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ASPECTOS DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA NO 

BRASIL 

Paula Horrana Almeida Alves, Cíntia Morais Vieira, Lucas Fortunato de Morais, Bárbara 

de Lima Lucas 
  
Introdução e objetivos: O estudo anatômico é um pré-requisito dentro das graduações 

na área das ciências da saúde por consistir de conceitos base para o entendimento de 

outras áreas. Para isso, o uso de material biológico é essencial, pois por meio do corpo 

humano é possível um estudo mais fidedigno de dimensões, texturas e profundidades. 

Assim, a prática em peças cadavéricas propicia uma maior familiaridade com as 

estruturas, a qual pesquisas indicam reduzir erros em procedimentos, além de, também, 

proporcionar uma relação mais humanizada ao colocar o estudante diante de um corpo 

humano e de toda a carga ética e moral advinda disso. Entretanto, a maioria dos 

cadáveres utilizados para estudo nas Universidades do Brasil ainda dependem do 

sistema de corpos “não reclamados”, amparado na Lei nº 8.501, de 1992. Há, porém, um 

déficit crescente nessa forma de obter corpos, o que tem tornado o processo de aquisição 

escasso. Por essa razão, a doação voluntária de órgãos para fins de estudo e pesquisa 

se faz tão necessária. Diante disso, observar os fatores mais citados na literatura a 

respeito da doação de órgãos com finalidades de estudo e pesquisa no país é relevante 

para conhecer o panorama da temática e pensar ferramentas a serem implementadas a 

fim de trazer melhorias ao processo. Métodos: Foi realizada uma pesquisa nos 

periódicos eletrônicos PubMed e SciELO utilizando a combinação dos seguintes 

descritores em português e inglês: “doação” “donation”, “corpos” “corpse”, “Brasil” 

“Brazil”, “anatomia” “anatomy” e “pesquisa” “research” entre 2014 e 2019. Resultados: A 

partir da busca foram selecionados 11 artigos que atendiam o objetivo do estudo. Dentre 

os fatores mais citados na literatura estão a falta de informação a respeito da doação de 

corpos, bem como sobre o funcionamento de programas de doações com finalidades de 

ensino/pesquisa, as questões culturais, no que tange, principalmente, a questões 

religiosas, e a falta de mais programas de doação dentro das Instituições de Ensino, de 

forma a sistematizar os procedimentos a serem realizados. Conclusão: É preciso 

analisar as questões culturais que influenciam os indivíduos, ao passo em que também 

é preciso traçar estratégias que levem informação à população sobre a existência da 

doação voluntária e o funcionamento dela. Desse modo, é necessária a implementação 

de programas dentro das Instituições de Ensino Superior com intuito tanto informativo 

como viabilizador de potencias doações. 

Palavras-chave: anatomia, cadáver, doação 
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VACINA ANTICOCAÍNA: PERSPECTIVAS DE UM TRATAMENTO 

GRACIELLE FERNANDA DOS REIS SILVA, Tatiana Maciel 
  
Introdução: Estando associada à violência urbana e marginalização social, a 
dependência de cocaína é atualmente um grande problema de saúde pública. A cocaína 
interfere na transmissão de informações entre neurônios, inibindo a troca de íon de sódio 
e de potássio nas fibras nervosas. Há impossibilidade de comunicação entre eles já que 
o impulso não consegue deslocar-se através do neurônio. A cocaína também amplia os 
efeitos dos neurotransmissores responsáveis pela ativação do sistema nervoso 
simpático. Objetivo: Descrever as características do tratamento de dependentes 
químicos por uso de cocaína a partir do método vacinal. Métodos: Na construção desta 

revisão foram percorridas as seguintes etapas: definição do tema, elaboração da 
pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos 
incluídos, discussão e interpretação dos resultados, e apresentação da revisão. A 
questão norteadora na elaboração da revisão integrativa foi: o uso da vacina anticocaina 
possui quais evidências ciêntificas no tratamento da dependência à essa droga. Como 
critérios de inclusão determinou-se: trabalhos disponíveis na íntegra, com acesso 
gratuito, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que retratassem a temática em 
estudo. Foram analisados os resumos e elegidos aqueles que estavam relacionados com 
a temática do estudo. Selecionados seis artigos das bases de dados Scielo, Google 
Acadêmico e EBSCO com os descritores “vacina Anticocaína” e 
“Tratamento”. Resultados: Uma nova perspectiva de tratamento vem tomando forma, a 
vacina Anticocaína. Esse tratamento reduz de forma significante os efeitos 
comportamentais da cocaína e possui vantagens sobre outros medicamentos. Houve 
prevalência de aspectos positivos em relação ao tratamento com a vacina Anticocaína, 
como a melhor adesão ao tratamento pelo paciente e efeitos colaterais pouco 
significantes. Conclusão: É essencial o conhecimento à cerca dos tratamentos da 

dependência da cocaína. Foi possível verificar que os anticorpos impedem a molécula 
da droga de chegar ao SNC, o comportamento, discrepante do normal social do usuário, 
será limitado, gerando benefícios à saúde coletiva. Uma parte dos estudos se mostrou 
inconclusiva pela falta de pesquisa científica de grande volume, entretanto, estudos 
experimentais em humanos já mostram resultados positivos para esse novo método de 
tratamento. 
Palavras-chave: Vacina, Cocaína, Tratamento 

 

PERFIL BRASILEIRO DE MORTALIDADE E INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR 

SÍFILIS ADQUIRIDA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

Rafaela Araújo Machado, Ana Beatriz Caetano Vieira, Mariana Rodrigues de Oliveira, 

Larissa Pereira Guerra, Letícia Ferreira Cunha Nascimento 
 
Introdução e objetivos: A sífilis é uma IST, causada por Treponema pallidum, cuja 
principal via de transmissão é a via sexual - sífilis adquridida-, mas pode ser transmitida 
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por contato cutâneo ou transplacentário -sífilis congênita. A sífilis é caracterizada pelo 
acometimento sistêmico e por evolução para complicações graves, além de aumentar a 
possibilidade de infecção pelo vírus HIV. O números dos casos de sífilis adquirida tem 
crescido significativamente, caracterizando uma mazela para a sociedade e para o setor 
de saúde. A melhor forma de prevenção de sífilis adquirida é por meio do uso de 
preservativos; não há vacinação. Objetiva-se, com esse estudo, avaliar número de 
internações hospitalares e a taxa de mortalidade de portadores de sífilis adquirida nos 
últimos dez anos. Material e métodos: Trata-se de estudo descritivo em série temporal, 
observacional, de cunho quantitativo, baseado no  Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS (SIH/SUS). Coletou-se dados a respeito de mortalidade e internações 
hospitalares de pacientes com Sífilis (CID 10 A51), com idade entre 15 a 39 anos, no 
período de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2019, contemplando ambos os sexos e sem 
fatores de exclusão. Resultados: No período analisado, foram registradas 2977 

internações por sífilis, o que corresponde a 0,006% de todas as internações hospitalares. 
Esse valor aumentou a cada ano, com seu número máximo em 2019 (63 casos em 2009 
para 449 em 2019). A faixa etária de 20 a 29 anos concentrou o maior número de 
internações (1317 casos). A frequência de internações é maior no sexo feminino para as 
faixas etárias analisadas (com exceção para a de 30 a 39 anos), enquanto a taxa de 
mortalidade é mais que o dobro no sexo masculino quando comparado ao feminino (de 
0,54% para 1,35%). No período de 10 anos, no geral, houve uma redução da taxa de 
mortalidade (de 1,59% em 2009 para 0,45% em 2019). A região Sudeste concentrou o 
maior número de internações (1447), enquanto a região Norte concentrou a maior taxa 
de mortalidade (4,03%). Conclusão: Sabe-se que a sífilis adquirida, desde 2010, 

configura-se como doença de notificação compulsória. Nota-se, portanto, uma elevação 
no número de internações por sífilis adquirida, porém a taxa de mortalidade não 
acompanhou tal aumento, o que pode refletir uma melhora na notificação. Fica evidente 
que a precocidade de diagnóstico deve ser tida como alvo, além de estratégias de 
prevenção primária a fim de que o impacto na saúde pública seja minimizado. 
Palavras-chave: Sífilis adquirida, internações, taxa de mortalidade 

REVISÃO DE LITERATURA: MUSICOTERAPIA COMO FERRAMENTA 

TERAPÊUTICA NO SETOR DA SAÚDE 

Larissa Pereira Guerra, Rafaela Araujo Machado, Mariana Rodrigues de Oliveira, Ana 

Beatriz Caetano Vieira, Leticia Ferreira Cunha Nascimento 
 

Introdução:  A musicoterapia é considerada como método alternativo adjuvante no 

processo terapêutico para o cuidado integral do paciente ao promover alterações físicas, 

mentais e sociais. Devido a comprovação da melhor resposta ao tratamento das 

patologias, resultando em benefícios à recuperação, a musicoterapia passou a ser 

considerada, como ciência, durante a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de ser 

utilizada cientificamente e com fins terapêuticos na reabilitação e recuperação dos 

soldados feridos. O objetivo deste trabalho é revisar sobre a musicoterapia como 

ferramenta terapêutica no setor de saúde. Métodos: A partir de base de dados do 

"PubMed" foram selecionados artigos, entre 2014 e 2019, que correspondem aos 
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objetivos do trabalho. Os descritores utilizados foram "Musicoterapia", "Terapia 

complementar", "Método terapêutico". Resultados: A musicoterapia como método de 

cuidado, é utilizada de forma complementar por ajudar na diminuição do impacto 

causado pela hospitalização do paciente com objetivo de promover a interpessoalidade 

entre o profissional de saúde e o paciente. Nesse sentido, a música como método não 

farmacológico age de forma efetiva para o controle da dor, sendo assim, uma ferramenta 

eficaz por proporcionar um efeito relaxante, além de influenciar nos níveis de endorfinas, 

que estão diretamente ligadas ao estresse e a dor. Saúde é um estágio de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades. Hagemann 

et al (2018) concluiu efetiva a intervenção com a musicoterapia no tratamento e na 

prevenção de sintomas depressivos por promover à melhora da qualidade de vida de 

pacientes em hemodiálise. Na pesquisa foram avaliados vinte e três pacientes quanto à 

qualidade de vida e sintomas de depressão em duas fases distintas: pré e pós-

intervenção. Após a realização de duas sessões semanais em grupo por um período de 

quatro semanas conduzida por um músico terapeuta, houve redução significativa dos 

sintomas de depressão apresentados pelos pacientes e melhora da capacidade 

funcional, dor, vitalidade, saúde mental e aumento da saúde global. Conclusão: Diante 

dos dados encontrados, foi possível observar que a metodologia utilizada na 

musicoterapia é altamente eficaz no tratamento de diversas patologias. Apesar da 

musicoterapia ser reconhecida como ciência há pouco tempo e ainda não ser conhecida 

e aplicada amplamente, o campo é vasto e ainda existem fatores para serem exploradas 

nesta área.  

Palavras-chave: Musicoterapia, Método terapêutico, Bem-estar. 

 

AS BARREIRAS SANITÁRIAS MUNICIPAIS DURANTE A FASE INICIAL DA 

PANDEMIA DE SARS-CoV-2 

Bianca de Oliveira Sousa, Leoncio Rabelo Borges Filho, Guilherme Henrique Dalaqua 

Gran 
 
Introdução e objetivos: No início da pandemia nos municípios, foram criadas as 
barreiras sanitárias de combate ao novo SARS-CoV-2, que proporcionaram aos 
estudantes da saúde a chance de exercer a função de agente educativo. Ao mesmo 
tempo em que a educação em saúde é a responsável por incitar no indivíduo o pensar 
crítico e reflexivo, levando-o à sua autonomia como ser coletivo e transformador da sua 
realidade, o estudante foi capaz de melhorar as suas habilidades comunicativas, 
essenciais no processo que leva ao bem-estar do paciente. Além disso, a interação que 
ocorre nesses espaços desestimula a disseminação do vírus, pois as informações a 
respeito do combate à doença são enfatizadas. Dessa forma, nosso objetivo é relatar a 
experiência de graduandos em Medicina nas barreiras sanitárias. Experiência: As 

barreiras sanitárias em Uberaba-MG, fomentadas pela Secretaria de Saúde, foram 
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realizadas no período de março a abril de 2020 e tiveram a participação de profissionais 
e estudantes da área da saúde. Nós, estudantes de Medicina, abordávamos os veículos 
e efetuávamos um questionário inicial para identificar os indivíduos com sintomas gripais. 
Após isso, checávamos a procedência do veículo e coletávamos os dados pessoais. Em 
seguida, aferíamos a temperatura com um termômetro digital e prosseguíamos com a 
entrega de panfletos informativos sobre o Sars-CoV-2. Nesse cenário, as informações 
por nós obtidas permitiam a realização de orientações fundamentais para frear a 
propagação do vírus, na medida em que aliava as informações mais recentes do SARS-
CoV-2 aos métodos básicos de prevenção. Ao mesmo tempo, reforçando a ideia do 
isolamento social pelo município, nossa presença desestimulava a mobilidade de 
pessoas, enquanto a comunicação com diferentes indivíduos, exercida em curto espaço 
de tempo, nos fez aprimorar nossa capacidade de informar de maneira sucinta, clara e 
objetiva, requisitos necessários para o nosso futuro como profissionais da 
saúde. Conclusão: Portanto, como alunos participantes do projeto, tivemos a 
oportunidade de aprimorar nossas habilidades comunicativas e de desenvolver a 
autonomia individual dos cidadãos, consequentemente reduzindo a propagação do vírus. 
Nesse sentido, a educação em saúde, promovida pelas barreiras, colaborou para o 
aprimoramento, ao mesmo tempo, do indivíduo e do município, dentro do contexto da 
pandemia 
Palavras-chave: Pandemia, Política de Saúde, Educação em Saúde 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO QUE VISA APRIMORAR OS 

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM QUÍMICA E BIOLOGIA 

Leoncio Rabelo Borges Filho, Bianca de Oliveira Sousa, Guilherme Henrique Dalaqua 

Gran 
  
Introdução e objetivos: Alguns alunos que acabaram de entrar na faculdade, de áreas 
relacionadas com as Ciências Biológicas e a Química – como a Área da Saúde - não 
possuem uma base sólida de conhecimentos que permite enfrentar as disciplinas do 
ensino superior. Como exemplos, disciplinas do Ciclo Básico em Medicina, como 
Bioquímica e Biologia Celular, podem ser frustrantes para o estudante que não possui o 
preparo adequado para lidar com a dinâmica da graduação, fazendo com que a 
desmotivação seja um fator intrínseco à vida acadêmica. Nesse sentido, o projeto 
Aprimorando os Conhecimentos, composto por professores e alunos-tutores da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, possui como objetivo aumentar o 
conhecimento básico do aluno e promover novas metodologias de estudo, por meio de 
aulas expositivas, atividades individuais, plantões de dúvidas e lives 
interdisciplinares. Experiência: Eu e os outros alunos do projeto assistiamos as aulas 

por meio da plataforma Google Meets, sendo as lives, palestras e as aulas 
interdisciplinares dadas pela plataforma do YouTube. Cada estudante possuía vínculo 
com uma área no Moodle, uma plataforma de ensino virtual, onde eram postadas 
exercícios pós-aula para testar os conhecimentos. As aulas foram ministradas por dois 
professores: um de Biologia e outro de Química. Tivemos também palestras, com 
convidados especiais, relacionadas à técnicas de estudo, disciplina e comportamento 
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emocional. Tinhamos duas aulas por semana, no período da tarde, sendo a aula de 
Química seguida após a aula de Biologia. Os assuntos variavam bastante, desde 
Citologia à Bioenergética, tendo como o diferencial de serem relacionados com 
as disciplinas dos cursos envolvidos com as Ciências Biológicas e a Química. Além 
disso, a aplicação de formulários de feedback faziam com que os alunos participassem 
da construção do projeto no geral, decidindo sobre os temas das aulas e dos 
horários. Conclusão: Portanto, como aluno de Medicina, o projeto Aprimorando os 

Conhecimentos se mostrou bastante benéfico. Eu obtive um maior aproveitamento nos 
estudos das disciplinas iniciais do curso, que possuem intrínseca relação com a Biologia 
e a Química, como Bioquímica e Fisiologia. Além disso, as exposições sobre 
metodologias de estudo tiveram um bom impacto sobre a minha postura como estudante, 
fundamentando novos anseios de conhecimento e a aquisição de autoconfiança e 
determinação para evoluir na graduação. 
Palavras-chave: Educação, Biologia, Química 

 

REVISÃO DE LITERATURA: CÂNCER DE COLO UTERINO NA MULHER NEGRA 

Tayná Martins Paris, Felipe Coutinho Rodrigues, Marcus Vinícius Santos do 

Nascimento, Pedro Barbosa 
  
Introdução: O câncer de colo uterino é uma doença de relevância mundial entre as 

mulheres, com altas taxas de mortes anuais, principalmente em regiões menos 

desenvolvidas, no caso do Brasil, trata-se do segundo tumor mais frequente que acomete 

esse grupo social. Neste contexto, observa-se que a população negra 

apresenta associação significativa com estadiamento avançado no diagnóstico 

e maiores taxas de mortalidade pelo câncer se comparada à população geral, sendo um 

dos reflexos de desigualdades nos âmbitos social, econômico, político e na 

saúde. Métodos: Na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, com os seguintes 

descritores: “African Continental Ancestry Group”, “Uterine Cervical Neoplasms”, “Brazil”, 

encontraram-se 10 artigos, sendo todos selecionados, segundo os critérios de 

inclusão. Resultados: Mesmo o câncer de colo uterino sendo de alto risco, muitas 

mulheres, especialmente as negras, deixam de realizar o exame Papanicolau - com 

redução na ordem de 80% na mortalidade pelo câncer - por fatores de menor 

esclarecimento e menor oportunidade de acesso para realizarem o teste, devido ao 

desfavorecimento na atenção à saúde, além de expressar o racismo institucional que 

desvincula o usuário com o sistema salutar e repercute o racismo no processo saúde-

doença-cuidado. Essa relação coloca em evidência as discrepâncias sociais, 

decorrentes de um processo histórico de expropriação de cultura e de direitos, cujo 

impacto se revela nos indicadores de saúde desta população, potencializando, dessa 

maneira, suas vulnerabilidades. Importante ainda destacar, que o acesso limitado aos 

serviços de saúde também pode ser evidenciado pelo agravo da situação em mulheres 

quilombolas que, pela maior situação vulnerável, tem-se menor conhecimento sobre a 
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doença e, também constata-se vergonha e/ou medo em relação a consultas 

ginecológicas e associam a exposição de seu corpo à 

sexualidade. Conclusão: Portanto, constitui um desafio para os serviços de saúde a 

falta de compreensão da importância da realização do exame de Papanicolau devido a 

existência significativa de desigualdades socioeconômicas e raciais, reforçando a 

necessidade de ações visando uma saúde pública igualitária. Assim, deve-se 

implementar a promoção de saúde, atuando em estratégias da atenção primária que 

minimizem as vulnerabilidades de grupos sociais, pois, na mesma proporção que ocorrer 

maior cuidado médico que abranja todas as mulheres, menor será a incidência de mortes 

pelo câncer de colo uterino. 

Palavras-chave: Grupo com Ancestrais do Continente Africano, Neoplasias Cervicais 
Uterinas, Brasil. 

 

ATUAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA NA CENTRAL HUMANIZADA DE 

TELEORIENTAÇÃO COVID-19, EM JATAÍ, GO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Jonatan Neris Benjamim, Tayná Martins Paris, Márcia Carolina Mazzaro 
  
Introdução e objetivos: A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou as formas 

de convívio social, visto que os efeitos ultrapassam a área da saúde e abrangem toda a 

sociedade. Mudanças como isolamento social, fechamento de estabelecimentos e 

aumento do número de mortes, geraram certo temor social diante de algo ainda pouco 

conhecido. Assim, com a paralisação das aulas presenciais de escolas e universidades, 

visando desacelerar a disseminação do vírus, surgiu a oportunidade e demanda da ação 

dos estudantes em áreas diferentes das usuais. Nesse sentido, o projeto da Central 

Humanizada de Teleorientação COVID-19 teve por objetivo auxiliar no contexto de 

informação em saúde, servindo de auxiliador das medidas de controle da pandemia 

adotadas pelas autoridades locais, usando-se dos conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes de Medicina durante a graduação. Relato de experiência: A ação da Central 

surgiu no início dos casos regionais de infecção pelo novo coronavírus, em uma parceria 

da Prefeitura Municipal de Jataí com o curso de Medicina da Universidade Federal de 

Jataí, e foi alocada na Secretaria Municipal de Saúde da cidade goiana. O projeto tratou-

se de um serviço de teleorientação para que os munícipes, através de telefonemas e 

mensagens de whatsapp, pudessem ser atendidos pelos acadêmicos, de modo a serem 

informados sobre o COVID-19 e a atual pandemia, visto que muitos indivíduos conhecem 

pouco sobre o tema e, por vezes, não possuem acesso às informações adequadas. 

Dessa forma, as pessoas que ligavam referindo sintomas eram orientadas a manterem 

isolamento domiciliar ou procurarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou no 

Hospital das Clínicas, de acordo com o protocolo base de manejo dos pacientes que foi 

estabelecido. Além disso, por ser um canal de fácil acesso popular, devido à divulgação 



Congresso Interligas de Ciência e Saúde (CICS) 
Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí 

12, 13 e 14 de Outubro de 2020 
 

 

nos canais de mídia, algumas orientações abrangiam questões logísticas, como 

interpretações de decretos e denúncias. Adicionalmente, eram recomendadas as 

medidas de higienização e distanciamento social para o combate à disseminação do 

vírus, conforme indicado pelo Ministério da Saúde. Conclusão: As atividades do projeto 

serviram de interlocutor entre o setor público e a comunidade, uma vez que, por essa 

estratégia de promoção de saúde, houve efeitos significativos para o município, pela 

informação e manejo adequados das pessoas que contataram a Central. Assim como foi 

importante para os acadêmicos desenvolverem suas habilidades técnicas, práticas e 

humanas. 

Palavras-chave: Estudantes de Medicina, Infecções por Coronavírus, Teleorientação. 

 

SIDA EM IDOSOS: SEXO ALÉM DA IDADE 

Gustavo de Oliveira Mota Maciel, Raquel Aziz Batista, Matheus Cardoso Ferreira 

Nunes, Marta David Rocha de Moura 
  
Introdução: Com os avanços nos cuidados da saúde, chegar aos 60 anos saudável se 

tornou algo comum, esperado e até aspirado. Nesse ínterim, envelhecer significa manter 
uma vida sexual ativa, mas pouco se fala sobre a prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) entre idosos. Dentre essas, merece particular atenção a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). O objetivo deste trabalho é Identificar e analisar o 
perfil epidemiológico dos casos notificados de SIDA, no Brasil, em idosos (60 anos ou 
mais) de 2000 a 2019. Métodos: Trata-se de estudo descritivo, ecológico, em série 

temporal, feito a partir de dados obtidos no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 
da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8 e Carga Viral (SISCEL), no 
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e no Sistema de Informações de Agravos 
de Notificações (SINAN). Resultados: No período em análise, a incidência da SIDA na 

população idosa foi equivalente a 4,09% dos casos totais (756.586). Apesar de ser uma 
porcentagem baixa, a incidência anual aumentou em mais de três vezes ao se comparar 
2000 e 2019, ao passo que, no restante da população, observou-se uma certa 
estabilização da incidência. A maioria dos casos foi notificada na região Sudeste 
(46,41%), seguido pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Quanto à forma 
de exposição, a relação sexual foi a principal via de transmissão (98,31%) e, dentro 
desse grupo, predominaram as relações heterossexuais (87,78%), seguidas pelas 
homossexuais (7,05%) e bissexuais (5,15%). A relação "Homem/Mulher" de novos casos 
de SIDA em idosos diminuiu nos últimos anos. Em 2000, essa relação era de 1,83:1, 
enquanto, em 2019, a proporção passou a ser de 1,69:1, decorrente de um aumento da 
infecção em mulheres em detrimento de homens, seguindo o mesmo padrão de 
decréscimo observado no restante da população. Apesar de ainda ser baixa a incidência 
anual de HIV em idosos quando comparada à população geral, notou-se um aumento 
expressivo do número de casos ao longo dos anos, com destaque à principal categoria 
de exposição: a via sexual. Esses fatos evidenciam como o sexo sem proteção entre 
idosos é algo mais frequente, seja por desinformação ou por 
negligência. Conclusões: Faz-se, assim, necessário o acompanhamento mais próximo 
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da saúde sexual desse grupo etário específico, com políticas públicas de educação em 
saúde mais direcionadas à prevenção primária e secundária do HIV, além de outras ISTs, 
como HPV, herpes e sífilis. 
Palavras-chave: SIDA, Idosos, Políticas Públicas 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS TENTATIVAS DE AUTOEXTERMÍNIO POR 

INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO DISTRITO FEDERAL ENTRE 2007 E 2019 

Raquel Aziz Batista, Gustavo de Oliveira Mota Maciel, Matheus Cardoso Ferreira 

Nunes, Marta David Rocha de Moura 

 
Introdução: O suicídio é um fenômeno humano complexo e universal, além de 

configurar um grande problema de saúde pública. Os métodos mais comuns de 
autoextermínio são o enforcamento, as armas de fogo e o envenenamento (intoxicação 
exógena). Este último ganha particular importância diante de sua ampla disponibilidade 
e acessibilidade no ambiente domiciliar. O objetivo deste trabalho é Identificar e analisar 
o perfil epidemiológico das tentativas de autoextermínio por intoxicações exógenas no 
Distrito Federal (DF) no período de 2007 a 2019. Métodos: Trata-se de estudo 

descritivo, ecológico, em série temporal, feito a partir de dados obtidos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Resultados: No período em análise, 

foram notificadas 8.134 tentativas de autoextermínio por intoxicação exógena no DF. As 
faixas etárias mais acometidas foram de 20-39 anos (53,03%) e 15-19 anos (21,61%), e 
o sexo mais acometido, o feminino (74,23%). Os agentes tóxicos mais utilizados foram 
os medicamentos (72,95%), seguido por raticidas, produtos de uso domiciliar e drogas 
de abuso - padrão esse que foi mantido quando analisado por ano, sexo e faixa etária. 
Ainda quanto aos agentes, as únicas etiologias de maior prevalência no sexo masculino 
foram alimentos e bebidas, agrotóxicos e drogas de abuso, com todas as outras 
acometendo mais o sexo feminino. Ao todo, notificaram-se 38 óbitos, com uma taxa de 
letalidade de 0,46%, sendo os medicamentos e os raticidas os principais agentes 
envolvidos (81,57% dos óbitos). A maioria dos óbitos esteve associada, novamente, ao 
sexo feminino (73,68%). Na presente análise, evidenciou-se que as tentativas de suicídio 
por intoxicação exógena no DF foram consistentes com os achados descritos na 
literatura nacional: predomínio entre as mulheres e entre os mais jovens; e 
medicamentos e raticidas como principais agentes utilizados. Outro achado interessante 
foi que, apesar de sabidamente os óbitos por autoextermínio serem mais frequentes em 
homens, no quesito intoxicação exógena, os óbitos foram predominantes em 
mulheres. Conclusões: Assim, o conhecimento do perfil epidemiológico das tentativas 
de autoextermínio por parte do sistema público de saúde faz-se necessário para guiar as 
políticas públicas de forma resolutiva, otimizando o uso de recursos. A atenção primária 
tem um papel fundamental nesse cenário, pois um contato íntimo com a população 
permite a intervenção precoce e personalizada, reduzindo a incidência desse problema. 
Palavras-chave: Tentativa de Suicídio, Intoxicação, Políticas Públicas 
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A POTENCIALIDADE DOS CIGARROS ELETRÔNICOS E SUA APLICABILIDADE NA 

CESSAÇÃO TABÁGICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Gabriela Milhomem Ferreira, Isabella Tavares Alves, Luiz Felipe Castro Vaz Poloniato, 

Rodrigo Abrantes Jacinto, Luiza Rodrigues Oliveira, Marília Karolyne Dias Pires 
  
Introdução e objetivos: O uso de cigarros eletrônicos (CE) aumentou nos últimos anos 
no Brasil, especialmente por jovens. Sua comercialização é proibida, mas são facilmente 
encontrados no comércio brasileiro. Usuários alegam utilidade na cessação tabágica 
(CT) e menos nocividade que o cigarro convencional (CC), gerando uma discussão sobre 
os benefícios e riscos dos CEs. Objetivou-se avaliar a potencialidade dos CE na saúde 
e a sua utilização na CT. Métodos: Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de 

dados “SciELO”, “MEDLINE” e “LILACS”, foram selecionados 13 artigos publicados na 
íntegra, entre 2016 e 2019, abordando assuntos específicos de acordo com os 
descritores: sistemas eletrônicos de liberação de nicotina; abandono do hábito de fumar; 
tabagismo. Resultados: Em estudo brasileiro, 44% fumantes da amostra acreditam que 

CEs são menos nocivos que os CCs, o que revela baixa percepção sobre eles. Os CEs 
funcionam com nicotina líquida de concentrações semelhantes ou até superiores às do 
CC. Os aromas contêm aldeídos, diacetil, acetil propionil e acetona. Os sintomas 
relatados são irritação na garganta, tosse, cefaleia, dispneia, vertigem e resistência do 
fluxo de ar. Os CEs geram carcinogênese, estresse oxidativo e aumento de nicotina na 
saliva e na urina, em valores próximos de usuários do CC. Estudos in vitro apontam que 
o CE causa alterações no DNA e na função dos tecidos ciliados, apoptose e aumento do 
estresse oxidativo. Estudos em animais evidenciam inflamação das vias aéreas, 
aumento da suscetibilidade a infecções, indução de mutações e ativação de oncogenes, 
resultando em carcinogênese. Dois estudos randomizados controlados com mais de 600 
pacientes mostram que os CEs são mais eficazes que adesivos de nicotina em reduzir o 
consumo de CCs em 50% ou mais. Porém, essa redução não foi confirmada por dados 
bioquímicos. Um relato de caso de intoxicação com nicotina líquida apresentou paciente 
bradicárdico, hipotenso e letárgico; causada pelo manuseio do e-
líquido. Conclusões: Os dados científicos são inconsistentes para recomendar o CE na 
CT e não há estudos de efeitos a longo prazo. O seu aerossol é oncogênico e deletério 
aos sistemas cardiovascular e respiratório e há possibilidade de intoxicação por nicotina 
líquida. Recomenda-se estudos populacionais mais amplos, que analisem a redução de 
riscos do CE em relação ao convencional e seu uso na CT. É urgente alertar a população 
quanto à potencialidade do seu uso e o combate à comercialização. 
Palavras-chave: sistemas eletrônicos de liberação de nicotina, abandono do hábito de 
fumar, tabagismo 

 

MENSURAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE MENINGITE: OPORTUNIDADE 

FORMATIVA EM EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÃO DE AGRAVOS 

Adriano Soares Marques, José Vicente dos Santos Ferri, Stefan Vilges de Oliveira 
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Introdução e Objetivos: O contato entre patógenos e hospedeiros humanos estabelece 

a diversos indivíduos experiências de desequilíbrio na relação saúde-doença. Portanto, 
o conhecimento prévio de padrões de comportamento de patologias e a possibilidade de 
sua prevenção são as melhores formas para abrandar a situação. Dos distúrbios do 
sistema nervoso, a meningite é uma resposta inflamatória das meninges e do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) a diferentes patógenos que podem ser os causadores. Esta 
produção visa contribuir com o conhecimento epidemiológico desta doença, 
aperfeiçoamento da cadeia de atendimentos e possibilitar o reconhecimento de gargalos 
e reestruturação de medidas preventivas e/ou curativas. Material e Métodos: Estudo 

transversal, descritivo e quali-quantitativo. Dados obtidos pelo sistema TabNet-DataSUS 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Período analisado de janeiro de 2008 
a dezembro de 2019 no estado de São Paulo. Resultados: Foram encontrados 90.930 
casos de meningite no período. Cerca de 82% tinham menos de 40 anos, 55% eram 
brancos e 58% homens. A principal etiologia foi a viral, mas há episódios de origem 
bacteriana e outros micro-organismos, embora não especificados satisfatoriamente pelo 
sistema de registro. O exame mais requisitado para diagnóstico foi o quimiocitológico de 
líquido cefalorraquidiano (LCR). O ambiente urbano foi o que mais obteve registros e 
9.125 pacientes evoluíram para óbito. Em 70% dos casos a infecção meníngea 
predomina no processo de morte, enquanto nos outros 30% outros fatores assumem o 
protagonismo. Conclusões: A maioria dos registros são de pacientes jovens e adultos 
jovens. A presença de outras comorbidades é fator importante na letalidade dos casos. 
O registro das possíveis etiologias no sistema poderia ser melhor estratificada, 
permitindo o conhecimento claro dos patógenos responsáveis. O trabalho contribuiu para 
aprimoramento da literatura local, exercício de produção, análise e interpretação de 
dados epidemiológicos na formação discente em medicina. 
Palavras-chave: Meningite, Medidas em Epidemiologia, Intervenção Médica Precoce 

 

O PARTO HUMANIZADO DE ADOLESCENTES NEGRAS DO SUS 

Thamyres Ferreira da Silva, Fausto Lustosa Fonseca, Cláudia Mendonça Magalhães 

Gomes Garcia 
  
Introdução: O parto humanizado é uma reivindicação e um ideal das mulheres 

brasileiras desde meados do século passado. Na percepção de adolescentes negras, 

porém, esse ideal está longe de ser praticado e os preconceitos e julgamentos que 

relatam receber refletem no tipo de assistência que obtêm no meio hospitalar, 

majoritariamente ligado ao SUS. Discutir sobre o parto humanizado é colocar a mãe e o 

bebê como protagonistas deste momento único na vida de ambos. Métodos: Revisão 

bibliográfica nos bancos de dados SciELO, PUBMED e portais do Ministério da Saúde 

dos últimos vinte anos, com as palavras-chave: parto humanizado, adolescentes e 

SUS. Resultados: Há vinte anos o Ministério da Saúde instituiu o Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), uma proposta para os serviços que 

atendem o ciclo gravídico-puerperal, que deve em todo o processo acolher a mulher, 
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independentemente de cor, respeitando os seus direitos e suas individualidades como 

diretrizes institucionais. Porém, o parto humanizado atualmente está em desacordo com 

a realidade atual das instituições e/ou dos profissionais, quando as necessidades desses 

se sobrepõem às necessidades das usuárias. Humanizar o parto significa torná-lo menos 

medicalizado, menos aterrorizante e sem práticas que por diversas vezes são 

desnecessárias tais como a indução do parto, a raspagem de pelos pubianos e a 

episiotomia, que acontece algumas vezes sem indicação. Nos estudos analisados foram 

observados relatos de parturientes negras que vivenciaram situações de violência antes 

ou durante o parto. Estes estudos apontam que a mulher negra por diversas vezes não 

tem os seus direitos assegurados. Por exemplo, à elas é negado o direito em ter um 

acompanhante.  Os estudos analisados demonstraram situações em que o que há em 

comum é o desrespeito. Conclusão: Conclui-se que os profissionais devem conhecer 

mais sobre o parto humanizado e colocá-lo em prática durante a realização do cuidado 

às pacientes, especialmente as adolescentes negras, respeitando sua origem, cultura e 

escolhas e que tenham sensibilidade para entender a adolescência e suas 

singularidades. Com conscientização profissional, respeitando o processo fisiológico da 

mulher, a dinâmica de cada nascimento e a autonomia que a mulher, mesmo 

adolescente, deve ter durante o seu parto, ocorrerão cada vez mais, nascimentos 

saudáveis. 

Palavras-chave: Parto humanizado; adolescentes; SUS. 

 

QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ - UFJ 

Sara Alves França, Monique Costa Dias, Fábio Morato de Oliveira, Edlaine Faria de 

Moura Villela 
Introdução e Objetivos: Segundo a OMS, a qualidade de vida (QV) é a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 
ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
Contudo, o conceito de QV não inclui somente fatores relacionados à saúde, bem-estar 
físico, emocional e mental, e sim, também, outros fatores como a vida acadêmica. Dessa 
forma, o estudo da QV dos estudantes de medicina fez-se necessário, na medida que 
esses apresentam elevado nível de estresse. Assim, este estudo teve como objetivo 
relacionar aspectos da qualidade de vida dos alunos da UFJ com as diversas fases do 
curso de medicina (ciclo básico, ciclo clínico e internato). Material e métodos: Realizou-

se um inquérito sobre a QV dos estudantes de medicina da UFJ, utilizando-se um 
questionário adaptado com base no SF-36 e WHOQOL BREF, o qual foi disponibilizado 
online para participação voluntária. Foi utilizada a estatística descritiva para análise dos 
dados. Resultados: Os dados revelam que o score de QV aumenta de acordo com a 

evolução do curso, sendo o ciclo básico o de score mais baixo e o internato com maior 
score. Contudo, notou-se que mesmo o maior score se encontrava em um nível 
intermediário, segundo a gradação do questionário aplicado. Um dos fatores que pode 
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justificar resultados mais baixos no ciclo básico é o período de adaptação com o ingresso 
ao meio universitário. Estudos apontam que existem várias mudanças nesse momento 
que causam grande estresse. Sugere-se que a melhoria com o decorrer do curso tenha 
relação com a adaptação a esses fatores. Já a justificativa de o score total ser 
intermediário, pode ser resumida por: sobrecarga acadêmica (exames); problemas 
pessoais; contato com a morte e o sofrimento. Ademais, foi identificado uma melhora em 
relação às respostas dos ciclos mais avançados do curso, em todas as questões, exceto 
na questão relacionada à satisfação com a frequência de pensamentos negativos, sendo 
a questão emocional fator de queda em QV em diversos estudos. Conclusão: Desse 

modo, concluiu-se que a qualidade de vida dos estudantes de medicina da UFJ está em 
um patamar intermediário com uma melhora pequena, que cresce com o decorrer dos 
anos. Isso pode ser explicado pelo fato dos alunos veteranos já estarem melhores 
adaptados com o meio acadêmico, apesar de toda a carga que o curso traz interferir de 
modo geral na QV desses alunos. 
Palavras-chave: qualidade de vida, educação médica, saúde do estudante. 

 

DIAGNÓSTICO E PSICOPATOLOGIAS: O QUE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

TEM A DIZER? 

Iwry Alves Salgado, Ana Maria Machado Soares, André Amaral Bravin 
  
Introdução e Objetivo: Psicopatologia é o campo do conhecimento que se dedica ao 

estudo do adoecimento mental, e os manuais nosográficos (Classificação Internacional 

das Doenças – CID e Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais – DSM) 

descrevem critérios diagnósticos fundamentados principalmente na estrutura do 

comportamento (forma/topografia, frequência, intensidade ou duração), para assegurar 

que alguma pessoa tenha uma dada doença. Por sua vez, a Análise do Comportamento 

não enfatiza critérios estruturais/topográficos para a identificação e intervenção frente às 

psicopatologias, nem tampouco coaduna com a perspectiva de que existe uma “mente 

adoecida”. Assim posto, este trabalho visa elucidar como a Análise do Comportamento 

compreende as psicopatologias, sua objeção, uso e alternativa às classificações 

nosográficas. Método: Para tanto, uma revisão assistemática da literatura foi 

realizada. Resultados: A crítica mais comumente reportada pelos analistas do 

comportamento, é a premissa de que existem comportamentos “patológicos” ou 

“saudáveis”. Para a Análise do Comportamento, todo comportamento, seja ele “normal” 

ou “anormal”, é determinado pelos mesmos níveis de seleção: filogenético, ontogenético 

e cultural, e com efeito, pode-se entender que todo comportamento é considerado 

normal. Também é comum a crítica quanto à circularidade da evidência de um transtorno 

mental (i.e., tautologia), onde a única evidência do transtorno é o comportamento 

manifesto, e o comportamento é manifestado pela existência do transtorno. Outra crítica 

comum é que o limite entre a normalidade e a patologia não segue um padrão universal, 

mas é influenciado por aspectos culturais e temporais. Menos comum é a crítica de que 
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pessoas com o mesmo diagnóstico não apresentam sintomas homogêneos, logo, o 

quadro não define o problema de cada indivíduo. Conclusão: Assim posto, o presente 

trabalho conclui que a Análise do Comportamento não faz uso de classificações 

nosográficas, e que os diagnósticos fornecem descrições vagas para estruturar ou 

orientar o trabalho clínico do Analista do Comportamento. A alternativa comportamental 

seria, portanto, a análise funcional de cada caso a fim de encontrar os determinantes 

específicos para cada comportamento, e assim desenvolver um plano terapêutico 

personalizado e eficaz. Assim posto, a análise funcional equivale ao “diagnóstico 

comportamental”. 

Palavras-chave: Transtorno Mental, Behaviorismo Radical, Formulação 
Comportamental. 

