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A EFETIVIDADE DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

DANIELE BORTOLOSO FERREIRA FAGUNDES; DANIELE MOREIRA DA 

CRUZ; ESTELA MÁRCIA SCOTTON FERRARI; RICARDO MARTINS 

 

Introdução: a Espondilite Anquilosante (EA) é uma patologia auto-imune que 

tem origem inflamatória crônica e sistêmica, caracterizada por acontecimento 

predominante do esqueleto axial. Dependendo de sua atividade e gravidade, a 

EA altera a qualidade de vida do paciente, acarretando diferentes graus de 

incapacidade física, social, econômica e/ ou psicológica. O diagnóstico é 

baseado em sinais e sintomas, exames radiológicos da coluna e das 

articulações afetadas, história clinica e exame físico. Objetivo: avaliar a 

efetividade do tratamento fisioterapêutico em solo associado a hidroterapia na 

qualidade de vida do paciente de Espondilite Anquilosante da Clinica Escola de 

fisioterapia- UNIPAC, Juiz de Fora-MG. Relato de Caso e Resultados: 

paciente, sexo masculino, 59 anos, com duração do tratamento de 4 meses. O 

paciente foi avaliado através do questionário SF36. Foi submetido a exercícios 

isocinéticos em solo e água. Após o término do tratamento o mesmo obteve 

melhora significativa nos aspectos físicos e nas atividades da vida diária 

(AVD’s). Conclusão: o tratamento foi eficaz na melhora da qualidade de vida 

do paciente com EA. 
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ANIMAIS DE LABORATÓRIO: CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO STATUS 

SANITÁRIO E STATUS GENÉTICO 

RHAISA BERNARDES SILVA DIAS; THAÍS COSTA DE ALMEIDA; 

MARCELLA MARTINS TERRA; NATHÁLIA BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO 

MENDES 

 

Introdução: há muitos anos os animais de laboratório são utilizados em 

pesquisas biomédicas, pois contribuem para novas descobertas. Eles podem 

ser classificados quanto ao status sanitário - que tem como objetivo evitar 

falhas causadas por diferenças ambientais - e status genético, que é baseado 

segundo o plano de acasalamento usado, definindo a condição de transmissão 

das características genéticas. Objetivo: revisar a literatura à cerca da 

relevância da utilização dos animais de laboratório em pesquisas pré-clínicas e 

destacar as diferentes classificações dos status sanitário e genético. Métodos: 

estudo de revisão bibliográfica e análise de trabalhos previamente pesquisados 

eletronicamente em bancos de dados. Desenvolvimento: os animais são 

importantes componentes da experimentação, por isso, quanto mais 

homogêneos forem, menor a quantidade necessária para alcançar o padrão de 

exatidão e receptibilidade. De acordo com o status sanitário, os animais podem 

ser divididos em gnotobióticos, germfree, animais de flora definida, livres de 

germes patogênicos específicos e animais convencionais. De acordo com o 

status genético, os animais podem se divididos em: outbred, inbred, híbridos e 

geneticamente modificados. Considerações finais: portanto, é relevante a 

preocupação com a produção, manejo e a classificação dos animais de 

laboratório, pois cada modelo é adequado para um tipo de estudo. 
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AVALIAÇÃO DE BACTÉRIAS MESÓFILAS TOTAIS E CONTAGEM DE 

BOLORES E LEVEDURA NA FARINHA DE COCO 

SAMANTHA BARROS MOREIRA FERNANDES; GESSICA OLIVEIRA MELO; 

ALESSANDRA CHRISTINE ANTUNES; CAROLINA DOS SANTOS 

FERNANDES DA SILVA 

 

