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O evento

O curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí em parceria com Centro
Acadêmico da Biomedicina realizou do dia 16 a 18 de novembro de 2022, a 7ª edição do
Simpósio de Biomedicina do Sudoeste Goiano (SIMPOBIOMED), tendo como tema
Tecnologias aplicadas à Biomedicina: Avanços e desafios.

O evento contou com a participação de diversos profissionais da biomedicina, que
ministraram palestras, minicursos e também avaliaram os resumos submetidos.

Os trabalhos foram avaliados e os aprovados foram escolhidos para apresentação na
modalidade pôster ou na modalidade oral. Os seis trabalhos que tiveram as melhores notas
foram escolhidos para apresentação na modalidade oral.
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Apresentação

Biologia Molecular e Genética

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE Toxoplasma gondii EM FEZES DE GATOS
ERRANTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE JATAÍ, GOIÁS.

Área: Biologia Molecular e Genética

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Toxoplasma gondii é um protozoário que possui ciclo heteroxênico, apresentando
como hospedeiro intermediário os animais de sangue quente e como hospedeiros definitivos, os
felídeos. Destes, os gatos (Felis catus) possuem grande importância por realizarem a manutenção do
ciclo no meio urbano. Assim, é de suma importância estudos que abordem a prevalência de T.gondii
nesses animais. OBJETIVOS: Determinar a prevalência de T.gondii em gatos domiciliados e errantes
por meio de Reação em Cadeia da Polimerase em fezes (Copro-PCR). MATERIAL E MÉTODOS:
Foram coletadas 120 amostras fecais de gatos errantes e domiciliados. As fezes foram submetidas ao
método de sedimentação espontânea e, após 24 horas, extraiuse o DNA dos sedimentos através do
KIT comercial LUDWIG®. Realizou-se a CoproPCR, para o Gene B1, com o DNA extraído e os
primers TOXO-B5 e TOXO-B6. Os resultados foram visualizados em gel de poliacrilamida e
comparados pelo teste quiquadrado (χ 2 ). RESULTADOS: Do total de amostras, 14,1% (17/120)
apresentaram positividade para T.gondii. O índice de positividade em gatos domiciliados foi de 17,6%
(3/17) ao passo que em gatos errantes o índice foi de 82,4% (14/17), sendo maior significativamente
(p = 0,01). CONCLUSÃO: Observou-se que gatos errantes possuem maior predisposição de se
infectarem com T. gondii quando comparado aos domiciliados, demonstrando a importância do
estímulo à adoção dos gatos errantes bem como a realização do diagnóstico para toxoplasmose.

Descritores: Copro-PCR, Toxoplasma gondii, gatos.

Agência de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG)

Autores: Isa Marianny Ferreira Nascimento Barbora.; Samuel Felipe Netzlaff; Amanda Cristina
Corrêa Fleury; Hanstter Hallison Alves Rezende.
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Estágio Curricular Obrigatório

ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITALAR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Área: Análises Clínicas Instituição de

Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O estágio acadêmico é uma atividade obrigatória e fundamental, pois agrega
conhecimentos teóricos práticos na área de atuação do profissional. Além disso, aprimora técnicas
vistas durante a graduação e qualifica o profissional para o mercado de trabalho. OBJETIVO:
Destacar a importância do estágio para a construção e qualificação do profissional biomédico em
análises clínicas hospitalar. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência
vivenciado no laboratório de análises clínicas Elzevir Ferreira Lima do Hospital Estadual de Jataí Dr.
Serafim de Carvalho em Jataí-GO, durante o ano de 2021 a 2022. RESULTADOS: O estágio em
análises clínicas é realizado por 500 horas, desta forma o biomédico é habilitado em exercer essa
atividade, visto que, durante este período teve experiências e vivências que o capacitaram para realizar
exames laboratoriais. No estágio em análises clínicas hospitalar pode-se acompanhar exames
hematológicos, bioquímicos, microbiológicos, líquidos corporais, além de coletas de materiais
biológicos e controle de qualidade interno, desenvolvendo conhecimentos nessas áreas.
CONCLUSÃO: Com isso, conclui-se que o estágio de fato é muito importante para a qualificação e
experiência do biomédico, pois desta forma o profissional consegue se aprimorar e estar apto para o
mercado de trabalho. É válido ressaltar que o estudante e futuro profissional de saúde deve ter um
estudo continuado para desenvolver as atividades na área de análises clínicas.

Descritores: Estágio, Análises clínicas, Hospitalar.