 

SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

EM CORPO DOCENTE DE COLÉGIO MILITAR 

Monique Costa Dias, Iwry Alves Salgado, Andressa Oliveira Gomes, Luciana de 

Moraes Bernal Meneguini 

 
Introdução e objetivos: Segundo a OMS, ter saúde mental é apresentar um estado de 

bem-estar no qual o indivíduo, mesmo diante do estresse cotidiano, realiza as suas 
capacidades, trabalha de forma produtiva e frutífera, contribuindo para a comunidade em 
que se insere. Porém, diante do contexto de isolamento social, de temeridade e de 
incertezas provocadas pela pandemia do vírus Sars-Cov-2, a manutenção do equilíbrio 
cognitivo e emocional é um desafio ainda maior. De acordo com uma pesquisa realizada 
no Instituto de Psicologia da UERJ em março e abril de 2020, houve um aumento de 
aproximadamente 50% dos casos de depressão e 80% de ansiedade e estresse. Diante 
disso, com o objetivo de promover e informar sobre saúde mental, a orientadora e os 
discentes buscaram a realização de uma intervenção no meio escolar, onde os 
professores são submetidos a elevada cobrança institucional e a significativa 
desestruturação de ensino durante a quarentena, o que promove alta prevalência de 
morbidades psíquicas. Relato de Experiência: No dia 28 de agosto de 2020, foi 

realizada uma intervenção preventiva sobre saúde mental no Colégio Militar Nestório 
Ribeiro de Jataí - GO. A ação foi orquestrada por dois discentes da Liga Acadêmica de 
Saúde Mental da UFJ e pela docente psiquiatra responsável, por meio da plataforma 
digital Zoom. Durante a atividade, utilizou-se de apresentações de slides com conteúdo 
imagético, somado com analogias de obrigações rotineiras, a fim de abrir um canal de 
comunicação com os professores e coordenadores da instituição. Os discentes ficaram 
responsáveis por mediar essa esfera de diálogo, permitindo a expressão de situações 
de conflitos pessoais e de seus mecanismos de escape no contexto de isolamento. 
Posteriormente, a orientadora interveio com explanações sobre como identificar sinais e 
sintomas característicos de transtornos mentais predominantes nessa realidade e expôs 
mecanismos de prevenção e de intervenções resolutivas. Conclusões: Por fim, a 
prevenção de transtornos mentais e seu agravamento, por meio da informação científica 
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por indivíduos capacitados e acolhimento por profissionais multidisciplinares, é essencial 
para garantir melhor qualidade de vida à população. Diante disso, a intervenção permitiu 
uma atenção mais específica e construção de redes de apoio na própria instituição. 
Somado a isso, os relatos apresentados contribuíram efetivamente para o 
enriquecimento e aprimoramento para intervenções futuras em outras fundações pelos 
autores. 
Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Mentais, Serviço de Saúde Escolar 

 

REAÇÕES FARMACOLÓGICAS AO USO DE CISPLATINA CORRELAÇÕES 

ANATOMOCLÍNICAS E FISIOLÓGICAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO 

DE ÚTERO 

Jose Vicente dos Santos Ferri, Adriano Soares Marques, Gabriel de Oliveira Simões 
  
Introdução e objetivos: O câncer de colo de útero é um problema de saúde pública 

prevalente. O fator desencadeante de maior impacto é a infecção por cepas oncogênicas 
de Papilomavírus Humano (HPV), infecção sexualmente transmissível muito comum. A 
interação com o patógeno em si não é sinônimo de neoplasia, já que a maioria das 
portadoras elimina o vírus e regride a lesão dentro de, aproximadamente, 18 meses. 
Quando há o desenvolvimento de neoformação, a depender do estadiamento, o 
tratamento é baseado em radioterapia e quimioterapia com uso da cisplatina, agente 
antineoplásico de ação semelhante a drogas alquilantes do DNA celular. O propósito é 
demonstrar na prática clínica médica, possível efeito adverso do tratamento indicado e 
com isso possibilitar seu rápido manejo. Relato de caso: Paciente de 32 anos chega ao 
atendimento com queixa de metrorragia, dispareunia, lombalgia de forte intensidade e 
corrimento fétido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-
UFU). Durante a investigação, diagnosticado Carcinoma de Células Escamosas pouco 
diferenciado. Apresentou estadiamento II-B, onde não é indicada intervenção cirúrgica. 
Segue então com duas sessões quimioterápicas com cisplatina (dose de 40mg/m2) e 
radioterapia associada. Na evolução clínica, desenvolveu cãibras em face e membros 
inferiores. Ao exame físico, sinais de Chvostek e Trousseau positivos. Exames 
laboratoriais revelam hipocalemia (2,8mmol/L), hipocalcemia (7,33mg/dL) e 
hipomagnesemia (0,55mg/dL). Conclusões: O caso trouxe uma rica experiência clínica 

e fisiopatológica. No decorrer das sessões quimioterápicas, a cisplatina ocasionou um 
de seus principais efeitos adversos, a nefrotoxicidade. A lesão ocorre a nível do túbulo 
contorcido proximal (TCP) renal, onde diversos mecanismos podem estar envolvidos 
como o acúmulo de cisplatina, conversão metabólica a nefrotoxinas, lesão ao DNA, 
estresse oxidativo e resposta inflamatória. Como o TCP tem alta densidade mitocondrial, 
é um dos segmentos mais afetados. O quadro determina perdas eletrolíticas e respostas 
sintomatológicas. O conhecimento dessa entidade clínica pelo médico previne atraso 
diagnóstico e prejuízos no manejo adequado ao paciente. 
Palavras-chave: Doenças do Colo do Útero, Efeitos Colaterais e Reações Adversas 
Relacionados a Medicamentos, Antimetabólitos Antineoplásicos 
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A PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Sophya Bezerra Silva Rocha, André Luis Oliveira do Nascimento, Brenda de Santana 

Silva, Leonardo dos Santos Oliveira, Mariana Ivo Costa, Michael Ferreira Machado 

 
Introdução: A prevenção combinada consiste na junção de métodos biomédicos, 

comportamentais e estruturais que ampliam o combate das formas de transmissão do 
HIV. A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é uma combinação de antirretrovirais e uma 
medida de urgência ao risco de infecção pelo HIV, hepatites virais e outras Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). Apesar de estar disponível no SUS desde 1999, é 
um método de prevenção ainda pouco conhecido. Objetivo: Compreender em quais 
circunstâncias a PEP deve ser utilizada e quais os entraves para sua adesão. Método: 

Revisão integrativa de literatura realizada na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde 
na qual foram combinados os descritores: “profilaxia pós-exposição”; “prevenção e 
controle”; “doenças sexualmente transmissíveis”. Foram incluídos artigos em português, 
disponíveis integralmente, publicados nos últimos cinco anos totalizando 160 produções. 
Houve a exclusão de duplicatas, teses, artigos que não abordavam o tema e revisões. A 
busca aconteceu entre os dias 9 e 13 de setembro de 2020 e resultou na análise de 10 
artigos e 1 documento oficial do Ministério da Saúde do Brasil. Resultados: Verificou-se 
que políticas referentes à PEP fortalece as ações preventivas das IST. A PEP só era 
utilizada em casos de violência sexual e acidentes ocupacionais, hoje, é utilizada, 
também, entre usuários de drogas injetáveis que fizeram uso compartilhado de seringas 
e em relações sexuais desprotegidas ou com falha do preservativo. Para sua eficácia é 
necessário que os antirretrovirais sejam utilizados por 28 dias ininterruptos, mas devido 
a falhas informativas, foi visto que há uma baixa adesão ao tratamento, principalmente 
entre os adolescentes e vítimas de violência sexual. A sensação de proteção propiciada 
pela PEP foi associada ao detrimento de outras formas de prevenção. Quanto aos 
acidentes ocupacionais no setor de saúde, há uma dificuldade em garantir o início do 
tratamento em no máximo 72 horas devido à delonga nos resultados de exames e à falta 
de kits de emergência. Conclusão: Faz-se necessário uma maior democratização 

acerca do tema, uma vez que a PEP não propõe a substituição dos métodos preventivos 
tradicionais, como o preservativo. Essa ação pode evitar futuras infecções, seja pela via 
sexual ou por acidente laboral, o que aumenta a co-responsabilidade coletiva. Portanto, 
é imprescindível o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o tema. 
Palavras-chave: prevenção combinada, educação sexual, saúde 
 

REVISÃO DE LITERATURA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTA DE ENTRADA 

PARA REDUÇÃO DE DESIGUALDADES 

Marcus Vinícius Santos do Nascimento, Laryssa Cristina Terra Sousa, Maria Eduarda 

Melo e Silva, Danielly Christine Vargas de Espíndula Leite 
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Introdução e objetivo: O acesso à saúde relaciona-se diretamente à garantia primária 

à vida, o qual é fundamental ao ser humano e deve ser equivalente em todos os grupos 
sociais. Nesse contexto, para garantir essa condição, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
deve compreender as particularidades de cada grupo e acolher as minorias. Assim, esta 
revisão objetiva analisar o SUS como porta de entrada para minimizar desigualdades 
pré-existentes na sociedade. Métodos: Na base de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde, com os seguintes descritores: “Sistema Único de Saúde”, “Grupos minoritários”, 
“Equidade”, encontraram-se 19 artigos, dos quais 13 foram selecionados, segundo os 
critérios de inclusão. Resultados: O SUS é direcionado por diversos princípios, sendo o 

controle social aquele que busca reconhecer as diferenças nas condições de saúde da 
população, a partir de um poder de voz daqueles que são marginalizados. Por meio 
desse princípio, nota-se a inclusão de diversas parcelas da sociedade, inclusive 
segregadas (negros,  LGBT, deficientes, indígenas, dentre outras), na construção do 
SUS, evidenciando as desigualdades e os impactos dos determinantes sociais da saúde, 
aos quais estão submetidos. Assim, políticas públicas são criadas para essas minorias, 
pretendendo atender as necessidades particulares de cada, tais quais: Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra (2009), Política Nacional de Saúde Integral LGBT 
(2011), Política Nacional da Pessoa com Deficiência (2002) e Política Nacional de Saúde 
Indígena (1999). Ademais, é essencial citar sobre o Cartão Nacional de Saúde, o qual é 
um documento de identificação dos operadores, profissionais de saúde e usuários do 
SUS, que contém informações importantes sobre estes e estabelece os direitos e 
deveres dos usuários da saúde, visando garantir a eficácia e universalidade no 
atendimento. Logo, tais implementações propõem amenizar os efeitos atuais das 
segregações na sociedade. Desse modo, o SUS torna-se o agente que rompe com os 
paradigmas sociais, pela diminuição das disparidades no contexto da saúde e pela 
defesa do amplo acesso à atenção primária. Conclusão: O SUS, com seu propósito de 
promoção da equidade em saúde, revela-se como um sistema visionário  que deve ser 
defendido e aperfeiçoado para romper com as iniquidades contemporâneas. Logo, 
minorias que ainda sofrem com a exclusão social necessitam de políticas públicas, a fim 
de assegurar seus direitos na saúde, desconstruindo assimetrias no acesso. 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Grupos Minoritários, Equidade. 

 

RESISTÊNCIA BACTERIANA E OS EFEITOS ADVERSOS DA TERAPIA COM 

VANCOMICINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Cíntia Morais Vieira, Paula Horrana Almeida Alves, Mariana Bodini Angeloni 
  
Introdução e objetivos: A Vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo com espectro de 

ação para bactérias Gram-positivas. Clinicamente, foi introduzido em meados de 1950, 

mas usado em larga escala a partir dos anos 80 com o surgimento de infecções 

por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e oxacilina (ORSA). Diretrizes 

de monitoramento terapêutico da Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde sugerem concentrações mínimas de 10 mg/L e de 15-20 mg/L, 

respectivamente, para evitar o desenvolvimento de cepas resistentes e melhorar a 
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penetração no tecido e resultados clínicos efetivos. Entretanto, além do surgimento de 

bactérias resistentes à Vancomicina como os Enterococcus sp. e S. aureus, sobretudo 

em unidades de terapia intensiva (UTIs), um notório efeito adverso do seu uso é a 

nefrotoxicidade, relacionada à dose e tempo de tratamento. O objetivo deste trabalho foi 

revisar o uso da Vancomicina associada à resistência em pacientes de UTIs e a 

ocorrência de lesão renal em decorrência da terapêutica ministrada. Métodos: Foi 

realizada uma revisão da literatura contendo os seguintes descritores: “vancomycin”, 

“intensive care unit”, “resistant” e “nephrotoxicity”, entre 2015 e 2020, nas plataformas 

PubMed e SciELO. Resultados: O surgimento de Enterococcus resistentes à 

vancomicina (VRE) e de S. aureus resistente à vancomicina (VRSA) representa um risco 

às UTIs, devido à disseminação de cepas multirresistentes entre os pacientes por meio 

de profissionais de saúde e de fômites. O tratamento de pacientes com bactérias 

resistentes a esse antibiótico requer a utilização de doses mais altas para uma efetiva 

terapêutica ou a associação com outros fármacos. A nefrotoxicidade como efeito adverso 

da Vancomicina está relacionada à maior duração da terapia, maiores concentrações, 

sendo potencializada com o uso concomitante de outros antibióticos com efeitos 

nefrotóxicos em virtude da resistência bacteriana. Sugere-se a infusão contínua como 

método de administração preferencial, monitoramento das concentrações, alterações de 

dosagem e níveis séricos de creatinina a fim de reduzir o risco de 

nefrotoxicidade. Conclusão: O surgimento de bactérias resistentes à Vancomicina 

representa uma ameaça aos pacientes de unidades de terapia intensiva e sua 

terapêutica está associada à ocorrência de nefrotoxicidade. É essencial o 

acompanhamento do paciente, com o intuito de proporcionar um tratamento eficaz e 

reduzir as complicações e taxas de mortalidade. 

Palavras-chave: Efeito adverso, Resistente, Vancomicina. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EMERGÊNCIA, 

DEMANDAS DE UMA NOVA ERA 

Juan Felipe Galvão da Silva, Marina Isabela de Paula Sousa, Myrian Carolina Queiroz 

Oliveira 

 
Introdução e objetivos: A Inteligência Artificial (IA) é uma ferramenta de auxílio para 
propor soluções, a partir da análise de dados e algoritmos definidos por especialistas. 
Nesse sentido, essa tecnologia, na saúde, possibilita a melhoria do atendimento, 
otimização do cuidado e eficiência diante de altas demandas de serviço. Assim, objetiva-
se, com este trabalho, analisar o emprego da IA como recurso complementar aos 
departamentos de emergência (DEs). Métodos: Revisão de literatura, de caráter 

narrativo, na qual, nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, entre 
2017 e 2020, com os descritores “Inteligência Artificial” e “Emergência”, foram 
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selecionados 21 artigos, com 8 escolhidos, com os critérios de inclusão: idioma 
(português ou inglês) e correspondência temática; e de exclusão: metanálise e 
carta. Resultados: A Inteligência Artificial é o estudo de sistemas computacionais 

capazes de realizar tarefas, por meio do desenvolvimento de algoritmos. Essas 
sequências respondem a padrões e fazem inferências, diante da análise de novos dados. 
Nesse sentido, diversas áreas médicas, como a neurocirurgia, oncologia, radiologia e 
ortopedia implementaram essa tecnologia, sobretudo, os DEs, com o intuito de classificar 
os pacientes e prever resultados. Desse modo, algoritmos com sensibilidade entre 94% 
e 100% são utilizados, substancialmente, na radiologia de emergência, que possibilita 
diagnosticar, de forma ágil e precisa, hemorragia, efeito de massa, hidrocefalia, infarto 
territorial agudo, lesão cerebral traumática e desvio da linha média. Ademais, esse 
recurso é essencial em DEs com elevada demanda ou em regiões carentes, como zonas 
rurais, devido à maior resolutividade. Assim, destacam-se, como áreas da IA, o mobile 
Health, o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, os quais 
consistem no auto aperfeiçoamento da tecnologia e na identificação de doenças e 
condições de diagnóstico dificultados pela análise clínica simples. Os impasses, contudo, 
quanto à adaptação, à aceitação e ao treinamento da equipe, além dos custos, da 
necessidade de grande rede de dados e de estrutura adequada dificultam a 
implementação da IA. Conclusões: O uso de inteligência artificial nas unidades de 

emergência, apesar de suscitar alguns entraves, é uma nova perspectiva no cuidado de 
saúde, que beneficia a equipe de saúde e o paciente, à medida que diminui as barreiras 
geográficas e possibilita melhorias na oferta de condutas e diagnósticos. 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Emergência, Algoritmos 

 

DESFECHOS OBSTÉTRICOS ADVERSOS EM MULHERES COM TROMBOFILIA 

HEREDITÁRIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Rafaela Melo Macedo, Geovanna de Oliveira Araújo Silva, Jéssica de Castro Oliveira, 

Miguel Carlos Azevedo Cruz, Thaís Ribeiro Garcia, Danielle Brandão Nascimento 
  
Introdução e Objetivos: A trombofilia hereditária é uma condição relativamente comum 

na qual o sangue tem uma tendência crescente de desenvolver coágulos devido a 

mutações genéticas envolvidas na síntese de fatores de coagulação. Recentemente, 

muitos estudos levantaram a hipótese de que desfechos adversos da gravidez estariam 

associados à essa patologia. Isso ocorre porque a gravidez altera o sistema hemostático 

materno para um estado de hipercoagulabilidade, além de provocar uma diminuição 

acentuada na atividade anticoagulante. Essas alterações atuam como uma "rede de 

segurança" fisiológica para o período periparto, mas podem predispor a mãe e o feto a 

complicações durante o período gestacional. O objetivo desse trabalho é avaliar a 

relação da trombofilia hereditária em pacientes com resultados obstétricos 

adversos. Métodos: A partir da base de dados “BVS” foram selecionados artigos, entre 

2015 e 2019, que correspondessem aos objetivos do trabalho. Os descritores utilizados 

foram “thrombophilia” e “pregnancy”. Resultados: Estudos recentes mostraram que a 
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trombofilia hereditária é mais prevalente em mulheres com complicações obstétricas.  No 

entanto, apesar do aumento do risco relativo, o risco absoluto de tromboembolismo 

venoso e desfechos adversos da gravidez é baixo. Há, ainda, evidências de que a 

deficiência de anticoagulantes naturais é um fator de risco para perda fetal tardia e as 

mutações do gene FVL e do gene da protrombina estão associadas a um duplo risco de 

perda periódica da gravidez e perda fetal tardia não recorrente. Além disso, pesquisas 

genéticas e epidemiológicas sugerem que as complicações obstétricas durante a 

gravidez têm uma etiologia multifatorial poligênica, com um risco determinado pela 

interação de múltiplas variantes genéticas e outros fatores de risco. Conclusões: 

Embora possa existir alguma associação entre hipercoagulabilidade e desfechos 

gestacionais, não foi observada correlação direta significativa entre desfechos 

obstétricos adversos e trombofilias congênitas. No entanto, devido ao uso difundido de 

anticoagulantes profiláticos e terapia antiplaquetária para mulheres com trombofilia e 

uma história de resultados adversos da gravidez com base na associação lógica entre 

processos trombóticos e essas complicações, que substituiu a escassez de dados que 

apoiam esse tratamento, faz-se necessário a realização de ensaios clínicos 

randomizados, para a confirmação dos dados evidenciados e discutidos. 

Palavras-chave: Trombofilia hereditária, gestação, desfechos adversos. 

 

RELAÇÃO DO USO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL NA ADOLESCÊNCIA E A 

VULNERABILIDADE À DEPRESSÃO NA VIDA ADULTA 

Júlia Pires de Farias, Sara Alves França, Enzo Lustosa Campos, Mariana Rodrigues 

Ferreira, Adriana Assis Carvalho 

 
Introdução e objetivos: A depressão (CID 10-F33) é uma doença psiquiátrica crônica 
que afeta majoritariamente mulheres. É caracterizada por sintomas como alteração de 
humor, tristeza profunda, associada a sentimentos de angústia, dor e sofrimento. 
Questionamentos sobre a relação entre o uso de contraceptivos e a depressão tem sido 
cada vez mais comuns. Desde então, realiza-se estudos para melhor entendimento da 
temática, além da tentativa de traçar caminhos mais assertivos e individualizados de 
tratamento. O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica 
relacionado ao uso de contraceptivos orais por adolescentes, que na vida adulta, 
condiciona possíveis psicopatologias, como a depressão. Métodos: Trata-se de uma 
revisão narrativa da literatura realizada na base de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) utilizando-se como descritores: anticoncepcionais e depressão. Foram incluídos 
na busca somente os artigos publicados nos últimos seis anos. Os trabalhos que não 
tinham relação com a temática foram excluídos. Resultados: O uso de anticoncepcional 
oral na adolescência tem o intuito de equilibrar as oscilações, hormonais e 
comportamentais, e sua escolha depende da particularidade de cada organismo, idade, 
tempo de uso, além de considerar os determinantes sociais de saúde e contexto 
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psicossocial. Apesar dos anticoncepcionais orais terem popularidade e aceitação pelo 
público feminino, notou-se uma ambiguidade em relação à vulnerabilidade para 
episódios depressivos na vida adulta de adolescentes que o consumiram. Alguns 
estudos afirmam a não relação entre a depressão e o uso desses hormônios 
precocemente, em contrapartida, tem-se estudos que a asseguram. Conclusão: Diante 

dessa divergência encontrada na literatura, evidencia-se a necessidade de maiores 
estudos na área, para melhorar e evoluir as formas de contracepção na adolescência 
preservando a saúde mental (depressão) dessa população. 
Palavras-chave: anticoncepcional, depressão, adolescência. 

 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR INFLUENZA DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 

Fellipe Leonardo Torres Dias, Veronica Perius de Brito, Stefan Vilges de Oliveira 

 
Introdução e objetivos: Em 2020, a doença pelo novo coronavírus (COVID-19) passou 
a disputar cenário com diversas outras patologias respiratórias pré estabelecidas. Dentre 
elas, destaca-se a gripe por Influenza, outra causadora de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) de morbimortalidade significativa em todo o mundo. Nesse sentido, 
objetivou-se realizar uma análise epidemiológica dos casos de SRAG por Influenza no 
Brasil, apontando sua relação com a pandemia da COVID-19. Material e 
métodos: Estudo epidemiológico, descritivo e comparativo sobre SRAG por Influenza, 
da 1ª a 24ª semanas epidemiológicas, no Brasil e em suas regiões geográficas, de 2017 
a 2020. Utilizaram-se dados de casos e óbitos dos Boletins Epidemiológicos, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Resultados: Os dados encontrados do número de 

casos e de óbitos do ano de 2017 no Brasil foram de 1.301 e 219, respectivamente, com 
destaque para as regiões Sul e Sudeste com valores de 371 (28,52%) e 51 (23,29%), e 
579 (44,50%) e 74 (47,49%), nesta ordem. Em 2018 os registros no Brasil foram de 3.120 
e 534, na devida ordem, e no Nordeste e no Sudeste de 854 (27,37%) e 156 (29,21%), 
e 1.203 (38,56%) e 216 (40,45%), nesta ordem. Já em 2019, os valores foram de 2.628 
e 459, respectivamente, e nas regiões Nordeste e Sudeste de 590 (22,45%) e 99 
(21,57%), e 979 (37,25%) e 145 (31,59%), na devida ordem. Por fim, em 2020, os 
números para o Brasil foram de 1.993 e 257, respectivamente, no Sudeste e no Nordeste 
de 701 (35,17%) e 96 (37,35%), e 822 (41,24%) e 100 (38,91%), nesta 
ordem. Conclusões: Observou-se um aumento nos casos e nos óbitos em 2020, em 

comparação a 2017, de 53,19% e 17,35%, respectivamente. Em relação a 2018 e 2019, 
houve uma diminuição em 2020 nos casos de SRAG de 56,55% e 31,86%, nesta ordem, 
e nos óbitos de 51,87% e 44,01%, respectivamente. Essa redução nesses registros em 
2020 pode estar associada à pandemia, pois a COVID-19 provoca um quadro mais 
comum e intenso de SRAG, quando comparada com a Influenza. Ainda a respeito do 
aumento dos casos e óbitos de SRAG por Influenza, em relação a 2017, o Nordeste se 
destaca, registrando 821 e 371, nesta ordem, em 2020, correspondendo a uma elevação 
de 518,05% e 525,00%, respectivamente. Ainda, em 2020, o Nordeste assume o 
protagonismo para os casos e óbitos de SRAG, antes atribuído ao Sudeste. Assim, a 
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COVID-19 pode ser apontada como uma das possíveis causas para a alteração do 
quadro epidemiológico de SRAG por Influenza no Brasil em 2020. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavirus, Influenza Humana, Síndrome Respiratória 
Aguda Grave. 

 

O OFÍCIO DE SISTEMATIZAÇÃO DE EVENTOS VIRTUAIS COMO ESTRATÉGIA DE 

FORMAÇÃO DISCENTE NA ERA TECNOLÓGICA 

Veronica Perius de Brito, Fellipe Leonardo Torres Dias, Stefan Vilges de Oliveira 
  
Introdução e objetivos: A busca pelo saber científico deve ser constante durante a 

formação médica, visto que, regularmente, o conhecimento é renovado, fazendo com 

que os conceitos, rapidamente, tornem-se obsoletos. Nesse sentido, o atual momento 

de isolamento social, instaurado pela pandemia da doença pelo novo Coronavírus, 

desperta a necessidade de edificação de novas estratégias de ensino pautadas no 

aproveitamento das tecnologias disponíveis. Assim, nesse singular contexto, o presente 

trabalho objetiva relatar, sob a perspectiva discente, a experiência de sistematização de 

um curso virtual, de modo a avaliar o impacto desse ofício na formação acadêmica e 

profissional. Relato de experiência: Em maio de 2020, discentes do curso de Medicina 

da Universidade Federal de Uberlândia organizaram um curso acerca da etiologia das 

principais síndromes sistêmicas, cujo público alvo foram estudantes da mesma 

instituição. Esse processo de estruturação do curso perpassou a criação das redes 

sociais do evento; comunicação com docentes; exploração das plataformas online; 

realização do processo de inscrições; desenvolvimento de mecanismos de registro de 

presença; bem como emissão de certificados. O curso iniciou-se no mês de junho, sendo 

as aulas ministradas por docentes às segundas e quintas das 21:00 as 22:30, durante 

10 semanas. Os encontros ocorreram por meio da plataforma de 

videoconferência Microsoft Teams. Conclusões:  A emergência de eventos virtuais 

configura-se como alternativa de ensino, perpetuação da construção do saber científico 

e desenvolvimento discente durante o isolamento social. Desse modo, a organização do 

curso garantiu o cumprimento daquilo que é previsto pelo Código de Ética do Estudante 

de Medicina, o qual afirma que compete ao discente aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos pacientes, 

independente das peculiaridades do momento atualmente vivenciando. Ademais, 

destaca-se que o curso exemplificou o que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, no que tange ao domínio das 

tecnologias de comunicação e informação como forma de acessibilidade ao 

conhecimento médico. Assim, o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso 

desses recursos permitiu ao discente experimentar aspectos da Telemedicina, 

importante estratégia de promoção de saúde e educação médica, especialmente frente 

à desigualdade de acesso aos serviços de saúde no Brasil. 
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Palavras-chave: Telemedicina, Educação Continuada, Tecnologia. 

A COLEDOCOLITÍASE NA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA (CPRE) E NA EXPLORAÇÃO LAPAROSCÓPICA DE VIA BILIAR 

PRINCIPAL (ELVBP): ANÁLISE COMPARATIVA. 

Lucas Marques Volponi, Ariane Caroline Mota Souza Silva, Lucas Ferreira Bratz, 

Matheus Silva Gattass, Dionatan Costa Rodrigues, Claudia Elaine Cestari 
  
Introdução: A CPRE e a ELVBP são as técnicas de escolha junto à colecistectomia 

laparoscópica (CL) na extração de cálculos em colédoco. Contudo, tais técnicas 

apresentam prós e contras em determinados contextos. Objetivo: O presente estudo 

visa, a partir dos achados literários, comparar a CPRE à ELVBP, sendo ambas 

associadas à CL no tratamento da coledocolitíase. Metodologia: Foi feita uma busca 

sem restrição de linguagem ou métodos, com os 

descritores “Choledocholithiasis” AND “Cholangiopancreatography, Endoscopic 

Retrograde” AND “Laparoscopic surgery” na Pubmed. Foram encontrados 135 artigos de 

2017 até 2020, dos quais 41 artigos selecionados forneceram informações úteis para a 

comparação de ambos os métodos. Houve exclusão de artigos inconclusivos ou com 

outros tratamentos como base de estudo. Resultados: A ELVBP obteve 17 artigos 

fundamentando seu uso em detrimento da CPRE. Um dos fatores foi a eficácia na 

remoção de cálculos grandes, com destaque para a técnica transcística (menos fistulas 

biliares ou pancreatites). Contudo, há necessidade de maior técnica na operação. Além 

dos apontamentos de ser um método mais prático, houve preferência da ELVBP para a 

gravidez, visto a radiação deletéria da CPRE. Já quanto a CPRE, 14 artigos apoiaram 

seu uso em relação a ELVBP, com ênfase de 7 artigos citando a técnica Rendez-

Vous (ultrassom endoscópico com uso de stent) para casos de difícil canulação, 

resultando em menos pancreatites pós-CPRE e menor tempo de hospitalização. 

Observou-se, também, relevância no uso de balão dilatador com esfincterotomia para 

cálculos grandes. Obteve-se 10 artigos neutros, onde a taxa de limpeza de via biliar e 

complicações das duas técnicas foi tão próxima que não foi possível valorizar uma 

técnica em detrimento da outra. Conclusão: Observou-se tendência de maior uso de 

ELVBP via transcística, necessidade de treinamento de operadores para aumento de 

taxa de sucesso e preferência no uso em gestantes. No que tange à CPRE, a 

técnica Rendez-Vous foi destaque em pacientes com difícil canulação, já o uso de balão 

com esfincterotomia apresentou bons resultados na retirada de cálculos grandes, assim 

como relatado na ELVBP. Não foi possível definir uma técnica de escolha visto a 

similaridade de resultados e a pouca amostragem de estudos, sendo necessário maiores 

estudos para selecionar grupos que usufruam das particularidades de cada técnica. 

Palavras-chave: Coledocolitíase, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, 
ductos biliares. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ASSOCIAÇÃO TUBERCULOSE-HIV NA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DAS MAIORES CAPITAIS BRASILEIRAS 

Tassio Danilo Rego de Queiroz, Sandy Albuquerque Silveira, Matheus Ferreira Feitosa, 

Mycaele Carine dos Anjos Senra, Clara Neckel Kupka, Fabiano Rodrigues Maximino 
  
Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, com maior probabilidade de ocorrer em portadores de 

HIV/AIDS, subnutridos, diabéticos, tabagistas e etilistas. Em decorrência das condições 

insalubres e comportamentos de alto risco, as populações de rua são mais suscetíveis à 

coinfecção tuberculose-HIV. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico da associação 

tuberculose-HIV na população em situação de rua das cinco maiores capitais brasileiras 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador). Metodologia: Utilizaram-se 

dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde entre 2015 e 2019, observando-se as variáveis 

cidade, ano diagnóstico, sexo, etnia, faixa etária, AIDS, forma de Tuberculose e 

desfecho. Resultados e discussão: Registraram-se 1.417 casos da associação 

Tuberculose-HIV na população em situação de rua, representando 37% das ocorrências 

nacionais e 3,4% das confirmações na população em geral. Revelou-se o predomínio do 

sexo masculino (71%), da faixa etária entre 20 e 39 anos (57%), da presença de AIDS 

(93%), da tuberculose pulmonar (85%), do desfecho abandono (37%) e da 

preponderância da raça parda (45%), embora significativos os percentis das raças 

branca (24%) e preta (22%). Essa significação deve-se, possivelmente, às barreiras 

sócio-culturais intrínsecas à identidade masculina e seu relacionamento com a saúde e 

o cuidado, além de uma idade sexualmente mais ativa e exposta a fatores de risco, 

somando-se ao peso das desigualdades sociais. A prevalência da tuberculose pulmonar 

explicita a forma de maior potencial infeccioso, possibilitando pensar diagnósticos 

precoces para não somente controlar, mas, sobretudo, cessar a cadeia transmissora 

entre os moradores de rua. O desfecho abandono infere a necessidade de maior suporte, 

chances de acesso e convencimento para adesão terapêutica desses indivíduos. 

Também se observou o reforço das desigualdades étnicas no processo saúde-doença 

da coinfecção, além da diversidade racial presente e a susceptibilidade da raça branca 

no cenário dos necessitados. Conclusão: A associação tuberculose-HIV evidenciada 

apresentou prevalência em homens, adultos jovens e etnia parda, mostrando-se 

alarmante a representação do desfecho abandono, do quantitativo de pacientes com 

AIDS e da tuberculose pulmonar. A compreensão dessas peculiaridades influencia a 

condução de políticas públicas de saúde. 

Palavras-chave: Tuberculose, HIV, Pessoas em situação de rua. 
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PRINCIPAIS ENTRAVES NA APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Mariana Ivo Costa, Bruna Stefany Rebouças França, João Paulo Oliveira de Almeida, 

João Pedro Ricardo Ramalho Nunes, Sophya Bezerra Silva Rocha, Maria Edna 

Bezerra da Silva 

 
Introdução e objetivos: Desde a década de 1980, há registros do exercício da Medicina 

Tradicional e Complementar no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, mas sua 
inserção foi intensificada após a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC). A PNPIC foi aprovada em 2006 pelo Ministério da Saúde, 
devendo atuar na Atenção Primária à Saúde (APS) nos campos de prevenção de 
doenças, promoção, manutenção e recuperação da saúde, humanizando o processo 
terapêutico do usuário do SUS. Esse estudo visou identificar os entraves na aplicação 
da PNPIC na APS. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada 
de 19 a 21 de agosto de 2020, com os descritores: “PNPIC”, “Atenção primária” e “SUS” 
nas bases de dados Periódico CAPES, Biblioteca Virtual de Saúde e PubMed,  sendo 
encontradas 62 publicações nos periódicos de saúde. Os critérios de inclusão 
estabelecidos foram artigos publicados integralmente em inglês ou português nos últimos 
6 anos e os de exclusão foram duplicidade, tipologias textuais divergentes e 
tangenciamento ao tema.  Resultados: Após aplicação dos critérios, utilizaram-se 11 
artigos para interpretação e síntese dos resultados. A partir deles, tornou-se evidente 
que as principais condutas instituídas na PNPIC presentes no ambiente da APS são 
acupuntura, musicoterapia, biodança, homeopatias, fitoterapia e hortas comunitárias. 
Tais práticas possibilitam a fusão do conhecimento popular, de práticas orientais, 
africanas e indígenas com as científicas, reconhecendo o pluralismo terapêutico visto 
que este conceito propõe a diminuição da medicalização. Entretanto, há entraves na 
implementação da política devido à resistência no emprego de medidas complementares 
ocasionada por fatores como: desconhecimento sobre o uso, domínio exercido na 
biomedicina pelas práticas hegemônicas e pela indústria médico-farmacêutica, e 
também pelo ainda existente despreparo dos profissionais para realização desses 
serviços. Paralelamente, a falta de investimentos por parte do governo nessa área, 
evidenciado pelo baixo fornecimento de material e de insumos, dificulta a execução 
concreta da PNPIC. Conclusões: Após 15 anos da publicação da PNPIC, esse 

programa, ainda, não está institucionalizado na maioria dos municípios sendo prevalente 
nas regiões sudeste e sul. Essa política apresenta baixo custo-efetivo e reduz referências 
para a atenção secundária, assim contemplando os princípios doutrinários do SUS. 
Palavras-chave: Primeiro Nível de Cuidado, Terapias Alternativas, Sistema Único de 
Saúde. 

REVISÃO DE LITERATURA: AMAMENTAÇÃO NO CONTEXTO DO COVID-19 

Luísa Lyrio Stábille, Gabriela Silva Moreira, Luciana Fernandes Castro, Caroline Ribeiro 

Castro Sousa, Junior Tadeu Borges Selegato, Kellen Cristina Kamimura Barbosa Silva 



Congresso Interligas de Ciência e Saúde (CICS) 
Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí 

12, 13 e 14 de Outubro de 2020 
 

 

Introdução: O Aleitamento Materno (AM) é essencial para o crescimento físico e 

desenvolvimento da criança, tendo um papel fundamental na diminuição da 

morbimortalidade infantil (SALVATORI et al.,2020). Com a chegada e propagação do 

SARS-CoV2 no Brasil, muitas mães infectadas interromperam o AM com receio de 

transmitir a doença através do leite para os seus filhos. Porém, a falta desse alimento 

pode comprometer o desenvolvimento saudável da criança, isto torna, relevante o 

conhecimento científico a respeito da promoção do AM por mães infectadas por SARS-

CoV2. Objetivo: Realizar levantamento bibliográfico para verificar a viabilidade da 

manutenção do AM em mães infectadas com SARS-CoV2. Método: Foi realizada 

busca nas plataformas PubMed, Scielo, Google scholar utilizando-se os seguintes 

descritores COVID-19, AM e neonatos. Foram encontrados 29 artigos, publicados entre 

os meses de janeiro a junho de 2020. Resultados: A COVID-19 é uma doença causada 

pelo SARS-CoV2. Os meios de transmissão incluem gotículas de saliva, aerossóis, 

fômites, via fecal-oral e transmissão vertical.  Caracteriza-se por uma inflamação 

sistêmica, variando de quadros assintomáticos até formas graves, com manifestação 

respiratória predominante. Afeta todas as faixas etárias, sendo mais leve em crianças 

(ALVAREZ et al.,2020). Em neonatos, DONG (2020) relatou a transmissão vertical do 

SARS-CoV2, que culminou em manifestação neurológica grave. Apesar de a via de 

transmissão transplacentária já ter sido documentada, inexistem estudos sobre a 

passagem viral pelo leite materno. MARTINS-FILHO (2020) demonstrou ausência de 

transmissão da doença por mães infectadas pelo COVID-19 que amamentaram seu 

filhos, visto que não foi identificado o RNA viral nas amostras coletadas do leite materno. 

Assim, conforme orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização 

Mundial de Saúde, em virtude dos benefícios da amamentação e da ausência de 

evidências científicas que comprovam a disseminação do COVID-19 pelo leite materno, 

essa prática, atualmente, não está proscrita, uma vez que seus benefícios superam os 

riscos de um possível contágio. Conclusão: Os achados da revisão demonstram que há 

necessidade de mais estudos a respeito desse assunto, visto que, o AM é o melhor 

alimento para o recém-nascido e, quando suspenso, gera drásticas consequências a 

curto e a longo prazo para a criança. 

Palavras-chave: Infecções por SARS-CoV2, aleitamento materno, recém-nascido 

 

AUMENTO DA PREVALÊNCIA DOS ÍNDICES DE SOBREPESO, OBESIDADE E 

OBESIDADE GRAVE NA INFÂNCIA 

Fyllipe Roberto Silva Cabral, Amanda Rocha Cardoso, Nathália Bandeira de Almeida, 

Edlaine Faria de Moura Villela 
  
Introdução e objetivos: A obesidade, fator de risco para diversas condições como 

hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia entre outras, se impera como uma das 



Congresso Interligas de Ciência e Saúde (CICS) 
Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí 

12, 13 e 14 de Outubro de 2020 
 

 

maiores problemáticas para a saúde pública na sociedade atual, com importante 

aumento da prevalência anualmente. Ademais, percebe-se que essa condição vem 

afetando cada vez mais indivíduos na base da pirâmide etária, desde a mais tenra idade, 

agravando ainda mais esse problema estrutural. Dessa forma, esse trabalho objetiva 

analisar os índices brasileiros de sobrepeso e obesidade infantil entre os anos de 2009 

e 2019. Material e métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo 

transversal. Os dados sobre o estado nutricional de crianças entre 5-10 anos de 2009-

2019 foram coletados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

utilizando os filtros: ano; idade; IMC por idade. Resultados: Em primeiro plano, foi 

notório o acréscimo do número de crianças analisadas no período estudado, sendo um 

valor total inicial de 242.582 crianças em 2009 e que chegou a 2.199.747 em 2019, 

revelando um expressivo aumento da coleta e notificação dos dados a respeito do estado 

nutricional por parte das equipes de saúde. Em relação ao sobrepeso, a prevalência 

inicial era de 13.82% e apresentou um rápido aumento até o ano de 2016 atingindo 

16.45% das notificações, e com queda discreta de 0.30% até o ano de 2019, totalizando 

15.95% ou 204.387 crianças. Os níveis de obesidade eram inicialmente de 6.35% das 

crianças analisadas e apresentaram crescimento contínuo até o ano final, estando então 

presente em 9.29% dos pacientes, representando 93.566 indivíduos. No tocante à 

obesidade grave, a prevalência em 2009 era de 3.22% atingindo até 4.79% das crianças 

em 2018, porém com decréscimo de 0.54% no ano posterior, finalizando com 

acometimento de 4.25% do grupo e um valor bruto de 93.566 crianças. Conclusões: O 

aumento dos casos de sobrepeso, obesidade e obesidade grave na infância são 

alarmantes frente a gravidade dessa problemática. Dessa forma, são imprescindíveis 

novas pesquisas sobre o tema para embasar a formulação de políticas públicas 

específicas que consigam mitigar o impacto dessa problemática de saúde pública na 

qualidade de vida. 