Introdução: a farinha de coco é o produto obtido da polpa do coco seco e 

maduro dessecado e moído. É encontrada no comércio, vendida embalada ou 

a granel e sua utilização vem crescendo nos últimos anos. Objetivo: este 

trabalho teve como objetivo verificar a presença de bactérias mesófilas, bolores 

e leveduras na farinha de coco. Métodos: a farinha de coco foi obtida do 

comércio local embalada (n=1) e a granel (n=2) onde 25 gramas de cada 

produto foram pesados assepticamente e homogeneizados em 225 mL de 

água peptonada 0,1% para completa dissolução do produto. As diluições de 

cada amostra foram utilizadas para a técnica de semeadura em superfície dos 

meios ágar padrão de contagem (bactérias) e ágar sabouraund (fungos). As 

placas para avaliação de bactérias mesófilas foram incubadas a 36ºC em 

estufa bacteriológica por 48 horas e as placas para avaliação de bolores e 

leveduras totais foram incubadas a 25ºC por 5 dias. Resultados: a contagem 

de bactérias mesófilas totais foi de 2,5 x 103 est. para as amostras 1 e 2 e de 

6,8 x 102 UFC/g para a amostra 3. Quanto à contagem de bolores e leveduras 

os resultados foram respectivamente de 1x102 UFC/g para as amostras 1 e 2 e 

de 4 UFC/g para a amostra 3. Conclusão: a presença de bactérias mesófilas e 

de bolores e leveduras nas farinhas analisadas desperta a preocupação para 

falhas higiênico sanitárias na manipulação e conservação do produto, e o risco 

em potencial à saúde dos consumidores. 
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AVALIAÇÃO DE PORTADORES SADIOS DE Staphylococcus aureus NA 

CAVIDADE NASAL 

LUCIANE CALDI D’ORNELLAS; PAULA MIRANDA GOMES; ALESSANDRA 

CHRISTINE ANTUNES; CAROLINA DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA 

 

Introdução: bactérias do gênero Staphylococcus são de grande importância na 

área da saúde por serem responsáveis por um grande número de infecções em 

seres humanos. Estima-se que 30% da população seja portador sadio de 

Staphylococcus aureus na cavidade nasal. Objetivo: este trabalho teve como 

objetivo verificar a presença de S. aureus na cavidade nasal de estudantes do 

curso de nutrição. Métodos: a amostra da cavidade nasal dos estudantes foi 

coletada com auxílio de swab estéril, que posteriormente foram semeados em 

meio de cultura específico para o crescimento do gênero estafilococos (ágar 

Manitol). As placas foram incubadas a 36ºC em estufa bacteriológica e após 24 

horas as colônias suspeitas de Staphylococcus aureus foram submetidas ao 

teste da catalase e coloração de Gram, e as provas confirmatórias da 

coagulase e dnase,. Resultados: das 12 amostras investigadas, 9 

apresentaram características morfológicas da colônia compatíveis com 

Staphylococcus aureus. A prova da coagulase e dnase confirmou apenas 3 

amostras (25%) como coagulase positiva e dnase positiva, provas estas 

confirmatórias para S. aureus. Conclusão: a avaliação mostrou que 25% dos 

alunos eram portadores sadios de S. aureus. O uso de equipamentos de 

proteção individual e as barreiras higiênico-sanitárias devem ser 

criteriosamente seguidas por estas pessoas em sua prática de trabalho a fim 

de evitarem a contaminação cruzada e o espalhamento deste patógeno. 
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AVALIAÇÃO DE SABONETES ANTISSÉPTICOS NA INIBIÇÃO DO 

CRESCIMENTO BACTERIANO 

ALINE AUGUSTA GAVIOLI DO COUTO; LORENA CAMPOS DE ANDRADE; 

VIRGÍNIA DA SILVA REZENDE; CAROLINA DOS SANTOS FERNANDES DA 

SILVA 

 

Introdução: O controle do crescimento microbiano foi uma descoberta que 

revolucionou a medicina e os processos infecciosos. E dentre os produtos que 

são utilizados para este fim encontram-se os sabonetes antissépticos, que 

prometem reduzir a população microbiana significativamente. Objetivo: 

verificar a ação antibacteriana de sabonetes antissépticos frente a linhagens 

bacterianas padronizadas. Métodos: linhagens bacterianas padronizadas de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella 

pneumoniae foram semeadas com auxílio de um swab estéril na superfície do 

ágar mueller hinton, e em seguidas discos de filtro impregnados de sabonetes 

antissépticos foram colocados sobre a semeadura bacteriana. As placas foram 

incubadas a 36ºC por até 48 horas e a presença de halos de inibição do 

crescimento bacteriano foi anotada. Resultados: todos os sabonetes 

antissépticos analisados inibiram o crescimento de pelo menos uma amostra 

bacteriana de referência (S. aureus), sendo que uma marca inibiu o 

crescimento de 3 das 4 bactérias testadas. Conclusão: a avaliação dos 

sabonetes antissépticos na inibição do crescimento bacteriano mostrou que 

existem sabonetes com espectro de ação mais restrito, enquanto outros 

demonstraram espectro de ação mais amplo.  
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE DERMATOPATIA CANINA: ESTUDO DE 