Autores: Débora Pereira Gomes do Prado; Vanessa Bridi; Vanessa Oliveira Lopes de Moura; Hanstter
Hallison Alves Rezende
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO EM BIOMEDICINA EM HOSPITAL
ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE JATAÍ, GOIÁS

Área: Saúde pública

Introdução: estágio em Análises Clínicas Hospitalar (HEJ) é uma oportunidade do graduando de usar
todo o conteúdo teórico adquirido durante a graduação em prática, desta forma, se adaptar para o
mercado de trabalho. Objetivo: Relatar a vivência e a experiência acadêmica do estágio em Análises
Clínicas no HEJ. Materiais e Métodos: Este é um relato de experiência de um estudante de
Biomedicina em serviço da saúde pública durante o período de estágio da graduação, ainda em
andamento. Relato de experiência: Durante a graduação em Biomedicina, no estágio, é colocado em
prática todo processo evolutivo da graduação. O estágio vai está para além da bancada; atendimento
humanizado, respeito e técnicas de atendimento ao público em saúde, são parâmetros iniciais para
uma boa experiência durante os atendimentos de coletas Ambulatoriais, Emergência, Pronto socorro,
Maternidade, Internação Clínica, Internação Cirúrgica e Unidade de tratamento Intensivo. Além das
coletas, têm experiência com outros profissionais de Saúde; uma experiência enriquecedora para sua
formação profissional. Os setores vivenciados (Hematologia, Bioquímica, Parasitologia e Urinálise e
Microbiologia) permitem ter acesso a situações e equipamentos que não são acessíveis na graduação.
Conclusão: o estágio oportuniza a vivência para os estagiários, formação de excelentes profissionais e
com isso, enriquecimento multiprofissional, aprendizagem, por fim, podemos devolver um pouco de
conhecimento para sociedade.

Descritores: Estágio, Análises Clínicas, Experiência, Saúde Pública.

Autores: Isaac Ferreira Chagas Souza, Maria Clara Alves Ferreira , Christiane Ricaldoni Giviziez,
Martha Ribeiro Bonilha, Andressa Rodrigues Lopes.
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Farmacologia Aplicada e Toxicologia

EFEITOS FARMACOLÓGICOS DA Siparuna guianensis NO TRATAMENTO DA
NEUROTOXOPLASMOSE.

Área: Farmacologia

Instituição de origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Siparuna guianensis é uma planta medicinal do cerrado brasileiro que é conhecida
popularmente pelo nome de “negramina”. Apresenta metabólitos secundários denominados de
flavonoides, que têm ação anti-inflamatória, atuando na redução da atividade de moléculas associadas
à inflamação, além disso, os flavonóides têm efeitos de nefroproteção. Dessa forma, o óleo essencial
tem sido estudado para avaliar o potencial farmacológico em doenças como a neurotoxoplasmose, por
exemplo, uma vez que também tem ação antiparasitária. Em alternativa ao tratamento convencional,
visto que os medicamentos tradicionais, como a associação da pirimidina e sulfadiazina, são
nefrotóxicos em tratamentos prolongados. OBJETIVOS: Analisar os efeitos farmacológicos da S.
guianensis no tratamento da neurotoxoplasmose. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
narrativa sobre os efeitos farmacológicos da S. guianensis. RESULTADOS: Exames farmacológicos
apresentaram presença de doses tóxicas a partir de 1000 mg/kg em animais de biotério da espécie
Rattus norvegicus, não apresentaram alteração da atividade motora e não há efeitos ansiolíticos nos
testes realizados. CONCLUSÃO: Portanto, conclui-se que o óleo essencial da S. guianensis necessita
ser mais estudado in vivo para observar possíveis efeitos colaterais em diferentes doses até poder ser
testado em seres humanos.

DESCRITORES: Siparuna guianensis; cerrado; planta medicinal; farmacologia

Autores: Amanda Cristina Corrêa Fleury; Vanessa Bridi; Hanstter Hallison Alves Rezende
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EFEITOS TÓXICOS DAS DROGAS MAIS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA
TOXOPLASMOSE.

Área: Toxicologia

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Toxoplasmose é uma doença causada pelo agente etiológico Toxoplasma gondii, um
protozoário. Atualmente o tratamento mais utilizado para a infecção por T. gondii é uma combinação
de duas drogas, a Sulfadiazina e a Pirimetamina, que possuem ação antagonista de folato e efeito
sinérgico, atuando no ciclo metabólico do parasito impedindo a replicação. Porém o efeito dessas
drogas não se limita apenas aos protozoários, o que resulta nos efeitos tóxicos para o organismo.
OBJETIVOS: Apresentar os principais efeitos tóxicos causados pelo tratamento com a sulfadiazina e
a pirimetamina contra a toxoplasmose, visando justificar a busca por outras formas de tratamento.
MATERIAL E MÉTODOS: Tratase de uma revisão literária narrativa, entre os anos de 2018 a 2022,
onde utilizou-se seis trabalhos científicos, através das plataformas digitais Google Acadêmico e
SciELO. RESULTADOS: A pirimetamina atinge os processos bioquímicos tanto do parasito quanto
do hospedeiro, pode gerar a supressão da medula óssea, levando a anemia megaloblástica, leucopenia,
etc. A sulfadiazina pode ocasionar danos hepáticos e renais e contribui para a ocorrência do “rash”
cutâneo e febre, podendo levar a supressão da medula óssea. CONCLUSÃO: Os tratamentos
tradicionais utilizados na toxoplasmose apresentam muitos efeitos tóxicos ao homem, portanto, é
necessário a pesquisa por outras formas de tratamento, buscando melhorar a qualidade de vida dos
pacientes que precisam desse tipo de terapia.