Palavras-chave: Obesidade infantil, Sobrepeso, Saúde pública 

 

IMPACTO DOS RECENTES SURTOS DE TOXOPLASMOSE NO BRASIL NA 

AMPLIAÇÃO DOS TESTES DE DIAGNÓSTICO EM NEONATOS 

Arícia Mota, Júlia Pires de Farias, Sara Alves França, Ana Elisa Pereira Braga, Gabriel 

Ramos Macedo Moraes, Mariana Bodini Angeloni 
  
Introdução e Objetivos: A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário 
(Toxoplasma gondii), que pode ser adquirida ou congênita. Nesse contexto, a 
toxoplasmose adquirida durante a gestação apresenta uma especial relevância, em 
razão dos danos causados ao desenvolvimento do feto. Dessa forma, diante dos 
recentes surtos dessa doença no Brasil, discute-se sobre a ampliação dos testes de 
triagem neonatal para a identificação da toxoplasmose congênita, o que pode contribuir 
para o aumento dos cuidados do neonato. O presente estudo tem por objetivo relacionar 
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em que medida a proporção e frequência dos recentes surtos de toxoplasmose 
impactaram na decisão do Ministério da Saúde em ampliar os testes para a zoonose em 
recém-nascidos e identificar a maior relevância em saúde no rastreio/controle da forma 
congênita da doença. Métodos: A elaboração deste estudo descritivo observacional 

baseou-se em dados obtidos pelo Ministério da Saúde do Brasil e literatura científica, 
usando bases de dados eletrônicos SciElo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Resultados: A toxoplasmose refere uma infecção que protagoniza surtos 
relevantes no Brasil. No ano de 2002, na cidade da Santa Isabel do Ivaí (PR), cerca de 
426 pessoas tiveram resultados sugestivos de infecção aguda confirmado. No ano de 
2006, houve em Goiás um surto, no qual cerca de 61 casos foram diagnosticados nas 
cidades de Goiânia, Inhumas e Pirenópolis. Em Santa Maria (RS), no ano de 2018, cerca 
de 617 casos foram indicados como suspeitos. A infecção apresenta consequências 
relevantes que podem ser evidenciadas a curto e longo prazo, tendo o seu controle por 
meio de medicamentos específicos. A transmissão que também se dá via 
transplacentária pode gerar desde abortos espontâneos e crescimento intrauterino 
restrito (CIUR) à encefalite, doenças neurológicas, distúrbios inflamatórios e 
anormalidades cardiovasculares que podem aparecer ao longo do crescimento. No 
entanto, o diagnóstico precoce, que é realizado pelos testes neonatal e pré-natal pode 
melhorar o prognóstico da infecção. Conclusão: A inclusão da toxoplasmose no 
Programa de Triagem Neonatal (PNTN) oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecerá redução da morbimortalidade e gerará melhor prognóstico. Essa realidade 
já presente em alguns estados brasileiros encontra-se motivada pelos benefícios aos 
recém-nascidos, capacidade de infraestrutura do SUS e relação custo/benefício do 
diagnóstico precoce favorável. 
Palavras-chave: rastreio, transmissão congênita, toxoplasmose. 

 

RELATO DE CASO SOBRE O USO DA ARTETERAPIA NO ENFRENTAMENTO DE 

DOENÇAS GRAVES/CRÔNICAS EM PACIENTES INFANTOJUVENIS. 

George Luiz Néris Caetano, Cleciane Santos de Sousa, Vitoria Reis Soares, Lucas 

Oliveira Torres, Shaylla Christina de Freitas Nóbrega, Ana Claudia Afonso Valladares-

Torres 
  
Introdução e Objetivos: As doenças crônicas e o câncer impactam significativamente a 

vida de crianças e adolescentes por elas acometidos. No Brasil, o câncer é a segunda 

causa de morte infantil e está associada tratamento invasivo, que gera angústia e medo 

nos pacientes e familiares. A produção artística favorece a expressão de emoções e de 

sentimentos subjetivos de maneira mais natural e espontânea. Assim, técnicas e práticas 

arteterapêuticas são utilizadas nas condutas de enfrentamento ao câncer e doenças 

crônicas, servindo como ferramenta de abordagem ante o sofrimento psíquico da pessoa 

acometida por uma patologia que infere na sua conjuntura biopsicossocial. O relato que 

segue tem por objetivo descrever a análise realizada por um estudo que se propôs avaliar 

as características dos Desenhos da Figura Humana, confeccionados por pacientes 
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infanto-juvenis acometidos por doenças crônicas e graves. Trata-se de um estudo 

descritivo, de abordagem qualitativa, realizado em uma Casa de Apoio à Pessoas com 

Câncer, onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas e um desenho-história, a 

partir do Desenho Projetivo da Figura Humana. A análise se deu a partir dos desenhos 

e da transcrição das narrativas obtidas pelas entrevistas. Relato de Caso: Participaram 

das ações e intervenções do estudo dezessete crianças/adolescentes em 

acompanhamento quimioterápico. A coleta de dados ocorreu de fevereiro a novembro 

de 2018 e as atividades foram realizadas de forma individual, com duração total de, 

aproximadamente, duas horas com cada participante. Realizou-se uma entrevista com 

os responsáveis (mães) para preencher o questionário sociodemográfico e clínico dos 

participantes; já com as crianças/adolescentes, os dados foram coletados por intermédio 

de um Desenho Estória a partir do Desenho da Figura Humana e, posteriormente, foi 

realizada uma entrevista por meio de um questionário sobre o desenho. A partir dos 

resultados obtidos na análise das entrevistas e dos desenhos realizados, obteve-se 

extrato para melhor intervenção terapêutica, reduzindo significativamente os impactos 

durante o enfrentamento biopsicossocial da enfermidade. Conclusão: A Arteterapia 

apresentou-se pontual no fortalecimento dos pacientes para o enfrentamento de doenças 

graves ou crônicas, ao despertar a atenção para a real necessidade de intervenção 

multidisciplinar, servindo como um eficaz instrumento rastreador de sofrimento psíquico 

e inadaptações ao tratamento. 

Palavras-chave: Arteterapia, Autoimagem, Oncologia Infanto-juvenil. 

 

IDOSOS HIPERTENSOS EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM UMA UNIDADE 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Nathalia Gregorio Barbosa Tavares, Marcella Hasmann Lanzoni, Marcela Bartolomeu 

Cantini, Fatima Arthuzo Pinto 

 
Introdução e Objetivos: As mudanças na faixa etária da população brasileira 

direcionam para transformações no perfil epidemiológico, indicadas pela elevação das 

doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Destaca-se a 

população idosa como a mais afetada e a baixa adesão ao tratamento medicamentoso 

como um dos principais agravantes. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi descrever 

o perfil de hipertensos idosos em tratamento medicamentoso em uma unidade de saúde 

localizada no município de São José dos Campos, identificando as causas da não 

adesão ao tratamento medicamentoso prescrito, seguido de uma proposta de orientação 

e promoção para garantir uma melhor adesão. Material e Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado em uma unidade de 
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saúde, localizada no interior do Estado de São Paulo, direcionado a população de 

hipertensos idosos cadastrados. Foi selecionado apenas uma microárea, uma vez que 

as pesquisadoras atuam nela. Durante o mês de maio de 2019 realizou-se o 

levantamento dos hipertensos cadastrados, leitura em prontuários e visitas 

domiciliares. Os dados foram separados e organizados pelo Windows Excel 2010 com o 

intuito de facilitar a visualização numérica das informações e de cumprir com o objetivo 

proposto. Resultados e Discussão: Dentre o total de hipertensos cadastrados, 

destacamos 122 hipertensos, sendo 92 (75%) de idosos e 2 (2%) de idosos analfabetos. 

Foi evidenciado que a dificuldade de adesão se associava a quantidade de 

medicamentos tomados diariamente em diferentes períodos, falta de apoio dos familiares 

e equipe e a dificuldade em realizar a leitura da prescrição médica. Diante do perfil 

analisado, foi sugerido uma proposta de intervenção aos idosos hipertensos em relação 

ao uso correto dos medicamentos e seus horários estabelecidos conforme prescrição 

médica. Tal proposta visou uma abordagem integral e efetiva, com o intuito de 

esclarecer, informar e incentivar os mesmos em sua autonomia e autocuidado, 

promovendo também uma participação ativa dos familiares e profissionais de saúde 

durante o acompanhamento do tratamento. Conclusão: Tal desafio demonstra a 

necessidade de os profissionais de saúde buscarem compreender, cada vez mais, os 

reais fatores que por vezes levam a atitudes não saudáveis pela população assistida, 

visando a inserção de métodos e estratégias educativas efetivas a fim de melhorar a 

qualidade da assistência prestada e fazer cumprir a equidade. 

Palavras-chave: saúde do Idoso, hipertensão arterial sistêmica, terapia medicamentosa 

 

HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A GESTANTES COMO ALTERNATIVA DE 

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: REVISÃO DE LITERATURA 

Lorem Stefany da Silva Pereira, Álvaro Luiz Fonseca Campos 
  
  

Introdução e objetivos: Historicamente, a negação de direitos às mulheres está 

presente em todas as esferas sociais, inclusive no que se diz respeito a direitos 

reprodutivos. Essa negação gera graves violações e danos pessoais; a violência 

obstétrica é uma expressão muito comum dessa recusa no meio médico. O presente 

trabalho tem por objetivo avaliar publicações científicas nacionais e internacionais 

recentes buscando demonstrar a necessidade do atendimento humanizado da gestante, 

desde o pré-natal até o puerpério, para a garantia da autonomia da mulher e, 

consequentemente, a prevenção da violência obstétrica. Material e métodos: Revisão 

bibliográfica na base de dados BVS com os descritores “parto humanizado”, “gravidez” 

e “violência”, buscando artigos completos disponíveis publicados entre 2015 e 2020 para 

fins de análise de literatura mais recente. De 39 resultados, foram incluídos 18 artigos 
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em português, inglês e espanhol e excluídos 21, duplicados ou que não possuíam 

enfoque na violência obstétrica. Resultados: Descreveu-se variadas formas de 

manifestação da violência obstétrica: moral, institucional física, sexual, e/ou verbal. A 

partir da hospitalização do parto, o protagonismo da mulher foi sendo esvaziado, o que 

a tornou objeto da intervenção dos profissionais e estabeleceu o médico como único 

detentor dos saberes relacionados ao nascimento. Como consequência, foi difundida a 

percepção de que a mulher seria incapaz física e psicologicamente de parir, tornando-a 

vulnerável a procedimentos invasivos e desnecessários sem sua ciência e/ou 

consentimento. Conclusões: A humanização do atendimento se coloca como 

ferramenta essencial para mitigar violências nos períodos pré e pós-parto. Algumas 

medidas se mostram eficazes no âmbito da humanização como: informar as gestantes 

sobre todo o processo de partejar, visto que o conhecimento é mecanismo de garantia 

da autonomia da mulher; prezar pela adoção de medidas e procedimentos baseados em 

evidências; oferecer acompanhamento integral a gestante e evitar intervenções 

desnecessárias que não tragam benefícios. A expressão ética e empática por parte do 

profissional no atendimento também é indispensável para um parto seguro e agradável. 

A humanização, portanto, se mostra como um importante recurso de combate à violência 

obstétrica, uma vez que coloca a mulher como protagonista e garante sua autonomia, 

seja através do letramento em saúde ou da prática ética e baseada em evidências por 

parte do profissional. 

Palavras-chave: parto humanizado, gravidez, violência 

 

OS DESAFIOS DA ACESSIBILIDADE DO IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Mariana Silva Almeida, Andreza Alves de Sousa, Ariany Vidal Alves, Lara Albuquerque 

Braga, Maria Helena Marque Magalhães, Gabriela Fernandes Oliveira Marques 
  
Introdução: A ascensão do número de idosos traz consigo uma mudança demográfica 

nacional e epidemiológica, necessitando-se de medidas mais eficazes para uma melhor 

acessibilidade dessa população ao serviço de saúde. Assim, este estudo objetiva 

caracterizar e avaliar a qualidade da atenção primária à saúde do idoso, sendo de 

extrema valia que exista o desenvolvimento de um maior número de pesquisas voltado 

a essa área. Métodos: Mediante uma revisão sistemática com buscas na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), abrangendo bases de dados, como SCIELO e LILACS. 

Utilizaram-se os descritores “atenção primária”, “acessibilidade do idoso” e “agentes 

comunitários de saúde”. As buscas foram limitadas por língua (inglês, português e 

espanhol) e por data de publicação (2016-2020). Resultados: Fizeram parte do escopo 

inicial desta revisão 21 artigos sobre o tema, que após critérios de exclusão foram 

reduzidos a dez artigos. Com este estudo, evidenciou-se um espectro variável de 
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obstáculos que se interpõem a um acesso de qualidade à Atenção Primária à Saúde, 

indo desde dificuldades no deslocamento até a insuficiência de recursos 

humanos. Conclusão: Apesar das estratégias implementadas para a melhoria da 

qualidade de atendimento da população idosa no âmbito da Atenção Primária, conclui-

se que deve haver um maior empenho governamental para melhorias no setor da 

saúde, seja com melhorias estruturais, seja com melhor treinamento dos profissionais 

das unidades, no intuito de um melhor atendimento aos idosos. 

Palavras-chave: idoso, acessibilidade, atenção primária à saúde 

 

REVISÃO DE LITERATURA: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O ACESSO 

AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Alexandre Marques Esteves, Carlos Henrique Gusmão Sobrinho, Maria Luiza Silva 

Teixeira, Nathália de Paula Silva 
  
Introdução e objetivos: A população em situação de rua no Brasil passa por 

dificuldades segundo os determinantes sociais da saúde. Seu processo saúde-doença 

é negligenciado nos aspectos biopsicossociais. Muitos relatam a carência de 

atendimento clínico rotineiro, sendo substituído pelas unidades de pronto-atendimento 

em situações de urgência e emergência. Além da admissão nesses serviços ser 

dificultada pela falta de estrutura e insumos, há ainda a necessidade de apresentação 

de documentos, padronização de formulários, a lida com o medo e insegurança de 

profissionais, bem como, o preconceito sofrido por não atender os padrões sociais pré 

estabelecidos. Avaliar na literatura como os determinantes do processo saúde-doença 

influenciam o acesso ao serviço de saúde da população em situação de 

rua. Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura de 16 artigos 

encontrados nas bases de dados Pubmed, Scielo, BVS e Periódicos CAPES. Os 

Descritores em Ciências de Saúde(DeCs) utilizados foram: “pessoas em situação de 

rua” AND “saúde” AND “processo saúde-doença” AND “Sistema Único de Saúde”. Os 

critérios de inclusão foram publicações em português e inglês feitas entre 2015 e 2020. 

Os critérios de exclusão foram artigos que estavam fora do recorte de tempo, ou não 

se relacionavam com o tema ou fora dos idiomas definidos. Resultados: A população 

em situação de rua tem sua saúde negligenciada, porém, serviços como os 

Consultórios na Rua (CnaR) buscam amenizar essa condição por meio de equipe 

multidisciplinar da Atenção Primária à Saúde(APS), específica para atender esse 

público. Suas ações destacam-se pela promoção do acesso à saúde, construção da 

longitudinalidade e equidade na prestação do atendimento integral na perspectiva da 

redução de danos e da clínica ampliada. Essas condutas, ainda não muito comuns no 

cotidiano das equipes de APS, buscam fortalecer os sujeitos como agentes ativos do 

seu processo de saúde-doença, valorizando a sua singularidade e subjetividade, já 
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que o objetivo não é o assistencialismo, mas sim a atenção e cuidados continuados 

para a resolução de diferentes demandas e necessidades, que muitas vezes requerem 

articulação intersetorial. Conclusões: A fim de superar as barreiras existentes nesse 

contexto social, é necessário apoiar e incentivar iniciativas que fortaleçam a população 

em situação de rua como sujeito de direitos, facilitem seu acesso aos serviços públicos 

e contribuam com a quebrem paradigmas da sociedade.  

Palavras-chave: Pessoas em situação de rua, Processo saúde-doença , Sistema Único 
de Saúde. 

 

QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Vanessa Bridi, Lysandra de Queiroz Cunha Barradas 
  
Introdução: A fibrose cística (FC) ou mucoviscidose é uma doença genética grave, 

autossômica recessiva que se manifesta em muitos pacientes nos primeiros anos de 

vida. Apresenta-se como uma patologia multissistêmica, causando complicações 

respiratórias, gastrointestinais e reprodutoras, além de acarretar problemas no fígado e 

nas células secretoras. Essa condição torna necessário um cuidado contínuo e complexo 

para a promoção da melhoria da qualidade de vida dos pacientes, principalmente para 

crianças e adolescentes. O objetivo desse trabalho é relatar por meio da literatura 

consultada, a qualidade de vida de crianças e adolescentes portadoras da fibrose 

cística. Métodos: Foram coletados artigos das bases de dados SciELO e Google 

Scholar que atendessem o objetivo do trabalho, utilizando como descritores: “qualidade 

de vida” e “crianças”, na série temporal 2015-2020. Resultados: A qualidade de vida 

(QV) de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é “a percepção do 

indivíduo tanto no contexto da cultura, na sua posição na vida e nos sistemas de valores 

que se insere, em relação as suas expectativas, objetivos, padrões e preocupações”. 

Partindo desta definição, vários estudos demonstram uma instabilidade na QV desses 

pacientes, principalmente no quesito peso, imagem corporal, alimentação e aptidão 

física. Em crianças, o impacto negativo se dá principalmente pela percepção da diferença 

entre elas e outras crianças: o cuidado redobrado nas brincadeiras, não poder correr e 

não poder utilizar seu tempo de forma livre, devido a diversas tarefas que devem ser 

realizadas em horários específicos. Já nos adolescentes, o tratamento implica maior 

impacto, visto que o mesmo interfere nas relações sociais e atividades, além do 

agravamento da doença ao longo do tempo e a preocupação com esse fato. Além desses 

fatores, a grande quantidade de medicamentos utilizados, a susceptibilidadea infecções 

respiratórias secundárias, a realização de procedimentos como a fisioterapia, a 

necessidade de atividades físicas moderadas e as consultas e internações causam 

grande desgaste físico e mental para as crianças e adolescentes. Conclusão: A 
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qualidade de vida das crianças e adolescentes com FC é afetada de diversas formas, 

sendo necessário que as famílias, a equipe multiprofissional e os colegas desses 

pacientes identifiquem as dificuldades apresentadas, a fim de ajudar estes a solucioná-

las, e os apoiem e incentivem durante o tratamento e nas suas diversas atividades.   

Palavras-chave: Fibrose Cística, Qualidade de Vida, Crianças 

 

RECONSTRUÇAO MAMÁRIA POR MEIO DO RETALHO TRANSVERSO DO 

MUSCULO RETO ABDOMINAL 

João Victor Alves Xavier, Giovanna Pereira Bertholucci, Guilherme Pazinato Ritter, 

Marília Teixeira de Moraes, Pedro Freire Guerra Boldrin, Paulo de Paula Piccolo 

 
Introdução: O tratamento cirúrgico em pacientes de reconstrução da mama após 

mastectomia é pautado em técnicas como o retalho do músculo reto abdominal 
transverso (TRAM) e suas variantes, unipediculado, bipediculado, livre e livre baseado 
em uma perfurante (DIEP) que sacrificam apenas pequena parte de tecido do abdômen 
inferior e diminuem potencialmente a morbidade da parede abdominal. O objetivo desse 
trabalho é compreender as complicações da reconstrução mamária por meio do 
TRAM. Métodos: Trata-se de revisão sistemática da literatura que visa compreender o 

TRAM. Os estudos foram selecionados na base de dado PUBMED, Scielo e Web of 
Science. Os descritores utilizados identificados por meio do Medical Subject Headings 
foram: “Transverse Rectus Abdominis flap” e “Breast reconstruction”. Obteve-se 71 
artigos, com apenas 6 selecionados, tendo em vista os critérios de inclusão: artigos 
disponíveis na íntegra em inglês e português nos últimos cinco anos, e que apresentaram 
metodologia de acordo com o objetivo do trabalho. No que tange aos critérios de 
exclusão: estudos realizados em animais, que pertençam à categoria de metanálise e 
revisão sistemática, e duplicados. Resultados: Os estudos revisados enfocaram na 

reconstrução mamária autóloga, cujo leito doador mais comum é o abdômen. Todos 
abordavam retalhos abdominais, como TRAM, DIEP, da artéria epigástrica inferior 
superficial (SIEA) e do latíssimo do dorso (LD). O TRAM foi abordado em 100% (n=6) 
dos artigos, e em 83,3% deles (n=5) analisou-se as complicações mamárias e 
abdominais, a necessidade de cirurgia secundária e a satisfação da paciente. Quanto às 
complicações pós-cirúrgicas, 33,3% (n=2) deles abordaram as abdominais, como 
hematoma, deiscência, infecção, necrose, seroma, hérnia e cicatriz hipertrófica. 
Demonstraram que o TRAM obteve menores taxas de complicações do leito doador 
(15,2%), em comparação com DIEP (27,9%) e SIEA (53,2%). Em 33,3% (n=2) dos 
artigos abordaram complicações mamárias, bem como sua classificação em precoce 
(perfusão inadequada, necrose ou cicatrização tardia) ou tardias (alterações do 
parênquima) e afirmaram ainda que os TRAM apresentaram os menores índices dessas 
complicações (19,6%). Conclusão: A reconstrução de mama pós mastectomia 
beneficia-se com a utilização de TRAM. A técnica é mais segura e visa evitar 
complicações pós-cirúrgicas abdominais, mamárias (precoces e tardias) e do leito 
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doador, sendo essas mais recorrentes quando há utilização dos outros retalhos 
abordados. 
Palavras-chave: mamoplastia, retalho miocutâneo, reto do abdome 

 

REVISÃO DE LITERATURA: DIAGNÓSTICO TARDIO DE TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES 

Andressa Oliveira Gomes, Iwry Alves Salgado, Monique Costa Dias, Luciana de 

Moraes Bernal Meneguini 
  
Introdução e objetivos: Segundo o DSM-5, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

caracterizado por prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação 

social, assim como por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades; os sintomas estão presentes desde o início da infância e prejudicam o 

funcionamento diário. Diante disso, o diagnóstico precoce desse acometimento é 

essencial para evitar um déficit no desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. 

Assim, este trabalho tem como objetivo apontar as principais causas do diagnóstico 

tardio de TEA no Brasil e suas implicações prognósticas na população. Métodos: Foi 

realizada uma revisão bibliográfica a partir dos descritores “autism spectrum disorder” e 

“late diagnosis” na base de dados PubMed e foram encontrados 146 artigos publicados 

entre 2015 e 2020. Desses, oito estudos foram selecionados para análise por 

apresentarem relação ao tema. Resultados: O diagnóstico precoce de TEA enfrenta 

problemas ao redor do mundo. No Brasil, a média de tempo entre a observação dos 

primeiros sinais atípicos e o diagnóstico formal de TEA é de três anos. Isso se deve, 

muitas vezes, a um subjugamento por parte dos médicos frente às preocupações 

apresentadas pelos cuidadores desses indivíduos, descartando a possibilidade de 

diagnóstico antes mesmo de uma avaliação dos fatores de risco. Tal ação causa um 

prolongamento da angústia parental e um atraso nas intervenções necessárias para 

melhor qualidade de vida do sujeito. Os artigos analisados apontaram que autistas com 

diagnóstico tardio têm interação social limitada, o que contribui para o desenvolvimento 

de comorbidades ao longo da vida, como transtornos psiquiátricos associados. Outra 

consequência observada foi o déficit intelectual em indivíduos diagnosticados 

tardiamente, algo não tão presente em observações feitas na população com 

acompanhamento especializado precoce. Isso indica que a falta de tratamento adequado 

na infância contribui para déficits cognitivos e sociais em momentos posteriores da 

vida. Conclusões: Por fim, conclui-se que há uma má identificação e condução de 

diagnóstico de TEA por pediatras no Brasil, o que pode levar a várias comorbidades 

psíquicas e sociais ao autista adulto, sendo necessária uma maior capacitação desses 

profissionais. Além disso, a produção de mais estudos relacionados ao tema faz-se 
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necessária, na medida em que a escassez desses contribui para a manutenção desse 

contexto. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Diagnóstico Tardio, Disfunção 
Cognitiva. 

 

USO DA TÉCNICA DE MODELAGEM NO APRENDIZADO SOBRE TRABALHO EM 

EQUIPE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Isabella Tirado Freire Lopes, Gerda Cecília Trombini Pimenta, Anderson Martins Silva 

 
Introdução e objetivo: A Estratégia Saúde da Família é uma política de reorganização 
do modelo assistencial no país e necessita de uma maior articulação entre os preceitos 
legais e as concepções teóricas sobre o trabalho em equipe. O objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência vivenciada pelos discentes do Curso de Fisioterapia da 
Universidade Federal de Alfenas durante a disciplina de Fisioterapia em Saúde Coletiva 
com o uso da técnica de modelagem com massa como estratégia de aprendizado sobre 
trabalho em equipe. Relato de experiência: A técnica foi conduzida pelo professor da 
disciplina e consistiu na divisão aleatória da turma composta por 23 alunos em quatro 
grupos – A, B, C e D. Os grupos trabalharam em locais diferentes, sem comunicação 
entre eles. Cada componente do Grupo A recebeu separadamente uma cartela, 
contendo o nome de um membro do corpo humano e em seguida foram orientados 
quanto a realização da tarefa. Já os componentes do Grupo B, C e D foram organizados 
em círculo com as massas de modelar dispostas no centro da mesa. Em seguida o 
professor distribuiu as cartelas contendo as mesmas informações para a realização das 
tarefas. No entanto, esse grupo conhecia o objetivo final da atividade que era a “produção 
de um boneco”. Após a execução das tarefas, os grupos foram reunidos novamente. O 
Grupo A produziu um boneco disforme e assimétrico como resultado da modelagem de 
partes construídas de forma fragmentada. O Grupo B, C e D apresentou como produto 
final um boneco simétrico e harmonioso devido à existência de comunicação entre os 
participantes, planejamento, liderança, organização, interação, divisão de tarefas, ajuda, 
união e trabalho em equipe, visando alcançar um objetivo final comum e conhecido pelos 
integrantes. Isso demonstra que um alto grau de interação e comunicação é essencial, 
de forma que não apenas as ações sejam compartilhadas, como também os núcleos de 
competência específicos sejam valorizados no cotidiano do saber e fazer de um trabalho 
multiprofissional a ser realizado na Estratégia Saúde da Família. Conclusão: A 

aplicação dessa técnica foi adequada para a vivência dos discentes com o tema “trabalho 
em equipe”. Concluiu-se que essa técnica é uma importante ferramenta a ser aplicada 
em processos de ensino-aprendizagem sobre o trabalho em equipe para os futuros 
profissionais que poderão estar inseridos em uma equipe multiprofissional da Estratégia 
Saúde da Família. 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Saúde Pública, Fisioterapia. 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTÁGIO DE 

FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA 

Anderson Martins Silva, Isabella Tirado Freire Lopes, Gerda Cecília Trombini Pimenta 
  
Introdução e objetivo: A fisioterapia atua na promoção, prevenção e reabilitação, em 

todos os níveis de atenção à saúde. Dentre as áreas de atuação, destaca-se a Saúde 

Coletiva. O objetivo deste trabalho foi realizar ações de promoção, prevenção e 

educação em saúde com os discentes no estágio de Fisioterapia em Saúde 

Coletiva. Relato de experiência: As ações foram propostas pelo professor responsável 

pelos estagiários de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas em um semestre. 

Participaram 15 estagiários divididos em 3 grupos, 12 profissionais de uma ESF, 18 

participantes dos grupos de práticas corporais, 20 usuários cadastrados na unidade, e 

aqueles atendidos individualmente (12) e no domicílio (19), 4 alunos de projetos de 

extensão e 3 residentes em Saúde da Família. Foram realizadas 4 atividades de 

promoção, prevenção e educação em saúde. Na primeira atividade, os alunos realizaram 

ação sobre “Prevenção de Quedas” em três cenários: “Sala de Espera”, com participação 

de usuários e profissionais; “Rodas de Conversa” nos grupos de práticas corporais e 

“Apresentação Individual” durante os atendimentos individuais e domiciliares. A segunda 

foi sobre “Vida Saudável”, com objetivo de estimular o autocuidado dos usuários. A ação 

contou com “check list de vida saudável”. Essa atividade contou ainda com “Sala de 

Espera” e “Roda de Conversa” nos grupos, com interação dos participantes. A terceira 

foi uma “Confraternização Junina”, com participação de 50 pessoas, com objetivo de 

realizar trabalho em equipe com os profissionais da unidade, capaz de aumentar o 

vínculo, socialização e lazer. A quarta atividade foi o “Dia da Saúde”, com participação 

de 60 pessoas, incluindo “Roda de Conversa” com os alunos sobre a importância e 

benefícios da prática de atividades físicas; orientações de saúde bucal com Dentista; 

meditação; acupuntura auricular; massagem; aferição de pressão arterial, orientações 

sobre benefícios das frutas com Nutricionista, e ao final, bingo e café saudável com frutas 

levadas pelos próprios participantes. Conclusão: Os resultados demonstram que é 

possível realizar ações de promoção, prevenção e educação em saúde no estágio de 

Fisioterapia em Saúde Coletiva. As ações podem estimular os alunos no aprendizado de 

conceitos de trabalho em equipe e vínculo, além da integração com os profissionais da 

unidade, projetos de extensão e residentes, realizando um trabalho multiprofissional. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Saúde Pública, Fisioterapia 
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A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL NO CONTEXTO DA 

TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Rafael de Melo Silva, Karoline Cordeiro Silva, Guilherme Pioli Resende, Danielle 

Santana Soares 

 
Introdução e objetivos: A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) é a 

consequência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Esse vírus tem 
tropismo específico para células que apresentam o antígeno de superfície CD4, cujos 
principais representantes são linfócitos T auxiliares e células do sistema macrofágico-
monocitário. No Brasil, dados epidemiológicos demonstram que a maioria dos casos de 
infecção pelo vírus em crianças menores de 13 anos de idade ocorreram por transmissão 
vertical. Apesar dos progressos na adesão às condutas recomendadas para a prevenção 
da transmissão vertical do HIV, lacunas importantes persistem na adesão das gestantes 
portadoras do vírus ao pré-natal e ao uso correto da terapia antirretroviral. Neste 

trabalho, objetiva-se relatar a experiência de profissionais da saúde em um serviço de 
atenção especializada no atendimento de crianças expostas ao HIV. Relato de 
Experiência: Durante a vivência profissional no serviço em questão, foi possível 
acompanhar famílias que seguiram à risca o tratamento e as condutas preventivas com 
o objetivo de evitar a transmissão vertical do HIV de gestantes positivas ao recém-
nascido, onde observou-se grande efetividade da terapia antirretroviral pré-concepção 
associada às medidas peri e pós-parto, possibilitado o parto seguro de crianças 
saudáveis. Conclusões: A adesão à terapia antirretroviral e o correto acompanhamento 

pré-natal de gestantes portadoras do HIV aliados à adoção das corretas medidas 
preventivas no atendimento ao trabalho de parto são elementos essenciais para evitar a 
transmissão vertical do vírus, viabilizando a gestação saudável e sem intercorrências 
nesses grupos populacionais. 
Palavras-chave: Transmissão Vertical, Vírus da Imunodeficiência Humana, Terapia 
Antirretroviral. 

 

TRATAMENTO COM DOSE CLINICA DE 5-FLUOROURACIL PROMOVE ESTRESSE 

OXIDATIVO NO CORAÇÃO E NO PULMÃO DE RATOS WISTAR 

Karile Cristina da Costa, Mariana Conceição da Silva, Lilian Catarim Fabiano, Pedro 

Luiz Zonta de Freitas, Carmem Patrícia Barbosa, Nilza Cristina Buttow 

 
Introdução e Objetivos: O 5-fluorouracil é um quimioterápico utilizado para o tratamento 
de tumores sólidos, sendo um antimetabólito que inibe a síntese de DNA e RNA. Porém, 
sua ação não é limitada a células tumorais, agindo também em células normais e 
ocasionando diversos efeitos colaterais, como o estresse oxidativo. A maioria das 
pesquisas que avaliam as ações do 5-fluorouracil são realizadas com altas doses, 
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contudo pouco se sabe sobre seus efeitos em dosagens mais baixas, como na dose 
clínica do fármaco. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da dose clínica 
de 5-fluorouracil sobre parâmetros oxidativos no coração e pulmão de 
ratos Wistar saudáveis. Material e Métodos: foram utilizados ratos machos, divididos 
em grupo controle (n=6) e tratado (n=6). O grupo controle recebeu solução salina e o 
grupo tratado a dose clínica recomendada de 5-fluorouracil: 15mg/kg por 4 dias 
consecutivos, seguidos de 6mg/kg por 4 dias alternados e 15mg/kg em última dose no 
14º dia. No 15º dia os animais foram eutanásiados e seus órgãos coletados, uma porção 
do pulmão e do ventrículo cardíaco foram congelados a -80°C para as análises de 
estresse oxidativo. Posteriormente, as amostras foram homogeneizadas em tampão 
fosfato de potássio 200 mM (pH 6,5), parte do homenato foi utilizado para a quantificação 
dos grupos sulfidrílicos não proteicos. O restante foi centrifugado e o sobrenadante 
utilizado para as técnicas de dosagem da superóxido dismutase, catalase, glutationa s-
transferase e a mensuração dos níveis de hidroperóxidos lipídicos. No GraphPad Prisma 
v.7.05, foi aplicado o Test t Student para dados paramétricos e teste Mann Whitney para 
não paramétricos. O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo. Resultados: O grupo tratado com 5-Fluorouracil, apresentou redução 

significativa na atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase, em ambos os 
órgãos, contudo a atividade da glutationa-S-transferase não apresentou alterações 
significativas. O coração e o pulmão de ratos tratados também diminuíram os níveis dos 
grupos sulfidrílicos não proteicos. Nesse grupo também houve aumento significativo dos 
hidroperóxidos lipídicos, evidenciando a peroxidação de lipídeos nos 
tecidos. Conclusões: o tratamento com dose clínica de 5-fluorouracil promove estresse 

oxidativo no coração e no pulmão. O uso de substâncias adjuvantes a quimioterapia 
visando reduzir o estresse oxidativo podem ser úteis para amenizar os efeitos colaterais 
desse fármaco. 
Palavras-chave: Antioxidantes, Peroxidação lipídica, Quimioterapia 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Adalberto Antônio de Oliveira Filho, Bethina Rosa Corrêa Chagas, Anderson Martins 

Silva 

 
Introdução e objetivo: No ano de 2007 foi lançado o Programa Saúde na Escola (PSE), 
visando integrar as políticas de educação com as políticas de saúde, com intuito de 
ampliar ações de saúde nas escolas da rede pública, praticando a prevenção e promoção 
de saúde, convergindo com os princípios e diretrizes da Atenção Primária à Saúde. O 
objetivo do trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos discentes do Curso de 
Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) durante o estágio de 
educação em saúde bucal, através de ações realizadas em uma escola do território de 
abrangência de uma Estratégia Saúde da Família. Relato de experiência: Foram 

realizadas atividades sobre cárie dental e escovação dental com alunos do 3º ano do 
ensino fundamental de uma escola municipal do sul de Minas Gerais. A ação foi realizada 
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com cerca de 34 crianças, que foram divididas em dois grupos (1 e 2). O grupo 1 recebeu 
instruções sobre escovação e uso do fio dental, com a utilização de manequins bucais 
infantis, após a instrução, o manequim foi repassado para que eles pudessem 
demonstrar o aprendizado, ao final foram instruídos que ao chegar em casa 
demonstrassem aos pais o que aprenderam. Com o grupo 2, foi realizado uma dinâmica 
semelhante à brincadeira da “amarelinha”, sendo denominada como “amarelinha 
odontológica”, que no lugar de números, possuíam alimentos ou objetos considerados 
“amigos” e “não-amigos” dos dentes, como o fio dental, escova de dente, creme dental, 
balas, doces, frutas e a cárie, ao final da dinâmica o vencedor seria aquele que acertasse 
e passasse apenas pelas “casas” onde encontrava-se as figuras consideradas como 
“amigos” do dente, até chegar ao final que foi denominado como “sorriso campeão”. Foi 
observado que as crianças compreenderam a importância da higienização bucal e 
demonstraram grande interesse em participar das ações através de atividades lúdicas. 
Ao final, os grupos foram reunidos novamente e transmitido um desenho educativo sobre 
saúde bucal e distribuídos kits de higiene oral contendo escova, creme e fio 
dental. Conclusão: Atividades de educação em saúde realizadas de forma lúdica foram 
efetivas na abordagem de estudantes com essa idade escolar. Realizar ações em 
escolas localizadas nas áreas de abrangências da Estratégia Saúde da Família 
demonstra a importância do uso desse espaço para a concretização da educação e 
promoção de saúde das crianças.  
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Saúde Pública, Odontologia 

 

UTILIZAÇÃO DA ARGILA VERDE NO TRATAMENTO DE ACNE E CICATRIZ DE 

ACNE - REVISÃO DE LITERATURA 

Débora Pereira Gomes do Prado, Isadora Barboza Silva, Dhullya Eduarda Resende 

Santos, Ivanildes Solange da Costa Barcelos 

 
Introdução e objetivos: A acne é uma disfunção estética que pode causar desconforto 

e descontentamento pessoal pois acomete, principalmente, a região facial. É 

caracterizada como uma inflamação de caráter crônico dos folículos pilossebáceos e 

está associada a fatores genéticos, hormonais e fatores extrínsecos, como estilo de vida 

e hábitos alimentares e afeta especialmente adolescentes e adultos jovens, de ambos 

os sexos. Este trabalho teve como objetivos avaliar a eficácia da argiloterapia e uso da 

argila verde no tratamento e melhoria de cicatrizes de acne. Métodos: Trata-se de uma 

revisão da literatura nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, empregou-se os 

descritores: tratamento, argila e acne na língua portuguesa. Os critérios de seleção 

adotados foram artigos científicos primários, de livre acesso e completos, publicados no 

período de 2015 a 2020. Os trabalhos selecionados foram analisados minunciosamente 

e os dados obtidos foram sintetizados. Resultados: Foram selecionados 10 artigos 

científicos publicados no Brasil, sendo 5 deles divulgados no ano de 2018. Os artigos 

demonstraram que a acne causa incômodo principalmente em mulheres, muitas das 
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vezes relacionadas a alterações hormonais durante a puberdade e a argiloterapia tem 

sido uma solução eficiente para o tratamento de inflamações na pele, manchas e 

cicatrizes. As argilas possuem ação anti-inflamatória, absorvente, antisséptica, 

analgésica, tonificante e cicatrizante, dentre outros benefícios. Sua origem determina os 

minerais dominantes da composição, garantindo diferentes propriedades e cores da 

argila. Especificamente, a argila verde é a mais utilizada para o tratamento e cicatrização 

de peles acnéicas, pois é capaz de limpar a pele, esfoliar e agir como um “peeling” suave 

na região tratada, sendo rica em muitos minerais, principalmente sílica, responsável 

pelas propriedades cicatrizante e anti-inflamatória. Conclusões: Essa revisão da 

literatura demonstrou que a argila verde promove resultados satisfatórios na melhoria do 

aspecto da pele e, consequentemente, da autoestima do indivíduo.   

Palavras-chave: Disfunções estéticas, argila verde, acne. 