CASO 

MARIANA BARBOSA PEREIRA; EDILENE BOLUTARI BAPTISTA 

 

Introdução: dermatopatias são doenças comuns na clínica médico veterinária, 

o que torna o conhecimento destas importantes no emprego do diagnóstico. As 

doenças de pele mais frequentes na clínica de pequenos animais são de 

origem bacteriana, alérgica, parasitária e imunopáticas. A dermatofitose é um 

tipo de dermatopatia causada principalmente pelos fungos Microsporum canis, 

M. gypseum e Trichophyton mentagrophytes, porém de baixa incidência em 

relação às demais dermatopatias. Objetivo: identificar fungos em amostras de 

raspado de pele e pelos através de exames laboratoriais com fim diagnóstico. 

Relato de caso e resultados: em março de 2017, um cão sem raça definida, 

apresentando lesões na pele e alopecia, foi atendido na Clinica Escola 

Veterinária da Universidade Presidente Antônio Carlos, Juiz de Fora-MG. Com 

suspeita de dermatofitose, amostras de raspado de pele e pelo foram 

encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia para estudo. Realizou-se 

análise macroscópica em ágar Sabouraud dextrose e microscópica, incluindo a 

técnica de microcultivo em ágar batata. Com base nos achados laboratoriais foi 

possível identificar fungos dos gêneros Aspergillus spp. e Rhizospus spp., que 

não correlacionam com o quadro clínico apresentado pelo animal, mas que 

são, frequentemente, isolados do ambiente. Conclusão: o diagnóstico 

laboratorial não confirmou a suspeita clínica de dermatofitose, auxiliando o 

diagnóstico correto do paciente atendido na Clínica Escola Veterinária. 
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BENEFÍCIOS DA SHANTALA NO BEBE 

FERNANDA MENDES MORAES; JULIANA LADEIRA FORTES; CAROLINA 

LOPES DE SOUZA; VANDERLEIA JULIANA DA SILVA; DANIELLE FALCÃO 

NOGUEIRA BELAN 

 

Introdução: a shantala é uma técnica de massagem utilizada em bebês. 

Através dela os elos pré-estabelecidos no período gestacional são fortalecidos. 

Tem como finalidade eliminar desconfortos e cólicas, prisão de ventre, 

tranqüilizar o sono e trabalhar a relação mãe/bebe. Objetivo: elucidar os 

benefícios da aplicação da técnica shantala em bebês. Métodos: trata-se de 

uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Scielo e Google 

acadêmico, incluindo artigos de 1983 a 2014. Desenvolvimento: a Shantala 

enquanto toque terapêutico proporciona a estimulação cutânea e o 

desenvolvimento psicomotor da criança sendo indicada em diversos casos. A 

relação entre mãe e filho onde o bebê toca e é tocado traz benefícios para o 

desenvolvimento do tônus muscular e da coordenação motora e também para 

o funcionamento do desenvolvimento corporal. A massagem é uma forma de 

conforta-lo, auxilia na digestão, alivia cólicas e gases diminuindo a dor e a 

tensão intestinal, e um relaxamento no sono, além de promover o vinculo com 

os pais e aliviar o desconforto com os bebês. A massagem relaxa e acalma 

tanto o bebê e a quem aplica. Considerações Finais: é com base no contato 

afetuoso, entre os pais e filhos que é influenciado o desenvolvimento da 

personalidade e a capacidade de relações sociais. Uma vez que a massagem 

desperta e cria uma lembrança sensorial, crianças que recebem apoio 

emocional cultivarão um padrão de confiança e de autoestima, potencializando 

as futuras relações interpessoais. 
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COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

EVOLUÇÃO E GASTOS EM MINAS GERAIS 

LUÍSA FIRMO SABINO;  EDILENE BOLUTARI BAPTISTA 

 

Introdução: o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) 

é uma estratégia do SUS que busca em nível ambulatorial garantir acesso 

medicamentoso para doenças específicas de média e alta complexidade 

através de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Seu financiamento 

baseia-se na complexidade do tratamento e gera impacto nas três esferas do 

governo. Objetivo: analisar a abrangência do CEAF no Estado de Minas 

Gerais através do impacto financeiro gerado na aquisição destes 

medicamentos. Métodos: através do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC) foi outorgado o acesso à informação sobre o 