Descritores: toxoplasmose, sulfadiazina, pirimetamina, efeitos tóxicos.

Autores: Carolina Pedrosa Pedretti, Debora Pereira Gomes do Prado e Hanstter Hallison Alves
Rezende.
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ESTUDOS DE TOXICIDADE E EMBRIOTOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS

Área: Toxicologia

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí.

INTRODUÇÃO: As plantas com potenciais bioativos são abundantemente distribuídas na natureza e a
crença de que o “natural” é benigno a saúde humana, promoveu o uso indiscriminado dessas plantas
sem o conhecimento de seus efeitos tóxicos, podendo ser passível de efeitos colaterais adversos e
severos, advindos do uso crônico ou esporádico das mesmas. OBJETIVO: Realizar uma breve revisão
de literatura, descrevendo a importância de ensaios de toxicidade e embriotoxicidade em plantas
medicinais de uso popular. METODOLOGIA: Trabalho de revisão de literatura com artigos
selecionados das bases de dados SciELO e PubMed, publicados entre 2010-2022. RESULTADOS: Os
estudos de toxicidade e embriotoxicidade visam avaliar por meio de ensaios in vitro e in vivo, os
efeitos tóxicos advindos de plantas medicinais. Ensaios in vitro são muito utilizados afim de reduzir o
uso de animais e podem ser realizados em cepas bacterianas, cultura de células e em cultura de
embriões de peixes e ratos. Dessa forma, o composto estudado é exposto a cultura e os efeitos a longo
prazo são observados, podendo ocorrer mudanças morfológicas e funcionais, pela quebra dos
cromossomos, alterações no DNA, influência na divisão celular e deficiências bioquímicas, quando o
composto for tóxico. CONCLUSÃO: Contudo, demonstra-se a importância de ensaios toxicológicos,
com o intuito de garantir uma segurança na ingestão de plantas medicinais e como medida de
conhecimento fisiológico que deve ser repassado a população.

Descritores: Efeitos colaterais, Plantas medicinais, Saúde, Toxicidade.

Autores: Vanessa Bridi; Débora Pereira Gomes do Prado; Amanda Cristina Corrêa Fleury, Andressa
Rodrigues Lopes; Hanstter Hallison Alves Rezende.
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INFLUÊNCIA DE ALTAS DOSES DE DECANOATO DE NANDROLONA SOB O CICLO
ESTRAL DE RATAS WISTAR

Área: Farmacologia aplicada à Biomedicina

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Os esteróides anabólicos androgênicos (EAA) são sintéticos derivados da
testosterona. Os EAA são utilizados por atletas que visam melhora do desempenho físico. O uso
destas substâncias em doses supra terapêuticas e por longos períodos, causam mudanças no ciclo
menstrual e infertilidade. O derivado da 19-nor-testosterona, decanoato de nandrolona (DN) é
utilizado amplamente em todo o mundo. O ciclo reprodutivo de ratas Wistar, denominado ciclo estral,
tem duração de 4 a 5 dias, e são divididos em quatro fases, que são: proestro, estro, metaestro e
diestro. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos promovidos por altas doses de DN sob o ciclo estral e
fisiologia uterina de ratas Wistar jovens. MÉTODOS: Ratas Wistar de 10 semanas de idade foram
divididas em dois grupos: 1) Controle (tratadas com veículo) e 2) DN (tratadas com DecaDurabolin®,
8 semanas, 2 injeções semanais, v.im., 20 mg/kg). A análise do ciclo estral foi realizada durante 5 dias
consecutivos, por meio de esfregaço vaginal, corados com lugol e observados microscópicamente.
Após eutanásia, determinou-se a massa corporal e do músculo gastrocnêmio. Os úteros e ovários
foram expostos e pesados para fins comparativos. RESULTADOS: Altas doses de DN promoveram
aumento na massa corporal, no músculo gastrocnêmio e útero, além de atrofia dos ovários. O
tratamento com DN promoveu a persistência da fase diestro no ciclo estral. CONCLUSÃO: Altas
doses de DN prejudicam a fisiologia uterina de ratas Wistar jovens.

Descritores: decanoato de nandrolona, ratas Wistar, ciclo estral.

Autores: Ana Carolina Mendonça de Almeida Santos; Júlia Ferreira de Lima; Núbia de Souza Lobato;
Rafael Menezes da Costa
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O USO DE CORTICÓIDES RELACIONADO A COMPLICAÇÕES POR PARASITOSES
INTESTINAIS.

Área: Análises Clínicas Instituição de

Origem: Universidade Federal de Jataí.