 

ANÁLISE TEMPORAL DE NOTIFICAÇÕES DE HEPATITES VIRAIS DE 

TRANSMISSÃO PARENTERAL NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2017 

Vinícius Barros Chaves, Vinícius da Silva Oliveira, Marielly Augusto Silva, Amanda Inês 

da Silva Morais, Elmo Neto Marques Garcia, Érika Carvalho de Aquino 
  
Introdução e objetivos: No Brasil, mais de 98% dos óbitos por Hepatites Virais (HVs) 

de 1999 a 2018 foram causados por hepatites de transmissão parenteral (B, C e D). Isso 

se explica pela alta capacidade desses vírus levarem a insuficiência hepática fulminante, 

cirrose e carcinoma hepatocelular. Como a Organização Mundial da Saúde propôs 

redução de 90% das infecções e de 65% os óbitos por HVs de 2016 a 2030, mostra-se 

relevante a realização de estudos acerca desse grupo de doenças, sobretudo daquelas 

do subgrupo de transmissão parenteral. Assim, este trabalho visa avaliar a tendência das 

notificações de hepatites B, C e D nas Unidades Federativas (UFs) brasileiras. Material 

e métodos: Trata-se de um estudo ecológico que analisou as notificações entre 2009 e 

2018. As taxas foram calculadas a partir do quociente do número de notificações pela 

população total, seguido pela multiplicação por 100 mil habitantes.  Os dados foram 

coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e na População 

Residente Estimada para o Tribunal de Contas da União, ambos disponíveis no 

DATASUS. Foi realizada a regressão de Prais-Winsten utilizando o logaritmo das taxas, 

obtendo-se os coeficientes ? de inclinação da reta, com os respectivos p-Valores. A 

tabulação e os cálculos foram feitos no Excel, e as análises, no 

STATA. Resultados: Houve 335.604 notificações no período, sendo 154.111 (45,9%) 

de hepatite B, 178.783 (53,3%) de C e 2.710 (0,8%) de D. A Taxa Média (TM) nacional 

foi 16,71 notificações/100mil hab, sendo a maior TM observada no Acre (93,71 

notificações/100mil hab) (Razão de Prevalência = 5,61) e a menor no Piauí (2,84 

notificações/100mil hab) (RP = 0,17). O maior número de notificações (43.572) e a maior 
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taxa por 100 mil habitantes (21,14) ocorreram em 2016. Apenas o Acre apresentou 

tendência decrescente, enquanto dez estados (Rondônia, Pará, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul) 

apresentaram tendência crescente, e as demais 16 unidades, estacionária. Para o Brasil 

como um todo, encontrou-se tendência crescente. Conclusões: Observou-se que a 

maioria das UFs apresentou tendência crescente ou estacionária, (apenas o Acre 

apresentou tendência decrescente), o que resultou em uma tendência crescente para o 

país. Portanto, percebe-se a necessidade de intervenções para reverter esse 

crescimento, como o diagnóstico e o tratamento precoce de infectados, além de um 

maior incentivo à vacinação da população. 

Palavras-chave: Hepatite B, Hepatite C, Hepatite D 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTADO CIVIL MATERNO E ADEQUAÇÃO AO PRÉ-NATAL 

EM 2018 NO ESTADO DE GOIÁS 

Marielly Augusto Silva, Vinícius Barros Chaves, Vinicius da Silva Oliveira, Victor 

Dourado Áquila, Luís Henrique Candini1, Márcio Augusto Ferreira Rodrigues 
  

Introdução e Objetivos: O ciclo gravídico-puerperal tem melhores desfechos com um 

acompanhamento pré-natal (PN) adequado. No Brasil, há uma grande cobertura do PN, 

mas ainda existem entraves na maximização dessa taxa. Um deles é o estado civil da 

mãe que, por estar relacionado à sua situação pessoal, influencia a regularidade de idas 

ao acompanhamento do PN. Logo, este estudo tem como objetivo avaliar se existe 

associação entre estado civil materno e adequação ao PN no estado de Goiás em 

2018. Materiais e Métodos: Neste estudo ecológico coletou-se os dados de Nascidos 

Vivos (NV) no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Separou-se os NVs 

segundo o estado civil da mãe (Solteira, Casada ou União consensual). A adequação ao 

PN avalia o início e a quantidade de consultas, sendo dividida em: Não fez PN, 

Inadequado e Adequado. Dados de gestantes viúvas ou divorciadas, bem como PN não 

classificado foram desconsiderados. Utilizou-se o teste Qui-Quadrado com nível de 

significância de 5% para analisar se as variáveis estão associadas. A tabulação foi feita 

no Excel e a análise estatística, no software SPSS. RESULTADOS: Foram 

contabilizados no total 91.965 NVs, sendo 39.205 (42,6%) de mães solteiras, 37.395 

(40,7%) de mães casadas e 15.365 (16,7%) de mães em união consensual. Dentre todos 

os NVs, 68.604 (74,6%) tiveram pré-natal adequado. Entre as mães solteiras, 66,5% 

(Razão de Prevalência = 0,89; IC95% 0,88 - 0,90; p<0,001) dos NVs tiveram pré-natal 

adequado, enquanto que entre as casadas foram 84,5% (RP = 1,13; IC95% 1,12 - 1,15; 
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p<0,001) e entre aquelas em união consensual, 71,1% (RP = 0,95; IC95% 0,93 - 0,97; 

p<0,001). O Qui-Quadrado de independência mostrou correlação estatística entre o 

estado civil materno e a adequação quanto ao pré-natal (X²(4) = 3.482,1; 

p<0,001). Conclusões: Conclui-se, portanto, que ser mãe solteira, e todos os fatores 

sociais subsequentes, está associado à uma pior qualidade do PN no estado de 

Goiás.  As atitudes da gestante referentes ao PN são influenciadas positivamente ao 

receber cuidado e conforto durante a gestação, o que pode ser prejudicado com a 

ausência paterna. Além do incentivo à sua realização, o acompanhamento paterno ao 

PN materno vai além de vivenciar a gravidez da parceira: é compartilhar dúvidas e 

enfrentar medos, angústias e inquietações, provendo tranquilidade e esperança para si 

e sua companheira.  
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Atenção primária à saúde, Estado conjugal 

 

RETALHO DUPLO DE LIMBERG: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Valentina Veloso Arruda, Ana Karla Aguiar de Oliveira Lopes, Ana Beatriz Vieira Vilela, 

Pedro Freire Guerra Boldrin, Paulo de Paula Piccolo 

 
Introdução: O retalho de Limberg é um retalho cutâneo romboide de transposição, 
usado para reparo de defeitos em várias regiões do corpo, principalmente na face. Seu 
desenho é realizado criando um defeito em forma de rombo, ou seja, um paralelogramo 
equilátero, cujo tamanho depende da área onde será aplicada. As complicações, de uma 
forma geral, são de fácil manejo e tratadas conservadoramente, sem comprometimento 
dos resultados estéticos e funcionais. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura em que os estudos serão selecionados na base de dado PUBMED, Scielo e 
Web of Science em que foi grafado no extrator os descritores: “Limberg Rhomboid Flap" 
e " Pilonidal Sinus Disease". Utilizou-se como critério de inclusão: artigos disponíveis na 
íntegra na língua inglesa e portuguesa nos últimos cinco anos, e que apresentaram 
metodologia descrita e de acordo com o objetivo do trabalho. No que tange aos critérios 
de exclusão: estudos realizados em animais, que pertençam à categoria de metanálise 
e revisão sistemática, e duplicados. Resultados: A excisão do rombóide e a 
reconstrução com retalho de Limberg é o método mais vantajoso, em relação a outras 
técnicas, pois possui uma baixa taxa de recorrência (0,8-6%), além de apresentar 
aplicabilidade fácil, boa vascularização, melhora na transposição e um sítio cirúrgico 
mantido afastado do ânus, o que reduz o risco de contaminação. Entretanto, promove 
uma grande e larga cicatriz, devido à extensão do defeito na pele criado, sendo uma 
grande desvantagem do uso desse método. Dessa forma, as aplicações dos retalhos de 
Limberg sofreram alterações ao longo dos anos, principalmente no que tange ao sulco 
interglúteo, que se tornou lateralizado, a fim de diminuir a taxa de recorrência. Foi 
demonstrado que a recorrência da doença acometeu 2,7% dos indivíduos que realizaram 
o método de reconstrução com retalho de Limberg, 5,4% apresentaram dormência 
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temporária na área operada e em 2% foi observado corrimento temporário da ferida 61 
dias pós-operatório, em concordância, outro estudo, demonstrou que a taxa de 
recorrência quando usado o retalho de Limberg foi de 1,5%, enquanto que, usando um 
método conservador, a taxa subiu para 9,4%. Conclusão: O retalho duplo de Limberg, 
embora possa causar uma grande e larga cicatriz, é o método mais seguro e benéfico 
de reparo. Tais vantagens podem ser justificadas pelas baixas taxas de recorrência e 
complicações quando comparadas às dos métodos conservadores.   
Palavras-chave: Retalho duplo de Limberg, excisão cutânea, retalho romboide. 

 

MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM IDOSOS COM DIABETES MELLITUS 

Lorrany Cardoso de Carvalho Costa, Ana Vitória Machado Duarte 
  
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica sistêmica causada por 

deficiência herdada ou adquirida na produção de insulina pelo pâncreas, que comumente 

afetam os idosos devido ao aumento da prevalência de problemas micro e 

macrovasculares, na qual podem provocar repercussões na cavidade bucal. Sendo 

assim, os pacientes idosos diabéticos apresentam manifestações clinicas e 

sintomatologia bucal de acordo com o estágio clinico da doença, que depende do tipo de 

alteração hiperglicêmica, do controle do tratamento e do tempo decorrido do 

descobrimento da doença. O presente trabalho objetiva apresentar uma revisão de 

literatura, sobre as manifestações bucais nos idosos com Diabetes 

Mellitus. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura realizada através das bases de 

dados Lilacs e Scielo, sendo utilizados os descritores ‘’ Diabetes Mellitus’’, ‘’Idoso’’, 

Saúde bucal’’. Foram utilizados artigos publicados entre 2010 e 2020 que contemplavam 

a temática. Resultados: Os pacientes idosos são os mais acometidos por alterações 

fisiológicas, devido à diminuição natural das defesas do organismo. Os principais fatores 

relacionados ao aparecimento da Diabetes Mellitus são estresse, sedentarismo, 

alimentação com alto consumo de gorduras saturadas, alimentos industrializados, 

diminuição da atividade física, obesidade, entre outros.  As manifestações bucais em 

diabéticos citadas na literatura incluem: xerostomia, doença periodontal hipossalivação, 

candidíase, ardor bucal, língua geográfica, língua fissurada, líquen plano bucal, entre 

outros. A xerostomia é uma condição associada com a diminuição na quantidade de 

saliva produzida, estando relacionada a dificuldades na mastigação, deglutição, 

gustação e fala, resultando em uma dieta deficiente e má nutrição, o que leva o paciente 

à    incapacidade de manter adequadamente o nível de açúcar estável.  Conclusão: Em 

vista do apresentado, pode-se inferir que o cirurgião- dentista, diante do contingente de 

pacientes idosos, precisa estar apto a reconhecer as alterações fisiológicas do 

envelhecimento provindas do diabetes, oferecendo um tratamento que proporcione uma 

saúde bucal, garantindo uma melhor qualidade de vida e longevidade. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Idoso, Saúde Bucal. 
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CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

Cristiano Mendonça Sarkis, Marília Teixeira de Moraes, Luisa Teixeira Hohl, Dégila da 

Costa Cruz 

 
Introdução: A Cirurgia Micrográfica de Mohs (CMM) é uma técnica de remoção de 

tumores dermatológicos que consiste em uma série de etapas padronizadas, com 
controle histológico preciso e delimitação evidente das margens tumorais pelo cirurgião, 
por meio de análise de tecido congelado fresco, corte horizontal e mapeamento tissular. 
Essa técnica resulta em melhor coordenação e maior acurácia da correlação clínico-
patológica, sendo considerada uma modalidade segura, eficaz e econômica para excisão 
de neoplasias malignas cutâneas. O objetivo deste trabalho é compreender a abordagem 
da CMM. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura em que os estudos 
foram selecionados nas bases de dado PubMed, Scielo e BVS, sendo grafados no 
extrator os descritores identificados por meio do Medical Subject Headings: “Mohs 
Micrographic Surgery” e “Plastic Surgery”. Foram obtidos 24 artigos, dos quais 9 foram 
selecionados, tendo em vista os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na 
íntegra em inglês ou português nos últimos 5 anos e que apresentaram metodologia 
descrita e de acordo com o objetivo do trabalho. Foram excluídos os estudos realizados 
em animais, os que pertenciam à categoria de metanálise e revisão sistemática e os 
duplicados. Resultados: A CMM é utilizada na remoção dos principais tipos de tumores 
dermatológicos e de mucosas, especialmente em subtipos histológicos agressivos e 
localizados, como carcinoma basocelular, tumores recorrentes e tumores localizados em 
áreas críticas, como os perioculares. Um dos grandes benefícios desse procedimento é 
a preservação máxima de tecido saudável quando comparado a técnicas cirúrgicas 
convencionais. A CMM tem também a maior taxa estatística de cura para cânceres de 
pele não-melanoma em regiões sensíveis a cosméticos. Um grande estudo retrospectivo, 
que acompanhou 690 pacientes submetidos à CMM, elencou como principal tipo de 
tumor o carcinoma basocelular localizado na pálpebra inferior. Essa técnica também 
demonstrou excelentes resultados no tratamento de tumores agressivos de glândulas 
sudoríparas, os carcinomas microcísticos anexiais, reduzindo o risco de 
recorrência. Conclusão: A CMM é uma excelente técnica para o manejo de tumores 

dermatológicos, apresentando inúmeras vantagens frente a outras modalidades 
excisionais e reduzindo taxas de recidiva. A CMM constitui também a modalidade de 
escolha para procedimentos em áreas críticas. 
Palavras-chave: cirurgia plástica, neoplasias cutâneas, margens de excisão 

 

QUIMIOTERÁPICO 5-FLUOROURACIL ALTERA MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

NO TECIDO HEPÁTICO DE RATOS WISTAR 

Mariana Conceiçao Da Silva, Karile Cristina Da Costa, Pedro Luiz Zonta De Freitas, 

Lilian Catarim Fabiano, Stephanie Carvalho Borges, Nilza Cristina Buttow 
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Introdução e Objetivos: O 5-Fluorouracil é um quimioterápico bastante utilizado devido 

ao seu custo acessível, sua eficiência em uma amplitude de tratamentos neoplásicos e 
sua ação simultânea com outras drogas. A citotoxicidade do 5-Fluorouracil é 
relativamente alta, e alguns pacientes apresentam efeitos colaterais muito acentuados 
fazendo com que o tratamento tenha que ser interrompido. Por conseguinte, as ações 
adversas deste fármaco não são muito bem definidas no fígado, órgão responsável pela 
maior parte da metabolização do 5-Fluorouracil. A vista disso, este trabalho possui 
como objetivo avaliar os efeitos do tratamento com o 5-Fluorouracil em dose 
clínica sobre os marcadores inflamatórios do fígado de ratos saudáveis. Material e 
Métodos: Foram utilizados 14 ratos Wistar machos divididos em grupo controle e 
tratado. A administração do 5-Fluorouracil no grupo tratado foi realizada por via 
intraperitoneal com dose de 15 mg/kg por 4 dias seguidos, 6 mg/kg por 4 dias alternados, 
15 mg/kg no 14º dia, de acordo com informações do fabricante (Neugrast®).  Os animais 
controles foram tratados com veículo (solução salina 0,9%). Os animais foram 
eutanasiados 24 horas após a administração da ultima dose e o fígado foi coletado para 
avaliar a atividade enzimática das enzimas mieloperoxidase (MPO), N-acetil-
glicosaminidase (NAG), níveis de Oxido nítrico (NO) pelo método indireto (reação de 
Greiss) e interleucinas 1 (IL-1), 6 (IL-6) e 10 (IL-10). As análises estatísticas foram 
realizadas pelo teste t de Student. Resultados: a atividade enzimática de MPO e NAG, 

e os níveis de NO e IL-1 aumentaram significativamente no grupo tratado. A 
quantificação da IL-6 foi estatisticamente menor no grupo 5-Fluorouracil. Não houve 
diferença significativa na quantificação de IL-10 entre os dois grupos. Conclusão: O 
tratamento com o 5-Fluorouracil na dose clínica durante 14 dias causa inflamação no 
tecido hepático observado pelo aumento da maioria dos marcadores inflamatórios em 
ratos sadios.  Estas informações podem auxiliar na busca de um tratamento adjuvante 
visando amenizar e proteger o fígado dos efeitos deletérios deste quimioterápico. 
Palavras-chave: Citocinas, Toxicidade, Enzimas. 

 

RELEVÂNCIA DO GÊNERO SOBRE ÍNDICES DE TABAGISMO PASSIVO EM 

GOIÂNIA 

Celine Iris Meijerink, João Pedro Gambetta Polay, Yasmim Brick Santos, Adriana 

Fatima Menegat Schuinski 
  
Introdução e objetivos: O tabagismo é uma prática extremamente prejudicial à saúde, 

não só de quem fuma ativamente, mas também das pessoas que convivem com o 

fumante. Estudos demonstram que o tabagismo passivo provoca aumento de 30% nas 

chances de desenvolver câncer de pulmão, 23% nas doenças cardiovasculares e 

também outras morbidades decorrentes das substâncias tóxicas presentes no cigarro. O 

objetivo do presente estudo foi comparar as taxas de fumantes passivos entre homens 

e mulheres no estado de Goiás, verificando se há relevância do gênero nessas taxas. . 

Material e Métodos: Esta pesquisa fundamentou-se nas repostas encontradas no 

questionário governamental VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção para 
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doenças crônicas por Inquérito Telefônico) para o ano de 2019, disponível na plataforma 

DATASUS. Foram analisados dados referentes ao tabagismo passivo em tabelas e 

gráficos, com maior enfoque nas comparações entre os gêneros. Resultados: O 

tabagismo em homens assume valores mais altos em Goiânia em comparação às 

mulheres, com 14% de fumantes entre aqueles maiores de 18 anos contra 4% da 

população feminina. No entanto, os dados se invertem quando é considerado o 

tabagismo passivo, já que este, nos domicílios, afeta 9% das mulheres comparado a 6% 

dos homens residentes em Goiânia. Conclusões: Em virtude dos resultados da 

presente pesquisa, observa-se que apresar de serem minoria entre os fumantes ativos, 

as mulheres são mais expostas às substâncias tóxicas do tabaco pelo tabagismo passivo 

quando comparadas aos homens, principalmente em ambiente doméstico. Assim, é 

necessária a criação de políticas públicas que não só desestimulem o tabagismo, mas 

que protejam as pessoas que convivem com tabagistas das toxinas presentes na fumaça 

do cigarro. 

Palavras-chave: Cigarro, Gênero, Tabagismo passivo. 

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL, 

REVISÃO DE LITERATURA 

Laryssa Cristina Terra Sousa, Ana Júlia Chaves Ferro, Antônio Carlos Ferreira Tonhá, 

Lara Costa Martins, Marcus Vinícius Santos do Nascimento, Danielly Christine Vargas 

de Espíndula Leite 

 
Introdução e objetivo: A população em situação de rua (PSR) é caracterizada, segundo 

a Secretaria Nacional de Assistência Social, como um grupo populacional heterogêneo, 
em condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de 
habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como moradia e 
sustento, temporária ou permanentemente. Essa acepção social favorece a persistência 
de doenças e o frequente abandono do tratamento, impulsionado pela pobreza e 
dificuldade de acesso a medicamento e atendimento médico. Logo, objetiva-se descrever 
as condições de assistência à saúde da PSR no Brasil e compreender as 
vulnerabilidades como importantes fatores de risco para patologias. Métodos: A partir 

da base de dados PubMed, encontraram-se 35 artigos utilizando os descritores 
Homeless Persons AND Delivery of Health Care AND Brazil, em que foram incluídos 
aqueles que correspondem aos objetivos da revisão. Resultados: A PSR é, mormente, 
composta por pessoas do sexo masculino, desempregadas, solteiras, de pobreza 
severa. Dessarte, a PSR vive em estado de fragilidade social em acesso e tratamento à 
saúde, e sua má higienização corrobora a debilidade para doenças, entre as quais 
destacam-se tuberculose; ISTs; doenças de pele; úlcera de membros inferiores; 
problemas psiquiátricos; uso abusivo de álcool e outras drogas; e exposição a vírus como 
o Covid-19. Assim, o Ministério da Saúde, em 2009, criou a Política Nacional para a 
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População em Situação de Rua (PNPSR) e, em 2012, o Consultório na Rua (CnR). 
Porém, persistem dificuldade de acolhimento na UBS de referência, precariedade de 
limpeza e de estrutura física destinada ao CnR. Ainda, os profissionais de saúde, 
comumentemente, desconhecem as particularidades do grupo, são incompreensíveis 
sobre o processo saúde-doença, não reconhecem os direitos da PSR e ignoram os 
determinantes de saúde. Ademais, a não identificação da PSR dificulta a continuidade 
no tratamento de saúde. Conclusão: Portanto, nota-se que urge a busca por novas 

alternativas que efetivem a PNPSR. É primordial que haja identificação da PSR e 
acolhimento na UBS com estrutura física direcionada, preservando a equidade. Por fim, 
visto que as ações em saúde oferecidas a PSR são sobretudo higienizadoras ou 
assistencialistas dada a marginalização que a acomete, os profissionais de saúde devem 
ser capacitados frente às particularidades desse grupo, o que possibilitará a 
compreensão do processo saúde-doença e sua complexidade. 
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua, Assistência à Saúde, Brasil 

 

HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUDOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

PSICO DOUTORES 

Marcus Antonio Medeiros de Souza, Juhlly Araújo de Oliveira, Julyete do Nascimento 

Silva, Maria Kércya Nunes Moura, Tamires Santos Novais, Fernanda Cristina Nunes 

Simião 
  
Introdução e objetivos: O ambiente hospitalar, apesar de ser destinado ao cuidado, 

acaba tornando-se, muitas vezes, um lugar estressante e desconfortável para pacientes 

e acompanhantes devido à quebra em suas rotinas. A partir dessa problemática, o 

Projeto de Extensão “Psico Risos: uma proposta de humanização no setor pediátrico”, 

formado por discentes de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, embasa-se 

nos princípios da Política Nacional de Humanização e realiza visitas semanais à Pediatria 

de alguns hospitais do interior alagoano. Seu principal objetivo é amenizar o sofrimento 

gerado pela hospitalização e contribuir com o processo de recuperação da saúde. A partir 

de um olhar para a singularidade de cada pessoa inserida no contexto hospitalar, os 

discentes se caracterizam de Psico Doutores e utilizam-se da ludoterapia como 

ferramenta para a promoção de um ambiente mais acolhedor e humanizado, visando a 

facilitação da interação entre pacientes, acompanhantes e profissionais. Relato de 

Experiência: A cada visita ao Hospital, um grupo de cerca de 10 discentes se caracteriza 

de palhaços e realiza atividades lúdicas e artísticas, como desenhos, pinturas, 

brincadeiras, jogos, contação de histórias, dramatizações e músicas, bem como oferece 

uma escuta qualificada de modo a contribuir para atenuar o sofrimento gerado pelo 

processo de hospitalização. Através dessas ações, visa-se respeitar a autonomia de 

cada criança, facilitar o seu processo de hospitalização e favorecer o seu 

desenvolvimento. Para isso, trabalha-se com as crianças e seus acompanhantes noções 
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de higiene, hábitos saudáveis de alimentação e a importância da ingestão de 

medicamentos necessários ao tratamento, contribuindo, assim, para a sua recuperação. 

Um dos principais resultados observados nas intervenções é a facilitação da socialização 

entre pacientes, acompanhantes e profissionais, utilizando o riso como mediador dessas 

relações. Além disso, percebe-se que a oferta de uma escuta qualificada proporciona ao 

discente o exercício da criatividade e de um olhar empático e acolhedor, que são 

habilidades importantes para a sua futura prática profissional. Conclusão: O projeto 

demonstra-se eficiente tanto em amenizar o estresse do ambiente hospitalar, trazendo 

inúmeros benefícios para pacientes, acompanhantes e profissionais, quanto em 

contribuir para a formação dos discentes envolvidos em sua execução, ampliando seus 

conhecimentos e contribuindo para a sua construção profissional. 

Palavras-chave: Humanização em assistência, Psicologia, Ludoterapia. 

 

USO DE INIBIDORES DA DPP-4 POR PACIENTES PORTADORES DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2: HÁ RELAÇÃO COM A OCORRÊNCIA DE DOENÇA 

CARDIOVASCULAR? 

Felipe de Andrade Bandeira, Izadora Rodrigues da Cunha, Larissa Alves Peixoto, 

Breyner Rodrigues da Silva Júnior, Michelle Rocha Parise 
  
Introdução e objetivos: Estudos atuais evidenciam a ocorrência de doenças 
cardiovasculares (DCV) em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
descompensada por longos períodos. Sendo assim, a busca por agentes antidiabéticos 
orais que mantenham o nível glicêmico controlado e que, ao mesmo tempo, possam 
reduzir a manifestação de DCV, é crescente. A “Food and Drug Administration” (FDA) 
vem exigindo a comprovação de que as drogas antidiabéticas orais ao menos não 
acarretariam malefícios pela possibilidade de aumento de eventos cardiovasculares em 
pacientes com DM2. Nesse viés, inúmeros antidiabéticos orais recentes passaram por 
testes em pacientes com DCV preexistentes ou com risco acentuado de desenvolvê-las 
na forma crônica e grave. Os inibidores da dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) são 
antidiabéticos recentes que provaram estabilizar os níveis glicêmicos a longo prazo e 
não foram associados à hipoglicemia ou ganho de peso. No entanto, dúvidas ainda 
persistem em relação ao seu uso e a sua contribuição na manifestação de DCV em 
pacientes com DM2. Assim, objetivamos comparar os desfechos cardiovasculares 
associados à utilização ou não de inibidores de DPP-4 por pacientes portadores de 
DM2. Métodos: A partir da base de dados “PubMed” foram selecionados artigos, 

publicados entre 2018 e 2019, que compararam o uso de inibidores de DPP-4 e a 
ocorrência de DCV em pacientes com DM2. Os descritores utilizados foram: “inibidores 
de dipeptidil peptidase 4 e diabetes mellitus tipo 2", "inibidores de dipeptidil peptidase 4 
e diabetes mellitus e sintomas cardiovasculares”, “inibidores da dipeptidil peptidase 4 e 
doença cardiovascular”, “inibidores da dipeptidil peptidase 4 e cardíacos”, “inibidores da 
DPP-4 e diabetes mellitus”. Resultados: A análise das publicações selecionadas 
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sugeriu que os inibidores de DPP-4 não se associam ao agravamento de eventos 
cardiovasculares, visto que hospitalizações por insuficiência cardíaca e complicações 
como: Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto do miocárdio e morte cardiovascular 
foram manifestadas em níveis similares tanto por pacientes com DM2 em uso de 
inibidores da DPP-4 quanto por aqueles que não utilizavam tal classe de 
fármacos. Conclusões: A análise das publicações demonstrou que o tratamento com 
inibidores de DPP-4 não elevou significativamente a sintomatologia cardiovascular em 
pacientes com DM2, sugerindo que esses medicamentos possam ser seguros em se 
tratando do aumento do risco de eventos cardiovasculares. 
Palavras-chave: Inibidores da Dipeptidil Peptidase IV, Diabetes Mellitus, Doenças 
Cardiovasculares. 

 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR ASMA NA INFÂNCIA, NO 

ESTADO DE GOIÁS, ENTRE 2010 E 2019 

Laura Araújo de Carvalho, Filipe Teixeira Borges Neves, Bárbara Araújo de Carvalho 

 
Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela 
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, 
reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se clinicamente por 
episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à 
noite e pela manhã ao despertar. Essa doença é considerada, atualmente, um problema 
de saúde pública no mundo, e se constitui em uma das causas mais comuns de procura 
por atendimento pediátrico não programado. Objetivo: Analisar a morbidade da asma 
nas faixas etárias de menor de 1 ano, de 1 a 4 anos e de 5 a 9 anos no estado de Goiás 
nos anos de 2010 a 2019. Métodos: Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, 
sendo coletados dados anuais do Departamento de Informação e Informática do SUS 
(DATASUS) para o período entre 2010 e 2019, do estado de Goiás. Resultados: A partir 
da análise de dados de morbidade hospitalar do Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), entre os anos de 2010 e 2019, em Goiás, foi 
possível observar uma significativa redução no número de internações por asma nas 
faixas etárias menor de 1 ano, 1 a 4 anos e 5 a 9 anos de 86,01%, de 77,44% e de 
66,67%, respectivamente. Houve 13 361 internações, sendo que o ano de 2010 
apresentou o maior índice de morbidade e o ano de 2019 apresentou o menor índice 
para todas as faixas etárias analisadas. A faixa etária de 1 a 4 anos foi responsável pelo 
maior número de casos de asma entre as faixas etárias analisadas no período, 
contabilizando 6 914 internações. Ademais, o sexo que apresentou o maior número de 
internações foi o sexo masculino, representando 60,85% dos casos em menores de 1 
ano, 57,13% em crianças de 1 a 4 anos e 58,35% na faixa etária de 5 a 9 anos. 
CONCLUSÃO: Diante do que foi analisado pode-se concluir que, no período de 2010 a 
2019, houve uma redução no número de internações por asma em crianças no RN, 
possivelmente devido à melhor compreensão da doença por parte de seus responsáveis 
e à maior distribuição de medicamentos para os pacientes asmáticos graves. Além disso, 
constatou-se uma maior prevalência do sexo masculino em asmáticos menores de 1 ano 
até 9 anos nesse estado, configurando-o um fator de risco para a asma na infância. 
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Palavras-chave: Asma, Infância, Epidemiologia 

 

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E MORTALIDADE DAS INFECÇÕES POR DENGUE EM 

GOIÁS 

João Pedro Gambetta Polay, Yasmim Brick Santos, Celine Iris Meijerink, Adriana 

Fatima Menegat Schuinski 
  
Introdução e objetivos: A dengue é uma arbovirose, a qual tem o mosquito 

Aedes aegypti como vetor. A sintomatologia dessa enfermidade comumente inclui febre 

alta, mialgias e cefaleia. Quadros mais graves dessa doença podem levar a alterações 

sanguíneas, manifestadas pelo choque, dispneia e hemorragias, condições em que há 

mais risco à vida do paciente, sobretudo nos idosos. Ambientes quentes, úmidos e com 

alta urbanização são mais propícios à disseminação desse transmissor. O objetivo do 

presente estudo é analisar a prevalência de casos notificados, o número de óbitos por 

dengue em Goiás, no ano de 2019, e estabelecer correlações com a faixa 

etária. Material e Métodos: Os dados foram coletados através do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificações (SINAN), disponíveis no DATASUS. Para as 

informações referentes à dengue registradas no estado de Goiás, em 2019, foi aplicado 

o filtro “faixa etária”, além da verificação do número de óbitos por essa infecção, 

analisando a prevalência dessa moléstia no local e período citados. Resultados: Para o 

ano analisado, foram observadas 122531 notificações de dengue em Goiás, sendo o 

terceiro estado brasileiro com mais casos em 2019, superado apenas por Minas Gerais 

e São Paulo. As maiores taxas ocorreram nas faixas etárias dos 20 aos 39 anos e dos 

40 aos 59 anos, apresentando, respectivamente, 47736 e 32479 casos. Sobre a 

mortalidade por dengue, este estudo analisou a ocorrência de 81 óbitos, sendo esse 

desfecho mais observado nas faixas etárias dos 40 aos 59 anos e dos 70 aos 79 anos, 

com 20 e 17 óbitos, respectivamente. Conclusões: Os valores demonstram que há uma 

elevada prevalência de dengue em Goiás, sendo necessárias medidas que reduzam 

essa doença. As condições climáticas do estado de Goiás favorecem a proliferação do 

Aedes aegypti, além das características urbanas das cidades desse estado, ocorrendo, 

proporcionalmente, mais óbitos entre os idosos. Assim, ações comunitárias de inspeção 

e políticas informativas continuamente empregadas à população fazem-se necessárias 

para erradicar a dengue. 

  
Palavras-chave: Dengue, Mortalidade, Prevalência 



Congresso Interligas de Ciência e Saúde (CICS) 
Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí 

12, 13 e 14 de Outubro de 2020 
 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE PARASITOSES: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Vitória Caroline dos Santos de Souza, Merivalda Vasconcelos Lobato, Andressa Karen 

Rodrigues Dantas, Keury dos Reis Valente, Aline Carvalho da Silva, Mírian Letícia 

Carmo Bastos 
  
Introdução: Atividades de educação em saúde são uma alternativa para conscientizar a 

população sobre doenças parasitárias. Diante disso, existe o profissional enfermeiro 

como um dos responsáveis por orientar os pacientes. Entretanto, tal assunto é pouco 

abordado, e é necessário que a sociedade saiba a importância desse profissional no 

controle de doenças. Nesse contexto, realizou-se uma atividade recreativa com uso de 

balões e palestra sobre doenças parasitárias (o que são, alguns exemplos, formas de 

contrair e formas de prevenir) e a importância do enfermeiro nesse processo de 

prevenção. Esse projeto tem como objetivo explanar para a população a importância do 

profissional enfermeiro na prevenção das doenças parasitárias. Relato De 

Experiência: A ação em saúde mostrou-se satisfatória, uma vez que o público presente 

demonstrou interesse em relação ao tema abordado realizando perguntas e relatando 

experiências já vividas com profissionais enfermeiros na assistência à saúde. Os 

participantes, no geral, demostraram afeição com o trabalho do enfermeiro e o 

consideram importante na prevenção de doenças parasitárias. A ação ofereceu aos 

pacientes a oportunidade relatar experiências já vividas com os profissionais enfermeiros 

na atenção básica e sanar dúvidas que surgiram no momento da 

palestra. Conclusão: Concluímos que importância do enfermeiro na prevenção de 

parasitoses foi reconhecida pelos usuários do sistema de saúde público que estavam 

presentes no local. Também evidenciamos que ações de educação em saúde 

são estímulos os acadêmicos, pois permitem que o conhecimento adquirido na academia 

seja propagado para a comunidade. 

Palavras-chave: Parasitoses, Importância do enfermeiro, Prevenção 

 

A ELABORAÇÃO DO LUTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

Maria Kércya Nunes Moura, Marcus Antonio Medeiros De Souza 

 
Introdução: O luto é um fenômeno inerente à condição humana, uma reação natural e 
necessária que, diante das medidas de combate ao novo coronavírus, sofreu bruscas e 
repentinas mudanças em relação às perdas por falecimento. Levando isso em 
consideração, este trabalho objetivou compreender como o impedimento de rituais 
fúnebres tradicionais impactam na elaboração do luto e como essa elaboração tem sido 
realizada nesse atual contexto. Métodos: Para isso foi realizada uma pesquisa 
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bibliográfica a partir da base de dados Google Scholar, utilizando as seguintes palavras-
chave: luto, pandemia, Covid-19 e rituais fúnebres. Resultados: Os achados obtidos 
apontaram que a impossibilidade de realizar os tradicionais cortejos fúnebres apresenta 
o potencial de agravar a situação de vulnerabilidade emocional dos sujeitos que 
perderam seus entes queridos, gerando insatisfação e intensificando fenômenos como 
tristeza, ansiedade, estresse e insônia. Verificou-se, também, que o luto é influenciado 
por fatores biológicos, econômicos e relacionais, sendo vivenciado de maneira individual 
e que, frente aos impedimentos gerados pela pandemia, precisou ser reinventado. Nessa 
medida, defendeu-se que as atuais tecnologias da comunicação auxiliam na construção 
de ritos de despedidas alternativas, tanto de caráter individual quanto comunitário, nas 
quais, através de telefonemas, cartas, mensagens de texto, áudios e memoriais online é 
possível trocar palavras de apoio, demonstrar afeto e estabelecer contato humano, 
mesmo que os participantes estejam fisicamente distante. Conclusão: Dessa maneira, 

é possível vislumbrar que, embora a pandemia da Covid-19 tenha trazido consigo 
implicações de cunho coletivo, a elaboração do luto é vivenciada de maneira singular e 
subjetiva e as tecnologias da comunicação enquanto agente mediador de contato 
possibilita novos modos de senti-lo, elaborá-lo e recriá-lo. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavirus, Luto, Tecnologia da Informação. 

 

MOVIMENTOS ANTIVACINA: A RECUSA DAS VACINAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

NA SAÚDE 

Stéfanne Rodrigues Rezende, Emilly Emanuella Oliveira Santos, Luiza Helena 

Angarten Ferraz de Camargo, Ivanildes Solange da Costa Barcelos 
  
Introdução: A imunização é um dos métodos mais seguros e eficazes para prevenir a 

infecção e a disseminação de doenças infecciosas na população. No Brasil, há 

programas do governo para tornar as vacinas acessíveis a todos, por conseguinte, a 

diminuição dos efeitos prejudiciais causados por patógenos. No entanto, uma parcela da 

população é contrária às imunizações, fato que gerou várias polêmicas e prejuízos 

consideráveis aos programas de vacinação em várias partes do mundo. Nesse sentido, 

o movimento antivacinação foi inserido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

seu relatório, como um dos dez maiores riscos à saúde mundial. Os objetivos desse 

trabalho foram revisar e identificar os motivos alegados pelos movimentos antivacinas e 

as consequências da recusa vacinal. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

baseado em produções científicas selecionadas nas bases de dados do Google 

acadêmico, SCIELO e PUBMED nos idiomas português e inglês, publicados entre os 

anos de 2009 e 2019 com os descritores: antivacina, movimento antivacina e 

imunização. Resultados: Foram selecionados 12 artigos, onde constatou-se que 

campanhas publicitárias antivacinas, principalmente disseminadas em mídias sociais e 

sem caráter científico, as chamadas “fake news", contribuíram para a evasão da 

população, especialmente de crianças, ao calendário de vacinação e favoreceu o 
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ressurgimento de casos de doenças imunopreveníveis como o sarampo. Os estudos 

também demonstraram que houve falhas na divulgação de campanhas de vacinação. 

Esses fatores colaboraram para o reaparecimento de doenças infecciosas, como o 

sarampo e a coqueluche. Percebeu-se uma ascensão do movimento antivacina no 

cenário global e no Brasil. Indícios apontam diversos fatores como fomentadores desse 

fenômeno, sendo eles o medo dos efeitos adversos, o radicalismo religioso e falta de 

comunicação e informações fidedignas sobre vacinas. Conclusão: Dessa forma, os 

movimentos antivacinas foram responsáveis pelo aumento da recusa vacinal. Sugere-se 

que os profissionais da saúde sejam incentivados a desenvolverem métodos de 

intervenção junto à sociedade afim de combater os argumentos desses movimentos e 

obter adesão adequada às campanhas de vacinação. 

Palavras-chave: efeitos adversos, imunização, programas de vacinação. 

 

PERCEPÇÃO DAS GESTANTES ASSISTIDAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

Letícia Tavares Damaceno, Paula Hiromi Omoto Anabuki, Patricia Bossolani Charlo 
  
Introdução: Sabe-se que existe um déficit na qualidade de vida dentro do presídio, para todas 
as detentas, visto que as penitenciárias não possuem estruturas para suportar a grande 
demanda. Com isso, aumenta-se a vulnerabilidade e a propagação de doenças, intensificadas 
na gestação. A enfermagem é peça fundamental para a divulgação de informações de 
promoção e prevenção à saúde, a fim de prevenir agravos durante o processo 
gestacional. Objetivo: Compreender a percepção de mulheres em processo gestacional 

privadas de liberdade, frente a assistência oferecida em uma penitenciária do Sul do 
Paraná. Métodos: Estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa. A coleta de 

dados foi efetuada via áudio chamada, gravadas e transcritas na íntegra, posteriormente 
analisadas por meio de Bardin. Os critérios de inclusão foram mulheres em processo 
gestacional, maiores de 18 anos e capazes de responder as perguntas. A pesquisa aconteceu 
após a autorização do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) protocolo nº 16.217.930-
6 e com aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos CAAE nº 
26888719.7.0000.5539. Resultados: Participaram do estudo 11 mulheres em processo 

gestacional, com idades entre 21 e 28 anos, todas são multigestas com média de 3 filhos 
nascidos vivos, sendo a maior via de parto à natural que corresponde a 73%. No que diz 
respeito ao nível de escolaridade, são poucas as que possuem o ensino médio completo, 
quando questionadas, relatam que apesar de terem frequentado a escola, não chegaram a 
concluir os estudos. Diante da leitura detalhada das entrevistas, permitiu-se identificar a 
percepção das gestantes descritas em três categorias, elas contemplam a estrutura física 
demonstrando a percepção das gestantes frente ao ambiente em que estão inseridas, a 
alimentação oferecida pelo sistema e assistência prestada pela equipe de saúde 
prisional. Conclusão: A pesquisa contribuiu para aumentar o conhecimento científico e social 
sobre uma temática ainda escassa. Levando em consideração os fatores relatados, o 
atendimento demonstra-se insuficiente na percepção das gestantes, devido à falta de 
atendimento especializado com equipe multiprofissional, aliada a fatores dietéticos que não 
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satisfazem as necessidades nutricionais e as barreiras causadas pela inserção no ambiente 
prisional. 
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, População privada de liberdade, Gestantes. 

 

LASERTERAPIA E FOTOBIOMODULAÇÃO EM LESÃO TRAUMÁTICA DE PACIENTE 

COM PARALISIA CEREBRAL: RELATO DE CASO 

Gabriela Rodrigues Silva de Morais, Bianka Fernandes Delmônico, Andréia Diniz Dias, 

Virgílio Moreira Roriz, Cerise de Castro Campos, Francine do Couto Lima Moreira 
  
Introdução e objetivos: A encefalopatia crônica não-progressiva ou paralisia cerebral 

(PC) compreende um conjunto de distúrbios neurológicos do Sistema Nervoso Central. 