CEAF através do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de 

Minas Gerais, cujos protocolos são 25820001613201798 e 

01320000057201713, respectivamente. Ambos concederam dados sobre os 

gastos com CEAF nos anos de 2010 a 2016. Resultados: Minas Gerais é o 

segundo Estado com maior investimento no CEAF, com um gasto total de R$ 

643.686.197,42 no ano de 2016, ficando atrás somente do Estado de São 

Paulo e aumentou 51,6% dos gastos se comparado com 2011.  Além disso, 

Minas Gerais teve um salto de 28.273 processos deferidos em 2010 para 

44.003 processos em 2016. Conclusão: o CEAF tem uma grande importância 

na saúde pública do Brasil, pois possibilita a população acesso medicamentoso 

de média e alta complexidade. A análise dos gastos públicos aprimora as 

estratégias no gerenciamento dos gastos e aperfeiçoa a integralidade dos 

serviços de saúde. 
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA MELHORA DA QUALIDADE 

DE VIDA DE UM PACIENTE PORTADOR DE POLIMIOSITE – ESTUDO DE 

CASO 

DANIELE BORTOLOSO FERREIRA FAGUNDES; LUCIANA ARAÚJO 

GUIMARÃES; MARCIO FERNANDES DOS REIS 

 

Introdução: a Polimiosite é uma doença sistêmica, de etiologia desconhecida, 

caracterizada clinicamente por fraqueza muscular proximal, e histologicamente 

por infiltrado inflamatório e necrose de músculo esquelético. Os progressos 

alcançados no conhecimento de sua fisiopatologia, principalmente quanto aos 

aspectos imunológicos e histológicos têm possibilitado novas abordagens 

terapêuticas. Objetivo: avaliar os efeitos da Fisioterapia Aquática (FA) na 

melhora da qualidade de vida (QV) de uma paciente portadora de Polimiosite 

submetida à tratamento na  Clínica Escola de Fisioterapia da UNIPAC, em Juiz 

de Fora, MG. Relato de Caso e Resultados: paciente, 30 anos, sexo feminino, 

tratamento com duração de 4 meses, frequência de 2 vezes semanais com 

sessões de 40 minutos. O questionário SF-36 para QV foi utilizado como 

instrumento de avaliação e reavaliação. Na reavaliação foi observado após 4 

meses de tratamento através da FA  significativa melhora nos aspectos físicos 

e nas atividades da vida diária (AVD’s) da paciente. Conclusão: o tratamento 

foi eficaz na melhora da QV da paciente portadora polimiosite. 
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EFICACIA DA HIDROTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 

COM FIBROMIALGIA 

CAROLINA LOPES DE SOUZA; DAIVID MIOSSO; JULIANA LADEIRA 

FORTES; NATHALIA BOTEZINE MOREIRA; NAYARA SILVA ARAUJO; 

PAULA GABRIELI DA COSTA OLIVEIRA; TAMIRIS DE CASTRO PURCINA; 

DANIELLE FALCÃO NOGUEIRA BELAN; ESTELA MÁRCIA SCOTTON 

FERRARI 

 

Introdução: a fibromialgia é caracterizada por dor difusa e crônica, podendo 

ser tão intensa que interfere nas atividades de vida diária e na qualidade de 

vida das pacientes acometidas. Um dos critérios de diagnósticos é a presença 

de pontos dolorosos á palpação, denominados tender points. Objetivo: avaliar 

a eficácia da hidroterapia na qualidade de vida das pacientes do grupo de 

fibromialgia da Clinica Escola de Fisioterapia-UNIPAC Juiz de Fora-MG. 

Métodos: a amostra experimental foi constituída de 8 pacientes do sexo 

feminino com idade entre 44 e 80 anos, com duração do tratamento de 4 

meses. As pacientes foram avaliadas através de anamnese, exame físico e do 

questionário FIQ (Questionário de Impacto da Fibromialgia). Resultados: após 

o término do tratamento as pacientes foram reavaliadas e obtiveram melhora 

significativa nas atividades da vida diária (AVD’S), nos aspectos físicos e 

emocionais. Conclusão: pode-se concluir que a hidroterapia foi eficaz no 

tratamento e na qualidade de vida das pacientes fibromiálgicas. 
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EFICACIA DE EXERCICIOS ISOCINETICOS EM PACIENTE COM ARTRITE 

REUMATOIDE 

LAÍS MARIANA GOMES DOS SANTOS; VÍVIAN RODRIGUES DE PAULO; 

ESTELA MÁRCIA SCOTTON FERRARI 

 

Introdução: a Artrite Reumatóide (AR) é uma doença, auto-imune,crônica, 

inflamatória, cuja principal característica é a inflamação das articulações, 

embora outros órgãos também possam estar comprometidos. A inflamação 

persistente, se não tratada de forma adequada pode levar a destruição das 

articulações. O tratamento adequado e precoce pode prevenir a ocorrência de 

deformidades e melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença. 