INTRODUÇÃO: Os corticóides são uma das classes mais importantes de antiinflamatórios. Apesar
dos seus benefícios, o seu uso está relacionado com o desenvolvimento de doenças como as
parasitárias, no entanto, sua prescrição deve ser feita de forma criteriosa. OBJETIVO: Relatar
complicações pelo o uso de corticóides em relação às infecções causadas por parasitoses intestinais.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa. Foram selecionados 15 artigos utilizando-se as
bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Foram aceitos trabalhos publicados no idioma
inglês nos últimos cinco anos e que abordaram a temática de tratamento de pacientes adultos, sem
histórico prévio de imunossupressão. Foram utilizados os descritores Corticoids, Infection, Parasites.
RESULTADOS: A maioria das publicações demonstrou que a infecção provocada por S. stercoralis
era a mais frequente após o tratamento com corticóides. Além disso, foi possível notar em outros
estudos que os corticóides foram usados para tratamento de outras infecções primárias, as quais
predispunham os pacientes a apresentarem infecções secundárias por S.steroralis e E.histolytica.
Verificou-se que a maior problemática entre os casos relatados foi a falta do diagnóstico de infecções
crônicas ou assintomáticas. CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce de infecções parasitárias é de suma
importância para prevenir eventuais complicações e morte em decorrência ao tratamento com
corticóides.

Descritores: Imunossupressão, Corticosteróides, Parasitoses, Complicações.

Autores: Kamilla Antônia Moraes Dutra; Talita de Melo Campos; Gabriela Alves Carvalho Duarte;
Hemilly Maia Nunes de Marchi; Rosângela Maria Rodrigues
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Imagem

O BIOMÉDICO IMAGEOLOGISTA NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE
FOURNIER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área: Imagem

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Fournier é descrita por uma patologia infecciosa proveniente de
bactérias anaeróbicas e aeróbicas, que em condições favoráveis se tornam patogênicas. Em virtude da
infecção microbiana tem-se uma fascíte necrosante a qual atinge sobretudo a região perianal e genital,
majoritariamente em homens acima de 50 anos. Ademais, é uma doença de rápida disseminação e
letalidade. OBJETIVOS: Elaborar uma revisão de literatura integrativa com o intuito de enfatizar a
importância do biomédico imagenologista no diagnóstico da Síndrome de Fournier. MATERIAIS E
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada por meio de bases de dados como o SciELO, ConnectiOnline e
Redalyc, no período de 2016 a 2022. RESULTADOS: A presença de um biomédico habilitado em
imagenologia faz-se crucial para um diagnóstico assertivo, visto que a hipoxemia e a necrose causada
são mais perceptíveis quando visualizadas com o auxílio dos seguintes métodos: a radiografia que será
capaz de denunciar a presença de edema e enfisema subcutâneo e a tomografia computadorizada que
irá determinar a origem, extensão e possível inflamação. CONCLUSÃO: Infere-se, portanto, que a
especialidade torna o biomédico apto para auxiliar no diagnóstico de doenças que necessitam de
exames por imagens, como a SF. Desse modo, é possível que haja um tratamento adequado e precoce
desse mal, evitando possíveis pioras e, por consequência, óbitos.

Descritores: Síndrome de Fournier, Biomédico, Imaginologia, Diagnóstico.

Autores: Any Vitoria Oliveira Carvalho. Ana Clara Yakaba Pontes. Júlia Emanuelle Macedo Noleto.
Hanstter Hallison Alves Rezende.
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Imunologia

ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS ENCONTRADAS EM PACIENTES COM DERMATITE
ATÓPICA (DA)

Área: Imunologia

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória, crônica e hereditária
pertencente à classe das dermatoses. É caracterizada por ser uma disfunção imunológica, uma
hipersensibilidade, que causa grande prurido, dor e outras complicações negativas na qualidade de
vida dos indivíduos que a possuem. Entre essas complicações, algumas alterações psicológicas
parecem ser um diagnóstico comum em pacientes com DA. OBJETIVO: Demonstrar quais as
alterações psicológicas são encontradas em pacientes com dermatite atópica. MATERIAIS E
MÉTODOS. Trata-se de uma revisão da literatura, de abordagem integrativa, feita com fonte da base
de dados o Google Acadêmico e PubMed. Em relação aos filtros, foi levado em consideração artigos
encontrados entre o período de 2018 a 2022, em português e inglês. RESULTADOS: No total, cinco
artigos foram selecionados para a elaboração deste resumo, todos publicados no Brasil. Em síntese,
alterações psicológicas como a ansiedade e a depressão foram alterações encontradas em maior
destaque. Em uma pesquisa feita pela National Eczema Association, apontou que mais de 30% das
pessoas com dermatite atópica foram diagnosticadas com ansiedade e /ou depressão. Distúrbios do
sono e isolamento social que são usuais em pacientes com DA parecem ser contribuintes para o
desenvolvimento desses distúrbios. CONCLUSÃO: Com base nisso, fica claro que além de outros
cuidados rotineiros, o autocuidado com a saúde mental em indivíduos com DA deve ser estimulado.

