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EDITORIAL 

ABERTURA DO PRIMEIRO SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO 
ITPAC/PORTO NACIONAL 

Prezados Acadêmicos, 

É com enorme satisfação que venho até vocês para comunicar o início da 
nossa Semana Acadêmica da nossa Instituição e do Curso de Odontologia da 
FAPAC-ITPAC Porto Nacional. Formar profissionais capacitados e contribuir 
para que estejam aptos a exercer sua profissão com conhecimentos e 
habilidades pertinentes ao exercício da sua profissão é nosso objetivo. 

Esperamos contribuir para sua formação de qualidade, com compromisso de 
torná-los profissionais competentes e éticos, com isso buscamos diferentes 
formatos de ensino e aprendizagem buscando inseri-los sempre na busca do 
saber. 

Esperamos que vocês sejam estudantes, não seguidores. Que não venham 
simplesmente para fazer somente o que alguém diz, mas que tenham interesse 
pelo que alguém diz e possam debater, considerar o assunto de todos os 
ângulos e irem em busca do saber mais. 

Ser estudante é compreender o que se ensina e além de compreender, pôr em 
prática sendo capaz de opinar criticamente diante da realidade social. A maior 
dádiva para o estudante é o saber adquirido, nenhum outro dom faria valer a 
pena tanto esforço e dedicação. 

Portanto acreditamos que estamos andando no caminho certo, incentivando 
vocês a buscar pelo saber, por isso nesta semana acadêmica e simpósio com 
palestras e apresentação de trabalhos está a oportunidade de adquirir mais 
conhecimentos e solidificar o seu saber. 

Que todos tenham uma ótima semana acadêmica e que o saber seja 
incorporado em todos vocês nesta incessante busca. 

Meus agradecimentos a todos vocês estudantes pela participação, pela 
dedicação e pela busca do conhecimento. 

Meus agradecimentos também a todos os professores desta Instituição de 
ensino que participam, que se doam para que cada vez mais o processo de 
ensino-aprendizagem vá de encontro aos anseios da comunidade acadêmica. 

Muito obrigado a todos. 

Sérgio Ricardo Rafacho Esteves 

Coordenador do Curso de Odontologia 

Fapac Itpac Porto Nacional 
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Eventos acadêmicos, como por Exemplo a Semana Acadêmica da Saúde (SAS) 

promovido pela FAPAC/ITPAC Porto Nacional, voltados para o fomento da pesquisa e 

extensão são extremamente agregadores ao processo de ensino aprendizagem na 

perspectiva atual. Desde o início da década atual, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

buscam promover a orientação para que os cursos de graduação possam expandir as 

disciplinas práticas de seus respectivos cursos, discurso este totalmente alinhado com os 

novos instrumentos de avaliações aplicados pelo Sistema Federal de Ensino 

(INEP/MEC). Nesta ótica, os acadêmicos têm a oportunidade para a aplicação prática de 

toda evidência que já a algum tempo vem sendo desenvolvida nos cursos da Saúde – A 

Saúde Baseada em Evidências, permitindo, dessa forma, a promoção de toda parte 

teórica aplicada aos processos inerentes ao desenvolvimento humano, sobretudo na 

qualidade de vida. Foi exatamente isso que pôde-se observar nessa SAS, uma perfeita 

integração multidisciplinar voltada para a promoção da saúde junto à comunidade 

(EXTENSÃO), alinhando todo ENSINO ao fomento da PESQUISA científica. Parabéns 

a todos os organizadores da III SAS 2018. 

 

Ronyere Olegário de Araújo (Coordenador Adjunto do curso de Medicina da 

FAPAC/ITPAC Porto Nacional) 
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Comissão Docente 

 

Albeliggia Barroso Vicentini 

Alcides Gomes De Oliveira 

Ana Virgínia Gama 

André Moreira Rocha 

Bethoven Marinho Da Silva 

Bruna Mirelly Vieira  

Carllini Barroso Vicentini 

Cláudia Renata Malvezzi Taques 

Eduardo Fernandes Marques 

Felipe Camargo Munhoz 

Grazielly Mendes De Sousa  

Guilherme Vaz Burns 

Hugo Dias Da Silva 

Jackelinne Alves De Farias 

José Lopes Soares Neto 

Karine Kummer Gemelli 

Leonardo Brito Querido 

Luís Otávio Jonas 

Maria Dilce Wania Rodrigues Nascimento 

Nadya Duarte Dias Esteves 

Neutiane Gomes De Sousa 

Noemi Barreto Sales Zukowski 

Rafael Vinicius Da Rocha 

Sérgio Ricardo Campos Maia 

Sérgio Ricardo Rafacho Esteves 

Talita Rocha Cardoso  

Tânia Maria Aires Gomes Da Rocha 

Thiago Weiss 

Vanessa Regina Uzan 

Victor Cláudio De Oliveira Alves 
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Comissão Discente 

