI 
MATSUBARA GARCIA, JANYNE DE SÁ ODERDENGE, 
WIRLLEY ARANTES DA ROCHA, JOÃO PEDRO AMORIM 
LEÃO, AUGUSTO SÉRGIO INÁCIO LEME, CAROLINE 
SOARES MENDONÇA ALVES, WILLIAN GEBRIM 
JUNIOR 

Resumo: 

Com relação aos serviços ambulatoriais, é notória a necessidade da participação ativa do paciente 

no processo de cura e tratamento. Desse modo ao se tratar de saúde pública as problemáticas e 

as pesquisas em torno da satisfação e perfil dos pacientes a unidades e centros de saúde devem 

ser investigadas a fim de buscar sempre o bem coletivo. Todavia, entraves como a dificuldade em 

acessar as informações gerais sobre o ambulatório e a escassez de dados obtida nesse acesso 

provocam um impasse às ações projetadas para o benefício dos usuários. O objetivo do presente 

estudo é avaliar o atendimento prestado no Ambulatório Ramos Nader da cidade de Araguari-MG, 

incluindo o perfil e a satisfação dos pacientes atendidos, o que trará informações que facilitarão a 

melhoria dos serviços ambulatoriais. Trata-se de um estudo de Corte Transversal, com abordagem 

quantitativa, que será realizado com os usuários atendidos no local, por meio da aplicação de um 

questionário para pacientes alfabetizados, com idade mínima de 12 anos e com capacidades de 

discernimento preservadas, sem influência de álcool, drogas ou com incapacidade mental. Esta 

avaliação poderá levar à melhoria dos atendimentos, assim como obter melhor satisfação dos 

usuários e até mesmo a sua maior adesão às consultas e tratamentos. 
Palavras-chave: Satisfação, Ambulatório, Qualidade de atendimento. 
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META 

Perfil das puérperas e neonatos assistidos em uma maternidade pública 
de Araguari – MG 

NAYARA MOREIRA VITAL DE SOUSA 24 , DÉBORA 
PESSOPANE , CAMILA RIBEIRO TIBILETTI , 
CAROLINE LODI GIMENES , DIEGO FIGUEIREDO 
MELARA, CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS , 
VITOR HUGO GOMES ARAÚJO , EDSON MILTON 
MARTINS DE SOUZA, DANIELA HENRIQUES SOARES 
LOPES DEBS 

Resumo: 

O Ministério da Saúde preconiza que a atenção pré-natal e puerperal tem o objetivo de acolher a 

mulher desde o início da gravidez e assegurar, ao final da gestação, o nascimento de uma criança 

saudável, além de garantir o bem-estar materno e neonatal. O objetivo deste trabalho foi conhecer 

o perfil das puérperas e neonatos assistidos em uma maternidade pública de Araguari/MG, 

identificando a média de idade das mães alojadas na maternidade, o número de consultas 

realizadas no pré-natal, o tipo de parto, o Apgar e peso ao nascimento do neonato e o tempo de 

internação. Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, com abordagem quantitativa, com 

análise de registros de internações da Rede de Comunicação entre a maternidade e a atenção 

primária da cidade de Araguari/MG de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Os resultados 

mostraram que 73,9% das gestantes possuíam 20 anos ou mais, e dessas, 80,7% realizaram o 

pré-natal adequado. A maior parte dos neonatos apresentaram peso e Apgar adequados. Conclui-

se que a atenção desde o pré-natal até o puerpério é adequada no município, no entanto, alguns 

pontos ainda podem ser abordados de maneira mais enfática para melhorar ainda mais o acesso e 

a qualidade do atendimento. 
Palavras-chave: Gravidez; Recém-nascido; Cuidado pré-natal; Índice de Apgar 
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META 

Perfil de Mortalidade dos Idosos de Araguari - MG: uma análise temporal 

FELIPE MESSIAS BOAVENTURA ALVES25, LUDMYLA 
ISADORA SILVEIRA , AMANDA FERRAZ GARCIA , 
CAROLINE PEREIRA FERNANDES, CAMILA PEREIRA 
FERNANDES, EDSON JUNIO BRASIL DE OLVIEIRA , 

CECÍLIA BARBOSA DE MORAIS , EMANUEL LUCAS 
JOAQUINA COELHO DE CARVALHO, DRª IARA 
GUIMARÃES RODRIGUES 

Resumo: 