Descritores: Dermatite atópica, Qualidade de vida, Distúrbios.

Autores: Raphael David Ferreira Santos; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

14



ASPECTOS DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA NO TRAUMA: UMA REVISÃO
NARRATIVA

Área: Fisiologia

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: As lesões traumáticas configuram porção importante dos atendimentos médicos nos
mais diversos serviços. Assim, compreender a resposta inflamatória desenvolvida como reação à
agressão promovida pelos traumas é fundamental para nortear questões importantes no manejo destes
pacientes. OBJETIVOS: Descrever os principais achados bibliográficos sobre a importância da
resposta inflamatória no contexto do trauma. MATERIAL E MÉTODOS: este trabalho é uma revisão
narrativa de literatura com consulta à base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde, a
partir dos descritores “trauma” e “metabolic response”, foram selecionados os artigos utilizados no
presente trabalho. RESULTADOS: Os trabalhos evidenciaram que a alta concentração de citocinas
pró-inflamatórias, como TNF, IL-1 e fator ativador de plaquetas, está relacionada com o
desenvolvimento de quadros graves. Porém, a resposta inflamatória estimulada pela lesão tecidual,
está ligada, também, com a recuperação dos tecidos lesados, onde, na fase inflamatória, há a liberação
de citocinas que atraem macrófagos que realizam a fagocitose, sendo um processo que também
envolve a atuação dos neutrófilos com a secreção de oxidantes e proteases que permitem a fagocitose
de células e tecidos danificados. CONCLUSÕES: A melhora clínica do paciente vítima de trauma
envolve um manejo preciso de todo o contexto inflamatório, para que as ações reparadoras sejam
mantidas e as potencialmente tóxicas sejam minimizadas.
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Informática da Saúde

A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DO MEIO
ACADÊMICO E CIENTÍFICO

Área: Informática de Saúde

Instituição de origem: Universidade Federal de Jataí - UFJ

INTRODUÇÃO: As mídias sociais, na contemporaneidade, são importantes mecanismos de
comunicação, interação social e de divulgação, mesmo que que por elas ocorra desinformação pelas
fake news. Cientes deste cenário, vários tipos de organizações, incluindo Instituições de Ensino
Superior (IES), estão buscando fazer-se presentes no meio digital, para a divulgação de conteúdo
científico e acadêmico, como meio oficial de informação. OBJETIVO: O estudo visa realizar uma
revisão narrativa sobre a importância das mídias sociais como meio de comunicação e divulgação de
conteúdos científicos e acadêmicos. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um levantamento de
artigos científicos, nas bases de dados Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) e Scielo, com os
descritores divulgação científica, mídias sociais, em português, publicados nos anos de 2012 a 2022.
Foram selecionados artigos diretamente relacionados a temática proposta. RESULTADOS: Foram
encontrados 50 artigos, dos quais 4 foram selecionados. A literatura aponta que, as mídias sociais são
a forma mais efetiva de atingir uma maior parte da sociedade, capazes de promover o conhecimento
científico de forma rápida e abrangente, sendo um agente contra a Era da Desinformação. A partir das
mídias, a comunicação se torna fácil, simples e acessível. CONCLUSÃO: As mídias sociais têm papel
fundamental na promoção de informações do meio científico e acadêmico, além de importante meio
de comunicação com a comunidade acadêmica e população geral.
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Reprodução Humana

AGENTES TERATOGÊNICOS ASSOCIADOS A ALTERAÇÕES CONGÊNITAS
FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS E SUAS IMPLICAÇÕES

Área: Reprodução Humana

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Os agentes teratogênicos são fatores associados a danos durante o período
embrionário, tendo como principais causas: doenças maternas, fármacos e patógenos. Esses agentes
impactam o desenvolvimento intrauterino, e podem culminar em alterações funcionais e estruturais do
feto ou até mesmo perda gestacional. OBJETIVO: O estudo visa realizar uma revisão narrativa acerca
do impacto de fatores nocivos relacionados às alterações morfofuncionais do neonato. MATERIAL E
MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Google Acadêmico e
Scielo, aplicando os descritores indexados Embriotoxicidade, Anormalidades Congênitas e
Teratógenos, publicados em português nos anos de 2018 a 2021, utilizando como critério de seleção
artigos diretamente associados às implicações dos teratógenos. RESULTADO: Foram encontrados 31
artigos, dos quais 5 foram selecionados. Dessa forma, constatou-se que, em torno de 5 a 10% dos
nascimentos com malformações estão associados principalmente à exposição materna a teratógenos.
Fatores como o uso de medicação e tabagismo implicam em malformações neurais e estruturais. Além
disso, as implicações dos agentes teratogênicos podem estar associadas tanto ao genótipo materno,
quanto à dosagem e durabilidade da exposição. CONCLUSÃO: O tratamento de doenças maternas e
de infecções congênitas, aliados à restrição do uso de medicamentos durante a gestação, são alguns
aspectos essenciais para um bom desenvolvimento embrionário.
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A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA FERTILIDADE FEMININA