Objetivo: avaliar a eficácia dos exercícios isocinéticos para as mãos da 

paciente com Artrite Reumatóide da Clinica Escola de Fisioterapia-UNIPAC 

Juiz de Fora-MG. Métodos: o caso clinico foi constituído de 1 paciente do sexo 

feminino com 53 anos, com duração do tratamento de 4 meses. A paciente foi 

avaliada através de anamnese, exame físico e do questionário HAQ (Health 

Assessment Questionnaire). Foi submetida a exercícios para as mãos como, 

de preensão, de movimentação articular e fortalecimento muscular. Resultados: 

Após o término do tratamento a pacientes foi reavaliada e obtive melhora 

significativa nas atividades da vida diária (AVD’S). Conclusão: os exercícios 

isocineticos realizados foram eficaz na melhora da paciente com AR. 
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FATORES CAUSAIS DE QUEDA EM IDOSOS 

 

ESTELA MÁRCIA SCOTTON FERRARI; RICARDO ROCHA MARTINS; 

NATHÁLILA BOTEZINI MOREIRA 

 

Introdução: as quedas são um importante fator causal para a dependência dos 

idosos, pois podem levar a problemas físicos e (,)psicológicos, 

institucionalização, morbidade e/ou mortalidade. Objetivo: O objetivo desse 

estudo é estabelecer a importância epidemiológica das quedas entre idosos, 

bem como identificar os principais fatores de risco. Métodos: a busca foi 

realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e selecionadas publicações 

indexadas nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE),  Literatura Latino-americana, Scientific Electronic 

Library Online ( SciELO) e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), usando 

como palavra chave idosos, acidentes por queda, equilíbrio postural, 

envelhecimento, fatores de risco, avaliação geral, idoso fragilizado e saúde do 

idoso institucionalizado, sendo selecionados 64 artigos em português, inglês e 

espanhol com data entre 2002 e 2016. Resultados e discussão: as 

evidências levantadas destacam uma maior chance de queda no sexo 

feminino, idosos sedentários, superfície escorregadia ou irregular, presença de 

tapetes, comprometimento visual, uso de auxiliares da marcha, grande 

consumo de fármacos e idosos que tenham algum tipo de doença, entre elas 

estão: Cardiovasculares, Neurológicas e endócrinas. Conclusão: é importante 

ressaltar, que sejam realizados mais estudos com medidas para evitar as 

quedas em idosos. 

 

  

http://www.scielo.br/?lng=pt
http://www.scielo.br/?lng=pt


 
 
 

UNIPAC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – Juiz de Fora 

 

15 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL E OCORRÊNCIA DE 

COMPLICAÇÕES EM PACIENTES HOSPITALIZADOS SUBMETIDOS À 

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 

IURY ANTÔNIO DE SOUZA; GRACIÉLE FLAVIANA DA ROCHA; 

ROSEQUELE KEILA DO NASCIMENTO; ELISA GROSSI MENDONÇA; 

MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA; GILCE ANDREZZA DE FREITAS FOLLY 

 

Introdução: a terapia nutricional enteral (TNE) é de grande importância para a 

recuperação e manutenção do estado nutricional dos pacientes, sendo 

sugerido o seu início precoce de 24 a 48 horas após a admissão hospitalar. 

Mas, sabe-se que podem ocorrer complicações, como diarreia e vômitos. 