Apesar do caráter não progressivo, é caracterizado principalmente por alterações no 

desenvolvimento postural, rigidez muscular e limitações da motricidade. Essa desordem 

é resultante de uma injúria irreversível que atinge o cérebro em formação (congênita) ou 

infantil (adquirida), antes da completa maturação do Sistema Nervoso Central, podendo 

estar associada a fatores pré, peri ou pós-natais. Esse trabalho tem como objetivo relatar 

o caso de um paciente com PC, que possuía extensa lesão traumática no lábio inferior 

devido à instalação de prótese fixa e seu tratamento contemporâneo com laserterapia e 

fotobiomodulação. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 49 anos, com 

encefalopatia crônica não progressiva, decorrente de anóxia durante o parto, 

apresentava um quadro de ampla lesão traumática no lábio inferior, em razão da 

instalação de prótese fixa na região dos dentes 33-43, a qual estava alterando a 

alimentação e o comportamento do paciente. Foi solicitada a remoção da prótese e o 

tratamento da lesão realizado com terapia de fotobiomodulação e cirurgia a laser. Foram 

realizadas 4 sessões de terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), para 

descontaminação da lesão e estimulação da cicatrização, e cirurgia a laser para remoção 

de tecido necrótico presente na lesão. Após a primeira sessão de fotodinâmica 

antimicrobiana, a mãe relatou melhora na alimentação e comportamento do paciente. 

Em 20 dias, com todas as sessões executadas, foi observada completa cicatrização da 

lesão. Conclusão: A terapia de fotobiomodulação associada à cirurgia a laser foi 

bastante eficiente no tratamento da lesão labial traumática do paciente com paralisia 

cerebral, devolvendo saúde bucal e qualidade de vida.  

  
Palavras-chave: Paralisia Cerebral, Terapia a Laser, Odontologia. 
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CRIAÇÃO DE ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS PARA O MANEJO DA 

TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

Giuliana Moura Marchese, Geovanna Camargo Salazar, Karoline Mariane Julião, 

Rafaella Lorrayne Aquino Neto, Gabriela Arantes Araujo, Mariana Bodini Angeloni 
Introdução e objetivos: A toxoplasmose é um problema de saúde pública mundial. A 

transmissão ocorre pelo contato com fezes de felídeos, ingestão de alimentos 
contaminados e via transplacentária, associada a abortos, lesões oculares e 
neurológicas ao feto. Tanto profissionais de saúde quanto gestantes devem ser bem 
orientados para a prevenção da doença e realização do correto diagnóstico a fim de 
minimizar lesões. Apesar de existirem protocolos do Ministério da Saúde sobre o tema, 
eles mostram-se desatualizados. Portanto, o objetivo desse trabalho foi evidenciar o nível 
de conhecimento dos profissionais de saúde quanto à doença e criar algoritmos 
diagnósticos capazes de auxiliá-los. Material e Métodos: O projeto foi conduzido por 

uma docente e discentes do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, em 
Unidades de Atenção Primária a Saúde do município, entre 2019 e 2020. Foi investigado 
o conhecimento dos profissionais sobre a toxoplasmose gestacional e congênita 
utilizando questionários. Após análise das respostas, foram realizadas capacitações com 
esses profissionais e algoritmos diagnósticos foram elaborados, para facilitar e aprimorar 
o atendimento às gestantes, otimizando o diagnóstico da toxoplasmose gestacional e 
congênita. Resultados: Observou-se significativa desinformação dos profissionais, com 
70% apresentando dúvidas sobre as formas de transmissão. Desses, 30% respondeu 
ser possível a contaminação através de fezes de animais que não felídeos e 30% 
acreditava que somente gatos poderiam se infectar com o parasito. Do total, 25% afirmou 
que evitar o consumo de carne crua/mal cozida não seria uma forma de prevenção e 
100% acreditava que a gestante infectada preconcepção teria proteção total contra a 
doença, apesar de estudos relatarem a possibilidade de reativação da doença materna 
crônica e de reinfecção por cepas distintas. Por fim, 95% afirmou utilizar cartilhas e 
protocolos do Ministério da Saúde para se manter atualizados sobre doenças infecciosas 
na gestação. A partir desses dados, foram elaborados 3 fluxogramas diagnósticos, sendo 
2 voltados para a toxoplasmose gestacional e 1 para diagnóstico em 
neonatos. Conclusões: Portanto, ao verificar a falta de informações dos profissionais de 

saúde sobre a doença, ficou evidente a necessidade de ações educativas para profilaxia 
da toxoplasmose congênita, além da importância de criação de algoritmos que 
possibilitem a ampliação do rápido e correto diagnóstico e início precoce do tratamento. 
Palavras-chave: Toxoplasmose Congênita, Saúde Pública, Educação. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: CIRURGIA BARIÁTRICA E SEUS IMPACTOS SOBRE A 

SAÚDE BUCAL DE PACIENTES 

Rúbia Helena de Paiva Buratto, Maria Vitória de Sá Zeferino, Gisele Maria Campos 

Fabri 
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Introdução: A cirurgia bariátrica é a intervenção frequentemente utilizada em quadros 

de obesidade. Esse procedimento melhora consideravelmente as condições sistêmicas 
do paciente, entretanto impactos negativos na saúde bucal podem ser visualizados, 
principalmente em relação ao aumento de desgaste dentário. Assim, o objetivo desta 
revisão é analisar a correlação entre a realização da cirurgia bariátrica e sua repercussão 
na saúde bucal. Métodos: Realizaram-se buscas nas bases de dados Pubmed e Scielo, 
considerando o período de 2011 a 2020, utilizando as palavras-chave: “bariatric surgery”, 
“oral health” e “tooth wear”. Resultados: Observou-se que problemas de saúde bucal 
auto relatados são mais comuns em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica do que 
em pacientes obesos e pessoas saudáveis ??com peso normal. Essas condições bucais 
podem ser percebidas devido às alterações metabólicas e comportamentais em relação 
à dieta e higiene bucal. Desse modo, pacientes bariátricos parecem ser mais suscetíveis 
à cárie, erosão dentária, aumento da taxa de fluxo salivar e alterações do padrão ósseo 
alveolar. O desgaste dentário após essa intervenção cirúrgica pode estar relacionado ao 
aumento do refluxo gastroesofágico. Estudos têm mostrado a associação entre desgaste 
dentário, refluxo gastroesofágico e cirurgia bariátrica, e também apontaram que o 
desgaste é mais prevalente entre indivíduos submetidos ao BGYR (Bypass gástrico em 
Y de Roux), sendo as superfícies incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores 
as mais afetadas. A cirurgia bariátrica, entretanto, é importante e promove 
consequências positivas como controle da diabetes, da apneia e melhora da autoestima, 
que tornam os pacientes menos susceptíveis à outras complicações na cavidade oral, 
como xerostomia e doença periodontal. Conclusão: Constatou-se que a condição bucal 
do paciente pode modificar-se após a cirurgia bariátrica devido aos efeitos adversos que 
causam alterações na cavidade oral. Nessa perspectiva, uma equipe multiprofissional é 
importante para promover um tratamento adequado. Cabe ao profissional de saúde a 
tarefa de informar ao paciente bariátrico sobre essas possíveis consequências, além de 
orientá-los sobre as medidas profiláticas para prevenir a progressão das manifestações 
orais e dentais associadas à cirurgia. Faz-se necessário pesquisas futuras com a 
intenção de monitorar e confirmar a condição de saúde bucal nesses pacientes ao longo 
do tempo. 
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, saúde bucal, desgaste dentário 

 

ENSINO DE AURICULOTERAPIA PARA ESTUDANTES DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

Thais Caroline Batista Dantas, Mônica da Silva-Nunes 
  
Introdução e objetivos: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

foi aprovada no Sistema Único de Saúde em 2006. A auriculoterapia faz parte dessas 

práticas, sendo um sistema de diagnóstico, tratamento e prevenção utilizado para 

encontrar doenças através do exame do pavilhão auricular, e considera o pavilhão como 

um microssistema, onde cada ponto da orelha tem relação com um ponto cerebral que 

está ligado a determinado órgão. Esse trabalho tem como objetivo relatar as experiências 

no ensino de auriculoterapia para acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do 
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Acre (UFAC). Relato de Experiência: Em março de 2019, foi feito um curso teórico-

pratico sobre auriculoterapia para alunos de Medicina da UFAC. Posteriormente, os 

alunos tiveram a oportunidade de realizar atendimentos de auriculoterapia no Hospital 

do Idoso, supervisionados e acompanhados pelo médico responsável. A maioria dos 

pacientes relatava melhora a partir da segunda sessão, sendo a maior parte das queixas 

voltadas para dor crônica, ansiedade e depressão. Em seguida, foi realizado um 

ambulatório na UFAC para atendimento dos estudantes de medicina, sendo o 

atendimento efetuado pelos alunos que concluíram a formação anterior. No formato de 

uma Liga Acadêmica, foram realizadas aulas teóricas semanais de auriculoterapia, com 

discussões de casos clínicos, proporcionando um ambiente que favorecia a consolidação 

dos conhecimentos adquiridos, e de trocas de experiência e aprendizado, além de sanar 

eventuais dúvidas. Em setembro de 2019 houve o segundo curso de auriculoterapia, do 

mesmo formato do anterior, com a presença de monitores que haviam realizado o 

primeiro curso e participaram das práticas nos ambulatórios. Nesse momento ocorreu 

uma etapa fundamental para o conhecimento, os alunos que em um primeiro momento 

eram participantes do curso, passaram a transmitir o conhecimento adquirido, não 

deixando durante esse processo, de adquirir mais entendimento. Conclusão: Os alunos 

relataram a vivência de experiências onde puderam ver como essa prática acontece na 

realidade, observaram a eficácia pelos relatos de melhoras dos pacientes, o atendimento 

mais humanizado e a grande procura pelo atendimento. Além disso, observaram como 

a auriculoterapia melhora a qualidade de vida dos pacientes. O ensino dessa prática 

impactou positivamente na vida acadêmica e na vida profissional dos alunos, que não 

possuem a auriculoterapia na grade curricular. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Auriculoterapia, Educação Médica. 

 

FOLICULITE DECALVANTE: DIFICULDADE DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 

Lucas Pablo Almendro, Thais Caroline Batista Dantas, Ianca Rangel Ribeiro, Luis 

Fernando Borja Gomez 
  
Introdução e Objetivos: A foliculite decalvante (DF) é uma alopecia neutrofilica 

cicatrizante com lesões pápulo-pustulares perifoliculares dolorosas e recorrentes que 

acometem frequentemente jovens adultos e de meia idade, preferencialmente do sexo 

masculino e em afrodescendentes. Alguns casos podem possuir sangramento 

espontâneo, dor, prurido e ardência regional o que dificulta estabelecer um tratamento 

focado na prevenção dos sintomas, sabendo que não existe conduta específica de 

melhora duradoura devido à escassez de dados de efetividade. Descrever um caso de 

DF com dificuldade terapêutica e de zelo médico na cidade de Campo Grande - 

MS. Relato de Experiência: AHA, 48 anos, sexo feminino, aos 33 anos surgiu a primeira 

lesão de tamanho próximo a 1 cm no vértice craniano apresentando prurido moderado 
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com evolução descamativa. Em 2005 foi consultada por um dermatologista recebendo o 

diagnóstico de seborréia e em 2006 procurou uma segunda opinião, este solicitou uma 

biopsia para análise laboratorial com laudo para inflamação folicular cicatricial, o 

tratamento foi: Bactrim® por 6 meses, uso de shampoo anticaspa e raspar o cabelo, não 

havendo boa efetividade na consulta. Procurou outro especialista em 2008 apresentando 

várias lesões com sangramento e tecido fibroso, sendo solicitado outra biopsia com laudo 

para dermatite perivascular associada a foliculite sem malignidade, tendo como 

medicação: cetoconazol shampoo e Roacutan® por 3 meses, logo após houve a 

evolução do caso clínico para ressecamento de córnea e conjuntivite viral. Retorna em 

2013 a outro dermatologista que reanalisou seus lados de biopsia e  tendo como 

diagnostico líquen plano e como terapia uso de plaquinol® oral por 1 ano e 

acompanhamento profilático com oftalmologista de 3 em 3 meses, houve progressão 

com estabilização do quadro mas sem remissão, a conduta então mudou para uso de 

loções tópicas nas lesões e foi orientada procurar um subespecialista. Tal especialista 

muda a hipótese para DF após nova biopsia e orienta uso de Roacutan® por 6 meses e 

loção tópica com acompanhamento laboratorial mensal, quadro evolui com regressão e 

nova conduta com Bactrim F® e gerenciamento de stress. Conclusão: Nota-se a 

dificuldade real de encerrar o diagnostico como estabelecer uma terapia que consiga a 

remissão desse processo patológico. 

Palavras-chave: Continuidade da Assistência ao Paciente, Foliculite, Dermatopatias. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: USO DO CANABIDIOL NA EPILEPSIA REFRATÁRIA. 

Ádrya Natálya Chaves Ribeiro da Silva, Ágatha Lorrany da Silva Malta, Ítalo Dantas 

Vanderlei, Letícia Garcia Chacon 
Introdução: A epilepsia é uma neuropatia, onde os pacientes possuem predisposição 

para crises epilépticas espontâneas e recorrentes. Estima-se que mais de 70 milhões de 
pessoas sofram de epilepsia e aproximadamente 30% são resistentes aos 
medicamentos convencionais. Portanto, existe a necessidade de outras opções 
terapêuticas. Ademais, alguns componentes da planta Cannabis possuem propriedades 
antiepilépticas, como o Canabidiol (CBD). O canabidiol não exerce efeitos psicoativos e 
mostrou propriedades antiepilépticas tanto em estudos pré-clínicos como clínicos, 
possuindo ainda, ações anti-inflamatórias, antitumorais e induzindo neuroproteção. Têm-
se como objetivo reunir e analisar conhecimentos sobre os potenciais efeitos do 
canabidiol no tratamento da epilepsia refratária, com intuito de facilitar o encontro de 
informações sobre o assunto. Método: A partir da base de dados ''PubMed'' foram 

selecionados artigos, entre 2016 e 2019, que correspondem aos objetivos do trabalho. 
Os descritores utilizados foram "cannabidiol" e "epilepsy". Resultados: O canabidiol é 

capaz de controlar a epilepsia tanto em adultos quanto em crianças. Há efeitos 
interconectados que ocorrem no cérebro de indivíduos epilépticos, como aumento da 
neurotransmissão glutamatérgica, neuroinflamação e estresse oxidativo. O CBD é capaz 
de reduzir esses efeitos, pois diminui a disfunção mitocondrial e a inflamação causada 
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por citocinas. O canabidiol também é capaz de inibir a expressão proteica da 
glicoproteína P, envolvida na aquisição de resistência aos antiepilépticos. Essa 
glicoproteína em excesso gera baixa penetração dos medicamentos, ou seja, infere-se 
que o canabidiol poderia ser usado como terapia adjuvante com outros medicamentos 
antiepilépticos, melhorando a biodistribuição e o acesso ao sistema nervoso central. 
Ademais, o canabidiol possui um potencial neuroprotetor, uma vez que atrasa a 
epileptogênese e reduz a excitabilidade neuronal, o que poderia ser útil para gerenciar 
também outros distúrbios cerebrais. Conclusão: A eficácia do canabidiol não foi 
comprovada em ensaios clínicos significativos. Portanto, mais estudos pré-clínicos e 
clínicos são necessários para avaliar melhor o perfil terapêutico potencial do CBD na 
epilepsia, embora os dados disponíveis sejam promissores. 
Palavras-chave: canabidiol, crise epiléptica, epilepsia resistente a medicamentos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA 

DESENCADEADA POR HIPERCOAGULABILIDADE PROVOCADA PELA COVID-19. 

Ágatha Lorrany da Silva Malta, Ádrya Natálya Chaves Ribeiro da Silva, Ítalo Dantas 

Vanderlei, Letícia Garcia Chacon, Mônica Angélica Carreira Fragoso 

 
Introdução: A Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) é uma síndrome 

adquirida, caracterizada pela ativação da coagulação, que ocasiona produção e 
deposição de fibrina nos microvasos. O estado pró-trombótico, precedente da 
coagulação, é denominado Coagulopatia Induzida pela Sepse (SIC) e associa-se às 
infeccções causadas pelo coronavírus. Uma das causas de óbitos pela COVID-19 
relaciona-se ao desenvolvimento de coagulopatias. O objetivo desse trabalho é reunir e 
analisar conhecimentos relacionados à coagulação intravascular disseminada e o quadro 
clínico desencadeado pelo SARS-CoV-2. Método: A partir de base de dados ''SCIELO'', 
''PubMed'' e ''MEDLINE'', foram selecionados artigos, entre 2019 e 2020, que 
correspondem aos objetivos do trabalho. Os descritores utilizados foram "disseminated 
intravascular coagulation” e "COVID-19''. Resultados: O coronavírus desencadeia um 

processo inflamatório e trombótico, relacionado ao aumento de citocinas inflamatórias e 
distúrbios de coagulação com predisposição à hipercoagulabilidade. As células 
mononucleares interagem com plaquetas e ativam a cascata da coagulação, induzindo 
à inflamação, através da ligação da trombina e do fator tecidual aos receptores ativados 
por protease e ligação da fibrina ao Toll-like 4. A coagulopatia induzida pela sepse é uma 
resposta inflamatória sistêmica, podendo causar lesão endotelial, aumento de trombina 
e redução da fibrinólise endógena, precedendo a CIVD. A ativação das células 
inflamatórias ocasiona liberação de citocinas pró-inflamatórias, seguida por 
comprometimento das vias normais da coagulação e da fibrina. O dímero-D, produzido 
pela fibrinólise, aumenta com a exacerbação da infecção pelo coronavírus e pode ser 
visto nos casos graves de coagulação. Na fase da doença em que ocorre a síndrome do 
desconforto respiratório agudo e agravo do padrão radiológico, o dímero-D eleva-se, 
induzindo o óbito dos pacientes acometidos pela COVID-19, como avaliado em 
indivíduos com pneumonia causada pelo vírus.  Conclusão: O coronavírus ativa 
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inflamação e trombogênese. Há correlação entre a hipercoagulabilidade e o 
agravamento da COVID-19, onde a SIC e/ou coagulação intravascular disseminada 
estão presentes nos casos fatais. Recomenda-se a terapia anticoagulante para pacientes 
graves com critérios de SIC ou aumento de dímero-D. Deve-se realizar mais estudos 
prospectivos, para compreender o papel dos anticoagulantes na prevenção de 
complicações da COVID-19. 
Palavras-chave: coagulação intravascular disseminada, COVID-19, trombofilia 

 

CAUSALIDADES DA EVASÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR 

Viniccius Marques Fernandes Mozer, Ana Karyna Felix Lopes, Débora Pinheiro 

Martins, Rayanne Emily da Silva Reis, Thallysson Carvalho Barbosa 

 
Introdução: A tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa causada pelo 
microorganismo Mycobacterium tuberculosis. Sua transmissão se dá de forma direta, por 
via aérea. Apontada como um sério problema de saúde pública, está relacionada à 
pobreza, à superpopulação e à falta de acesso a medidas básicas de saúde. Seu 
tratamento é ambulatorial e está disponível na Rede Básica de Atendimento. Mesmo com 
medidas terapêuticas e preventivas presente, foram registrada 4.490 mortes em 2018, 
evidenciando um dos principais obstáculos para diminuir esse indicador, a evasão ao 
tratamento. Este trabalho buscou identificar as principais causas de abandono ao 
tratamento pelos pacientes, cuja identificação e sumarização se mostram de grande 
importância às políticas de saúde pública. Visto que, tais dados são uma ferramenta ao 
planejamento de medidas que objetivam aumentar a adesão dos pacientes. Métodos: 
Através das plataformas Scielo, Pubmed e Google scholar foram incluídos estudos 
datados de 2016 a 2020 que avaliaram e catalogaram causalidades do crescimento da 
evasão ao tratamento de pacientes diagnosticados com tuberculose. Resultados: As 

principais dificuldades impostas ao tratamento são relacionadas tanto ao paciente, 
quanto à terapêutica. Dentre os principais fatores ligados ao portador da doença, 
encontram-se o uso de drogas ilícitas, o alcoolismo e o tabagismo, que acabam por 
interferir no tratamento. Além disso, o fator socioeconômico também é preponderante, 
uma vez que afeta o acesso aos serviços de saúde e a informações sobre a doença e 
suas intervenções terapêuticas. Dentre os fatores de abandono referente à terapêutica, 
destaca-se a melhora repentina dos sintomas logo após o início do tratamento, dando 
falsa sensação de cura, apesar do paciente ainda estar bacilífero. O desenvolvimento de 
reações adversas ao uso dos medicamentos também corrobora para a descontinuidade 
do tratamento, assim como a falta de comunicação da equipe de saúde, entre os 
profissionais e com o próprio paciente. Conclusão: Apesar da tuberculose ser 
considerada uma doença grave, a chance de cura é de quase 100% cumprindo o 
tratamento. Adiciona-se a isso o fato de que a correta execução do esquema terapêutico 
evite a formação de bacilos multirresistentes. Elaborar estratégias com a participação de 
uma equipe multidisciplinar que visem informar e acompanhar o paciente em situação de 
vulnerabilidade psicológica e socioeconômica é fundamental para minimizar e/ou 
combater a evasão ao tratamento. 
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Palavras-chave: Tuberculose, Pacientes Desistentes do Tratamento, Pneumologia 
Sanitária. 

 

OBESIDADE, ALTERAÇÕES GENÉTICAS E HEREDITARIEDADE: UMA REVISÃO 

DA LITERATURA 

Diogo Freitas Melo, Ana Gabriela Pereira Freitas, Gabriel Neil Cruvinel, Fábio Morato 

de Oliveira 
  
  
Introdução: Obesidade é uma condição médica na qual o acúmulo de tecido adiposo 

traz prejuízos à saúde individual. Vários podem ser os fatores relacionados a essa 
comorbidade. Entretanto, o componente genético mostra-se severamente impactante 
neste contexto. Assim, o objetivo deste trabalho é a análise da influência de fatores 
genéticos associados ao desequilíbrio energético com resultado na 
obesidade. Métodos: Foram selecionados para o desenvolvimento desta revisão, 
artigos publicados entre 2004 e 2012 nas bases de dados “LUME UFRGS” e “SciELO”. 
Os descritores utilizados foram “obesidade” e “genética”. Resultados: A partir de 
estudos com gêmeos, observou-se que o risco de obesidade é 2,5 a 4 vezes maior se 
um dos pais for obeso. Por outro lado, o risco torna-se 10 vezes maior se ambos os 
pais forem obesos. Ademais, em outro estudo verificou-se que fatores genéticos 
apresentam mais influência do que os fatores ambientais sobre o IMC até os 18 anos 
de idade. Essa predominância genética também foi mostrada em gêmeos idênticos aos 
21 anos, criados juntos ou separados, sendo 2,5 a 5 vezes maior em gêmeos 
monozigóticos do que em dizigóticos. Investigações com modelos animais 
evidenciaram mutações monogênicas em genes cujos loci possuíam homologia com o 
genoma humano, em ratos fenotipicamente obesos. Do ponto de vista do mapeamento 
genético, verificou-se que ratos obesos cuja mutação se encontrava no cromossomo 6 
murino desenvolviam-se com ausência de leptina, ou presença de leptina não 
funcional. A deficiência desse hormônio, cuja função é reduzir o apetite, resulta em 
hiperfagia, diabetes e obesidade. Outro exemplo é a mutação no gene tub, localizado 
no cromossomo 7, que produz obesidade de aparecimento lento, uma ligeira 
resistência à insulina com hipoglicemia moderada e transtornos 
sensoriais. Conclusão: Diante da análise realizada, podemos inferir sobre a existência 
de uma forte associação do componente genético no processo de formação da 
obesidade. Entretanto, estudos que analisaram superficialmente as porcentagens de 
relação entre pais e filhos obesos podem não ser tão eficientes, tendo em vista que 
pais obesos possuem maior chance de propiciar ambientes obesogênicos aos filhos. 
É importante atentar-se, também, à predominância da genética nas duas primeiras 
décadas de vida. Todavia, essa superioridade no início da vida não exclue a 
possibilidade de reversão de uma possível herança genética tendenciosa à obesidade 
por meio de um estilo de vida saudável. 

 Palavras-chave: obesidade, genética, herança 
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PRINCIPAIS DOENÇAS CAUSADAS POR CORONAVÍRUS HUMANOS: 

EPIDEMIOLOGIA E HISTÓRIA 

Ana Gabriela Pereira Freitas, Gabriel Neil Cruvinel, Diogo Freitas Melo, Bruna 

Fernandes Da Silva, Edlaine Faria De Moura Villela 
 
Introdução: Os vírus da família Coronaviridae ganharam bastante espaço no cenário de 
pesquisas. Atualmente, sabe-se de sete espécies capazes de contaminar humanos, das 
quais três são relevantes por causarem doenças transmissíveis graves: SARS-CoV, 
MERS-CoV e SARS-CoV-2. O objetivo deste trabalho é descrever a cronologia e 
epidemiologia das doenças causadas por elas, respectivamente: Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e COVID-19, 
assim como fazer uma análise comparativa entre elas. Métodos: Realizaram-se 
pesquisas na página virtual da Organização Mundial da Saúde e nas bases de dados 
Pubmed, SciELO e Google Acadêmico. Os descritores “epidemiology”, “SARS”, “MERS”, 
“COVID 19” e “basic reproduction number” foram utilizados. Selecionaram-se 8 artigos 
por afinidade ao objetivo do trabalho, publicados em português, inglês e espanhol no ano 
de 2020. Resultados: A SARS teve seus primeiros casos em 2002, no Sul da China, 

atingiu mais de 8 mil pessoas em 30 países, com registro de 916 óbitos. Dez anos depois, 
a MERS é relatada em 27 países, sobretudo na Península Arábica, com registros de 
mais de 2 mil casos com 861 mortes. Em dezembro de 2019, aparecem os primeiros 
pacientes com COVID-19 em Wuhan, China. Até 22 de Setembro de 2020 foram 
contaminados cerca de 31 milhões de pessoas no mundo em mais de 200 países, com 
962.008 mortes. Para avaliar a extensão e magnitude de uma pandemia existem certos 
elementos facilitadores, como o número básico de reprodução (R0) e a taxa de 
letalidade. O R0 indica quantas pessoas serão infectadas por um indivíduo sem medidas 
de combate e a taxa de letalidade mostra o número de mortos entre o número de casos 
diagnosticados. A SARS apresenta uma ampla variação para a taxa de letalidade de 
acordo com a faixa etária, variando de menos de 1% a 50%. O R0 estimado foi de 2 a 4. 
Já a MERS, apresenta taxa de letalidade em torno de 35%, relata-se R0 menor que 1. 
Na COVID-19, a taxa de letalidade em crianças é menor que 0,2%, já naqueles com mais 
de 75 anos a taxa sobe para 7,2%. Ao longo da pandemia houveram vários valores de 
R0 que oscilam de 2,2 a 3,28 em média. Conclusão: A enfermidade causada 
pelo SARS-CoV-2 tem maiores proporções de infectados e mortos. Isso é resultado de 
vários fatores, dentre eles altos valores de R0. A MERS, por sua vez, foi a única a 
apresentar dentre os três analisados R0 menor que 1, indicando que a propagação da 
doença tende a se reduzir com o passar do tempo. 
Palavras-chave: Coronavírus, Epidemiologia, COVID 19 

 

DERMOLIPECTOMIA PÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

More Torres Montalvão, Ana Laura Marto de Andrade, Enzo Mugayar Campanholo, 

Weiler Ferreira Fonseca, Letícia Romeira Belchior, Paulo de Paula Piccolo 
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Introdução: A técnica de dermolipectomia é uma das mais comuns aplicadas em cirurgia 

plástica pós-bariátrica. Apesar de a longo prazo a dermolipectomia estar associada a 

melhor qualidade de vida do paciente, as altas taxas de complicações na região da 

incisão, como necrose da ferida, formação de abscessos, problemas de cicatrização ou 

seroma, ainda são consideráveis em pacientes que foram submetidos a outros 

procedimentos cirúrgicos anteriormente. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é 

compreender o procedimento de dermolipectomia, enaltecendo suas complicações 

quando realizada após uma outra cirurgia. Métodos: Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura em que os estudos foram selecionados na base de dado 

PUBMED, Scielo e Web of Science em que foi grafado no extrator os descritores: 

“Dermolipectomy" e "Postoperative". Utilizou-se como critério de inclusão: artigos 

disponíveis na íntegra na língua inglesa e portuguesa nos últimos dez anos, e que 

apresentaram metodologia descrita e de acordo com o objetivo do trabalho. No que tange 

aos critérios de exclusão: estudos realizados em animais, que pertençam à categoria de 

metanálise e revisão sistemática, e duplicados. Além disso, houve a busca de artigos 

através das referências desses artigos finais. Resultados: Na literatura há grande 

controvérsia sobre os fatores de risco associados e a possibilidade de prevenção de 

complicações após a realização da dermolipectomia pós procedimento cirúrgico, então 

é fundamental que o cirurgião domine algumas técnicas cirúrgicas que objetivam a 

diminuição das complicações, como um período operatório curto (diminui infecção, TVP, 

hemotransfusão), o uso preferencial de bisturi frio (diminui a formação de seroma), uma 

hemostasia meticulosa (diminui a necessidade de hemotransfusão), a permanência 

hospitalar curta (diminui as taxas de infecção e TVP), o uso de botas de compressão 

pneumática, a mobilização precoce e a profilaxia medicamentosa (diminuem o risco de 

fenômenos tromboembólicos). Conclusão: O propósito de qualquer tratamento cirúrgico 

deve ser um resultado satisfatório e isento de complicações, logo é necessário um amplo 

entendimento entre os cirurgiões acerca das particularidades de cada paciente e os 

fatores de risco, sendo imprescindível ter um vasto domínio técnico para diminuir a 

incidência de complicações. Ademais, outros estudos devem ser realizados para 

esclarecer as possíveis complicações pós cirúrgicas, além das medidas preventivas para 

tais. 

Palavras-chave: Dermolipectomia, Cirurgia Bariátrica, Obesidade. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO 

DIAGNÓSTICO DE CALCIFICAÇÕES DA ARTÉRIA CARÓTIDA 

Maria Vitória de Sá Zeferino, Rúbia Helena de Paiva Buratto, Georgia Botafogo 

Pinheiro das Flores e Cruz D'almas Coxiponés, Aneliese Holetz de Toledo Lourenço 
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Introdução: A calcificação da artéria carótida (CAC) é associada ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. A radiografia panorâmica auxilia a prática odontológica e 

pode ser uma ferramenta na detecção precoce dessa alteração por apresentar estruturas 

para além do complexo maxilo-mandibular. Objetivo: Analisar a importância da 

Odontologia no diagnóstico de CAC, contribuindo para redução de impactos na saúde 

dos pacientes. Métodos: Realizaram-se buscas nas bases de dados PubMed e Scielo, 

considerando o período de 2012 a 2020, com as palavras-chave: “Panoramic 

Radiography”, “Vascular Calcification” e “Diagnosis”. Resultados: A análise dos artigos 

permitiu verificar a relevância da Odontologia no diagnóstico de CAC, indicando a 

necessidade de interpretação radiográfica apurada e do contato entre diferentes 

especialidades da saúde.  Discussão: A presença de CAC é relacionada ao 

desenvolvimento de acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio e morte. 

Calcificações de tecidos moles na região da cabeça e pescoço podem ser vistas em 

radiografias panorâmicas. Deste modo, é essencial que o Cirurgião-Dentista saiba 

interpretar esse exame, evidenciando possíveis calcificações carotídeas e direcionando 

seus pacientes à avaliação médica. Cirurgiões-Dentistas e Médicos devem ainda estar 

cientes da potencial associação entre CAC e infecções orais. Estudos têm demonstrado, 

por exemplo, a relação entre visualizações de CAC em panorâmicas e periodontite. O 

profissional pode identificar essas calcificações no exame radiográfico em diferentes 

regiões, como abaixo da mandíbula, entre as vértebras C3 e C4, ou próximas ao osso 

hioide. Conclusão: Nota-se a importância da atuação interprofissional em quadros de 

CAC para a realização do diagnóstico através de radiografias panorâmicas, buscando 

verificar a relação entre infecções orais e CAC, a fim de garantir prognósticos favoráveis 

em relação ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Palavras-chave: Radiografia panorâmica, calcificação da artéria carótida, diagnóstico. 

 

IMPLICAÇÕES DO TABAGISMO NO PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

Janinne Boaventura de Oliveira Silva, Juan Felipe Galvão da Silva, Ludmila Raynner 

Carvalho Alves, Marina Isabela de Paula Sousa, Danielly Christine Vargas de 

Espíndula Leite 

 
Introdução e Objetivos: O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, 
visto que contribui para o aumento do risco de doenças, como as cardiovasculares, 
sobretudo  a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Isso ocorre pois substâncias nocivas 
em derivados do tabaco, como a nicotina, a qual age como agonista adrenérgico, 
provocam elevação da pressão arterial, deterioração da saúde vascular e tornam o 
indivíduo tabagista vulnerável à hipertensão. Objetiva-se, então, analisar o impacto da 
relação entre tabagismo e HAS no prognóstico de hipertensos. Métodos: Este trabalho 
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é uma revisão de literatura, de caráter descritivo, na qual, com os descritores em saúde 
“Prognóstico”, “Hipertensão” e “Tabagismo”, encontraram-se 18 artigos na base de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde, dos quais 6 foram selecionados, pelos critérios de 
inclusão e exclusão: texto publicado no período de  2015 a 2020 e artigo que não 
contemple a temática pretendida, respectivamente. Resultados: A pesquisa revelou 

que, apesar da existência de estudos contraditórios no que diz respeito ao aumento do 
risco de HAS em fumantes, sugere-se uma relação entre tabagismo e HAS, em virtude 
das alterações provocadas por essa prática. Estas são perceptíveis no funcionamento 
do Sistema Nervoso Simpático, na diminuição do óxido nítrico, com consequente prejuízo 
na vasodilatação, na atenuação do controle barorreflexo e na disfunção endotelial, os 
quais são fatores que desequilibram a regulação fisiológica normal. Somado a isso, foi 
constatado que hipertensos fumantes possuem risco cardiovascular aumentado e pior 
prognóstico no tratamento, em comparação aos indivíduos não fumantes. Nesse esteio, 
a causa provável dessa situação é a interferência do tabagismo no efeito das 
medicações. Ainda, observou-se a presença do tabagismo e de outras comorbidades em 
todo o público do estudo sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com 
destaque à presença da HAS, principalmente para os casos mais graves de DPOC. 
Ademais, evidências apontam que quanto mais rápido uma pessoa fuma após acordar, 
ou seja, quanto maior a dependência de nicotina, mais chances possui de desenvolver 
HAS, DPOC, asma e neoplasias. Conclusões: O tabagismo é fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, com impacto significativo sobre o 
prognóstico da HAS e outras comorbidades. Assim, é necessário propor a cessação do 
tabagismo e adesão ao tratamento para melhora da qualidade de vida e diminuição de 
agravos. 
Palavras-chave: Tabagismo, Prognóstico, Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

RELATO DE CASO: MANEJO DE LACTENTE COM ALERGIA ALIMENTAR IgE 

MEDIADA COM EVOLUÇÃO PARA ANAFILAXIA. 

Flávia Ferreira Costa, Larissa Alves Peixoto, Isabela Assis Campos, Kissy Rodrigues 

Borges, Larissa Andrade Giló, Michelle Machado Pinto 
  
Introdução e objetivos: Alergia alimentar é caracterizada como uma doença 

desencadeada por resposta imunológica anormal após a ingestão ou o contato com 
algum alimento. Quando essa reação é mediada por IgE temos uma forma mais grave, 
caracterizada como anafilaxia, que pode gerar sintomas locais e sistêmicos que 
representa um quadro emergencial com risco de morte, sendo fator relevante para 
profissionais de saúde durante a consulta pediátrica. O presente relato objetiva 
demonstrar a importância do diagnóstico precoce da alergia IgE mediada na qualidade 
de vida do paciente pediátrico. Relato de caso: Paciente BPR, masculino, lactente, 7 
meses de idade, dá entrada no consultório com queixas de “reação alérgica” a banana. 
Mãe relata que após a ingestão do alimento apresentou reação cutânea do tipo 
urticariforme com prurido associado. Na segunda tentativa, minutos após o consumo de 
banana, além dos sintomas anteriormente citados, foi referido vômito em jato. Mãe relata 
ainda que após a introdução alimentar percebeu a pele da criança “seca e vermelha”. 
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Familiar relata uso de sabonete infantil glicerinado e hidratante infantil eventualmente. 
Ao exame físico foi constatada pele xerótica, escoriações em face e eritema com 
micropápulas em face, pescoço e regiões extensoras dos membros superiores. Durante 
a investigação foi feito exame “Prick to Prick” com controle negativo ZERO/ Histamina 9 
x 15 / Banana crua 9x9; Cozida 9x9. Paciente foi diagnosticado com dermatite atópica e 
alergia IgE mediada à banana (reação sistêmica). Na conduta foi orientada total restrição, 
até mesmo de contato, para banana, com a introdução de dieta baseada em carnes, 
brócolis e frutas que já haviam sido introduzidas anteriormente sem alterações locais ou 
sistêmicas. Foi indicado uso de cosméticos adequados para dermatite atópica, cuidados 
quanto a hidratação e Hidrocortisona de forma tópica nas áreas afetadas. Além disso, 
familiares receberam um plano de ação para anafilaxia por escrito. Conclusão: Paciente 

retornou em bom estado geral, pele hidratada e se adaptando bem a dieta com alimentos 
liberados. A melhora expressiva observada no paciente após o diagnóstico, demonstra 
a importância da identificação e tratamento de alergias alimentares IgE mediadas, 
especialmente nas etapas iniciais da introdução alimentar. A introdução de novas frutas 
será realizada posteriormente após Teste de Provocação Oral em ambiente adequado.  
Palavras-chave: Hipersensibilidade Alimentar, Pediatria, Anafilaxia. 

 

INACESSO À ELETROCONVULSOTERAPIA PELO SUS E O IMPACTO SOCIAL: UM 

RELATO DE CASO 

José Ikeda Neto, Isabelle Carolina Basualdo Pedreira, João Pedro Nakamura Amaral, 

Bruna Parussolo Bordon, Marcelo Vergueiro Dias, Kleber Meneghel Vargas 
  
Introdução e objetivos:  A eletroconvulsoterapia, originalmente desenvolvida para o 

tratamento da esquizofrenia nos anos 40, consiste em uma estimulação cerebral 

neuromoduladora e não farmacológica. Hoje, é realizada com o uso de anestesia e 

relaxantes musculares que aumentaram muito a segurança e o conforto do paciente. 

Apesar de sua eficiência ter sido bem documentada ao longo dos últimos 20 anos, ainda 

é frequentemente considerada como última opção terapêutica para os casos graves de 

depressão, seguida da esquizofrenia - especialmente em casos psicóticos, catatônicos 

e resistentes ao tratamento. Porém, o que se vê na prática é o estabelecimento de 

barreiras e a inacessibilidade do recurso por meio do Sistema Único de Saúde. Dentre 

os motivos, tem-se a falta de conhecimento do público sobre a natureza da técnica, a 

percepção negativa relacionada ao método e a negligência profissional acerca dos 

avanços do método. Assim, o presente relato tem como objetivo discutir a dificuldade ao 

acesso à eletroconvulsoterapia por meio do Sistema Único de Saúde por um paciente 

refratário ao tratamento farmacológico. Relato de caso: Homem, 38 anos, preto, 

solteiro, natural de Bodoquena-MS, portador de transtorno psicótico agudo, com 

sintomas esquizofrênicos, em tratamento há 16 anos e com pobre resposta ao 

tratamento com Haldol, Olanzapina, Clorpromazina e Clozapina. Em sua quarta 

internação, no dia 06/03/2020, paciente encontrava-se em quadro psicótico grave 
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agressivo, taquilálico, agitado e com curso de pensamento acelerado, além de elevado 

risco de heteroagressividade, associado a quadro delirante e catatônico, necessitando 

de contenção física. Considerando a recorrência e a gravidade dos sintomas, o 

tratamento em pauta poderia beneficiar significativamente o paciente, diminuindo seu 

tempo de internação e diminuindo os gastos públicos com o tratamento farmacológico 

ineficiente. Contudo, a falta de financiamento público, como um reflexo da desinformação 

e perpetuação do estigma na sociedade, impossibilita o acesso de pacientes que, como 

no caso, não possuem condições de pagar pela terapia. Conclusões: Assim, fica 

evidente a necessidade de se repensar as políticas nacionais acerca da 

eletroconvulsoterapia como um tratamento válido e seguro.  Pois a negação do acesso 

a esta modalidade de tratamento afeta principalmente a camada mais pobre da 

sociedade, como no presente caso. 