Alana Maria Sousa Correia 

Amanda Borges Santos 

Amanda Moreira Portes 

Ana Luiza Rosa De Araújo 

Ana Patrícia Da Silva Arruda Cavalcante 

Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano 

Bárbara Menns Augusto Pereira 

Bárbara Perna Batista 

Caio Vinicius Alves Mendes 

Camyla Costa Bringel 

Dândara Rocha Da Silva 

Daniele Pereira Ramos 

Danillo Cruz Mousinho 

Danillo Vicente Gomes 

Emerson Leão Sousa 

Geovane Souza Pereira 

Glauciene  Martins Cardoso 

Iroilton Dos Santos Neto 

Isabella Luyça Martins Queiroz 

Izadora Gama Reis De Carvalho 

Marcelo Albuquerque Rocha Aquino 

Márcia Beatriz Franco Sousa 

Maria Pires De Oliveira Santos 

Marina Santos Menezes 

Marta Teixeira Azevedo 

Milla Nepomuceno Rocha Lopes Aires 

Pablynne Coelho Barcelos 

Paulla Résio Tavares 

Rafaela Ruth Silva Sousa 

Raul Duarte Pereira 

Rodrigo Ribeiro Dos Santos Andrade 

Victoria Ribeiro Dos Santos 

Wherica Gomes Lopes 
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COMISSÃO FINANCEIRA 

 

OS ALUNOS QUE TIVERAM SEUS TRABALHOS APROVADOS E 

PRESENTES NESTA LISTA, DEVERÃO PROCURAR OS ALUNOS DA 

COMISSÃO FINANCEIRA E PAGAR A QUANTIA DE 30,00 REAIS POR 

TRABALHO APROVADO OU APRESENTAR O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO ON LINE PELO BOLETO GERADO NO EVEN 3. 

 

ABAIXO SEGUE A LISTA DE ALUNOS RESPONSÁVEIS PELO 

RECEBIMENTO DA QUANTIA, O PERÍODO QUE ESTUDAM E O CONTATO 

ATRAVÉS DO NÚMERO DE WHATSAAP. 

 

-Alana Maria Sousa Correia - 4 P Med - contato : (63) 984870356 

- Danillo Vicente Gomes.  4 P  Med.  (62) 985048953 

- Daniele Pereira Ramos. 3° P Enf. (63) 992231402 

- Rodrigo Ribeiro dos Santos Andrade. 4P Med. (63) 984702665 

- Viviane Albuquerque Pereira da Silva.  4P Med. (63) 984834600 

- Marina Santos Menezes. 4P med (62) 999207948 

- Bárbara Menns Augusto Pereira. 6P med  (63) 984098397 

- Dândara Rocha. 4P med (063) 984920776 

- Izadora Gama Reis de Carvalho. 4 P med (063) 984914251 

- Victoria Ribeiro dos Santos 4 P Med (071) 99905-7020 
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CRONOGRAMA – AVALIAÇÕES / AVALIADORES 

 
 
 
 
 

QUARTA FEIRA 

 
MANHĀ: 

 
ORAL 

 
PESQUISA 

Guilherme Vaz Burns, André Moreira Rocha 

 

BANNERS 

 

PROJETOS 
Nadya Duarte Dias Esteves, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves, Victor Cláudio 

De Oliveira Alves 

 

 

 

 

 

TARDE: 
 

ORAL 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Guilherme Vaz Burns, André Moreira Rocha 

 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 
Noemi Barreto Sales Zukowski, Alcides Gomes De Oliveira, José Lopes Soares 

Neto, Ana Virgínia Gama 
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QUINTA FEIRA 
 
 
 

 
MANHÃ 

 

 
ORAL 

 
CASOS CLÍNICOS 

Guilherme Vaz Burns, Luís Otávio Jonas, Eduardo Fernandes Marques 

 

BANNERS 

 
REVISÕES DE LITERATURA 

Vanessa Regina Uzan, Alcides Gomes De Oliveira, Leonardo Brito Querido, 

José Lopes Soares Neto, Rafael Vinicius Da Rocha, Victor Cláudio De Oliveira 

Alves, Talita Rocha Cardoso, Albeliggia Barroso Vicentini 

 
 