Objetivos: identificar e avaliar o perfil nutricional, TNE precoce e complicações 

frequentes nos pacientes internados em instituição de atendimento na cidade 

de Barbacena-MG. Métodos: trata-se de um estudo clínico retrospectivo com 

revisão de prontuários constando protocolos de atendimento nutricional, 

realizado nos anos de 2012 a 2013, no qual foram avaliados 310 protocolos de 

pacientes com idade igual ou superior a 18 anos e com suporte de TNE por 

pelo menos 3 dias. Resultados: foi ofertada dieta hipercalórica (1,5 kcal/ml) 

para 92,25% dos pacientes. Com relação ao estado nutricional, 53,55% eram 

desnutridos moderados, 15,16% desnutridos graves, 71,61% atingiram as 

necessidades nutricionais em até 7 dias de TNE e 63,87% receberam TNE em 

até 48 horas. Entre as complicações prevaleceu à estase gástrica em 23,10% 

dos pacientes. Com relação à evolução, 35,16% dos pacientes tiveram alta 

hospitalar com alimentação por via oral, 11,94% permaneceram em nutrição 

enteral e 52,90% foram a óbito. Conclusão: a pesquisa demonstrou a 

importância do papel da nutrição no ambiente hospitalar, pois a intervenção 

precoce proporciona melhorias no quadro clínico dos pacientes beneficiando 

sua recuperação. 
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INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA MELHORA DO QUADRO CLÍNICO DE 

PORTADORES DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL 

IURY ANTÔNIO DE SOUZA; FERNANDA MOREIRA JÚLIO; ELISA GROSSI 

MENDONÇA 

 

Introdução: a Síndrome do Intestino Irritável (SII) é definida como uma 

enfermidade funcional crônica do tubo digestivo, no qual não há evidências de 

alterações biológicas. Acredita-se que sua etiologia seja multifatorial. 

Objetivos: descrever as características da SII através de revisão bibliográfica, 

analisando sintomatologia, diagnóstico, tratamento, intervenção nutricional e 

influência da alimentação na qualidade de vida dos portadores. Métodos: foi 

realizada uma revisão bibliográfica por meio de artigos científicos publicados 

entre os anos de 2000 a 2015 nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, 

Pub Med, Bireme e BVS. Desenvolvimento: os principais fatores de risco para 

SII são idade acima de 45 anos, sexo feminino e fatores psicossociais. Os 

principais sintomas são alterações nas evacuações, dor abdominal e aumento 

da formação de gases. O tratamento medicamentoso consiste em 

antiespasmódicos, laxantes, análogos opióides e antidepressivos. No 

tratamento dietético, os alimentos funcionais como as fibras, probióticos, 

prebióticos e simbióticos possuem efeito protetor sobre o intestino. Os 

Oligosacarídeos, Dissacarídeos, Monosacarídeos e Polióis fermentáveis 

(FOODMAPS) devem ser evitados ou excluídos temporariamente, para 

melhorar os desconfortos causados pela síndrome. Considerações finais: é 

necessário orientar as pessoas sobre a importância de modificar o hábito 

alimentar a fim de garantir uma melhor educação nutricional e contribuir para o 

êxito no tratamento da SII. 
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USO INDISCRIMINADO DE ANTIMICROBIANOS E RESISTÊNCIA 

MICROBIANA 

ANDRESSA PÂMELA FERREIRA DE JESUS; CAROLINA DOS SANTOS 

FERNANDES DA SILVA 

 

Introdução: o uso indiscriminado de antimicrobianos acaba por proporcionar 

um aumento na morbidade, mortalidade e nos custos hospitalares, gerando 

ainda mais resistência. Objetivo: desenvolver uma análise crítica do processo 

de resistência microbiana relacionando-a ao uso indiscriminado de 

antimicrobianos e elencar na literatura as causas que a tornam um problema de 

saúde pública atual. Métodos: estudo de revisão bibliográfica onde foi 

realizado o levantamento em livros, periódicos, bancos de dados tais como: 

periódicos CAPES Lilacs, PubMed, Scielo e Web of Science. 

Desenvolvimento: o aumento de microrganismos resistentes aos 

antimicrobianos se deve a diferentes fatores como o uso profilático e empírico 

desses fármacos; as doses subterapêuticas e com longa duração; a indicação 

para febre de origem obscura sem diagnóstico definido de infecções virais; o 

uso excessivo e/ou indiscriminado dos mesmos; e a pressão seletiva exercida 

sobre os microrganismos que advém principalmente da utilização generalizada 

de antimicrobianos na medicina humana e veterinária, nutrição de animais e 

agricultura. Considerações Finais: os antimicrobianos são fundamentais para 

o tratamento de infecções microbianas e sem estes fármacos muitas mortes 

por consequência de doenças infecciosas bacterianas e fúngicas não poderiam 

ter sido evitadas. No entanto, seu uso indiscriminado tem acarretado em 

pressão seletiva sobre os microrganismos, selecionando cepas resistentes, o 

que limita a terapêutica. 