Palavras-chave: Eletroconvulsoterapia, Sistema Único de Saúde, Acesso 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DIANTE DE UM CENÁRIO ADVERSO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Julia Mathias Mendonça Meirelles, Juan Felipe Galvão da Silva, Laryssa Cristina Terra 

Sousa, Ana Gabriella Queiroz de Freitas, Ana Elisa Pereira Braga, Danielly Christine 

Vargas de Espíndula Leite 
  
Introdução e objetivos: A capacitação dos profissionais e graduandos em saúde é 
fundamental para a dinâmica, eficiência e resolutividade do Sistema de Saúde. Nesse 
sentido, é mister fornecer meios capazes de promover o acesso ao conhecimento, de 
modo a contemplar as diversidades socioeconômicas e culturais. Como alternativa a 
esse processo, as mídias digitais medeiam a emergência de um novo modo de 
organização social, com reflexos na proposta de educar. Assim, diante da realidade de 
pandemia, causada pela Covid-19, o ensino remoto configura-se como ferramenta para 
viabilizar a educação continuada de maneira interdisciplinar e interativa. Objetiva-se, 
portanto, relatar a experiência dos acadêmicos de medicina vinculados à Liga Acadêmica 
de Medicina de Família e Comunidade (LAMFAC) da Universidade Federal de Jataí 
(UFJ) na organização e realização do curso de capacitação em Doenças e Agravos não 
transmissíveis, no contexto da Atenção Primária à Saúde. Relato de experiência: O 

Curso de doenças e agravos não transmissíveis ocorreu nos dias 13 a 27 de julho de 
2020, organizado por oito discentes membros da LAMFAC do curso de Medicina da UFJ. 
Esse evento totalmente gratuito contou com uma aula inaugural síncrona, além de quatro 
módulos assíncronos, os quais contemplaram os temas hipertensão arterial sistêmica, 
doenças respiratórias crônicas, diabetes e rastreamento oncológico na atenção primária 
à saúde. As palestras foram transmitidas pelo YouTube com exclusividade aos inscritos 
e conduzidas por oito especialistas médicos de todo o país, que se disponibilizaram a 
responder as dúvidas dos participantes posteriormente ao vivo. No entanto, o emprego 
do meio digital não se restringiu à execução do evento, mas também abarcou a inscrição 
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dos participantes, o planejamento e a divulgação. Ademais, o Curso obteve 2131 
inscritos de mais de cinco países, os quais, ao final do evento, responderam uma 
avaliação composta por 12 questões objetivas, sendo necessário o acerto de 60% da 
prova para obtenção do certificado. Conclusão: Nessa conjuntura, percebe-se que, 
diante do cenário em que uma educação continuada de forma presencial é dificultada 
pela atual situação pandêmica, o uso de tecnologias da informação para viabilizar o 
ensino remoto é uma alternativa no processo de formação e qualificação de profissional. 
Todavia, lamentavelmente, o uso do meio digital reafirma iniquidades no acesso à 
internet, restringindo, assim, o conhecimento a apenas uma parcela da população. 
Palavras-chave: Educação Continuada, Ensino à Distância, Saúde Pública 

 

CÂNCER DE PELE NÃO MELANÓCITICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

Guilherme Pazinato Ritter, Giovanna Pereira Bertholucci, João Victor Alves Xavier 
  
Introdução: O câncer de pode apresentar-se como melanoma ou não melanoma, sendo 
o segundo mais prevalente. Seus dois tipos mais comuns são carcinoma basocelular ou 
epidermóide, constituindo grave problema de saúde pública por serem as neoplasias 
malignas mais incidentes no país, com alta subnotificação. Assim, torna-se crucial o 
conhecimento dos fatores de risco, pois é por meio da prevenção e do diagnóstico 
precoce que haverá redução da morbimortalidade, impactando de maneira favorável na 
saúde pública. Dessa forma, o objetivo desta revisão é identificar os fatores de risco para 
o desenvolvimento do câncer de pele não melanocítico. Métodos: Trata-se de revisão 

sistemática da literatura, cujos estudos foram selecionados na base de dados PUBMED, 
em que foi grafado no extrator os descritores identificados por meio do Medical Subject 
Headings: “Skin câncer”, “not melanocyte” e “risk factors”. Foram obtidos 5 artigos, com 
base nesses critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra na língua inglesa ou 
portuguesa nos últimos cinco anos, e que apresentaram metodologia descrita e de 
acordo com o objetivo do trabalho. No que tange aos critérios de exclusão: estudos 
realizados em animais, que pertençam à categoria de metanálise e revisão sistemática, 
e duplicados. Resultados: Os estudos enfocaram nos diferentes fatores de risco que 

predispõem a formação do câncer de pele não melanoma (NMSC), estando os aspectos 
biológicos, toxicológicos e sociológicos diretamente envolvidos. A alta exposição ao sol 
(representada por níveis elevados do marcador 25-OH-vitaminaD), a obesidade, o 
tabagismo, o histórico familiar favorável, leucoderma e as tendências ao bronzeamento 
profundo desde a infância/adolescência – exposições prolongadas aos raios ultravioletas 
B - são fatores que predispõem a população ao desenvolvimento do quadro de NMSC. 
Quanto às complicações do quadro de NMSC, foi constatado um maior risco de 
diagnóstico de melanoma, havendo risco aumentado de melanoma não letal em relação 
ao de melanoma letal nos pacientes com essa história natural.  Conclusão: Os fatores 
de risco para NMSC descritos são biológicos e comportamentais. Assim, constatou-se 

que hábitos como bronzeamento e exposição solar excessivos e questões genéticas, 
como a coloração clara da pele aumentam o risco de desenvolvimento de NMSC. Assim, 
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conclui-se que há fatores de risco modificáveis a partir da orientação da população 
quanto à proteção solar efetiva. 
Palavras-chave: neoplasias cutâneas, fatores de risco, prevenção de doenças 

 

A RELIGIOSIDADE COMO OBSTÁCULO AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS 

MENTAIS: UM RELATO DE CASO 

Camila Miranda Leal, Carmen Beatriz Berni Nascimento Malacrida, João Pedro 

Nakamura Amaral, Vinícius Mascarós Ouriveis, Bruna Parussolo Bordon, Kleber 

Francisco Meneghel Vargas 

 
Introdução e objetivo: A esquizofrenia é um transtorno mental crônico caracterizado 
por delírios, alucinações, discursos e comportamentos desorganizados, embotamento 
afetivo, déficit cognitivo e disfunção ocupacional e social. A ausência de tratamento pode 
levar a um estado de invalidez social. Por vezes as alterações patológicas são 
entendidas como manifestações espirituais. O delírio religioso se inicia quando o 
paciente perde a dimensão das crenças usuais e associa seus sintomas psicóticos com 
crenças fantásticas. Este relato tem por objetivo apresentar uma paciente esquizofrênica 
e a forma como a religião, não especificada por ela, interferiu em seu diagnóstico e 
prognóstico. Relato de Caso: Paciente feminina, ERT, 37 anos, apresenta surtos 
psicóticos recorrentes que se iniciaram aos 15 anos e até então não haviam sido tratados 
por questões religiosas dos familiares responsáveis. Admitida para internação 
involuntária no Hospital Psiquiátrico Nosso Lar em Campo Grande-MS no dia 1º de 
Setembro de 2020, com as hipóteses diagnósticas iniciais de Transtorno Afetivo Bipolar 
(F31), Retardo Mental leve (F70), Personalidade Esquizotípica (F21) por apresentar 
quadro de alterações de humor, comportamento inadequado, sintomas delirantes e 
persecutórios; apresentava comportamento hostilizado e dissimulação quando 
questionada sobre seus delírios religiosos. Há relatos de evasão do convívio familiar para 
fins, segundo a mesma, de comunicação com espíritos. A paciente acusa o pai e o irmão 
pela morte da mãe, há 9 anos. Reside com o pai já que há cerca de dez anos não 
consegue se manter empregada devido ao seu comportamento. Mesmo com o 
tratamento há semanas, não apresentou melhoras significativas; não possui 
planejamento de vida coeso ou pretensões de manter o tratamento fora da instituição 
alegando que, “Deus proverá de sua vida”. Conclusão: Diante de tal caso surge a 
reflexão sobre a influência negativa da religiosidade dentro do diagnóstico e tratamento 
de pacientes psiquiátricos. Observa-se a situação de uma mulher que teve por anos sua 
patologia ressignificada por membros de sua família e comunidade, a ponto de lhe custar 
suas faculdades mentais e habilidades sociais. As crenças e experiências religiosas 
devem ser encaradas como patológicas por prejudicarem sua habilidade de exercer suas 
atividades cotidianas. A paciente não consegue distinguir os delírios religiosos de outras 
características de seu comportamento psicótico, reforçando seu caráter patológico. 
Palavras-chave: Esquizofrenia, espiritualidade, religião 
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COMPLICAÇÕES INTRAOPERATÓRIAS NO TRANSPLANTE RENAL: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Flavio Gabriel Barbosa Mendes, Aryanny Anacleto Lima dos Santos, Ana Paula de 

Souza Cunha, Lucas Brasileiro Lemos, Gisele da Silveira Lemos 
  
Introdução: O transplante renal é uma opção de tratamento para os pacientes com 

doença renal crônica avançada. O procedimento consiste em implantar cirurgicamente 

um rim saudável, doado por um indivíduo vivo ou falecido, no paciente, na expectativa 

que o rim doado exerça as funções de filtração e eliminação de fluidos e toxinas. O 

objetivo deste trabalho foi revisar os tipos de complicações intraoperatórias nos 

transplantes que incluem o rim. Métodos: Este estudo trata-se de uma revisão de 

literatura no qual foi utilizado uma busca eletrônica de artigos disponíveis na base de 

dados Biblioteca Virtual em Saúde  utilizando os descritores transplante renal, 

complicações intraoperatórias e o operador booleano and. Adotou-se como critérios de 

inclusão artigos publicados no período de 2010 a 2020, com texto integralmente 

disponível, nos idiomas português, inglês e/ou espanhol e a amostra ser composta 

apenas por receptores. Foram recuperados 44 artigos, que após leitura de título e 

resumo, por dois revisores, incluíram 25 artigos para leitura na íntegra. Três revisores 

fizeram a leitura completa dos artigos, dentre os quais foram selecionados 7 para essa 

revisão. Resultados: As complicações intraoperatórias identificadas com maior 

frequência foram as de origem vascular, como hemorragia, trombose arterial e trombose 

venosa. Dentre as menos frequentes, foi evidenciada uma hematúria no ureter após 

biópsia no núcleo renal no momento da remoção da pinça dos vasos do enxerto. Uma 

embolização intraoperatória da fístula arterial foi tentada para salvar o enxerto e 

preservar a função renal o máximo possível. Já no transplante duplo rim-pâncreas 

observou-se alterações hemodinâmicas, como hipotensão transitória e severa. No 

mesmo trabalho identificou-se alterações metabólicas, como acidose metabólica. Outro 

estudo apresentou uma descoberta no ato cirúrgico de uma fístula bronco-biliar em um 

transplante combinado fígado-rim, causando um significativo vazamento de ar. 

Entretanto, este diagnóstico poderia ter sido suspeitado durante a avaliação pré-

operatória final. Teve-se como limitação alguns artigos não especificarem a fase 

operatória da complicação e número incipiente de trabalhos sobre a 

temática. Conclusão: Foi possível identificar algumas complicações frequentes, assim 

como raras, descritas na literatura para os transplantes envolvendo o rim. 

Palavras-chave: Transplante renal, Complicações intraoperatórias, Procedimento 
cirúrgico 
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E PRINCIPAIS 

COMORBIDADES ASSOCIADAS, UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Luis Henrique da Silva Lima, Lucas Victor de Lima, Fernando Meneguini 
  
Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio 

comportamental hipercinético com origem na infância, cuja manifestação é evidenciada 

por sinais de desatenção incompatível com o nível de desenvolvimento do indivíduo, 

impulsividade e hiperatividade. Classificado como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, manifesta-se precocemente e influencia o funcionamento 

pessoal, social, acadêmico e profissional do indivíduo. Os pacientes portadores de TDAH 

frequentemente apresentam comorbidades neuropsiquiátricas. Logo, o reconhecimento 

dessas afecções é fundamental para o planejamento do tratamento, que terá impacto 

direto na qualidade de vida do paciente e no prognóstico final das 

doenças. Objetivos: Evidenciar as principais comorbidades associadas ao TDAH. 

Metodologia: Para elaboração dessa revisão de literatura narrativa, utilizou-se os 

descritores “comorbidades”, “TDAH” e “comportamento”. Uma busca foi realizada nas 

bases de dados Scielo, Pubmed e Bireme e, a partir disso, foram selecionados 15 

artigos, publicados entre 2015 e 2020. Resultados: A simultaneidade do TDAH e outras 

condições clínicas podem estar presentes em até 50% dos casos. Análises realizadas 

com crianças com TDAH evidenciam associação comum com transtornos de humor, 

transtornos de ansiedade, transtorno de conduta e distúrbios do sono. Além destes, 

observou-se a presença de transtornos de aprendizagem em até 80% dos casos, 

acarretando - sobretudo - baixo desempenho acadêmico (ou escolar). Essas disfunções, 

frequentemente, implicam em baixa autoestima, inibição social e dificuldade de 

expressão sentimental na fase adulta. Outro fato apontado em alguns estudos é a 

relação entre o TDAH e o abuso/dependência de drogas na fase adulta, sendo observado 

em aproximadamente um terço dos indivíduos. Conclusão: A existência de 

comorbidades associadas ao TDAH é muito comum, em especial os transtornos de 

humor, de ansiedade, de conduta e de aprendizagem, como também os distúrbios 

relacionados ao sono. Assim, frente ao diagnóstico de TDAH, é indispensável a 

investigação criteriosa - por parte do profissional de saúde -  de possíveis comorbidades, 

afim de dar suporte, orientação e tratamento adequados ao paciente e familiares. E 

assim, amenizar as repercussões negativas dessas possíveis afecções, com finalidade 

de viabilizar melhor qualidade de vida e bom prognóstico. 

  
Palavras-chave: Comorbidades, TDAH, Comportamento. 
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USO DE MACONHA MEDICINAL NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

Giovana Barcelos Cunha Felipe, Luiza Ferro Marques Moraes, Thaís Cunha Aguiar 

Gomes, Graziela Torres Blanch 
Introdução e objetivos: As plantas do gênero Cannabis têm sido foco mundial de 

estudos por provocar efeitos variados no organismo. Esses efeitos ocorrem por ativação 
do sistema endocanabinóide. Vulgarmente conhecida como maconha, a planta possui 
mais de 100 substâncias ativas em sua composição, incluindo psicoativos.  Os usos 
social e medicinal permanecem proibidos (ou extremamente restritos) em vários países 
do mundo. Porém, nos últimos anos, essa planta tem sido alvo de estudos que avaliam 
a eficácia de algumas substâncias, como o canabidiol, no tratamento de diversas 
enfermidades, dentre elas, o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Marcada por 
perturbações do desenvolvimento neurológico, a condição engloba sintomas variados, 
sendo caracterizada como um espectro por apresentar diversos graus de manifestação. 
O objetivo deste trabalho é revisar sobre o uso da maconha medicinal no tratamento de 
TEA. Métodos: Foi utilizada a plataforma “PubMed” para a busca de artigos, usando os 
descritores (“cannabis” OR “medicinal marijuana”) AND “autism” e os filtros “humans” e 
“2015-2020”. Foram encontrados 26 artigos em inglês, sendo que 10 foram descartados 
por não abordarem o tema proposto. Resultados: Os artigos revisados continham 

conclusões divergentes acerca da prescrição da maconha medicinal para autistas. No 
entanto, é quase unânime na literatura que o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol possuem 
o potencial de atenuar diversos sintomas do transtorno, como a ansiedade e os 
problemas comportamentais e de comunicação, e que essas substâncias aparentam ser, 
até o momento, seguras para uso adulto e pediátrico. Alguns estudos, no entanto, 
discorrem sobre a falta de evidências definitivas que apontem o efeito a longo prazo da 
Cannabis no cérebro em desenvolvimento, uma vez que o autismo costuma ser 
diagnosticado ainda na infância. Ademais, são apontados efeitos adversos nessa 
abordagem terapêutica, sendo inquietação o mais comum. Conclusão: A Cannabis se 
configura como um tratamento eficaz promissor para um transtorno ainda pouco 
compreendido e muito limitado no que diz respeito a abordagens terapêuticas, mas ainda 
carece de mais estudos clínicos que comprovem, definitivamente, sua segurança. Por 
fim, destaca-se que o médico deve ter conhecimento sobre o assunto, e este deve 
ponderar acerca das implicações éticas da prescrição; riscos e benefícios devem ser 
considerados. 
Palavras-chave: cannabis, maconha medicinal, transtorno do espectro autista. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE 

VASCULAR ENCEFÉLICO: REVISÃO INTEGRATIVA 

Francisco Lucas Leandro de Sousa, Ana Paula Rocha, Marcos Pires Campos, 

Gutemberg dos Santos Chaves 
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico é uma síndrome neurológica, destacando-

se como causa de incapacidade funcional da realização das atividades diárias. Em nível 
mundial, estima-se a ocorrência de um caso a cada cinco segundos, portanto é a 
segunda causa de morte e a primeira de incapacidade. No Brasil, apresenta-se entre as 
principais causas de morbimortalidade, ocupado posição de destaque entre a população 
idosa. O objetivo desse trabalho é relatar os cuidados de enfermagem prestado ao 
paciente acometido por Acidente Vascular Encefálico. Métodos: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura. Realizados através da consulta de artigos científicos 
publicados entre 2019 e 2020, veiculados nas bases de dados bibliográficas LILACS e 
SCIELO. Como critério de inclusão considerou-se aqueles publicados nos bancos de 
dados supracitados, originais, nos idiomas português e inglês em concordância com os 
Descritores em Ciências da Saúde com operadores booleanos “Cuidados de 
Enfermagem” AND “Acidente Vascular Encefálico” AND “Enfermagem”. Foram excluídos 
artigos publicados em outras bases de dados, artigos de revisão, que não abordavam o 
assunto proposto, artigos repetidos e fora do tempo estabelecido. Resultados: A partir 

do cruzamento dos descritores, foi possível encontrar 20 artigos, depois de aplicados os 
critérios de inclusão e exclusão, restaram-se nove artigos. Evidenciam que acidente 
vascular encefálico é uma das principais causa de morte decorrente da obstrução ou 
rompimento de uma ou mais artérias que irrigam o encéfalo, gerando assim, diminuição 
ou falta de irrigação sanguínea. As vítimas podem ou não apresentar sequelas que 
interferem em sua funcionalidade e mobilidade, pelo qual comprometem as atividades 
do cotidiano. Nesse contexto às intervenções de enfermagem são essenciais como: 
administração medicamentosa, posicionamento correto no leito, avaliação clínica e 
neurológica, monitoramento das funções fisiológicas, cuidados com a pele além de 
oferecer orientações a família. Portanto, deve-se identificar as necessidades do paciente 
para promover uma assistência de qualidade, proporcionado a redução de danos e 
incapacidades. Conclusão: O acidente vascular encefálico compreende uma das 

principais causas de morte e incapacidades em todo o mundo. Nessa perspectiva, é 
essencial um cuidado integral e humanizado, mais investimento, treinamento das 
equipes com o intuito de aprimorar o atendimento minimizando os agravos para à saúde.  
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem, Acidente Vascular Encefálico, 
Enfermagem. 

 

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SONO DA POPULAÇÃO 

Kassya Alves de Anicésio, Julia Mathias Mendonça Meirelles, Julio César Ferreira 

Sonieski, Núbia de Souza Lobato 

 
Introdução: A situação emergencial desencadeada pela alta virulência da COVID-19 e 

a necessidade do distanciamento social, enquanto medida sanitária preconizada por 
diversas instituições, provocaram mudanças significativas na vida dos indivíduos. Nesse 
sentido, conciliar o cotidiano, a inundação de notícias ou lidar com problemas pessoais, 
nesse novo cenário, desencadearam alterações nos mecanismos fisiológicos do sono e 
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a perturbação dos “zeitgebers”, reguladores de relógio biológico. Desse modo, objetiva-
se com este trabalho, analisar os aspectos relacionados às modificações no sono em 
virtude da realidade pandêmica. Métodos: Este estudo constitui uma revisão integrativa 

de literatura realizada por meio da seleção de artigos nas plataformas de pesquisa 
PubMed e BVS, utilizando-se os seguintes descritores: “population sleep and covid-19”, 
“sleep-wake and covid-19” e “covid-19 and sleep disturbances”. Foram incluídos artigos 
em inglês que abrangiam a temática proposta, publicados entre dezembro de 2019 e o 
primeiro semestre de 2020. Resultados: Obteve-se 155 artigos. Destes, 12 
apresentaram relação com o tema abordado. Destacou-se o isolamento social como 
principal fator da alteração da qualidade do sono das populações estudadas. Dentre 
estes artigos, 5 expuseram a relação entre os efeitos do isolamento e alterações no sono, 
evidenciando que a maior suscetibilidade a esses efeitos tinha como fatores pertencer 
ao sexo feminino, seguido de idade jovem, com alterações no horário de início do sono 
e despertar, bem como disfunção diurna. O aumento do uso de fármacos para dormir foi 
relatado por 2 estudos. Com relevância, 2 artigos trataram sobre a importância de 
esforços para aumentar a consciência pública a respeito de bons hábitos de sono, sendo 
complementado por outra pesquisa que abordou a higiene do sono e sua importância no 
cenário atual, demonstrando o grande potencial de tais práticas. Por fim, 3 artigos 
correlacionaram a função imunológica e as alterações do sono, explicitando a maior 
vulnerabilidade às infecções em casos de alteração do ciclo circadiano, comprovando a 
relevância de tal temática. Conclusão: O cenário da pandemia de COVID-19 e suas 

medidas sanitárias de restrição impactaram veementemente no ciclo sono-vigília da 
população em geral. Haja vista a importante função do sono no sistema imunológico, 
ferramentas que promovam a regulação deste ciclo são de suma importância neste 
momento de fragilidade como medida preventiva de saúde. 
Palavras-chave: COVID-19, sono, população 

 

PERFIL DE MORTALIDADE POR DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA: ESTUDO 

EPIDEMIOLÓGICO 

Júlia Fonseca Carneiro, Giovana Barcelos Cunha Felipe, Luiza Ferro Marques Moraes, 

Cláudia Cleinne Barcelos Cunha 
  
Introdução e objetivos: De acordo com o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, de 

2018, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool compreende 

cerca de 43% da população brasileira, sendo mais prevalente entre os homens. A 

doença hepática alcoólica (DHA) é consequência direta do uso excessivo do álcool e é 

multifatorial, a qual inclui no seu espectro a esteatose, hepatite alcoólica, cirrose e 

carcinoma hepatocelular. Visto que alguns desses quadros clínicos podem se tornar 

graves, há a necessidade de se dar mais atenção à doença, já que a maioria dos 

indivíduos afetados não apresentam sintomas. Portanto, o objetivo deste estudo é traçar 

o perfil epidemiológico de mortalidade, por DHA, no Brasil, segundo região e sexo, no 

período de 2010 a 2018. Material e métodos: Estudo epidemiológico descritivo 
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observacional, com dados provenientes do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde, por meio do Sistema de Mortalidade (SIM/DATASUS). Os dados foram 

analisados segundo as regiões do Brasil e sexo, no período de 2010 a 2018. Como 

critério de exclusão, foram descartadas todas as mortes com sexo 

ignorado. Resultados: No período analisado, houve um total de 93.234 mortes por DHA, 

no Brasil. A região que possui a maior taxa de mortalidade foi a região Sudeste, com 

37.543 mortes (40,3%), sendo 32.856 mortes no sexo masculino e 4.687 no sexo 

feminino. As outras regiões foram: Nordeste, com 28.686 (30,8%) mortes, sendo 25.326 

no sexo masculino e 3.360 no sexo feminino; Sul, com 15.368 (16,5%) mortes, sendo 

13.826 no sexo masculino e 1.542 no sexo feminino; Centro-Oeste, com 7.874 (8,4%) 

mortes, sendo 6.802 no sexo masculino e 1.072 no sexo feminino; e, finalmente, a região 

Norte, com 3.763 (4%) mortes, sendo 3.328 no sexo masculino e 435 no sexo feminino. 

Quanto ao sexo, no geral, 88,1% das mortes foram de indivíduos do sexo masculino e 

11,9%, do feminino. Conclusões: As taxas de mortalidade, por DHA, não foram 

homogêneas no Brasil, sendo o Sudeste mais afetado, o que se justifica pela grande 

densidade demográfica da região e, adicionalmente, à existência de mudanças no 

diagnóstico e tratamento da doença e qualidade dos sistemas de informação. O número 

de óbitos por DHA foi expressivo em indivíduos do sexo masculino e, levando em 

consideração que a maioria deles poderiam ter sido evitados, observa-se a necessidade 

da prevenção e redução do alcoolismo, voltada especialmente para os homens, a fim de 

reduzir a prevalência da DHA.  

Palavras-chave: Doença Hepática Alcoólica, Mortalidade, Epidemiologia 

 

MORTALIDADE POR DESNUTRIÇÃO, EM MENORES DE 5 ANOS, NO BRASIL: UMA 

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Pedro Paulo Rodrigues de Macêdo, Giovana Barcelos Cunha Felipe, Cláudia Cleinne 

Barcelos Cunha 
  
Introdução e Objetivos: A desnutrição configura-se como a falta de alimentos 

adequados com vitaminas e minerais necessários para o desenvolvimento do corpo e, 

atualmente, é entendida como um problema de saúde pública. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em países subdesenvolvidos, mais de 50% das 

mortes de crianças abaixo de 5 anos de idade estão relacionadas à desnutrição, sendo 

ela responsável, também, por mais de 30% das mortes de crianças no mundo inteiro. 

Este estudo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico de mortalidade por 

desnutrição, em crianças, no período de 2014 a 2018. Material e Métodos: Trata-se de 

um estudo epidemiológico descritivo observacional, com dados extraídos do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do 

Sistema de Mortalidade (SIM). Foram analisados os dados de mortalidade para 
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desnutrição, em crianças menores de 5 anos de idade, por região do Brasil, no período 

de 2014 a 2018. Resultados: No recorte temporal analisado, foram registradas 1.355 

mortes por desnutrição, no Brasil, em crianças com idade inferior a 5 anos. A região 

Nordeste apresentou a maior taxa de mortalidade (39,2%), seguida das regiões: Norte 

(29,6%), Sudeste (16,8%), Centro-Oeste (10,1%) e, finalmente, com menor mortalidade, 

a região Sul (4,3%). As maiores taxas de mortalidade ocorreram nas regiões Nordeste e 

Norte, provavelmente, em razão das péssimas condições socioeconômicas, além da 

maior precariedade e falta de acesso da população aos sistemas de saúde dessas 

regiões. A região Sudeste apresenta a terceira maior taxa de mortalidade, possivelmente, 

por ser a região brasileira com maior índice populacional. Conclusões: Péssimas 

condições socioeconômicas e sistemas de saúde precários contribuem para o aumento 

do número de óbitos infantis por desnutrição. Assim, em virtude dos dados analisados, 

faz-se necessária a busca por políticas públicas focadas na particularidade de cada 

região do país, com o intuito de diminuir a mortalidade por desnutrição, no Brasil.  

Palavras-chave: Desnutrição, Epidemiologia, Mortalidade. 

 

BIOÉTICA NAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE EM CUIDADOS 

PALIATIVOS: REVISÃO DE LITERATURA 

Ana Carolina Moraes de Oliveira, Ana Bárbara de Brito Silva, Maryanna Freitas Alves, 

Kemilly Gonçalves Ferreira, Marília Davoli Abella Goulart 
  

INTRODUÇÃO: A bioética é uma área que envolve o confronto entre fatores biológicos 

e valores humanos nos impasses práticos em diversas áreas da vida do indivíduo. Um 

dos tópicos que esse campo dedica atenção são os cuidados paliativos: abordagem que 

visa aliviar o sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação e tratamentos 

corretos da dor e outros problemas de qualquer ordem, com o auxílio de uma estratégia 

multidisciplinar. A fim de reafirmar a autonomia do indivíduo frente ao cuidado paliativo, 

surgiram as Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), que consistem no conjunto de 

desejos manifestados pelo paciente, sobre tratamentos que pretende, ou não, receber 

no momento em que estiver incapacitado de expressar, autonomamente, sua 

vontade. Dessa forma, o objetivo do estudo é abordar as diretivas antecipadas de 

vontade em cuidados paliativos, avaliando sua composição e os fatores bioéticos 

envolvidos. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, com busca de artigos nos 

idiomas português e inglês dos últimos 5 anos em plataformas virtuais do “PubMed”, 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino – Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS). As palavras-chave utilizadas foram extraídas dos 

descritores em ciências da saúde (DECS) e Medical Subject Headings (MeSH). Dos 
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1.158 artigos encontrados, 28 foram selecionados. RESULTADOS: Por meio da 

Resolução 1.995/2012, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu as “Diretivas 

Antecipadas de Vontade”, a fim de reforçar a ortotanásia  em pacientes com doença 

terminal e sem possibilidade de cura. Esse documento é composto por duas partes: o 

testamento vital e o mandato duradouro. O testamento vital expressa as vontades do 

paciente quando totalmente lúcido e o mandato duradouro permite a nomeação de 

alguém de confiança, para o paciente, responsável pelas tomadas de decisões. Em caso 

de conflito de interesses, prevalece o testamento vital. Entretanto, apenas 14% dos 

pacientes no Brasil tiveram registro das diretivas nos últimos anos, indicando 

desconhecimento dessa documentação por parte dos profisisionais de saúde, pacientes 

e familiares. CONCLUSÕES: Conclui-se que, apesar de serem essenciais, as diretivas 

antecipadas de vontade são ainda pouco conhecidas e abordadas. Em face a essa 

realidade, afirma-se a necessidade de ampliar e incentivar o conhecimento desse tema, 

com o intuito de tornar o paciente o protagonista das decisões em relação à finitude de 

sua vida. 
Palavras-chave: Bioética, Diretivas Antecipadas de Vontade, Cuidados Paliativos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: POLUENTES ATMOSFÉRICOS LIBERADOS EM 

QUEIMADAS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE RESPIRATÓRIA 

Hadla Schaiblich, Marcella Lacerda de Oliveira, Éryka Cristina Alves Martins, Luís 

Eduardo de Araújo Rocha, Rafaella Rosa Lobo de Andrade, Aline Raquel Voltan 
  
Introdução: Incêndios florestais podem ocorrer tanto por fenômenos naturais, quanto 

por atividade humana. No Brasil, ocorrem em maior frequência durante o período de 

seca, entre os meses de junho a outubro. Sabe-se que a combustão completa da 

biomassa libera dióxido de carbono, entretanto, na maioria das vezes ocorre combustão 

incompleta com liberação de agentes tóxicos na atmosfera. Dessa forma, este trabalho 

visa reunir os poluentes atmosféricos liberados em queimadas e como impactam na 

saúde respiratória. Métodos: Foi realizada uma busca nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“queimadas”, “incêndios florestais”, “saúde”. Foram encontrados 37 artigos e, destes, 

selecionado 9, publicados entre 2008 e 2012, que atendessem aos objetivos do 

trabalho. Resultados: Entre os poluentes tóxicos liberados nos incêndios florestais 

foram encontrados o monóxido de carbono – conhecido por sua alta afinidade à 

hemoglobina, o que compromete o transporte de oxigênio aos tecidos, levando à hipóxia, 

hidrocarbonetos – que podem ser cancerígenos, radicais livres, material particulado (PM) 

– sendo este o principal para nossa discussão, entre outros. O diâmetro do PM vai 
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influenciar em sua toxicidade, então, pode ser classificado em PM10 (partículas com 

diâmetro inferior a 10 µm e que podem penetrar nas vias respiratórias superiores), PM2,5 

(diâmetro inferior a 2,5 µm que podem adentrar bronquíolos e alvéolos) e ultra-partículas 

(com diâmetros muito inferiores a 2,5 µm, possibilitando entrar na corrente sanguínea). 

Embora haja bastante literatura sobre poluentes atmosféricos em centros urbanos e sua 

relação com a saúde, são escassos os estudos que abordam a saúde das populações 

expostas à fumaça das queimadas. A maioria dos estudos trouxeram análises entre a 

associação de elevados níveis de PM2,5 e internações por doenças respiratórias, sendo 

descritos em alguns essa relação como positiva e aumento nas internações em até 10%, 

principalmente em crianças e idosos e, entre as patologias na internação, pneumonia, 

insuficiência respiratória e asma. Conclusão: Tendo em vista a sazonalidade das 

queimadas e seus impactos na saúde humana, é de suma importância que mais 

pesquisas nessa área sejam encorajadas e que esse tema ganhe mais visibilidade entre 

autoridades locais e que possibilite a preparação do Sistema de Saúde Público para 

melhor manejo desses casos na emergência. 

Palavras-chave: queimadas, incêndios florestais, sistema respiratório 

 

O USO DA POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM SARS-COV-

2O USO DA POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM SARS-

COV-2 

Ariane Caroline Mota Souza Silva, Lucas Marques Volponi, Lucas Ferreira Bratz, Mayra 

Aparecida Côrtes 
  
Introdução: A infecção causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) foi identificada 

inicialmente em Wuhan na China, em dezembro de 2019. Enquanto a maioria dos 
pacientes infectados não desenvolve complicações ou apresenta apenas sintomas leves, 
aproximadamente 14% evoluem para um estágio de maior gravidade que requer 
hospitalização. A fim de melhorar ventilação em pacientes graves com Síndrome da 
Deficiência Respiratória Aguda (SDRA), o posicionamento em prona favorece uma 
ventilação eficiente. Objetivo: Analisar o manejo da posição prona para o tratamento de 
pacientes graves com SARS-COV-2. Metodologia: Foi realizada uma busca na base de 
dados PubMed por meio dos descritores “decúbito ventral” and “Covid”. Como critério de 
inclusão foram selecionados artigos que abordaram a posição prona em pacientes 
graves com SDRA. Como critério de exclusão: artigos inconclusivos ou que não 
abordaram o tema proposto. Resultados/Discussão: Foram elencados 62 artigos de 
acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Considerando os protocolos mais 
recentes, a posição prona é usada em pacientes com PaO2/FiO2<150mmHg por pelo 
menos 16/20 horas por sessão, além de pacientes com dificuldades de manutenção da 
estratégia protetora (Pressão de Distensão>150 cmH2O e pH<7,20). Tal posição é 
contraindicada em casos de trauma de face, fratura instável de pelve e situações que 
impeça o posicionamento em prona do paciente. Após uma hora em posição prona, uma 
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gasometria deve ser realizada para avaliar se o paciente responde ou não a esta 
estratégia. A pronação do paciente minimiza a distensão alveolar, reduz o colapso 
alveolar dorsal, diminui a diferença entre a pressão transpulmonar e evita também a 
compressão dos pulmões, melhorando a perfusão sanguínea além da troca de 
gases.  Conclusão: Os artigos afirmam que a posição prona tem ajudado no manejo de 

pacientes graves por melhorar a ventilação e também aliviar a pressão nos pulmões. 
Contudo, ressalta-se a importância da monitorização contínua do paciente, além do 
cuidado com relação a lesões por pressão que esse paciente possa adquirir devido à 
exposição prolongada em decúbito ventral. 
Palavras-chave: decúbito ventral, pronação, infecção por coronavírus 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR NEOLPLASIA MALIGNA DE 

PÂNCREAS NO BRASIL 

Thaís Cunha Aguiar Gomes, Júlia Fonseca Carneiro, Pedro Paulo Rodrigues de 

Macêdo, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva 
  
Introdução e Objetivos: Os tumores de pâncreas mais comuns são do tipo 

adenocarcinoma (que se origina no tecido glandular), correspondendo a 90% dos casos 

diagnosticados. Por ser de difícil detecção, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de 

mortalidade, por conta do diagnóstico tardio e de seu comportamento agressivo. No 

Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 

4% do total de mortes por essa doença. Este estudo teve como objetivo descrever o perfil 

epidemiológico das internações, por câncer de pâncreas, nas regiões brasileiras, 

segundo faixa etária e cor da pele, entre os anos de 2015 e 2019, analisou-se também, 

a taxa de mortalidade. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico 

quantitativo, realizado através de dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde, por meio do Sistema de Informações do SUS (SIH/SUS). Em que foram 

analisados o número de internações, por neoplasia maligna de pâncreas, pelo ano de 

processamento da informação, entre 2015 e 2019. Além disso, foi avaliado também a 

taxa de mortalidade, segundo faixa etária, cor da pele e regiões do Brasil. Resultados: 

No período analisado foram registradas no Brasil 52.070 internações por câncer de 

pâncreas. A região Sudeste foi a que apresentou o maior percentual de hospitalizações, 

41,8% (n=25.420); seguida pela região Sul, representando 25,8% do total (n=13.444); 

região Nordeste com 16,0% (n=8.297); região Centro-oeste, 6,2% (n=3.216); e por último 

a região Norte com 3,2% (n=1.693). Em relação a taxa de mortalidade, a região Norte 

apresentou o maior percentual, 29,1%, e a região Nordeste o menor, 24,5%. Em relação 

a faixa etária, a maior frequência de internações foi em pacientes de 60 a 69 anos 

(n=16.531), com uma taxa de mortalidade de 25,15%; seguido pelos pacientes de 50 a 

59 anos (n=12.578), com 21,46% de óbitos; acompanhado pelo grupo etário de 70 a 79 

anos (n=11.253),  com taxa de mortalidade de 30,79%. Indivíduos brancos foram os que 
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apresentaram o maior número de internações, representando 48,70% do total 

(n=25.353); seguido pelos pardos que representaram 30,11% das internações 

(n=15.680). Conclusão: Observou-se que as internações por câncer de pâncreas não 

foram homogêneas no Brasil, sendo predominante na região Sudeste, no entanto, a 

maior taxa de mortalidade ocorreu na região Norte. Ademais, foram recorrentes as 

hospitalizações de pacientes de idade avançada e de cor branca. 

Palavras-chave: Internações, Epidemiologia, Câncer de pâncreas. 

 

HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO E SUAS IMPLICAÇÕES DIAGNÓSTICAS E 

TERAPÊUTICAS 

Enzo Lustosa Campos, Geovana Sousa Macedo, Luana Oliveira Ribeiro, Natália da 

Silva Fontana, Thaisla Mendes Pires, Bruno Borges Ferreira Gomes 
  
Introdução e objetivos: O Hipotireoidismo congênito (HC) é um distúrbio endócrino-

metabólico, caracterizado por níveis insuficientes dos hormônios tireoidianos, tiroxina 

(T4) e tri-iodotironina (T3), os quais atuam sistemicamente, e possuem papel essencial 

na maturação do sistema nervoso central. O HC primário é o defeito endócrino congênito 

mais frequente (1:1500-1:4000), e é mais prevalente no sexo feminino. Dentre suas 

manifestações estão déficit mental grave, distúrbios no crescimento, ataxia, estrabismo 

e perda auditiva neurossensorial. Contudo, os recém-nascidos costumam ser 

assintomáticos ou apresentam instalação lenta de sintomas inespecíficos, tornando seu 

diagnóstico difícil. Atualmente, é a causa mais comum de deficiência mental. Portanto, 

seu diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para a prevenção de sequelas, 

principalmente neurológicas. Assim, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre a 

necessidade do diagnóstico e tratamento neonatal do HC. Métodos: Realizou-se busca 

nas bases de dados Pubmed e Scielo, com os seguintes descritores: “hipotireoidismo”, 

“congênito”, “diagnóstico” e “tratamento”. Foram escolhidos artigos entre 2018 e 2020, 

em português ou inglês, em conformidade à temática do estudo. Resultados: A triagem 

neonatal, fundamental na detecção precoce da HC, consiste na coleta de amostra de 

sangue, por punção de calcanhar, do 3º ao 5º dia de vida, para a dosagem de TSH. 

Enfatiza-se que essa não deve ultrapassar o 7º dia para não comprometer o rastreio. 

Diante de triagem positiva, deve-se realizar exames confirmatórios para HC. É indicado 

a realização de testes genéticos para investigação de mutações associadas. Os 

achados clássicos do HC geralmente ocorrem após seis semanas de vida. 

Características clínicas, como dificuldade alimentar, icterícia prolongada, choro fraco ou 

rouco, constipação e hipotermia, indicam progressão da doença. O tratamento consiste 

na reposição hormonal com administração oral de levotiroxina (dose inicial de 10 a 15 

µg/kg/dia). Os níveis hormonais deverão ser monitorados de modo a obter um 

neurodesenvolvimento adequado a média global e o eutireoidismo. Conclusões: Por ser 
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uma das principais causas preveníveis e evitáveis de déficit mental e uma das doenças 

endócrinas mais comuns na infância, seu diagnóstico e tratamento imediatos são 

essenciais para um adequado neurodesenvolvimento da criança, e requerem 

comunicação multiprofissional, para melhor entendimento da doença e adesão ao 

tratamento. 