 
 
 

TARDE 

 
ORAL 

 
CASOS CLÍNICOS 

Guilherme Vaz Burns, Luís Otávio Jonas, Neutiane Gomes De Sousa, Grazielly 

Mendes De Sousa  

 
BANNERS 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

Bruna Mirelly Vieira, Cláudia Renata Malvezzi Taques, Hugo Dias Da Silva, 

Victor Cláudio De Oliveira Alves, Thiago Weiss, Noemi Barreto Sales Zukowski 
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APRESENTAÇÕES ORAIS 
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QUARTA-FEIRA, 24/10/2018 
 

I- TRABALHOS DE PESQUISA 

 
P1: 8:00 
ENSINAR PARA APRENDER: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE 
MONITORIA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE 
MEDICINA. 
Núbia Ferreira da Silva Tavares, Ana Gabriela Gama Manduca, Ianka Thamylla 
Sousa Silva, Lais Lisboa Santos do Vale, Noemi Barreto Sales Zukowski.  
 
P2: 8:20 
INTERESSE PELA INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO 
CARLOS DA CIDADE DE PORTO NACIONAL – TOCANTINS 

Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho 
 
P3: 8:40 
MÉTODOS DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA ATRAVÉS DO TESTE VARK 
João Pedro Oliveira Barros, Gislaine Rodrigues dos Santos Cunha, Jaqueline 
Neres dos Anjos, Felipe Camargo Munhoz. 
 
P4: 9:00 
DÚVIDA NA ESCOLHA DA RESIDÊNCIA MÉDICA UM DESDOBRAMENTO 
DA PESQUISA INTERESSE PELA INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 
ACADÊMICOS DE MEDICINA DO INSTITUTO TOCANTINENSE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DA CIDADE DE PORTO NACIONAL – 
TOCANTINS 

Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho 
 
P5: 9:20 
AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL COMPARADA 
A FATORES SÓCIOEPIDEMIOLÓGICOS 
Salete Gomes dos Santos, Elionete Gomes dos Santos, Adriana Simião da 
Silva.  
 
P6: 9:40 
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE TUBETES ANESTÉSICOS UTILIZADOS 
EM ODONTOLOGIA. 
Marcella Teodoro Vilarino, Carina Scolari Gosch, Alcides Gomes de Oliveira.  
 
P7: 10:00 
PERFIL DOS PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS ATENDIDOS PELA 
COMISSÃO DE CURATIVO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO TOCANTINS. 
Jakeline Batista Aires, Silene Lívia Aires de Oliveira, Talita Rocha Cardoso 
 
P8: 10:20 
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A EPIDEMIOLOGIA NOS CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIOSE 
VISCERAL NO ESTADO DO TOCANTINS, COM FOCO NO MUNICÍPIO DE 
PORTO NACIONAL (TO)  ENTRE 2012 E 2017.  

Bruna Caroline de Alcântara, Marcos Adriano Silva Filho, Queren Hapuque 
Almeida Gonçalves, Vinicius Yudi Magalhães Iwai, Letícia Menezes 
Nascimento, Hemillayne Noady Ribeiro Souza, Felipe Camargo Munhoz.  
 
P9: 10:40  
A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA CONE BEAM NA RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA. 
Bruna da Cunha de Oliveira, Rafaela Cristina da Silva e Silva Marinho, 
Mickaele Minghini, Odeane Aparecida Salvatico Minussi, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
P10: 11:00  
ESTUDO SOBRE PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E FATORES DE RISCO 
PARA DOENÇAS CRÔNICAS DEBILITANTES EM COLABORADORES DA 
FAPAC ITPAC PORTO NACIONAL - TO 
Mariana Godinho Franco, Juliete Gomes da Silva, Grazielly Mendes de Sousa 
 
P11: 11:20  
ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES EM PACIENTES HANSENIANOS NO TOCANTINS NO 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A JULHO DE 2018 
Paulla Dala Rosa, Danillo Machado da Silva, Kamilla Barbosa Aires Vitorino, 
Ludmila Rios Araujo, Marcelo Cabral. 
 