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIPAC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – Juiz de Fora 

 

18 
 

 

 

OS BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO EDEMA 

GESTACIONAL 

DANIELE BORTOLOSO FERREIRA FAGUNDES; DANIELLE FALCÃO 

NOGUEIRA BELAN; ESTELA MÁRCIA SCOTTON FERRARI 

 

Introdução: a Drenagem Linfática Manual (DLM) é uma técnica de massagem 

manual que foi descrita como um método para tratamento de edemas, em 

especial o linfedema, fibro edema gelóide, queimaduras, enxertos, acnes e na 

prevenção e/ou tratamento de edema, inclusive de edema gestacional. 

Consiste em movimentos de deslizamento sobre o trajeto dos vasos linfáticos e 

compressão nas regiões dos linfonodos. Objetivo: demonstrar através da 

revisão da literatura, os efeitos da drenagem linfática manual no edema 

corporal de gestantes. Métodos: trata-se de um estudo de revisão da literatura 

a cerca da utilização da drenagem linfática manual no período gestacional. 

Desenvolvimento: Demonstrou-se a importância da drenagem linfática manual 

em gestantes, sendo as respostas ao tratamento imediatas quando realizado a 

perimetria principalmente nos membros acometidos por edemas. 

Considerações Finais: A drenagem linfática manual no tratamento do edema 

gestacional promove, através de técnica específica, um melhor funcionamento 

linfático, facilitação do retorno circulatório, com consequente redução do edema 

e relaxamento corporal. 
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PERFIL DOS PACIENTES E CUSTOS MÉDICOS DIRETOS DE ITENS 

JUDICIALIZADOS PARA DIETA RELACIONADA A TRATAMENTO DE 

DIABETES MELLITUS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

PAULA CAMILA RODRIGUES-PINTO, ALFREDO CHAOUBAH 

 

Introdução: o Artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Há pacientes 

que acionam a Justiça para solicitar gratuitamente ao Estado itens prescritos 

para tratamento do diabetes mellitus. Objetivo: analisar o perfil dos pacientes e 

dos pedidos judicializados relativos às dietas para tratamento de diabetes 

mellitus até 2014 em Juiz de Fora. Métodos: estudo documental, retrospectivo, 

descritivo, com análise econômica de custos médicos diretos. Incluíram-se 

processos impetrados contra a Prefeitura, com solicitações para tratamento 

para diabetes mellitus, deferidos a favor de pacientes, com entradas entre 2005 

e 2014, contendo itens relacionados à dieta. Excluíram-se processos de 

falecidos antes de 2014 ou de abandono de tratamento. Os dados foram 

registrados em planilhas, usando SPSS 15.0 e a correção foi feita com IGP-M.  

Resultados: a amostra foi composta por 14 das 254 cópias de processos. 

57,14% dos autores utilizaram serviço de defensoria pública; 71,42% são 

mulheres; 50% são idosos (n=10); 63,64% das prescrições encontradas (n=11) 

foram feitas por nutricionistas. Os custos relativos à dieta em 2014 foram de 

R$170.200,03(corrigido para jan/2017), com per capita de R$12.157,14. 

Conclusão: os custos médicos diretos per capita são maiores do que aqueles 

previstos para o Brasil pela International Diabetes Federation (US$1.477). 

  



 
 
 

UNIPAC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – Juiz de Fora 

 

20 
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HEMOTRANSFUSÕES DE UM HOSPITAL 

DE ENSINO  

GISELI DA SILVA REIS; HALERSON LOPES DE MESQUITA 

 

Introdução: as indicações básicas para a transfusão de um hemocomponente 

são restaurar ou manter a capacidade de oxigênio, manter o volume sanguíneo 

e a hemostasia. Objetivo: avaliar o perfil das transfusões realizadas em um 

hospital de ensino. Métodos: estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem 

quantitativa. As solicitações de transfusões foram analisadas no Hospital 

Universitário de Juiz de Fora (HU-UFJF) em Minas Gerais (MG). Os dados 

coletados foram frequência dos sistemas ABO, RhD dos pacientes do hospital, 

tipo de hemocomponente transfundido, reações transfusionais. Resultados: 

foram analisadas 4.543 solicitações de transfusões no período de janeiro de 

2012 a dezembro de 2016. Pacientes que pertenciam ao grupo O foram 49,9%; 

grupo A 30,2%; grupo B 16,5% e grupo AB 3,5%. Com relação ao sistema Rh, 

92,3% dos pacientes foram RhD positivo (RhD +) e 7,7% RhD negativo (RhD -). 