Área: Reprodução Humana

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí I

INTRODUÇÃO: A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, e tem
impactado diretamente na saúde da mulher. Uma das complicações associadas a este distúrbio é a
infertilidade. OBJETIVOS: O presente trabalho visa realizar uma revisão narrativa sobre obesidade e
seus efeitos na fertilidade feminina. MATERIAL E MÉTODOS: Foi definido como critério de
seleção, artigos associados à influência da obesidade na fertilidade feminina publicados no período
2019 a 2022 obtidos nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo, utilizando os descritores
indexados obesidade e infertilidade feminina, em português. RESULTADOS: Foram encontrados
4.284 artigos científicos, dos quais 4 foram selecionados. Evidencia-se que o impacto da obesidade na
infertilidade é multifatorial e que o excesso de tecido adiposo influencia na esteroidogênese, podendo
gerar disfunções ovarianas e influenciar no desenvolvimento e implantação do embrião. Além disso, a
hiperinsulinemia, recorrente em mulheres obesas, pode gerar ciclos menstruais irregulares ou
anovulatórios, disfunções endometriais e alterações nos mecanismos de feedback responsáveis pelo
funcionamento normal dos eixos neuroendócrinos. Outra característica comum na obesidade é a
inflamação metabólica crônica, que, na mulher, afeta a qualidade do oócito e a receptividade do
embrião no endométrio. CONCLUSÃO: Observou-se que a obesidade está associada à infertilidade
feminina devido os distúrbios gerados pelo excesso do tecido adiposo.
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GRAVIDEZ ECTÓPICA ASSOCIADA À INCAPACIDADE REPRODUTIVA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA

Área: Reprodução Humana

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A gravidez ectópica (GE) se dá pela implantação do embrião fora da cavidade
uterina, podendo ocorrer em diversas regiões, como nos ovários, trompas de Falópio e cavidade
abdominal. O diagnóstico tardio desta condição pode causar infertilidade feminina, uma vez que os
tratamentos são invasivos e comumente cirúrgicos. OBJETIVO: O estudo visa realizar uma revisão
narrativa sobre a GE associada à incapacidade reprodutiva. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado
um levantamento de trabalhos em português, publicados nos anos de 2019 a 2021, nas bases de dados
Google Acadêmico e Scielo, utilizando os descritores indexados Gravidez Tubária, Gravidez
Abdominal, Infertilidade Feminina. Como critério de seleção buscou-se artigos diretamente
relacionados às implicações da GE e infertilidade. RESULTADOS: De 348 artigos encontrados, 5
foram selecionados. A literatura aponta que, diferente dos casos de gravidez normal, a GE promove
carências nutricionais para o embrião, lesão dos órgãos ao redor da implantação embrionária,
hemorragias e mortalidade materna. Ademais, a descoberta tardia desta patologia permite o
desenvolvimento inicial do embrião, sendo que, em 2% dos casos, faz-se necessário a remoção das
estruturas reprodutivas como parte do tratamento, causando infertilidade feminina. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, o diagnóstico precoce da GE, principalmente antes do segundo trimestre
gestacional, é de extrema importância para a manutenção da saúde da mulher e de sua fertilidade.
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Saúde Pública

COBERTURA VACINAL DA PÓLIO NO ESTADO DE GOIÁS DURANTE A
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 2022

Área: Saúde Pública

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A poliomielite é uma doença infectocontagiosa, causada pelo poliovírus, que pode
acometer crianças e adultos. O poliovírus causa infecção no sistema nervoso provocando uma
paralisia motora, principalmente de membros inferiores. O único meio de prevenção dessa doença é a
vacinação, que tem seu índice diminuído ano a ano, por isso o presente estudo observacional e
descritivo, teve como objetivo realizar um levantamento acerca da cobertura vacinal contra a
poliomielite no estado de Goiás. MATERIAL E MÉTODOS: Foram realizadas buscas acerca das
doses aplicadas em 2022 por meio da plataforma LocalizaSUS. RESULTADOS: Desde o início da
campanha de vacinação em 08 de agosto até 04 de outubro de 2022, foram aplicadas 180.388 doses de
vacinas contra a poliomielite no estado de Goiás. A cidade com maior número de doses aplicadas é
Goiânia com 29.284 crianças imunizadas, já o município de Nova Aurora, possui apenas 16 doses
administradas. A faixa etária de 04 anos foi aquela que possui a maior quantidade de crianças
imunizadas, com 46.219 doses, já para crianças de 02 anos, 42.456 vacinas foram aplicadas, sendo a
faixa etária de menor cobertura. O estado ocupa a 22° posição em relação a cobertura vacinal, com um
total de 44,47% do público alvo imunizado. CONCLUSÃO: A baixa cobertura vacinal observada no
estado reforça a importância da disseminação das informações acerca da importância da imunização.
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COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO USO INADEQUADO DE ANTIPARASITÁRIOS
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Área: Saúde Pública