 
P12: 11:40 
AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA POR GÁS 
REFRIGERANTE EM TESTE DE VITALIDADE PULPAR COM DIFERENTES 
ESPESSURAS DE RESINA COMPOSTA. 
Danillo Cruz Mousinho, Felipe Cavalcanti Sampaio, Alcides Gomes de Oliveira 
 

INTERVALO 12:00 – 13:00 
 

II- RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
RE1: 13:00 
A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA EM CAMPO PARA A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA HUMANIZADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
Gustavo Henrique Moreira Oliveira, Elielson Rodrigues Silva Junior, Poliana 
Ribeiro Pereira Pedreira, Ana Caroline Silva Rocha, Lyon Jorge de Castro Leal, 
Vanessa Regina Maciel Uzan de Moraes 
 
RE2: 13:20 
FITOTERÁPICOS UTILIZADOS POR INDIGENAS XERENTES A TRIBO DO 
FUNIL, EM TOCANTÍNEA/TO  
Isabella Luyça Martins Queiroz, Felipe Camargo Munhoz, Vanessa Regina 
Maciel Uzan de Moraes 
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RE3: 13:40 
TEORIAS DE ENFERMAGEM E SUA APLICABILIDADE NA PRÁTICA: UMA 
NOVA ABORDAGEM DE ENSINO 

Daniele Pereira Ramos, Genilcilene Brito da Conceição, Glauciene Martins 
Cardoso, Helemara Pereira Lourenço, Talita Rocha Cardoso   
 
RE4: 14:00 
A UTILIZAÇÃO DO PORTFÓLIO COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA 
PRÁTICA DE SAÚDE PÚBLICA 

Aurelio Carvalho, Felipe Vanderley Nogueira, Andriele Gasparetto 
 

RE5: 14:20 
VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DO TERCEIRO PERIODO DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) 
Mateus Ferreira De Oliveira, Iroilton Dos Santos Neto, João Marcos Avelino De 
Moura, Nathália De Matos Santos, Marcos Pulo Lanzana Menezes, Ana Paula 
Alves Gonçalve Lacerda, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RE6: 14:40 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ROTINA DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Elielson Rodrigues Silva Junior, Gustavo Henrique Moreira Oliveira, Poliana 
Ribeiro Pereira Pedreira, Vanessa Regina Maciel Uzan de Moraes 
 
RE7: 15:00 
DIVERGÊNCIAS TEÓRICO-PRÁTICAS EM UMA UBS DE PORTO 
NACIONAL-TO: UM RELATO DE EXPERIENCIA 

Lara Ines Martins Dantas, Elielson Rodrigues Silva Junior, Poliana Ribeiro 
Pereira Pedreira, Queren Hapuque Almeida, Vanessa Regina Maciel Uzan de 
Moraes, Andriele Gasparetto  
 
RE8: 15:20 
ABORDAGEM FAMILIAR NO RECONHECIMENTO DAS NECESSIDADES 
DA FAMÍLIA 
Ana Gabriela Gama Manduca, Ianka Thamylla Sousa Silva, Laís Lisboa Santos 
do Vale, Núbia Ferreira da Silva Tavares, Lorena Dias Monteiro. 
 
RE9: 15:40 
A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE INDÍGENA PARA ACADEMICOS DA ÁREA 
DA SAÚDE 
Pablynne Coelho Barcelos, Isabella Luyça Martins Queiroz , Mateus Ferreira de 
Oliveira, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves, Felipe Camargo Munhoz 
 
RE10: 16:00 

SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO AO POLITRAUMATIZADO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

Daiany Pereira de Castro; Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Ismael de Sousa 
Armondes; Sabrina Carvalho Ribeiro; Patrícia Vieira Pires; Jéssica Fernandes 
Oliveira; Bruno de Oliveira Araújo Sousa; Rodrigo Costa Ferreira 
 



 

 

14 

RE11: 16: 20 
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PESQUISA DE EXPERIMENTO ANIMAL 
COM RATOS WISTAR 

Kassandra Rodrigues Martins, Danilo De Oliveira Marinho, Marco Antonio Lima 
Gomes, Grazielly Mendes De Sousa, Karine Kummer Gemelli 
 

QUINTA-FEIRA 25/10/2018 
 

III- RELATOS DE CASOS CLÍNICOS 
RC1: 8:00 
USO DE IMPLANTE MAMÁRIO PARA CORREÇÃO DE ACHADO INTRA-
OPERATÓRIO DE DEFORMIDADE TORÁCICA POR SÍNDROME DE 
POLAND – RELATO DE CASO 

Bruce Rawlinson Lima Otsuka, Ícaro Samuel Pedroso de Oliveira. 
 