Em relação às reações transfusionais, 1,6% dos pacientes apresentaram 

reações transfusionais agudas ou tardias de origem imune ou não imune. 

Sobre os tipos de hemocomponetes, 3.196 solicitações transfusionais foram 

para o concentrado de hemácias (CH), 1.090 para concentrado de plaquetas 

(CP), 253 para plasma fresco congelado (PFC) e 4 para Crioprecipitado 

(CRIO). Conclusão: em relação às reações transfusionais, 1,6% dos pacientes 

apresentaram reações transfusionais agudas ou tardias de fundo imunológico 

ou não. 
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PERSPECTIVA DA MÃE DE UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE SUA 

FILHA: RELATO DE CASO 

TAMIRIS DE CASTRO PURCINA; LORRAINE BARBOSA DE MELLO; 

NATALIA TRINDADE DE SOUZA; LUCIANA ARAÚJO GUIMARÃES 

 

Introdução: as manifestações clínicas da Paralisia Cerebral (PC), causadas 

por distúrbio da motricidade e do tônus muscular podem interferir no 

desempenho das Atividades de vida diária das crianças. Objetivo: avaliar a 

importância da fisioterapia na perspectiva da mãe de uma criança com PC 

atendida no ambulatório de fisioterapia da UNIPAC – Juiz de Fora. Relato de 

Caso e Resultados: relato de caso através de análise qualitativa do discurso 

da mãe de uma paciente com 1 ano e 6 meses de idade com diagnóstico de 

PC. Realizou-se uma entrevista semi-estruturada para a coleta das 

informações. Segundo a mãe, o atraso no diagnóstico ocasionou uma demora 

no início do tratamento fisioterapêutico: “A pediatra falou que ela podia fazer 

fisioterapia por ser prematura não, por que demorou a diagnosticar a paralisia, 

ela não saiu do hospital com esse diagnóstico”. Quanto questionada sobre a 

melhora apresentada pela filha após o início da fisioterapia: “...a Fisioterapia 

desde que ela começou eu vi muita melhora”, “...ela estica os bracinhos para 

tentar pegar as coisas que antes ela ficava só olhando...” “ela melhorou muito, 

eu acho que foi muito importante ela ter começado”. Conclusão: de acordo 

com o relato da mãe, apesar da demora no início do tratamento 

fisioterapêutico, esta intervenção é de grande importância para o 

desenvolvimento da criança e possibilitou ganhos funcionais. 
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PRÁTICA DO AUTOEXAME DAS MAMAS ENTRE AS ALUNAS DOS 

CURSOS DA SAÚDE DA UNIPAC-JF 

 

JÉSSICA MARIA DA SILVA SANT’ANA; DANIELLE FALCÃO NOGUEIRA 

BELAN; MARCIO FERNANDES DOS REIS  

 

Introdução: o câncer é considerado um grave problema de saúde pública 

mundial, sendo ocâncer mamário o mais comum e o mais temido entre as 

mulheres. Desta forma, o autoexame das mamas(AEM)é um procedimento 

básico no rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, permitindo a mulher 

encontrar qualquer alteração anatômica e não necessariamente encontrar 

nódulos. Objetivo: o objetivo do estudo foi verificar a frequência, o 

conhecimento e a prática do AEM entre as alunas dos cursos da saúde do 

turno noturno da UNIPAC-JF, caracterizando alguns fatores que limitam a sua 

prática. Métodos: durante três semanas, 143 alunas responderam a um 

questionário composto por 5 perguntas objetivas referente à prática, frequência 

e possíveis fatores que podem limitar a realização do AEM. Resultados: entre 

asalunas que responderam ao questionário, 72% disseram que realizam o 

AEM. Contudo, 28% das alunas alegaram não realizar esse exame, 

principalmente devido ao esquecimento. Oitenta e sete entrevistadas alegaram 

que o profissional médico foi a principal fonte de informação para a realização 

do AEM. Conclusão: o AEM é conhecido por todas as alunas e apesar de ser 

realizada pela maioria, sua frequência ainda é baixa, sendo necessáriamaior 

conscientização sobre a importância do autocuidado para o aumento da 

expectativa de vida para pacientes com esta neoplasia. 

 

 

 