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A pandemia do COVID-19 trouxe visibilidade para diversos problemas de saúde
pública, dentre eles destacam-se as doenças parasitárias, que ainda são altamente negligenciadas.
Essas foram agravadas devido ao uso inadequado de antiparasitários, contra helmintos, protozoários e
vetores, causando consequências para o tratamento e controle das doenças parasitárias. OBJETIVO:
Demonstrar as principais consequências decorrentes do uso irracional e desmedido de antiparasitários
durante a pandemia do COVID-19. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa, foram
utilizados bancos de dados PUBMED e Google Acadêmico. Foi utilizado o descritor: consequences of
the pandemic for the treatment of parasites, publicados no ano de 2021. RESULTADOS: Foram
selecionados quatro artigos, em inglês, sendo 2 de cada plataforma de pesquisa e todos são artigos de
revisão. O uso desregulado de medicamentos antiparasitários durante a pandemia, influenciou
diretamente no aumento da resistência quando utilizados para o tratamento de infecções causadas, por
protozoários, helmintos, artrópodes e vetores. Essa resistência induz problemas na saúde humana,
veterinária e ambiental, devido à diminuição da eficácia dos medicamentos e a seleção dos parasitas e
vetores. CONCLUSÃO: O uso desmedido de antiparasitários, está diretamente associado ao aumento
da resistência contra infecções causadas por parasitos tanto em humanos, quanto em animais,
dificultando o tratamento e controle dessas doenças.
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FAKE NEWS E MOVIMENTO ANTIVACINA: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.

Área: Saúde pública.

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí.

INTRODUÇÃO: A vacina pode ser definida como um composto etiológico com a função de estimular
o sistema imunológico contra microrganismos. Atualmente, no Brasil, tem-se o Programa Nacional de
Imunização (PNI), projeto que tem como missão a supressão de doenças imunopreviníveis, desde
1973. As políticas nacionais de imunização, impostas pelo PNI, juntamente do Sistema Único de
Saúde (SUS), foram responsáveis pela erradicação de diversas doenças, como sarampo e poliomielite.
Portanto, a recusa vacinal se mostra um problema de saúde pública atual, o qual pode ser observado
no sistema. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo salientar a importância das vacinas, assim
como, discorrer acerca da recusa como um problema de saúde pública. MATERIAIS E MÉTODOS:
Foram selecionados artigos que abordam a vacinação da população e recusa da mesma, obtidos nas
bases de dados Google Acadêmico e PubMed. RESULTADOS: A rejeição contemporânea à vacinas
progride principalmente através da desconfiança na eficácia vacinal, baixa concepção de risco do
indivíduo ao entrar em contato com a doença, e conveniência, ligada a condições sociais, financeiras e
físicas do indivíduo ao acesso do imunizante. CONCLUSÃO: Infere-se que a recusa vacinal ainda
mais impulsionada pelas mídias sociais, dado movimento antivacina, com a disseminação de Fake
News levando a população a um sentimento negativo acerca das campanhas vacinais, que por
consequência decorre o regresso de doenças uma vez erradicadas no país.
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IMUNIZAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO BRASIL DURANTE A CAMPANHA DE
VACINAÇÃO DE 2022

Área: Saúde Pública

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A poliomielite é uma doença infecciosa aguda, transmitida por um vírus, que causa
sequelas graves, principalmente relacionadas à paralisia muscular. A doença foi erradicada no Brasil
graças a imunização da população, mas a cobertura vacinal vem caindo nos últimos anos. Senso
assim, buscou-se avaliar a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil. MATERIAL E
MÉTODOS: O presente estudo de caráter descritivo utilizou dados de acesso aberto da plataforma
LocalizaSUS. RESULTADOS: A campanha de vacinação contra a poliomielite se iniciou no dia 08 de
agosto de 2022. O público alvo foi composto por crianças de 01 a 04 anos e 11 meses, esperava-se que
11.572.563 crianças fossem vacinadas, entretanto, até o dia 04 de outubro as doses aplicadas
atingiram o número de 6.957.891, sendo 1.728.029 delas correspondem a imunização de crianças de
01 ano (63,30% de cobertura vacinal), 1.673.856 crianças de 02 anos (56,65%), 1.743.955 crianças de
03 anos (58,73) e 1.812.055 crianças de 04 anos de idade (62,09%). O Ministério da Saúde definiu
como objetivo imunizar 95% das crianças menores que 05 anos, entretanto, apenas 60,12% do público
alvo recebeu imunizante. O Pernambuco é o estado que se destaca com relação a vacinação, com
93,03% da população vacinada, em contrapartida Roraima, é o estado com a cobertura vacinal mais
baixa, apenas 28,18%. CONCLUSÃO: Tais resultados reforçam a importância da conscientização da
população acerca da importância da vacinação.
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MEDIDAS EDUCATIVAS ALIADAS AO CONHECIMENTO SOCIAL E A
INTERVENÇÃO NA DOENÇA DE CHAGAS.