Os estudos publicados sobre o perfil de mortalidade de idosos no mundo e no Brasil mostram que 

o aumento da proporção de pessoas idosas em relação ao total da população é um fenômeno 

nacional e mundial e que vem crescendo com o passar do tempo. Envelhecer não é sinônimo de 

adoecer, entretanto, é necessário a ampliação dos cuidados e atenção especial a essa faixa etária, 

que diante das mudanças fisiológicas, psicológicas e biológicas vivenciadas, são considerados mais 

vulneráveis. Diante disso, o objetivo principal desse trabalho é conhecer o perfil de mortalidade de 

idosos na cidade de Araguari, Minas Gerais, fornecendo um panorama desse cenário. Trata-se de 

um estudo descritivo de série temporal, baseado nos dados secundários sobre os óbitos da 

população idosa (≥60 anos) residente no município de Araguari, Minas Gerais e falecidos no período 

de 2012 a 2016. Serão analisados os dados do universo de óbitos, obtidos por meio de consulta ao 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Assim, acredita-se que este estudo poderá 

fornecer dados relevantes para uma análise mais aprofundada e para a consequente formulação 

de planos e intervenções para uma assistência adequada e um envelhecimento saudável. 
Palavras-chave: Mortalidade, Epidemiologia, Saúde do Idoso, Saúde Pública. 
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META 

PERFIL DO USO DE ANTICONCEPCIONAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

FLÁVIA MARIANA MENDES 26 , EDUARDO AUGUSTO 
SILVA, GABRIELA NAKANO DE PAULA SANTOS, 
CHRISTYANE DINIZ SANTOS, IARA GUIMARÃES 
RODRIGUES;MARIA CLÁUDIA CÂNDIDA RODRIGUES. 

Resumo: 

Resumo: Objetivo: traçar o perfil do uso de anticoncepcionais em acadêmicas do curso de medicina. 

Metodologia: trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, através de aplicação de 

questionário fechado e estruturado, abordando informações referentes ao tempo de uso, tipo e 

conhecimento. A amostra contará com as acadêmicas de 18 a 40 anos, devidamente matriculadas 

no 1º ao 8º período do curso de medicina de uma instituição privada da cidade de Araguari-MG. 

Resultados: Responderam ao questionário 195 alunas do 1º ao 8º período do curso de medicina, a 

maioria pertencia a faixa etária de 21 a 24 anos (52, 3%) e 73% relataram fazer o uso de 

anticoncepcional oral. Além disso, o fato de fazer uso de algum anticoncepcional não está associado 

(p=0,1695) com a faixa etária e ao analisar a troca de medicamento, verifica-se a associação com 

o grupo social de convívio (sozinha, com amigas, família e com o companheiro), com (p=0,0051) 

e uma tendência do grupo de estudantes com idade superior a 25 anos realizarem o uso de outros 

contraceptivos, além da pílula anticoncepcional oral. Conclusão: Os dados confirmam que o uso de 

anticoncepcional oral entre as universitárias do curso de medicina do IMEPAC é um evento com 

grande adesão, seguindo a tendência mundial, fato esse não associado com a faixa etária, 

entretanto quanto a troca dessa medicação, houve grande influência do convívio social. 
Palavras-chave: Anticoncepção, conhecimento, planejamento familiar. 
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META 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS 
PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE EM ARAGUARI, MINAS GERAIS. 

JHONATAN PEREIRA CASTRO 27 , , LUIZ CLÁUDIO 
PÁDUA NETTO 

Resumo: 

Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes que realizam hemodiálise em Araguari e 

conhecer os fatores que provocam a necessidade do procedimento e avaliar a qualidade de vida 

destes. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico analítico observacional do tipo corte 

transversal, com abordagem quali-quantitativa, a ser realizado no Instituto de Nefrologia do 

município de Araguari, MG, através do sistema NEFRODATA, do questionário SF-36 e do software 

Excel® e Bioestat, versão 5.0, para análise de dados. Para isso, contaremos com uma população 

de 126 pacientes O critério de inclusão é estar realizando hemodiálise no município de Araguari. 

Pacientes que não realizam hemodiálise determinam os critérios de exclusão do trabalho, além 

daqueles que se negarem a responder ao questionário e aqueles que não tiverem aptdão mental 

para responder ao questionário. Nesse contexto, a coleta dos dados está programada para o 

segundo semestre do ano de 2018. Para tratamento dos dados, será realizada inferência estatística, 

a fim de comparar domínios da qualidade de vida com as variáveis do perfil epidemiológico dos 

pacientes. Dessa forma, nota-se que a análise dos dados não será apenas descritiva. Ressalta-se 

que a pesquisa será realizada de acordo com os princípios éticos, devendo haver consentimento 

esclarecido dos participantes. Resultados Esperados: Espera-se que, com o presente estudo, 

possamos entender o perfil dos pacientes que realizam hemodiálise em Araguari, Minas Gerais e 

sua qualidade de vida, tentando entender suas principais demandas. Dentro desse aspecto, 

almejamos que este seja fonte de informações para prováveis intervenções no âmbito da saúde 

futuramente. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal; Hemodiálise; Nefrologia; Epidemiologia; Qualidade de vida. 
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META 

Planejamento Familiar no município de Araguari-MG: aspectos 
epidemiológicos sobre a realidade local e reflexões acerca do panorama 

nacional. 