Palavras-chave: Hipotireoidismo congênito, Triagem neonatal, Tratamento precoce 

 

REVISÃO DE LITERATURA: CRISE TIREOTÓXICA INDUZIDA POR TRAUMA 

Lucas Ferreira Bratz, Ariane Caroline Mota Souza Silva, Lucas Marques Volponi, 

Dionatan Costa Rodrigues 
  
Introdução: A crise tireotóxica, ou tempestade tireoidiana, é uma emergência 

endocrinológica que apresenta ameaça à vida, caracterizada por severas manifestações 

clínicas de tireotoxicose. A crise acontece principalmente devido ao uso irregular ou 

descontínuo de medicamentos por indivíduos com hipo ou hipertireoidismo, mas em 

alguns casos pode ser resultante de trauma. Objetivo: Investigar os diferentes 

mecanismos de traumas incitadores da crise tireotóxica. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão de literatura de caráter exploratória. As buscas foram realizadas nas bases de 

dados BVS Brasil e Pubmed com a sintaxe ("thyroid crisis" OR "crise tireoidiana)" AND 

trauma. Na busca obteve o total de 21 artigos, sendo na BVS Brasil 9 artigos e na 

Pubmed 12 artigos no intervalo de tempo de 2015 a 2020. Após leitura dos títulos e 

resumos, foram excluídos 14 artigos, sendo 9 artigos duplicados, 2 artigos em idiomas 

diferentes do português, inglês e espanhol e 3 artigos que não apresentaram relação 

entre crise tireotóxica e trauma. Foram selecionados 7 artigos com abordagem do trauma 

como etiologia da crise tireotóxica. A revisão foi feita por dois revisores 

independentes. Resultados: A crise tireotóxica pode ser desencadeada por diferentes 

mecanismos de traumas, como estrangulamento não fatal, queimaduras, acidente 

automobilístico, técnica errônea durante a intubação orotraqueal e cirurgias. O trauma 

em outras regiões do corpo, além da região cervical, pode ocasionar a crise, 

principalmente em pacientes com doenças tireoidianas, isso ocorre devido ao estresse 

metabólico ocasionado pelo trauma. Os casos que foram diagnosticados precocemente 

e tratados apresentaram bom prognóstico. Contudo, em alguns pacientes, implicações 

do trauma como choque hemorrágico acabaram por retardar o diagnóstico de crise 

tireotóxica. Conclusões: Percebe-se que diversos mecanismos de trauma podem 

resultar em uma crise tireotóxica podendo levar o paciente ao óbito, principalmente se o 

paciente já possui doenças tireoidianas. Faz-se necessário, então, que o médico 

demande uma atenção maior para esses traumas em busca de sinais e sintomas que 

possam indicar a tireotoxicose, para o diagnóstico do quadro precocemente. O médico 

deve ainda ficar atento aos pacientes que se encontram em choque, fato este que 
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direciona o médico para um protocolo de condutas, pois isso poderá desviar a atenção 

e fazer com que passe despercebido a crise, que se não diagnosticada e tratada a tempo, 

pode ser fatal. 

Palavras-chave: Crise tireotóxica, trauma, tireoide. 

 

GRUPO DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRES AS VISITAS REALIZADAS PELO PROJETO DE EXTENSÃO NA 

MATERNIDADE DE UM HOSPITAL PÚBLICO NO INTERIOR DA BAHIA 

Monalisa Batatinha de Castro Silva, Rafaela Guimarães Freitas, Kellen Karoline 

Almeida dos Santos, Cátia Vanessa Rodrigues dos Santos, Gilvânia Patricia do 

Nascimento Paixão 

 
Introdução e Objetos: O aleitamento materno é reconhecido pelos seus inúmeros 

benefícios, dentre eles está a diminuição da morbimortalidade infantil e a imunização 
passiva da criança. O apoio disponibilizado à puérpera é de fundamental importância 
para o binômio mãe-bebê, pois é justamente nesse período do puerpério que surgem as 
dificuldades referentes a lactação. A assistência prestada pelo enfermeiro(a) à essa 
mulher é imprescindível na redução do desmame precoce, na manutenção e no sucesso 
da amamentação. Diante da relevância na abordagem, da influência do profissional 
enfermeiro(a) e do conhecimento científico, foi proposto e desenvolvido o projeto de 
extensão denominado Grupo de Apoio ao Aleitamento materno (GAAM), pela docente e 
doutora em enfermagem, especialista em ginecologia e obstetrícia e consultora em 
amamentação do campus VII, da Universidade Estadual da Bahia na cidade de Senhor 
do Bonfim/Ba, juntamente com discentes do curso de Enfermagem da mesma 
universidade em seus diversos períodos, no ano de 2017. Relato de Experiência: As 

integrantes do projeto subdividem-se em grupos de duas ou mais pessoas e realizam 
visitas diárias durante a semana na respectiva maternidade do Hospital Dom Antônio 
Monteiro, fazendo educação em saúde, realizando orientações à respeito da pega 
correta para que não ocorra os ferimentos/lesões mamilares, orientando como deve ser 
realizada a massagem e ordenha na prevenção do ingurgitamento mamário, algumas 
posições na qual podem favorecer a amamentação, as vantagens do aleitamento para 
ambos, dentre outras. Tudo que é realizado é descrito no livro de registro do grupo, para 
eventuais estudos e discussões. Assim também quando necessário, integrantes do 
grupo participam de atividades em outras unidades de saúde, como exemplo das 
estratégias de saúde da família. Diante deste projeto de extensão surgiram as bolsas de 
iniciação científica onde foram contempladas algumas alunas da universidade, e os 
resultados destes trabalhos são levados à simpósios, jornadas e congressos, que trazem 
como consequência certificações, premiações e méritos honrosos. Conclusão: Desse 
modo, é possível perceber que o projeto desperta o desejo de aperfeiçoar o 
conhecimento, possibilitando assim o desenvolvimento de estudos que venham 
contribuir na divulgação dos resultados com a equipe de saúde da família, estimar os 
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fatores e as disfunções no aleitamento apresentadas pelas puérperas e intervir com mais 
efetividade na manutenção da amamentação. 
Palavras-chave: Aleitamento materno, Enfermagem, Grupo de Apoio 

 

A SAÚDE MENTAL E A SÍNDROME DE BURNOUT, EM ESTUDANTES DE 

MEDICINA, NO BRASIL: REVISÃO DE LITERATURA 

Ana Júlia Chaves Ferro, Giovana Rodrigues Ribeiro, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro 

Silva 

 
Introdução e objetivo: A síndrome, caracterizada pela tríade: exaustão emocional; 
despersonalização; e perda da realização pessoal, é denominada Burnout. Desenvolvida 
a partir de uma resposta inadequada ao estresse crônico, essa síndrome faz-se, 
cotidianamente, presente entre os estudantes de medicina, no Brasil. Imersos em um 
contexto de excessiva competitividade, sobrecarga acadêmica e curricular, privação de 
sono e pressão externa, afetiva e institucional, os alunos tornam-se suscetíveis ao 
desenvolvimento de distúrbios que afetam sua saúde mental. Assim, a presente revisão 
objetivou analisar a saúde mental e a síndrome de Burnout em acadêmicos do curso de 
medicina, no Brasil. Métodos: Trata-se de revisão sistemática da literatura. Os artigos 
científicos foram selecionados na base de dados PubMed, utilizando os descritores: 
“mental health” AND “Burnout” AND “students” AND “Brazil”. Foram selecionados 11 
artigos, publicados entre 2013 e 2020, que tratavam da temática 
proposta. Resultados: A prevalência de problemas que acometem a saúde mental, 
como: depressão, ansiedade, Burnout, uso problemático do álcool e distúrbios do sono, 
mostra-se, significantemente, presente entre os alunos brasileiros de cursos de 
medicina. Entre as mulheres, notou-se maior associação, com quadros de ansiedade e 
depressão, o que sugere maior risco associado ao sexo. Ademais, 
hipóteses relacionadas à justificativa, para essa realidade discrepante, de jovens em 
idades semelhantes, que apontam falha até mesmo na seleção de candidatos mais 
propensos ao desenvolvimento de distúrbios, ainda, expostos, a grandes níveis de 
estresse. Nesse sentido, a busca por ajuda psicológica, pelos estudantes de medicina, 
é de extrema importância para que permaneçam mentalmente saudáveis e equilibrados, 
durante o curso, sem o uso abusivo de substâncias nocivas à saúde e sem o 
desencadeamento da síndrome de Burnout, recorrente entre esses 
indivíduos. Conclusão: Diante da análise do desenvolvimento de distúrbios de cunho 
psicossociais, que avança entre estudantes de medicina, no Brasil, conclui-se que os 
fatores estressores geram instabilidade mental nos acadêmicos. Nesse sentido, a 
síndrome de Burnout é um problema que engloba a maior parte dos estudantes de 
medicina e pode ter graves consequências. Sendo, portanto, de extrema importância que 
a saúde mental não seja negligenciada, tanto pelos universitários, quanto pelas 
instituições de ensino. 
Palavras-chave: Saúde Mental, Estudantes, Brasil 
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ONCONHECER: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE 

EXTENSÃO 

Diego Torres Ramos Roberto de Lima, Fernanda da Costa Ferreira Guerra, Karen 

Nayara de Souza Braz, Julia Ribeiro Borges, Renata Fontoura dos Santos, Aline 

Morandi Alessio 
  
Introdução e objetivos: As doenças e agravos não transmissíveis são os principais 
responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo, com destaque para o 
câncer. A prevenção é muito importante para evitar que a doença se desenvolva e para 
que haja um diagnóstico precoce, o que aumenta as chances de cura do paciente. Desse 
modo, a Liga Acadêmica de Oncologia de Sinop (LAONCO) realizou o projeto de 
extensão “Onconhecer”, no intuito de promover informação, aprimoramento e 
desenvolvimento dos ligantes sobre as neoplasias mais prevalentes em nosso país e 
difundido tal conhecimento para a população, focando em promoção e prevenção, a fim 
de levar informação à sociedade. Para tanto, é utilizado plataformas virtuais como o 
Youtube, Instagram e WhatsApp na disseminação das informações. Relato de 
Experiência: O projeto Webinar Onconhecer foi um conjunto de encontros realizados 
em plataforma online de streamming, trazendo a discussão de casos clínicos e temas 
oncológicos, em plataformas abertas como o youtube, para a população. As reuniões 
foram ministradas por alunos de medicina e ligantes da liga de oncologia de Sinop, sendo 
supervisionados por profissionais da área, que fundamentavam as discussões e 
orientavam as apresentações. Os conteúdos foram ofertados ao vivo para a comunidade 
em geral e no final os participantes possuíam um canal livre para a realização de 
perguntas e debaterem amplamente os temas; não somente apontando dúvidas, mas 
apresentando questionamentos sobre diversos assuntos relacionados com a disciplina 
exposta. Conclusão: Assim, o projeto proporcionou a construção de conhecimentos 

relacionados a temas da oncologia pouco elucidados e o aprofundamento a respeito dos 
cânceres mais comuns. Ademais, aperfeiçoou as habilidades de oratória dos ligantes, 
disseminou informações para acadêmicos da área de saúde e para sociedade a respeito 
dessas patologias visando um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e menor 
incidência de complicações. 
Palavras-chave: Neoplasia, Prevenção, Intervenção 

 

REVISÃO DE LITERATURA: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREMATURIDADE 

PERINATAL EM GESTANTES PORTADORAS DE SÍNDROMES HIPERTENSIVAS 

Jennifer Santos Rocha, Bárbara Fernanda Santos Alcântara, Cícera Cristina Cardoso 

da Silva 
  

Introdução:  A Síndrome Hipertensiva Gestacional é uma importante complicação da 
gestação, estando entre as principais causas de morbimortalidade materna e fetal em 
especial em países em desenvolvimento. As síndromes hipertensivas acometem em 
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mulheres em período gravídico, classificadas habitualmente em pressão arterial maior 
ou igual a 140/90 mmHg, sendo diagnosticada pela primeira vez na gestação sem 
presença de proteinúria. Métodos: Foi feita uma análise de revisão de literatura, 

consistindo em resumir as informações de forma objetiva e esclarecedora. A pesquisa 
foi realizada nas bases de dados SCIELO, Revista Brasileira de Enfermagem e LILACS, 
no período dos anos de 2016 a 2019.Resultados: As síndromes hipertensivas 
representam entre 2% a 8% das gestações, chegando a ser a principal causa de morte 
materna e fetal em todo país. A hipertensão está associada a um aumento significativo 
de complicações perinatais. Conclusão: Os estudos mostraram que o 

acompanhamento de pré-natal especializado e multiprofissional deve possibilitar o 
diagnóstico precoce e a classificação de risco da hipertensão para que seja planejado 
um seguimento único, onde a avaliação do crescimento, bem-estar fetal e monitorização 
dos níveis pressóricos além das condições gerais maternas, tornará imprescindíveis a 
tomada de decisão terapêutica. Dentre os cuidados a serem planejados e executados 
destacam-se aqueles inerentes aos cuidados de urgência; a vigilância constante de 
sinais e sintomas é um dos procedimentos necessários, uma vez que o agravamento do 
quadro pode levar à morte. Neste aspecto, a enfermagem também deve oferecer apoio 
emocional à família sobre o estado da gestante e a patologia.  Segundo Moraes, ainda 
reforça a necessidade de monitorar a evolução da síndrome mediante a verificação 
permanente dos sinais vitais e da observação sistemática dos sintomas, manter a 
permeabilidade da veia calibrosa para administração de medicamentos, avaliar a 
dinâmica uterina e a vitalidade fetal.  Dessa forma, é importante que profissionais de 
saúde transmitam às gestantes conhecimentos que as despertem para o autocuidado, 
pois o cuidado educativo é uma das principais ações que devem ser implementadas em 
saúde, uma vez que desenvolvem a promoção da saúde e a prevenção de complicações. 
Palavras-chave: gestação, hipertensão arterial, profissionais de saúde. 

 

A SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO CONTEXTO PANDÊMICO 

Amanda Karoline Almeida Alves 
  
Introdução e objetivos: Em dezembro de 2019, os primeiros casos do novo 

coronaVírus foram reportados na China, e logo atingiram um nível global de 

contaminação, sendo considerado uma pandemia. A família do CoronaVírus é conhecida 

no meio epidemiológico mundial por causarem doenças que afetam o sistema 

respiratório, a exemplo a Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS-CoV), em 2002; 

a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), em 2012; e em 2019 o COVID-

19. Apesar de os impactos mentais do COVID-19 ainda não serem contabilizados, é 

possível compará-lo através das pandemias que já ocorreram no mundo, sendo notório 

o aumento de estresse, depressão, raiva e insônia. O objetivo desse trabalho é discorrer 

sobre as implicações na saúde mental no contexto pandêmico dos profissionais da 

saúde. Métodos: A partir das bases de dados ‘PubMed’, foram selecionados artigos no 

intervalo de 2002 a 2020 que correspondem aos objetivos do trabalho. Os descritores 

utilizados foram ‘mental health’ e ‘pandemic’. Resultados: As doenças virais são um 
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desafio para a Saúde Pública e privada, posto que ao reemergirem podem trazer 

pandemias devastadoras, que além de afetarem a saúde física também afetam a saúde 

mental humana, pois obrigam o homem, que é um ser social, a se isolar do mundo e 

daqueles que mais ama. Segundo estudos prévios, os profissionais de saúde são 

diretamente afetados no âmbito da sua saúde mental, pois vivem em contato direto com 

doentes. Durante o surto de SARS-CoV em Cingapura, em 2013, quase 30% dos 

profissionais relataram algum problema psíquico. O estresse pós-traumático (TEPT), 

acaba sendo desenvolvido por profissionais da saúde diante de uma pandemia, onde o 

medo de se infectarem ou transmitir a algum ente próximo são fatores determinantes 

para o desenvolvimento do TEPT. Outrossim a dificuldade de comunicação pela 

necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), baixo status 

socioeconômico, uso de redes sociais e pouco apoio, também contribuem para geração 

de frustração e estresse, dados existentes demonstram o aumento de depressão em 7% 

da população desde o início da pandemia. Conclusões: A pandemia do COVID-19, está 

sendo considerada uma das maiores doenças emergentes já enfrentadas, e deixará 

diversos indivíduos afetados psicologicamente de forma negativa, um cuidado especial 

com os grupos mais suscetíveis, como profissionais da saúde, deve ser estimulado, 

visando a diminuição dos impactos na saúde física e mental. 

Palavras-chave: CoronaVírus, Doenças, Psicológico. 

 

GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM EM CAMPO DE PRÁTICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Cátia Vanessa Rodrigues dos Santos, Kaique Fernandes Rodrigues dos Santos, 

Agnete Troelsen Pereira 
  
Introdução e objetivos: O ato de gerenciar é para a enfermagem, enquanto profissão, 

um instrumento de fortalecimento e consolidação das funções da enfermeira, tendo em 
vista que durante sua formação acadêmica o mesmo é amparado por componentes 
curriculares específicos que o capacitam para assumir uma posição de gestor em 
qualquer nível de atenção à saúde ou serviço que o profissional ocupe. Neste contexto, 
o objetivo deste trabalho é descrever as atividades desenvolvidas no campo de prática 
da disciplina Política e Planejamento em Saúde, pelos discentes do 6º semestre do Curso 
de Enfermagem, da Universidade do Estado da Bahia, Campus VII, Senhor do Bonfim-
BA. Relato de experiência: Trata-se de um relato de experiência das ações realizadas 

em campo de prática por alunos na Unidade de Saúde da Família (USF), Bonfim II, 
localizada no Bairro Populares no município de Senhor do Bonfim–BA, nos meses de 
outubro e novembro de 2019. As atividades práticas que totalizaram 60 horas foram 
realizadas de modo concomitante com as aulas teóricas, oportunizando aos discentes 
relacionar de maneira crítica e reflexiva a teoria e a prática. Durante este período, foram 
desenvolvidas ações de reconhecimento de campo, da estrutura física e funcionamento 
da Unidade de Saúde da Família e dos serviços que disponibiliza; realização de duas 
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salas de espera sobre depressão e ansiedade; observação da consulta de enfermagem 
e discussão com a enfermeira da unidade sobre seu trabalho gerencial, bem como os 
impressos que utiliza, construção e implementação do Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), a partir da identificação de problemas do estado de saúde da 
população adscrita da USF, quando foi proposta a realização de atividade para 
profissionais da atenção básica, com o tema “acolhimento de pacientes portadores de 
depressão e ansiedade”. Conclusão: A vivência na disciplina de Política e Planejamento 

em Saúde foi de grande importância para formação profissional dos discentes, pois 
oportunizou aos mesmos conhecerem a atuação gerencial da enfermeira, 
especificamente na Unidade de Saúde da Família, além de proporcionar o 
desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo sobre os modos de gerenciar os 
serviços de saúde de atenção básica.  
Palavras-chave: Administração de Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde, 
Enfermagem. 

 

PROJETO CABINES DE TELEMEDICINA: A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE 

EM JATAÍ-GO 

Marco Antônio da Silva Júnior, Sanmer Jhaffer Santos Ferreira, Vitória Moraes de 

Campos Belo, Niuza Tomaz Marques, Márcia Carolina Mazzaro, Julia de Miranda 

Moraes 

 
Introdução e objetivos: Com a pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus 

(SARS-CoV-2), a telemedicina ganhou ainda mais evidência por ser um meio alternativo 
capaz de prover assistência médica, principalmente aos pacientes que necessitam de 
um acompanhamento ambulatorial frequente, como os portadores de Doenças Crônicas 
Não-Transmissíveis (DCNT), os quais constituem grupo de risco para desfechos mais 
graves dessa doença. Diante disso, esse projeto tem como propósito promover, por meio 
da telemedicina, o acesso à saúde a esses pacientes, bem como evitar grandes 
deslocamentos e aglomerações de pessoas nos centros de saúde, além de garantir a 
consulta com as especialidades necessárias para o controle de comorbidades. Relato 
de Experiência: O projeto é realizado sob coordenação da Liga Acadêmica de 
Telemedicina e Telessaúde (MedTech) do curso de Medicina da Universidade Federal 
de Jataí (UFJ), a qual é responsável pela instalação e monitoramento do sistema, bem 
como seleção e capacitação dos voluntários, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Jataí. Para isso, são disponibilizados recursos físicos (consultórios e controle 
do fluxo de pessoas na unidade), tecnológicos (computador e celular com acesso à 
internet e impressora) e humanos (voluntários capacitados em técnicas semiológicas e 
no manuseio de plataformas digitais), além de equipamentos de proteção individual 
(avental descartável, máscara N95, protetor facial e luvas). As consultas são marcadas 
previamente de modo a evitar filas e respeitar o agendamento dos pacientes 
ambulatoriais e ocorrem em Unidades Básicas de Saúde, sendo conduzidas por internos 
voluntários do curso de Medicina da UFJ e acompanhadas via remota pela médica 
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responsável pelo caso. Dessa forma, é feito o atendimento de forma integral, com 
anamnese, exame físico, discussão do caso e solicitação de exames, os quais são 
assinados posteriormente pela médica. Conclusões: O projeto facilitou o acesso aos 

médicos especialistas sem que houvesse deslocamentos para os ambulatórios de 
doenças crônicas ou Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho e não houve prejuízo no 
atendimento. Foi possível observar que o modelo pôde ser aplicado satisfatoriamente na 
rede pública de saúde do município, de forma que se tem perspectiva de aplicar também 
para moradores da zona rural. Para os internos de Medicina possibilitou a educação 
contínua, a aplicação dos conhecimentos semiológicos e o raciocínio clínico durante a 
pandemia. 
Palavras-chave: Doenças não Transmissíveis, Infecções por Coronavirus, Telemedicina 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS PELA LEISHMANIOSE 

VISCERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO NO PERÍODO DE 2010 A 2019 

Mirian Parolo Ribeiro, Fernanda da Costa Ferreira Guerra, Júlia Ribeiro Borges, Aline 

Morandi Alessio 
  
Introdução e objetivos: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma antropozoonose crônica e 

sistêmica, causada por protozoários do gênero Leishmania. É um grave problema de 
saúde pública devido sua letalidade maior que 90% quando não tratada. O objetivo deste 
estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos de LV notificados no estado de 
Mato Grosso, no período de 2010 a 2019, segundo variáveis de interesse demográfico e 
clínico. Material e métodos: Os dados usados foram coletados do Sistema de base de 
dados da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grossono período de 2010 a 2019. Os 
resultados foram analisados no programa Excel e os dados expressos em frequência 
relativa e/ou absoluta. Resultados: Foram notificados nesse período 313 casos de LV, 

acometendo 206 (65,8%) indivíduos do sexo masculino e 107 (34,2%) indivíduos do sexo 
feminino. A faixa etária mais acometida foi entre 0 a 9 anos (41,4%), seguida por 30 a 39 
anos (14,3%), 40 a 59 anos(13,6%), 20 a 29 anos (13,3%), acima de 60 anos (9,9%) e 
por fim a menos acometida foi entre 10 a 19 anos (7,1%). O ano de 2011 foi o período 
com mais notificações de início dos sintomas (16,9%), seguido de 2012 (16,2%) e 2019 
foi o que teve o menor número de relatos (4,1%). Em relação aos sintomas, observou-
se que 80,5% dos casos apresentaram esplenomegalia, 78,9% hepatomegalia, em 92% 
houve febre, em 76% emagrecimento, 81,7% queixaram-se de fraqueza e 74,7% 
aparentaram palidez, 40,6% tiveram tosse e diarréia e 30 casos (32,7%) tinham 
coinfecção HIV. Quanto à frequência nas macrorregiões, a Sul teve 59,2% dos casos, 
seguida pela Centro-Norte 23,8%, Norte 9,3%, Leste com 6,4% e Oeste com apenas 
1,3% dos casos notificados. Conclusão: Os resultados encontrados no estado de Mato 

Grosso mostram maior acometimento de LV no sexo masculino, faixa etária de 0-9 anos, 
apresentando a hepatoesplenomegalia, emagrecimento e febre como as sintomatologias 
mais frequentes, corroborando com os achados descritos na literatura. O maior número 
de casos ocorreu na macrorregião Sul do estado, que inclui a cidade de Rondonópolis. 
Diante do exposto, depreendemos que estudos epidemiológicos são fundamentais para 
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a implantação das ações de controle e prevenção da leishmaniose pelos órgãos de 
saúde, de acordo com as características e necessidades da população local. 
Palavras-chave: Leishmaniose visceral, Epidemiologia, Saúde pública 

 

REVISÃO DE LITERATURA: CORRELAÇÃO ENTRE A TERAPÊUTICA 

ANTICONCEPCIONAL HORMONAL ORAL E ALTERAÇÕES NO SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

Luiza Helena Angarten Ferraz de Camargo, Emilly Emanuella Oliveira Santos, Stéfanne 

Rodrigues Rezende 
  
Introdução: Ao longo dos anos, a sociedade sofreu diversas modificações culturais que 

colaboraram para novos pensamentos e atitudes em relação à sexualidade. Essas 
mudanças influenciaram o comportamento de jovens que, atualmente, iniciam a atividade 
sexual mais cedo, e vinculado a isso, surge então a necessidade de utilização de 
métodos contraceptivos como forma de planejamento reprodutivo. Os contraceptivos 
hormonais são os métodos reversíveis mais utilizados pela população feminina no intuito 
de impedir a concepção. Os efeitos dos hormônios sexuais femininos sobre o sistema 
cardiovascular têm despertado interesse científico, uma vez que existem receptores 
destes hormônios em todas as camadas constituintes dos vasos sanguíneos. O presente 
trabalho visa realizar uma revisão bibliográfica, com a intenção de relacionar o uso de 
anticoncepcionais orais e seus possíveis efeitos no sistema 
cardiovascular. Métodos: Foram definidos como critério de seleção, artigos acerca do 
assunto no período 2011 a 2018. A pesquisa utilizou as bases de dados, Google 
Acadêmico e Scielo, com os seguintes descritores: anticoncepcionais, trombose e 
hemostasia. Resultados: Foram selecionados cinco artigos, onde demostravam que 

o uso correto dos anticoncepcionais orais propicia benefícios as mulheres, como, 
diminuição do sangramento excessivo, cólicas e acne. Estudos demonstraram que o uso 
de contraceptivos orais combinados (COC) pode ser fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças. Dados epidemiológicos mostram uma associação entre 
seu uso e o aumento do risco de trombose venosa e arterial. Efeitos adversos, como 
alterações metabólicas, nutricionais, imunológicas e vasculares estão associados à sua 
dose e ao tempo de uso. A falta de atividade física, doenças crônicas pré-existentes e 
sobrepeso, também contribuem para o aumento do risco. Conclusões: Para o uso 

consciente do medicamento, é importante conhecer seus benefícios e efeitos adversos. 
Os contraceptivos hormonais orais apresentam benefícios, que até o momento são 
maiores que os riscos associados a eles. Segundo a literatura, os COC elevam o risco 
de trombose venosa e arterial mesmo em mulheres sadias, contudo o risco é baixo. No 
aconselhamento contraceptivo, o profissional deve levar em conta cada caso 
isoladamente para escolha do medicamento apropriado. 
Palavras-chave: Contraceptivo hormonal, doenças cardiovasculares, hemostasia 
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O PROFISSIONAL MÉDICO E O ACOLHIMENTO EM SAÚDE: AÇÃO ESTRATÉGICA 

DE REORGANIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 

Caio Rodrigues dos Santos, Fábio Jambeiro Santana Borges, Aline Prates Correia, 

Gabriela de Azevedo Barbosa, Grasiely Faccin Borges 
  
Introdução e Objetivos: A Atenção Básica, principal porta de entrada da população no 
Sistema Único de Saúde, se organiza para facilitar e garantir o acesso às redes 
assistenciais, tendo como dispositivo de apoio o acolhimento e a classificação de risco 
para a reorganização do fluxo e da demanda nas unidades básicas de saúde. Essa 
assistência prestada é fundamental para a otimizar a agenda médica e promover 
mudanças no ato do cuidado, com vistas a acolher o usuário, garantindo seu direito a 
uma atenção de qualidade, como componente da cidadania. Assim, objetiva-se buscar 
na literatura subsídios teóricos que auxiliem na compreensão do acolhimento enquanto 
ferramenta estratégica de reorganização dos serviços de saúde e sua importância para 
a equipe médica. Métodos: Foi realizada uma revisão qualitativa da literatura, por meio 

da pesquisa de artigos científicos na SciELO e PubMed, publicados entre 2014 e 2020, 
através dos termos:  Gestão em Saúde; Humanização da Assistência; Demandas 
Administrativas em Assistência à Saúde. Tal pesquisa proporcionou acesso a 45 artigos, 
dos quais 30 foram selecionados pela citação do profissional médico no 
acolhimento. Resultados: Os estudos evidenciaram o despreparo dos profissionais, o 
processo de trabalho centrado nos moldes tradicionais (médico-centrado), a falta de 
financiamento do sistema e a inadequação de área física nas instituições de saúde. É 
apontada a necessidade de priorizar a reorganização que deve ser coordenada pela 
gestão municipal de saúde. Além disso, segue o pensamento de que a atenção básica 
apesar dos avanços, ainda encontra muitos percalços pelo caminho, com financiamento 
insuficiente, falta de programas consistentes para a formação e consolidação de 
especialistas médicos e enfermeiros nas unidades, inadequação da alocação dos 
recursos humanos. Conclusão: O acolhimento é positivo e eficaz quando envolve os 
três atores no processo, a gestão, o profissional e o usuário. Agindo com empenho, 
dedicação e condicionamento para tal. Porém, faz-se necessário repensar a maneira 
como é a condução no que se refere à capacitação dos profissionais médicos e não-
médicos da ESF, do número de funcionários e do fluxo de atendimento. Contudo, cabe 
também a noção de responsabilidade e compromisso com a população adscrita. Aos 
usuários, entende-se o estímulo aos conselhos de saúde locais em saúde, com a 
finalidade de informar e engajar a população. 
Palavras-chave: Gestão em Saúde, Humanização da Assistência, Demandas 
Administrativas em Assistência à Saúde 
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE O 

PROGNÓSTICO DO DIABETES MELLITUS TIPO II 

Cássio Antônio Egídio Morais, Giovanna Borges Spenciere, Luis Henrique Silva Lima, 

Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos, Danielly Christine Vargas de 

Espíndula Leite 
  
Introdução: O diabetes mellitus tipo II (DMII) é uma síndrome metabólica complexa, 
multifatorial e de presença mundial. Apresentando-se como fator de comprometimento 
da produtividade, qualidade de vida e taxa de sobrevida da população que desenvolve 
essa doença. A prática de atividade física (AF) regularmente pelos portadores dessa 
síndrome é uma estratégia eficiente como um tratamento coadjuvante e consequente 
melhoria do bem-estar desses indivíduos. Objetivo: Demonstrar a importância da 

prática regular de AF, e seus fatores relacionados, como tratamento coadjuvante no 
DMII. Metodologia: Utilizando os descritores em saúde “Diabetes Mellitus, Type 2” e 

“Healthy Lifestyle”, foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed e Scielo. Foram 
incluídos estudos que relataram a utilização de AF, isoladamente ou em associação com 
outras modalidades de intervenção, em pacientes com DMII, publicados entre 2015 e 
2020. Resultados: Dos 613 artigos recuperados, 13 foram incluídos. Verificou-se que a 

maioria dos estudos aplicou estratégias multidimensionais de intervenção, nas quais a 
prática de AF, ou o incentivo à prática, foi associada a outras modalidades de tratamento 
não farmacológico, como a educação em saúde, os cuidados nutricionais e o 
automonitoramento da glicemia. Essas estratégias frequentemente eram planejadas sob 
medida para um grupo étnico, etário ou socioeconômico em particular, como forma de 
aumentar a adesão. O tempo dispendido com a AF não foi relatado na maioria dos 
estudos e, quando foi, esteve entre 150 e 180 minutos por semana. Verificou-se também 
que tanto a prática de AF em contexto recreacional ou não recreacional, como os passos 
dados, tem benefício potencial no DMII. Ademais, a utilização de dispositivos 
tecnológicos, como pedômetros e smartwatches se mostrou útil para o monitoramento 
da AF. Em todos os artigos a AF foi eficaz pelo menos na redução da hemoglobina 
glicada (HbA1c). Conclusão: Desse modo, a prática regular de exercício físico 

apresenta resultados significativos quanto a contribuição no controle glicêmico e na 
prevenção de comorbidades para as quais o DMII constitui fator de risco. Logo, embora 
grande parte da produção científica analisada tenha uma abordagem mais ampla ao 
tratar de intervenções multimodais referentes a hábitos de vida saudável e demais 
terapias, o impacto benéfico da atividade física sobre o prognóstico do DMII é evidente. 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2, Exercício Físico, Prognóstico. 

 

REVISÃO DE LITERATURA: EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇA DO REFLUXO 

GASTROESOFÁGICO 

Ítalo Nunes Vieira, Geovanna Pereira Costa, Beatriz de Araújo Nunes Gomes, Dilson 

Palhares Ferreira 
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Introdução e objetivos: O exercício físico afeta diretamente o trato gastrointestinal por 

mecanismos locais e sistêmicos. Entretanto, seu efeito na doença do refluxo 
gastroesofágico (DRGE) e nas suas complicações é incerto. Por ser uma afecção crônica 
com prevalência de 10 a 20% no ocidente, associada a prejuízo na qualidade de vida e 
a impacto econômico, o melhor entendimento da relação desses dois componentes é 
essencial. Objetiva-se analisar a relação da prática de exercícios físicos com 
DRGE.  Método: Trata-se de revisão de literatura a partir de busca nas bases: 

Medline/Pubmed, Scielo, Lilacs, Cochrane e Google acadêmico (literatura cinzenta). 
Utilizaram-se os descritores “refluxo gastroesofágico” e “exercício físico”. Critérios de 
inclusão: Artigos dessas bases disponíveis na íntegra nos idiomas português, inglês e 
espanhol. Excluíram-se aqueles publicados há mais de 10 anos. Resultados: Foram 

encontrados 1616 artigos, selecionando-se 11 após eliminação de duplicatas e avaliação 
de título/resumo. Há hipóteses de mecanismos biológicos: aumento da pressão intra-
abdominal; redução do esvaziamento gástrico;  maior relaxamento transitório do 
esfíncter esofagiano inferior; redução da adiposidade central; fortalecimento da 
musculatura diafragmática, entre outros. Embora limitada, há evidência de que a maior 
prática de atividade física reduz o risco de DRGE e adenocarcinoma esofágico. No 
entanto, acredita-se que essa associação não seja linear – em níveis muito baixos e 
muito elevados de atividade física, essa relação de proteção não se repete. Na verdade, 
há maior incidência de DRGE em exercícios de alta intensidade (prevalência de 60% em 
atletas de elite). Demonstra-se relação entre correr, levantamento de peso, ciclismo e 
exercícios inclinados com precipitação de refluxo. Exercícios respiratórios diafragmáticos 
podem estar associados a melhora dos sintomas, a melhor pHmetria e a menor uso de 
inibidores da bomba de prótons. É possível que o tipo de respiração altere a pressão no 
esfíncter esofagiano inferior.  Exercício físico tem impacto direto na perda de peso, sendo 
a obesidade fator de risco estabelecido. Conclusão: Atividade física regular de leve a 
moderada intensidade e exercícios respiratórios podem exercer efeito protetor. 
Exercícios de alta intensidade e modalidades específicas podem oferecer risco. São 
necessárias mais pesquisas, que analisem tipo, intensidade, frequência e duração da 
atividade física que possa ser benéfica ou maléfica. 
Palavras-chave: refluxo gastroesofágico, exercício físico, medicina esportiva 

 

ESTUDO TRANSVERSAL SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS 

GENETICISTAS NO BRASIL EM 2018 

Izadora Rodrigues da Cunha, Felipe de Andrade Bandeira, Breyner Rodrigues da Silva 

Júnior, Edlaine Faria de Moura Villela 
  

Introdução e objetivos: A transição do perfil epidemiológico e demográfico brasileiro 

nos últimos anos resultou em uma prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis. 

Esse contexto corrobora para que essas doenças, em maioria com determinantes 

genéticos, ganhem mais visibilidade, resultando na necessidade de profissionais 

médicos geneticistas os quais são preparados para atender esses pacientes. No entanto, 
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a estrutura demográfica médica no Brasil não condiz com essas necessidades o que 

impacta diretamente na formação de medicina e na carência de serviços de saúde da 

área. Dessa forma, buscou-se descrever a distribuição e concentração regional dos 

médicos geneticistas no país. Métodos: O estudo descritivo transversal foi feito por meio 

de uma análise de dados coletados nos websites da Sociedade Brasileira de Genética 

Médica e do Conselho Federal de Medicina. Foi feita uma análise da demografia médica 

brasileira focada na especialidade de Genética Médica no ano de 2018. Resultados: A 

análise descritiva dos dados apontou um total de 305 especialistas na genética médica, 

número insuficiente para atender a população brasileira, uma vez que a cada 100 mil 

habitantes há 0,15 profissionais. Ademais, observou-se que essa residência é uma das 

menos procuradas pelos médicos, haja vista ser de 0,1% a proporção de geneticistas em 

relação ao total de especialistas. Acrescenta-se a essa situação de desconhecimento e 

desvalorização da área, por parte dos profissionais de saúde, uma considerável 

desigualdade regional brasileira da quantidade de serviços relacionados à genética. Do 

total de médicos geneticistas, 58,7% concentram-se na região Sudeste em contraste com 

a região Norte, onde encontra-se apenas 1,3% desses profissionais. Acompanha 

também essa desproporção na região Centro-Oeste com apenas 9,2% e Nordeste com 

11,5%. Além disso, no Brasil existem meramente 107 serviços públicos de genética 

médica, dos quais 33 estão no estado de São Paulo e 15 no Rio de 

Janeiro. Conclusões: O perfil demográfico dos médicos brasileiros retrata a 

insuficiência de profissionais na área da genética médica e a concentração na região 

Sudeste. Esse prejuízo é notório na graduação médica, pois além da escassez de 

preceptores da área, os estudantes apresentam crítica necessidade de desenvolverem 

habilidades de reconhecimento das doenças de origem genética e de manejo dos 

pacientes que apresentem comorbidades, a fim de mitigar a urgência desses 

especialistas na saúde pública. 
Palavras-chave: Genética Médica, Educação médica, Serviços de saúde. 