Área: Educação em saúde.

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí.

INTRODUÇÃO: Provocada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, a Doença de Chagas
(DC) está entre as 17 doenças negligenciadas segundo a Organização Mundial da Saúde. A forma
mais comum da contaminação da DC é a vetorial, ocorrendo por meio do contato das fezes do vetor
(conhecido como “barbeiro”), contaminadas pelo agente. Há cerca de 8 milhões de pessoas na
América Latina que, além de infectadas pelo T. cruzi, estão inseridas em um contexto de
desigualdades sociais, saneamento básico e outras mazelas. OBJETIVOS: Analisar a importância de
projetos educativos na área da saúde, principalmente em relação a doenças negligenciadas.
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, com dados colhidos nas plataformas
Google Acadêmico, SciELO e Datasus. RESULTADOS: Dentre 102 propriedades rurais de Pelotas
(2012), 65% das pessoas não reconheciam o vetor. Por outro lado, em uma análise de 2021, 70% das
pessoas não sabem que estão infectadas por não apresentarem sintomas. Desse modo, a adoção da
educação popular, termo que se refere a educação em saúde empregada como prática social, torna-se
uma aliada no processo de transformação social e no controle de doenças. CONCLUSÃO:
Observou-se que medidas educativas sejam aliadas no combate de doenças negligenciadas, visto que
tais ações desenvolvam a formação do conhecimento e da informação acerca das doenças. Portanto,
havendo a conscientização, faz-se possível que haja o controle de vetores e de doenças, bem como a
DC.
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O PAPEL DO BIOMÉDICO NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19 ATRAVÉS DO TESTE
DE RT-PCR DURANTE A PANDEMIA NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área: Saúde Pública

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Os primeiros casos de COVID-19 foram confirmados no Brasil em 2020. Neste
contexto, o biomédico atuou desde o diagnóstico até a alta do paciente, na detecção do vírus por meio
de RT-PCR, exame considerado padrão ouro devido sua eficácia. OBJETIVOS: Este estudo tem como
objetivo realizar um levantamento sobre o papel do biomédico no diagnóstico da COVID-19 por meio
do RT-PCR, durante a pandemia. MATERIAL E MÉTODOS: No decorrer da pesquisa foram
utilizadas as bases de dados Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Os descritores de busca foram:
Biomédico, RT-PCR, COVID-19 e diagnóstico. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos
anos de 2020 a 2022, em português, após a análise, foram selecionados 7 artigos no final.
RESULTADOS: O biomédico atuou na linha de frente da pandemia realizando a coleta de amostras
biológicas dos pacientes, a qual era submetida a um processamento de três etapas: desativação do
vírus, remoção do RNA, transcrição reversa e ampliação do material genético. A eficiência da técnica
RT-PCR determinou o curso do tratamento adequado para cada paciente, tendo como intuito indicar o
isolamento do mesmo e evitar a contaminação de pessoas ao redor. CONCLUSÃO: Devido à
diversidade da Biomedicina, a profissão torna-se relevante no contexto da saúde pública do país,
auxiliando na melhoria da qualidade de vida do corpo social e estabelecendo a sua importância na
pesquisa e divulgação científica da doença a ser enfrentada.
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USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVA NO ÂMBITO DO SUS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA VOLTADA À ACUPUNTURA

Área: Saúde Pública

Instituição de Origem: Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Em 2006 foi implantada a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), com o objetivo criar um conjunto de normativas e diretrizes que visam
incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares (PICS) no Sistema Único de
Saúde (SUS), intencionando a promoção e recuperação da saúde, bem como na prevenção de agravos.
OBJETIVOS: Realizar uma revisão de literatura integrativa a fim de elucidar a importância de
práticas integrativas e complementares no âmbito do SUS. MATERIAIS E MÉTODOS: Em busca de
comprovar a correlação entre as PICS e o SUS, utilizou-se os descritores: acupuntura, Sistema Único
de Saúde e Práticas Integrativas e Complementares para pesquisa nas plataformas digitais, obtendo
aproximadamente 5.000 artigos relacionados ao tema, que destes foram selecionados quatro trabalhos
publicados no período de 2016 a 2022. RESULTADOS: A acupuntura no SUS apresenta resultados
significativos relacionados ao tratamento de enfermidades da atenção básica à saúde, além de
apresentar a capacidade de reduzir custos advindos de procedimentos e medicações. Conciliar esta
prática integrativa aos procedimentos de rotina hospitalar, se mostrou uma maneira de fornecer
cuidado à saúde de forma mais humanizada e universal. CONCLUSÃO: Faz-se necessário o
desenvolvimento de políticas para utilização da prática de acupuntura, inicialmente proposta pelo
Ministério da Saúde, além de ser indispensável a necessidade de uma maior divulgação das técnicas
entre profissionais de saúde e pacientes, visto a sua grande eficácia no SUS.
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