STÉFANNY DE PAULA SILVA28, BÁRBARA OLIVEIRA 
RODRIGUES DO NASCIMENTO, BRUNA LARISSA 
VITTI CANDIDO, BRUNA APARECIDA DOS SANTOS 

TONETO, LETÍCIA SILVA OLIVEIRA, RAFAEL 
GRIGÓRIO SALES ARAÚJO, THAÍS VALADARES 
NOLÊTO DAMASCENO, CAMILA TOFOLLI RIBEIRO 

Resumo: 

O Planejamento Familiar (PF) é definido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade 

que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem 

ou pelo casal.O objetivo do presente estudo foi analisar o Serviço de PF no município de Araguari-

MG. Trata-se de um estudo de corte transversal, quantitativo, realizado por meio da análise dos 

prontuários de 278 usuários do serviço e posterior aplicação de um questionário com 60 pacientes. 

Dentre os prontuários analisados 90% (249) pertenciam a pacientes do gênero feminino, sendo a 

média de idade dos usuários de 30,6 anos. O motivo da primeira consulta em 86,69% (241) dos 

registros foi o desejo de laqueadura tubária (LT) e ao final da consulta pode-se observar que em 

86,28% (239) dos casos foi indicada a LT. Após aplicação do questionário observou-se que os 

principais métodos contraceptivos utilizados pelos pacientes eram laqueadura 58% (35) e 

anticoncepcional oral 18% (11), e que 12% (7) dos indivíduos não estavam utilizando nenhum 

método contraceptivo. Conclui-se que a realidade do serviço de PF no município está ainda muito 

longe do ideal, oferecendo métodos contraceptivos quase em sua totalidade a mulheres que já 

possuem dois ou mais filhos e desejam métodos definitivos de contracepção.  

 

 

Palavras-chave: Planejamento Familiar; Anticoncepção; Política Pública. 
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META 

Qualidade de vida de pacientes portadores de Diabetes tipo 2 avaliada 
através do instrumento genérico SF-36 

THAIS GUERRA DA CUNHA 29 , KAROLLYNE 
FRANCISCO PRADO, GABRIELA PEREIRA BATISTA, 
ISABELLA MACIEL FADINI, LUDMILA FRANCO 
SANTOS DE SANTANA, LETÍCIA PAULA QUEIROZ, 
IZADORA BRAZ MENDONÇA, HENRIQUE PIEROTTI 
ARANTES 

Resumo: 

Introdução: O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico crônico caracterizado por hiperglicemia 

persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, exige modificações 

de hábitos para que o tratamento seja eficaz. Essas transformações na rotina do indivíduo, o afetam 

em aspectos somáticos, psicológicos e sociais, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. 

Objetivo: O presente estudo objetiva avaliar a qualidade de vida dos indivíduos portadores do 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 

do município de Araguari - Minas Gerais. Metodologia: Estudo de corte transversal com abordagem 

quantitativa, composto por 66 portadores de DM2 os quais foram avaliados através do questionário 

SF-36 e do questionário sociodemográfico. Resultados: A maior parte da amostra foi composta por 

mulheres, idosos, sedentários e tabagistas. No que diz respeito a avaliação da Qualidade de vida 

pelo SF-36 notou-se maior escore no domínio Aspetos sociais e menor no Estado geral de saúde. 

Conclusão: Foi possível concluir que a qualidade de vida da população estudada estava reduzida, 

principalmente quando analisou os resultados obtidos nos domínios: Estado geral de saúde e 

Limitação por aspectos físicos. 
Palavras-chave: Qualidade de vida, diabetes mellitus tipo 2, atenção primária à saúde. 
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Resumo: 

A preocupação com o bem-estar psicológico e qualidade de vida dos estudantes de medicina vem 

se tornando foco em pesquisas. Todos os fatores estressantes podem levar aos estudantes a 

acionarem mecanismos de defesa psicológicos, como dissociação ou isolamento afetivo. Dessa 

forma, fez-se necessário conhecer suas condições psíquicas. Logo, o objetivo desta investigação foi 

avaliar a percepção de qualidade de vida e a prevalência de sintomas depressivos. O conhecimento 

de indicadores subsidiará e direcionará estratégias para promoção à saúde e melhoria da qualidade 

de vida, bem como terapêuticas específicas da população estudada. Assim, haverá planejamento 

para direcionar instituições de ensino, com o intuito de auxiliá-las na excelência da formação de 

discentes e de suas relações interpessoais no ambiente universitário. Os dados foram analisados 

por meio do Software R, sendo utilizado o método de amostragem aleatória simples para a análise 

dos dados obtidos. A proporção de prováveis diagnósticos de depressão foi elevada, atingindo 

praticamente um terço dos estudantes. Destarte, o presente estudo, contribuirá para melhoria do 

curso de medicina no Instituto de Ensino Superior em Araguari - MG e para que, os estudantes 

recebam suporte de equipe profissional e possam perceber e alterar sua condição de fragilidade 

nesse cenário propiciando reflexos nas ações de saúde destes futuros profissionais. 
Palavras-chave: Saúde mental; Qualidade de vida; Depressão; Transtorno depressivo; 

Estudantes de medicina. 
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