 

RELAÇÃO DA EPILEPSIA COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO E DE 

LINGUAGEM: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Aline Prates Correia, Caio Rodrigues dos Santos, Fábio Jambeiro Santana Borges, 

Gabriela de Azevedo Barbosa, Isis e Silva Teixeira, Grasiely Faccin Borges 

 
Introdução e Objetivos: O comprometimento na linguagem e cognição é comum em 
crianças previamente diagnosticados com epilepsia, podendo agravar comorbidades, 
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principalmente as psiquiátricas. Essa realidade pode interferir na qualidade de vida 
relacionada à saúde tanto das crianças quanto dos pais que depositam responsabilidade 
pessoal no desenvolvimento dos filhos. Há ainda, um declínio da qualidade de vida em 
longo prazo, justificada pela piora das comorbidades psiquiátricas na epilepsia de início 
na infância, o que sugere que o tratamento abrangente da epilepsia deve incluir triagem 
e tratamento para essas condições cada vez mais eficazes. Dessa forma, o objetivo do 
presente estudo foi buscar a relação da epilepsia com um possível acometimento da 
linguagem e cognição.  Métodos: Foi realizada uma revisão qualitativa da literatura, por 
meio da pesquisa de artigos científicos no PubMed, publicados entre 2015 e 2020, 
através das palavras-chave: “Epilepsia” AND “Disfunção Cognitiva” AND “Transtornos de 
Linguagem”. Tal pesquisa proporcionou acesso a 09 artigos, dos quais todos foram 
selecionados pelos critérios de inclusão.  Resultados: Houve consenso entre os autores 
que as descargas epileptiformes interictais possuem associação negativa com o 
coeficiente de inteligência e positiva com déficits de linguagem expressiva, receptiva, 
leitura e habilidades numéricas. É mostrado também que a relação social das pessoas 
com epilepsia é complexa, pois os mesmos sofrem certo preconceito, o que influencia 
ainda mais de forma negativa nas questões relatadas. Sobretudo, na maioria dos 
portadores de epilepsia, o comprometimento cognitivo é leve. Conclusão: O 
comprometimento do desenvolvimento cognitivo e da linguagem é uma situação comum, 
que afeta a qualidade de vida agravando o quadro clínico de crianças diagnosticadas 
com comorbidades psiquiátricas. 
Palavras-chave: Epilepsia, Disfunção Cognitiva, Transtornos de Linguagem 

 

RELATO DE CASO: INTOLERÂNCIA À PROTEÍNA LISINÚRICA E A INFLUÊNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Mariany Cunha da Silva, Italo Santiago dos Santos, Lorena Zava Félix de Lima, 

Alessandra Vitorino Naghettini 

 
Introdução: A Intolerância à Proteína Lisinúrica (LIP) geralmente se apresenta após ao 

desmame de uma criança. É uma doença metabólica congênita resultante de mutações 
recessivas envolvendo o gene SLC7A7. Os sintomas característicos são o déficit de 
crescimento, a incapacidade de ganha de peso, episódios de vômito e diarreia. O 
diagnóstico é confirmado pela alta excreção de aminoácidos catiônicos na 
urina. Objetivos: Este relato de caso tem por finalidade correlacionar a LIP com o 
desenvolvimento da criança, compreendendo ação terapêutica adotada. Relato de 
Caso: L.M.C.A, masculino, 2 anos e 7 meses, natural e procedente de Goiânia-GO. Mãe 
refere que criança até o 6º mês de vida teve desenvolvimento neurológico e pondo-
estatural normal. Após esse período começou a perder peso e teve dificuldades na 
progressão do crescimento. Foi relatada anorexia e obstipação de 16 dias. Na evolução, 
formulou-se a hipótese diagnóstica de Retardo no Desenvolvimento Neuropsicomotor. 
Baseado nisso, foi avaliado com os exames: gasometria venosa, Cl, Na, K, P no sangue, 
proteína, creatinina e cromatografia de aminoácidos de urina. O exoma apresentou 
variantes no gene SCL747, caracterizando a cistinose nefropática. Assim, foi 
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encaminhado ao geneticista que realizou o diagnóstico de LIP, um Erro Inato do 
Metabolismo (EIM). Neste caso, o paciente apresentou insuficiência de crescimento, 
intolerância às proteínas, irregularidades no desenvolvimento dos ossos longos, 
tubulopatia renal. Dado o diagnóstico, foram mantidas as medicações com citrato de 
potássio e fosfato: 3 ml 6/6h, solução de bicarbonato: 5ml 6/6h, solução de carbonato de 
cálcio: 2 ml 6/6h, concomitante com uma dieta hipoprotéica, de 1g/Kg/dia de 
proteína. Discussão: O defeito na y + LAT1 explica o espectro de sintomas descritos no 

paciente, podendo causar também: intolerância às proteínas, hepatoesplenomegalia, 
osteoporose, envolvimento pulmonar, insuficiência renal, distúrbios imunológicos, além 
do comprometimento neurológico devido ao distúrbio secundário do ciclo da 
ureia. Conclusão: O acompanhamento dos sinais clínicos, associado a exames 

complementares dos aparelhos respiratório e urinário, junto à abordagem de testes 
genéticos moleculares, possibilita o diagnóstico precoce e evita maiores complicações a 
longo prazo, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente. Deve se atentar à 
necessidade de assistência constante, uma vez que, o tratamento não é curativo e 
depende da manutenção da terapia indicada. 
Palavras-chave: Proteinúria, Intolerância, Pediatria 

 

INDICADORES DE OBESIDADE CENTRAL EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO DO 

RIO DE JANEIRO 

Tais Saint Martin Fonseca 
  
Introdução e Objetivos: A obesidade central representa o aumento de tecido adiposo 

na região abdominal e é considerada um fator de risco para inúmeras comorbidades. 
Dentre os métodos utilizados como indicadores, podemos citar: RCQ (Relação 
Cintura/Quadril), IC (Índice de Conicidade), CC (Circunferência da Cintura) e RCE 
(Relação Cintura/Estatura). O objetivo foi avaliar os índices de obesidade central de 
adultos universitários do curso de Nutrição da UNIRIO. Material e Métodos: É um estudo 
epidemiológico transversal realizado em 34 adultos, entre 8 homens (23,5%) e 26 
mulheres (76,5%).  Fora utilizado um questionário estruturado em dois blocos: 
identificação e medidas antropométricas, nos quais foram aferidos os indicadores 
antropométricos já citados, IMC (Índice de Massa Corporal) e coletadas informações 
acerca do consumo de álcool, suplementação e tabagismo. O resumo não passou pelo 
CEP da universidade, pois foi fruto de uma pesquisa realizada para uma disciplina do 
curso de graduação em Nutrição da universidade. Resultados: Na análise, percebeu-se 

que a maioria do público era do sexo feminino, elitista (52,94%), não fumante (94,12%), 
usava suplementação (55,88%) e eutrófico (67,65%), com prevalência de excesso de 
peso nos homens (75%). Ambos os gêneros se encontravam em risco moderado para 
síndrome metabólica na avaliação da RCQ. Já usando o RCE como preditor de risco 
cardiometabólico, os valores encontrados foram abaixo do ponto de corte, logo haveria 
baixo risco. Pelo ponto de corte do IC, a prevalência do grupo é de baixo risco 
coronariano. Pela CC x IMC, o risco de complicações metabólicas foi moderado. 
Conclusões: Os universitários representam um público cujo estilo de vida e situações 

do meio acadêmico podem resultar na omissão de refeições e consumo elevado de 
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alimentos ultraprocessados. Logo, este estudo encontrou possíveis correlações entre o 
excesso de peso e risco cardiometabólico e elevada frequência de importantes fatores 
de risco cardiovascular como consumo de álcool e tabagismo, demonstrando significativa 
associação com os principais indicadores antropométricos de obesidade. 
Palavras-chave: Obesidade, Nutrição, Adultos 

 

LIMITES ENTRE A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA MÉDICA NO 

ABORTAMENTO LEGAL 

Italo Santiago Dos Santos, Gustavo Henrique Silva Correia, Gustavo Medeiros 

Andrade, Matheus Cerqueira Monteiro, Joaquim Felipe de Miranda Farias, Berta 

Baltazar Elias 
  
Introdução e objetivos: O Código de Ética Médica legitima a objeção de consciência 

ao afirmar que o médico não tem a obrigatoriedade de prestar serviços que contrariem 
os ditames de sua moral. No entanto, persiste o dever de oferecer o melhor cuidado ao 
paciente, seja por informação ou pelo encaminhamento a outros profissionais. Contudo, 
a negligência é frequente quando se refere ao abortamento legal. Nesses casos, 
preceitos morais costumam gerar condutas inadequadas, contradizendo as obrigações 
profissionais. Esse trabalho tem o objetivo de delimitar até onde a objeção de consciência 
se comporta como direito, não sendo insumo para a negligência. Metodologia: Realizou-
se uma revisão bibliográfica nas plataformas MEDLINE, LILACS e BINACIS com os 
descritores: (“aborto” OR “abortamento”) AND (“objeção de consciência”), resultando em 
6 publicações. Foram selecionados 5 artigos, segundo os critérios de inclusão: artigos 
publicados nos últimos 5 anos; em português e espanhol; com textos completos 
disponíveis online; Resultados: A análise observou que o discurso sobre a interrupção 

legal da gravidez é marcado pela noção da moralidade cristã. Além disso, demonstrou-
se que a recusa ocorre na realização do aborto, bem como na assistência à mulher vítima 
de violência sexual, mesmo sem estar grávida. Nessas condições, a não realização do 
abortamento influenciou na naturalização dos abortos clandestinos, reverberando a 
negligência que circunda a oposição do profissional. Por outro lado, os profissionais que 
realizaram os procedimentos foram alvos de discriminação, sendo culpabilizados por 
aqueles que abominam essa ação. Nesse sentido, entende-se que é direito do médico 
não realizar procedimentos que firam suas ideologias, desde que indique meios de 
amparo ao paciente. No entanto, foi raramente observada a conduta de 
encaminhamento, evidenciando intencionalidades punitivas e de cerceamento dos 
direitos de mulheres em situação de violência sexual. Conclusão: Assim, embora 
legítima, a objeção de consciência, por vezes, vilipendia os direitos dos pacientes por 
realce de preceitos ideológicos. Por isso, é importante que as escolas médicas 
incentivem a reflexão sobre a objeção de consciência pelos futuros médicos, bem como 
a promoção do debate sobre o tema em hospitais de referência, a fim de promover o 
melhor atendimento às pacientes em situação de vulnerabilidade, destacando que um 
direito profissional, não deve justificar a violação de direitos sociais. 
Palavras-chave: Aborto, negligência, objeção. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR COLELITÍASE E 

COLECISTITE NO BRASIL 

Maria Victoria dos Santos Almeida, Keyse Mirelle Carregosa Ribeiro 

 
Introdução e objetivos: A colelitíase é uma patologia frequente, caracterizada pela 

presença de um ou mais cálculos dentro da vesícula biliar. Ademais, a colecistite pode 
ser uma das consequências da litíase biliar, resultando na inflamação aguda ou crônica 
da vesícula e sendo uma das doenças mais comuns em casos de emergência. Este 
estudo teve como objetivo realizar análise dos dados e perfil epidemiológico relacionados 
à morbidade hospitalar do Sistema Único de Saúde pela Colelitíase (CID 10 – K80) 
e Colecistite (CID 10 - K81), de acordo com as variáveis sexo, raça e faixa etária, no 
período correspondido entre 2017 a 2019. Métodos: O estudo se caracteriza 
como ecológico descritivo, de série temporal, onde foi realizada a coleta de dados no 

Sistema de Informações de Saúde (TABNET), pela consulta da base de dados do 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS. A análise epidemiológica foi baseada no 
período de 2017 a 2019, através da comparação entre números de casos segundo sexo, 
raça e faixa-etária. Resultados: Do total de 831.434 casos de internações por colelitíase 

e colecistite no Brasil, do ano de 2017 a 2019, houve um aumento exponencial 
significativo, especialmente no ano de 2019, onde foram registrados 290.195 casos de 
internações em todo o país e o menor registro no ano de 2017, que obteve um total de 
261.115 casos. Dos registros segundo sexo, há uma maior prevalência no sexo feminino, 
com um total de 637.849 (76,71%) dos casos de internações, enquanto que o sexo 
masculino apresentou um total de 193.585 (23,29%). Quando avaliada a variável raça, a 
raça parda apresentou um maior número, correspondendo a um total de 305.897 
(36,79%) casos, seguido da raça branca, 300.928 (36,19%) número de internações, além 
disso, houve uma elevada subnotificação da categoria. Com relação à faixa-etária, 
observou-se que entre 40 a 49 anos representavam a maioria, com um total de 166.313 
(20%), seguido da faixa etária entre 30 a 39 anos, 164.375 (19,77%). Conclusão: Do 
período de 2017 a 2019, houve um aumento significativo do número de casos das 
internações por colelitíase e colecistite, especialmente no sexo feminino, que obteve o 
maior registro das patologias, assim como a raça parda e a faixa-etária compreendida 
entre 40 a 49 anos.  
Palavras-chave: Colecistite, Colelitíase, Internações 

 

COLETOR MENSTRUAL: UMA REVISÃO SOBRE SEU IMPACTO NA HIGIENE 

MENSTRUAL 

Carolina Ghannam Ferreira, Bárbara Ghannam Ferreira, Mariana Kefalás Oliveira 

Gomes 
  
Introdução e objetivos: A menstruação é um evento fisiológico e natural mas, apesar 

disso, ainda é tratada como um tabu em diversas sociedades, e os produtos utilizados 
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durante o período, como absorventes, são vistos como itens de luxo. 

Concomitantemente, o uso apenas de itens descartáveis durante o período menstrual 

apresenta alto custo ambiental, o qual deve ser considerado sempre que possível. Assim, 

este estudo objetiva uma revisão de literatura quanto ao coletor menstrual, um item que, 

apesar ter sua origem no século XIX, está tendo sua disseminação relativamente recente 

no mercado, e é reutilizável, tendo período de utilização, quando corretamente 

conservado, de até 10 anos. Métodos: Foram buscados artigos nas bases de dados 

PubMed e Scielo com o uso do termo “coletor menstrual”. Encontrados um total de 85 

artigos e refinados buscando apenas revisões e estudos randomizados, para um total de 

7 artigos. Resultados: Aproximadamente um quarto da população mundial tem entre 10 

e 24 anos, e em torno de 90% são de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

e intervenções como disponibilidade de higiene menstrual auxiliam na saúde sexual e 

reprodutiva dessa população. Os coletores menstruais podem auxiliar nesse quesito. 

Quando comparado ao uso de absorventes internos, o coletor apresenta tolerabilidade 

similar. Em populações de novas usuárias, também com pouco conhecimento sobre 

absorventes internos, o coletor mostrou potencial de uso, principalmente em regiões com 

recursos mais escassos. Em estudo realizado no Quênia, o uso do coletor ao longo do 

ano escolar foi relacionado com menor risco de infecções sexualmente transmissíveis e 

vaginose bacteriana, e não houve associação com desistência do ano escolar por parte 

das usuárias. Em meta análise sobre o uso de coletor menstrual, é evidenciado que o 

coletor está disponível em 99 países, com valor médio de U$ 23,00 (outro estudo, mostra 

média de gasto anual de U$ 27,97 em absorventes), sendo o primeiro reutilizável por 

anos quando adequadamente cuidado. Conclusão: O coletor menstrual é uma opção 

prática, eficaz e ambientalmente viável capaz de suprir as necessidades de mulheres e 

homens transexuais com útero durante seu período menstrual. Esse método pode ser 

usado principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento nos quais 

essa questão ainda é um problema que influencia o cotidiano feminino em aspectos 

sociais, culturais e pessoais. 

Palavras-chave: coletor menstrual, produtos de higiene menstrual, menstruação 

 

REVISÃO DE LITERATURA: LIPOASPIRAÇÃO COMO FATOR DE RISCO PARA 

EMBOLIA GORDUROSA 

Hellen Miranda Campos, Giovana Rocha Queiroz, Giuliana Moura Marchese, Júlia 

Lisboa Mendes, Luiz Carlos de Morais 
  
Introdução e objetivos: Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 629 mil 

cirurgias plásticas são realizadas por ano no Brasil, sendo que 20% dessas 

correspondem a lipoaspirações. Esse procedimento pode acarretar complicações 

graves, como a Síndrome da Embolia Gordurosa (SEG). Objetiva-se realizar revisão 
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bibliográfica a respeito do risco de embolia gordurosa após procedimento de 

lipoaspiração. Metodologia: Utilizando-se a base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde e os termos “lipoaspiração” e “embolia gordurosa”, selecionou-se 8 artigos, 

publicados entre 2010 e 2020, correspondentes aos objetivos do resumo. Resultados: 

A SEG ocorre com maior frequência associada a cirurgias ortopédicas. Contudo, também 

pode ser desencadeada por cirurgias estéticas, como a lipoaspiração, o que vem 

ganhando relevância com o aumento da demanda por cirurgias plásticas. O índice de 

mortalidade varia de 10% a 36%, e denota que, apesar de rara, a SEG pode ser fatal em 

mais de 1/3 dos casos. Na etiopatogenia, destaca-se que durante a lipoaspiração pode 

ocorrer a ruptura de vênulas, favorecendo a presença de lipídios na circulação. Isso 

provocaria o bloqueio da luz de capilares pulmonares, além de ação bioquímica 

estressora. Segundo estudos experimentais em animais submetidos à lipoaspiração, 

percebeu-se extensos depósitos de gordura no tecido pulmonar, além de efeito 

cumulativo dos lipídios quanto maior o tempo de cirurgia. O subdiagnóstico da SEG está 

associado à baixa especificidade e sensibilidade de exames laboratoriais e do exame 

físico. A tríade clássica, que é pouco frequente, caracteriza-se por insuficiência 

respiratória aguda, disfunção neurológica e petéquias. A elevação das lipases e da 

lipidúria podem contribuir com o diagnóstico. O tratamento é de suporte, com 

estabilização hemodinâmica e oxigenoterapia. Conclusão: Apesar de rara, SEG pós 

lipoaspiração é uma complicação grave e potencialmente fatal. A realização de 

procedimentos combinados em uma única sessão está associada a maior incidência de 

SEG. O diagnóstico, que é eminentemente clínico, é de grande dificuldade, contribuindo 

para que a síndrome seja subdiagnosticada. Considerando ainda a inexistência de uma 

terapia específica, é fundamental que cirurgiões plásticos sejam estimulados a ter íntimo 

conhecimento dessa síndrome e suas características clínicas, de forma a possibilitar 

rápido diagnóstico, bem como a realização de medidas preventivas adequadas. 

Palavras-chave: Lipoaspiração, Embolia gordurosa, Cirurgia Plástica 

 

REVISÃO DE LITERATURA: A ESPIRITUALIDADE COMO FERRAMENTA DE 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 

Izabella Bernardes Araujo, Camila Ferreira Silva, Beatriz Pereira Vilela, Flávia Ferreira 

Costa, Mariana Rodrigues Ferreira, Juliano Oliveira Rocha 
  
Introdução: O suicídio é uma das principais causas de morte atualmente e seu combate 

caracteriza um desafio para governos e profissionais. Nesse contexto, medidas que 
agem como coadjuvantes à clínica, como as práticas espirituais, ganham destaque. A 
espiritualidade esta no cerne das recomendações da Organização Mundial da Saúde 
como fator protetor do suicídio pelo seu papel de conforto e suporte. Diante disso, este 
estudo objetiva revisar o uso da espiritualidade como ferramenta para a prevenção do 
suicídio. Métodos: A partir da base de dados “PubMed” foram selecionados artigos, 
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entre 2010 e 2020, que destacam o uso da espiritualidade na prevenção do suicídio. Os 
descritores utilizados foram “spirituality”, “prevention”, “religion”, “suicide”. Resultados: 
Dentre os estudos analisados, a maioria apontou efeitos positivos da relação entre 
espiritualidade/religiosidade e suicídio. Nestes trabalhos, um dos principais pontos 
abordados foi o aconselhamento de líderes religiosos que, em alguns casos, pôde evitar 
o suicídio. Foi observado que a “alta” espiritualidade, pode relacionar-se com a sensação 
de proteção contra os comportamentos suicidas. Outro ponto relevante, refere-se à 
inclusão de conteúdo religioso em sessões de terapia, que implicou em melhora rápida 
e eficaz de alguns pacientes com ansiedade e depressão. Porém, apesar dos pontos 
benéficos da espiritualidade e religião no combate e prevenção ao suicídio, alguns 
artigos revelaram dados negativos, como no caso de homossexuais que apresentaram 
um risco maior de cometer suicídio quando buscaram ajuda em fatores espirituais e 
religiosos. Além disso, problemas com o perdão e luta espiritual podem estar associados 
com pensamentos e tentativas suicidas, principalmente em veteranos de guerra. 
Ademais, houveram alguns estudos relatando que a religião e a luta espiritual podem 
causar uma percepção de punição divina, bem como percepção de falta de sentido e 
propósito na vida, conferindo uma maior taxa de suicídio. Conclusão: Dessarte, a 

maioria dos artigos analisados comprovou que a espiritualidade/religiosidade pode ter 
aplicabilidade na prevenção do suicídio, visto que pode atuar como mecanismo de 
defesa, proporcionar bem-estar, gerar melhorias na saúde mental e reduzir impulsividade 
e desesperança. Ademais, torna-se necessário maiores pesquisas sobre o tema, visto 
que alguns dos estudos realizados apresentaram efeitos negativas na relação entre 
espiritualidade e suicídio. 
Palavras-chave: espiritualidade, prevenção, suicídio 

 

REVISÂO DE LITERATURA: RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 

IDEAÇÃO SUICIDA 

Ana Elisa Pereira Braga, Daniel Brito Bertoldi, Thaisla Mendes Pires, Julia Lisboa 

Mendes, Maria de Sousa Amorim, Juliano de Oliveira Rocha 

 
Introdução e Objetivos: Doenças cardiovasculares permanecem como a principal 

causa de morte em todo o mundo. Além disso, foi demonstrado que fatores como ideação 
suicida e depressão impactam na mortalidade desses pacientes. Objetiva-se mostrar a 
necessidade de rastrear ideação suicida em pacientes com doenças cardiovasculares, o 
impacto da abordagem psiquiátrica e a relação entre depressão, ideação suicida e 
doenças cardiovasculares. Métodos: Foi realizada a busca de artigos envolvendo a 
temática Cardiologia, na plataforma PubMed, utilizando-se os descritores: “Heart 
disease” AND “Psycological” AND “SUICIDE” OR "DEATH". Foram levantados 282 
artigos que foram selecionados de acordo com impacto à época de publicação, 
amostragem de pacientes e temática das doenças mais prevalentes. Destes, 5 foram 
elegíveis. Resultados: A depressão é altamente prevalente em pacientes com doença 

cardíaca e está associada a piores prognósticos. Destes, pacientes com infarto do 
miocárdio e doença psiquiátrica apresentaram uma taxa de suicídio quase 6 vezes maior 
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após infarto em comparação com aqueles com apenas doença psiquiátrica. Sintomas 
significativos de depressão são vistos em 31-45% dos portadores de doença arterial 
coronariana, em 20-36% com insuficiência cardíaca e em 11-28% que possuem 
cardiodesfibriladores implantáveis. Na insuficiência cardíaca, um posicionamento da 
ESC-HFA, aponta que nos cuidados paliativos, fatores como combate ao isolamento 
social, apoio emocional familiar, busca espiritual e ambiente acolhedor e bem humorado 
foram cruciais para favorecer o bem estar emocional e diminuir o risco de ideação suicida 
desses pacientes. Além disso, depressão é um fator de risco independente para 
readmissão hospitalar, declínio funcional e maior mortalidade. Conclusões: A mais séria 

consequência da depressão é o suicídio. Pacientes com doenças cardiovasculares 
agudas e crônicas possuem elevado risco para ideação suicida. Dessa forma, 
reconhecer esse risco nessa população é importante para facilitar o acompanhamento 
psiquiátrico precoce. Portanto, mesmo que o avanço dos tratamentos farmacológicos, a 
reabilitação e o uso de cardiodesfibrilador implantável sejam fundamentais para a 
melhora na sobrevida do paciente com doença cardiovascular, é necessário um 
acompanhamento psicológico continuado para reduzir o impacto das doenças 
cardiovasculares e o risco de suicídio nesses pacientes ao longo do tempo. 
Palavras-chave: Cardiologia, Suicídio, Doenças cardíacas 

 

A FALTA DE INCENTIVO ACADÊMICO COMO OBSTÁCULO AO 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA 

Luciana Ruivo Dantas, Igor Gabriel Silva Oliveira, Letícia Cristina Oliveira Dias, Vinícius 

Rodrigues de Andrade, Júlia de Miranda Moraes 

 
Introdução e Objetivos: A grade curricular anacrônica das faculdades de medicina 

brasileiras, voltadas apenas para a prática médica sem a inserção de conteúdos visando 
o preparo do aluno para a administração da carreira profissional, afastam o 
empreendedorismo e a inovação tecnológica dos profissionais médicos. O objetivo do 
trabalho é destacar a importância do empreendedorismo para a carreira ressaltando a 
problemática do ensino das escolas médicas brasileiras que não abordam temas 
relacionados à capacitação do estudante para o mercado de trabalho. Métodos: Trata-

se de uma revisão norteada a partir da base de dados “PubMed” e “Data Popular”, onde 
foram selecionados artigos, entre 2016 e 2017, que correspondessem aos objetivos do 
trabalho. Os descritores utilizados foram “entrepreneurship”, “medical education” e 
"innovation". Resultados A educação médica treina para associar, questionar, observar 

e experimentar - todas essas são habilidades essenciais do empreendedor. Contudo, a 
transformação pragmática de ideias inovadoras em produtos comerciais é um grande 
obstáculo devido à forma de aprendizagem das faculdades de medicina. Nesse sentido, 
constata-se que apenas 6% dos alunos das universidades brasileiras são 
empreendedores e 73% nem mesmo pensam ou desejam empreender. Não foi 
encontrada qualquer publicação de faculdades de medicina brasileiras com a temática 
do empreendedorismo e inovação em sua grade curricular. Divergindo deste ambiente, 
13 das 158 escolas médicas dos Estados Unidos possuem programa de inovação e 
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empreendedorismo, sendo que a maioria deles abrange 4 anos da faculdade. As 
principais temáticas abordadas são: criação de ideias, solução interdisciplinar de 
problemas, planejamento de negócios, liderança executiva e gerenciamento 
financeiro. Conclusões: O ensino da medicina no Brasil foca principalmente no 
fornecimento de habilidades técnicas para a profissão, havendo uma grande carência da 
temática do empreendedorismo e inovação. É fundamental a aprendizagem destas 
habilidades empreendedoras nas faculdades de medicina, importantes para crescimento 
profissional, administração financeira e gestão. 
Palavras-chave: entrepreneurship, medical education, innovation 

 

MENSAGENS INSTANTÂNEAS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À 

COVID-19 

Igor Gabriel Silva Oliveira, Ana Carolina de Souza Aranha, Niuza Tomaz Marques, 

Vitória Moraes de Campos Belo, Welton Salmer de Jesus Oliveira, Julia de Miranda 

Moraes 
  
Introdução e objetivos: com a nova realidade mundial instalada pela pandemia de 

Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, a humanidade se viu obrigada a se adaptar a um 

novo estilo de vida a fim de minimizar a contaminação por este vírus. Na área da saúde, 

houve um amplo destaque para a importância da telemedicina, a qual consiste em um 

instrumento capaz de possibilitar o cuidado de pacientes mesmo em um contexto de 

distanciamento e isolamento social. Nesse sentido, visando dar continuidade a atividades 

de promoção de saúde, bem como possibilitar ações de prevenção e de diagnóstico 

precoce de contágio, foi desenvolvido o Projeto Orientação COVID-19 via Telemedicina 

na cidade de Jataí. Esse projeto teve como propósito levar informação para a população 

jataiense a respeito dos cuidados de higiene necessários para prevenção e controle da 

COVID-19, sanar dúvidas relacionadas a essa doença, bem como garantir a orientação 

e o encaminhamento correto de pessoas que possam apresentar sintomas suspeitos. 

Com isso, seria possível evitar grandes deslocamentos e aglomerações de pessoas nos 

centros de saúde, minimizando, assim, as chances de disseminação do vírus. Relato de 

experiência: foi feita a programação de um aplicativo de envio de mensagens 

instantâneas e aquisição de um banco de dados telefônicos da cidade de Jataí, 

disponível a nível empresarial. Assim, foi possível realizamos o envio de 1.800 

mensagens instantâneas, no período de abril a junho de 2020, com orientações em texto 

e imagem e disponibilização de um canal telefônico do município para sanar dúvidas. As 

informações passadas por meio de mensagens e pela central de atendimento telefônico 

demonstraram a importância dos serviços de orientações de forma não 

presencial. Conclusão: com o projeto foi possível perceber que a população pôde ter 

acesso, via telemedicina, às informações científicas e confiáveis da doença, diminuindo 

a demanda de dúvidas progressivamente com o passar do tempo. Assim, infere-se que, 
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o conhecimento foi transmitido com sucesso para a população, pois prezava-se por 

conteúdo com imagens e linguagem acessível para facilitar a compreensão das 

informações. Nesse contexto, a realização da tele-informação foi benéfica para a região, 

pois foi capaz de evitar grandes deslocamentos e aglomerações de pessoas, nos centros 

de saúde, em busca de informações quanto à COVID-19, assim como melhorar os 

hábitos e cuidados da população frente à pandemia. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Telemedicina, Políticas de Cibersaúde 

 

TELEMEDICINA E O REDIRECIONAMENTO DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE NA 

PANDEMIA DA COVID-19 

Hugo Geovane Batista Lacerda, Italo Santiago dos Santos, Amado Dione Martins da 

Conceição, João Victor Varelo Dias, Tales Augusto Leandro Duarte, Isabella Ines 

Rodrigues Rosa 
  
Introdução e objetivos: A chegada da Covid-19 no cenário mundial impôs à sociedade 

uma série de novas maneiras de conviver, de forma a erradicar a doença. Dentre essas 
mudanças, a implementação da telemedicina em países, a exemplo do Brasil, de forma 
emergencial, tem sido uma medida de promoção da assistência continuada a pacientes, 
como portadores de doenças crônicas e os grupos de risco ao novo Coronavírus. Essa 
alternativa viabiliza perspectivas no cuidado médico para os próximos anos, no entanto, 
gera desconfiança e desconforto para muitos pacientes. Este trabalho tem por objetivo 
analisar os impactos gerados na relação médico-paciente em decorrência da pandemia 
da Covid-19 e da adoção expressiva da telemedicina. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão narrativa nas plataformas LILACS, Medline e Coleciona SUS com os descritores: 
(“pandemia”) AND (“covid-19”) AND (‘’telemedicina’’ OR ‘’telessaúde”). Teve-se como 
resultado 25 publicações, dentre as quais foram selecionados 5 artigos segundo critérios 
de inclusão: em português, todos disponíveis online. Resultados: A literatura expõe que 
o amplo escopo tecnológico permite que a telemedicina seja usada como recurso de 
flexibilização na prestação de serviços em saúde. No cenário da pandemia da Covid-19, 
a realização de tele consultas viabilizou a redução da contaminação pela diminuição de 
pessoas circulantes em estabelecimentos de saúde, bem como mitigou a sobrecarga no 
sistema de urgência e emergência. No entanto, o redirecionamento do cuidado para os 
meios digitais encontra elementos críticos, como o processo de exame clínico, que 
apresenta limites para a relação médico-paciente no que se refere ao estabelecimento 
do vínculo de confiança e na influência da linguagem corporal para o raciocínio médico. 
Ademais, a dificuldade de realizar remotamente procedimentos como ausculta ou 
obtenção de culturas, por exemplo, sinaliza barreiras desse processo. Não obstante, 
dada a excepcionalidade pandêmica, é razoável considerar ações a curto prazo 
buscando a humanização do cuidado médico por meio da tecnologia. Conclusão: A 
Covid-19 evidenciou a necessidade de recursos que propiciem o cuidado médico 
continuado para conter a sobrecarga no sistema de saúde. Contudo, médicos e partes 
interessadas devem elaborar melhores soluções quanto à confiabilidade da 
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telemedicina, que é muito viável, embora limitada na exerção da relação médico-
paciente, a qual é essencial na execução de procedimentos determinantes nos 
diagnósticos. 
Palavras-chave: Covid-19, Médico-paciente, telemedicina 

 

PROJETO MENTORIA NO CURSO DE MEDICINA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO 

EM MACEIÓ: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NESTE PROJETO DE 

EXTENSÃO 

Flavia Emanuelly Alves França Gomes, Felipe Manoel de Oliveira Santos, Bruna 

Rafaella Santos Torres, Carlos Henrique Bezerra de Siqueira, Anna Caroline 

Guimarães Gomes, Mônica Melo Gomes do Nascimento 

 
Introdução e objetivos: A graduação médica é considerada uma das mais complexas, 

na qual é marcada por intenso estresse acadêmico e emocional. Pensando nisso, criou-
se o Projeto Mentoria, onde a mentoria é um processo altruísta e interpessoal, 
multifacetado e extremamente diversificado. Assim, o mentor tem como intuito apoiar e 
incentivar as pessoas a melhorar seu próprio aprendizado para maximizar seu potencial, 
desenvolver suas habilidades e melhorar seus desempenhos para se tornarem quem 
desejam se tornar. O intuito é promover um acompanhamento próximo ao aluno 
ingressante, com estímulo à formação de grupos e a um maior aproveitamento dos 
recursos disponibilizados pela instituição; além disso, a exploração de temáticas 
extracurriculares visa otimizar o aprendizado e minimizar a evasão dos discentes. Relato 
de experiência: Os mentores aprovados no processo seletivo têm como principal função 

fazer a captação de alunos dos três primeiros períodos. Cada mentor é responsável por 
um grupo de 15 alunos no qual ele terá que interagir, apresentar a estrutura física e digital 
da universidade, promover encontros semanais para tirar as principais dúvidas dos seus 
alunos, auxiliar com materiais de estudo, esclarecer sobre as principais atividades 
extracurriculares, além de se mostrar sempre solícito aos questionamentos que possam 
vir a surgir durante todo o semestre, de modo a ser perceptível que eles não estão 
sozinhos nessa nova fase. As atividades desenvolvidas são de inteira responsabilidade 
do mentor - embora supervisionadas pelo seu respectivo orientador - desde o tema até 
o ministrante, tornando-o, assim, um aluno proativo. Foi observado que os estudantes 
que aderiram ao projeto e participaram ativamente, se desenvolviam melhor em suas 
atividades cotidianas, com mais confiança em relação aos colegas de mesmo período. 
Conclusão: Com a implementação do projeto no curso de Medicina e excelente 

participação e interação do grupo, notou-se que esse projeto teve uma importante função 
social, uma vez alcançou uma redução significativa de evasão dos acadêmicos, além 
tornar esse público o sujeito ativo frente ao desenvolvimento curricular e extracurricular, 
enriquecendo assim a formação desses futuros profissionais. 
Palavras-chave: Extensão, Medicina, Mentoria 
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA DE DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

Matheus Cadena Andorrá Gali, André Gustavo Pinto de Souza, Karen Duarte Moreira, 

Weslley Augusto Pessanha da Rocha Gomes, Sarah Silva Ferraz 
  
Introdução e Objetivos: Uma doença é definida como psicossomática quando conflitos 

de ordem psíquica passam a apresentar sintomas orgânicos. O termo surgiu no século 

XX e, desde então, vem sendo discutido com o intuito de se estabelecerem terapêuticas 

efetivas aos indivíduos acometidos. Esses sintomas clinicamente inexplicados são 

comuns na atenção básica e os pacientes que os apresentam são frequentemente 

prejudicados por exames, encaminhamentos e tratamentos desnecessários. Não 

obstante, a valorização da escuta, a abordagem multidisciplinar e o acolhimento 

proporcionados por esse nível de atenção o tornam chave no processo terapêutico e na 

prevenção de iatrogenias. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo compreender 

a abordagem terapêutica de doenças psicossomáticas na atenção primária à saúde, com 

ênfase na relação médico-paciente e nas condutas adotadas diante desses 

indivíduos. Métodos: Realizou-se uma revisão de artigos publicados no PubMed e 

SciELO (The Scientific Electronic Library Online), em julho/2020, buscando por estudos 

dos últimos cinco anos, com os descritores: "Primary Health Care", “Psychosomatic 

Medicine” e “Therapeutic Approaches”. Utilizou-se o operador booleano AND e quatro 

artigos foram selecionados. Resultados: A abordagem de pacientes psicossomáticos, 

realizada de forma puramente tecnicista, sugere um despreparo por parte dos 

profissionais, tendo em vista a baixa resolubilidade do quadro dos pacientes. Já sob uma 

perspectiva fundamentada na óptica biopsicossocial e na clínica ampliada em saúde, a 

abordagem desses usuários se mostra mais eficaz, devido a construção compartilhada 

do cuidado e entendimento do doente para além de sua doença. Essas são ferramentas 

úteis por fortalecerem o vínculo médico-paciente, de modo que o indivíduo se sinta 

confortável em externalizar suas angústias e lidar com o sofrimento. Ainda na esfera do 

cuidado centrado na pessoa, terapias cognitivo-comportamentais, alternativas e em 

comunidade também se mostram relevantes, incluindo métodos de relaxamento e 

exercícios físicos. Conclusões: Diante de um processo patológico psicossomático, 

torna-se uma necessidade o acolhimento de pacientes através de uma análise 

holística. Posto isto, a abordagem terapêutica desses casos na atenção primária se 

apresenta como inócua e eficiente, havendo, ainda, a necessidade de se expandir a 

discussão da temática, mas também de trazer o escopo de atuação da atenção básica 

para o cerne da intervenção ao cuidado. 

Palavras-chave: Primary Health Care, Psychosomatic Medicine, Therapeutic 
Approaches 
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CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS COLETADOS EM MÃOS E 

CELULARES DURANTE AULA PRÁTICA DE MICROBIOLOGIA E SUA RELAÇÃO 

COM AS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Bruna Fernandes da Silva, Dhara Rodrigues Cavalcante, Helena Cardoso Bernardes, 

Isabela Morais Borges 
  
Introdução e objetivos: Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são um 
grande desafio para o sistema de saúde e estão associadas a altas taxa de mortalidade, 
resistência microbiana e dispêndio econômico. Mãos e fômites são as principais vias de 
transmissão de patógenos, os aparelhos celulares contribuem para o maior risco de 
contaminação, por apresentarem uso importante aos profissionais de saúde e estarem 
presentes entre os pacientes e seus acompanhantes. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo foi analisar a presença de bactérias e fungos nas mãos e no aparelho celular de 
uma estudante do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí e alertar sobre a 
importância de comportamentos preventivos quanto ao uso de aparelhos celulares no 
âmbito da saúde. Relato de experiência: O experimento foi realizado em aulas práticas 

de microbiologia médica do curso de medicina. Foram utilizados swabs esterilizados 
embebidos em solução salina para a coleta de material da superfície de uma mão suja, 
de uma higienizada com água e álcool em gel (assepsia feita de forma incompleta) e de 
um aparelho celular. Após a coleta o material foi semeado em placa de Petri contendo 
meio de cultura ágar nutriente e incubada por 7 dias. Após esse período as placas foram 
analisadas quanto ao crescimento de microrganismos nas diferentes condições de 
coleta. Pela análise macroscópica foi possível visualizar crescimento de colônias 
fúngicas e bacterianas. Quando realizou-se uma análise microscópica e por coloração 
foi observado o crescimento de bactérias, sendo sugestivas de enterobactérias e 
Staphylococcus sp. Conclusão: As infecções hospitalares são hoje uma das maiores 

adversidades em âmbito de saúde. A detecção de microrganismos nas mãos e nos 
aparelhos celulares, durante o estudo, indicam o quanto o manuseio indiscriminado dos 
celulares em ambiente hospitalar e a má higienização das mãos dos profissionais 
expõem os pacientes à microrganismos infecciosos. A assepsia adequada das mãos e 
o uso conveniente dos celulares podem reduzir o contato de pacientes com essas 
bactérias e suas possíveis consequências patológicas. 
Palavras-chave: Infecção hospitalar, assepsia, telefone celular 

AS CONSEQUÊNCIAS DA HIPOVITAMINOSE D DURANTE A GESTAÇÃO EM 

MULHERES E RECÉM-NASCIDOS 

Kemilly Gonçalves Ferreira, Maryanna Freitas Alves, Ana Bárbara de Brito Silva, Ana 

Carolina Moraes de Oliveira, Lara Cândida de Sousa Machado 
  
Introdução e objetivos: A vitamina D ou calciferol é uma vitamina lipossolúvel, 

produzida especialmente na pele que se expõe à luz solar, podendo ser obtida em menor 

quantidade por meio da dieta. Durante a gestação, os níveis dessa vitamina aumentam 
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no organismo materno para que haja a formação do esqueleto fetal e uma regulação do 

sistema imune inato e adaptativo a fim de elevar a tolerância da mãe aos aloantígenos 

fetais. Assim, o objetivo desse trabalho é revisar as consequências da hipovitaminose D 

em mulheres gestantes e as repercussões em seus recém-nascidos. Métodos: A busca 

das produções científicas foi realizada no “PubMed”, no “Scielo” e no “LILACS”, sendo 

selecionados os artigos entre 2015 e 2020. Os descritores utilizados foram “vitamin D” e 

“pregnancy”. Resultados: Durante a gestação, a hipovitaminose D no organismo 

materno pode resultar em consequências importantes para a mãe, repercutindo também 

na saúde do recém-nascido. Tendo isso em vista, a mulher que apresentar o quadro de 

deficiência de vitamina D estará sujeita à falhas reprodutivas, como infertilidade e perda 

recorrente de gravidez, ao aumento da pressão arterial e ao risco elevado de 

desenvolvimento de eclampsia. Ainda, pode haver um aumento da glicemia materna, 

resultando em risco elevado de desenvolvimento de diabetes mellitus gestacional e um 

aumento do risco de transmissão congênita e peri/pós-natal de citomegalovírus em 

mulheres que estejam infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Os 

efeitos da hipovitaminose D no organismo do recém-nascido também podem variar, 

sendo que a principal repercussão vista é a sensibilização à alérgenos, aumentando, 

assim, o risco de desenvolvimento de rinite alérgica, bronquite e asma. Ademais, a 

criança pode apresentar baixo peso ao nascer, anormalidade nos elementos que compõe 

o sistema imunológico, principalmente em fetos masculinos, aumento do risco de 

desenvolvimento dos distúrbios do espectro autista e até mesmo dimorfismo 

sexual. Conclusões: A deficiência de vitamina D no organismo materno durante a 

gestação pode gerar várias consequências danosas tanto para as mães, quanto para os 

recém-nascidos, sendo preciso suplementá-la em casos em que a dosagem esteja 

abaixo dos valores de referência. Assim, é importante que mais pesquisas sejam 

realizadas a fim de se investigar os diferentes papeis da vitamina D na gestação e a 

importância da sua suplementação durante esse período. 

Palavras-chave: Vitamina D, deficiência de vitaminas, complicações na gestação 
 