RC2: 8:15 
RELATO DE CASO DE HANSENÍASE INDETERMINADA: DISCUSSÃO DOS 
ACHADOS CLÍNICOS E DIFICULDADE DIAGNÓSTICA. 
Daiany Pereira de Castro; Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Lara Inês Martins 
Dantas; Ismael de Sousa Armondes; Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano; 
Camilla Bandeira Oliveira Coelho; Aline Santos Iamamoto; Bruno de Oliveira 
Araújo Sousa. 
 
RC3: 8:30 
USO DE CRIOCIRURGIA NO TRATAMENTO DE CROMOBLASTOMICOSE 
COM MÚLTIPLAS LESÕES: RELATO DE CASO. 
Vanessa Regina Maciel Uzan de Moraes, Mariana Meireles de Freitas Nunes, 
Luiz Guilherme Nunes de Albuquerque, Patrícia Vieira Pires, Dhara Raissa 
Calheiros Moreira, Letícia Camargo Godinho Guimarães. 
 
RC4: 8:45 
HANSENÍASE E O CONTEXTO FAMILIAR DA DOENÇA NO MUNICÍPIO DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS – RELATO DE CASO  

Maria Pires de Oliveira Santos, Pedro Henryque Perna Batista, Paulla Résio 
Tavares, Amanda Moreira Portes, Bárbara Perna Batista, Felipe Camargo 
Munhoz 
 
RC5: 9:00 
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO – 
RELATO DE CASO. 
Tatiany Oliveira Brito, Gabriela Nogueira Barros, Christianne Rodrigues de 
Oliveira, Marcelo Silva Cabral. 
 
RC6: 9:15 
CIRURGIA PARENDODÔNTICA ASSOCIADA A ENXERTO ÓSSEO COM 
BIOMATERIAL.  

Iroilton dos Santos Neto; Nathália de Matos Santos; Pedro Victor Aires de 
Carvalho; Gabriela Oliveira Moromizato; Mateus Ferreira de Oliveira; Amanda 
Borges Santos; Alcides Gomes de Oliveira. 
 



 

 

15 

RC7: 9:30 
INVESTIGAÇÃO DE ANEMIA EM PACIENTE COM CIRURGIA TIPO 
BILLROTH II.  

Patricia Vieira Pires, Carlos Eduardo Pires Barbosa, Dandara Pereira Lacerda, 
Fernanda de Menezes, Joao Gabriel Souza dos Santos, Ligia Vivela Almeida 
Reis, Raimundo Celio Pedreira. 
 
RC8: 9:45 
ANOMALIA FISIOLÓGICA E ANATÔMICA RARA DO SISTEMA RENAL – 
RELATO DE CASO.  
Camyla Costa Bringel, Kaliny Batista de Oliveira, Aline Vilela da Costa, Laryssa 
Lisboa Pinto, Lorrane Brasil de Andrade Sousa, Paula Renata Tiecher, Felipe 
Camargo Munhoz, Taynara Fernandes. 
 
RC9: 10:00 
OTITE EXTERNA NECROTIZANTE COM PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA 
UNILATERAL: UM RELATO DE CASO.  

Gleice Kelli Valentin Terci, Tatiany Oliveira Brito, Renato Rezende.  
 
RC10: 10:15 
TERAPIA COMPRESSIVA EM ÚLCERA VENOSA: RELATO DE CASO DO 
GRUPO DE PESQUISA EM FERIDAS. 
Débora dos Santos Gomes, Janaina Pereira de Carvalho, Nerice Luiza das 
Neves Cavalcante, Talita Rocha Cardoso, Jaqueline Alves de Farias. 
 
RC11: 10:30 
ANEMIA FALCIFORME EVIDENCIADA POR CRISE FALCEMICA INTENSA. 

Raistefany Sousa Correia, Ruth Nayara Lopes, Talita Rocha Cardoso, Ângela 
Lima Pereira Neves. 
 
RC12: 10:30 
ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DOS SINTOMAS DE DOENÇA DE 
PARKINSON EM FASE INICIAL - RELATO DE CASO. 

Ana Luiza Mascarenhas de Almeida Barros, Daniela Samara de Souza Bueno, 
Gustavo Rocha Felipe, Letícia Santos de Carvalho Teixeira, Marcelo Silva 
Cabral. 
 
RC13: 11:15 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE UM MOLAR INFERIOR EM FORMA DE 
C- SHAPED 
Pablynne Coelho Barcelos, Brenda Campos e Silva, Jordana Soares Macedo, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Isabella Luyça Martins Queiroz, Carolaine 
Dias Monteiro, Alcides Gomes de Oliveira, Eduardo Fernandes Marques 
 
RC14: 11:30 
LASERTERAPIA EM ÚLCERA BUCAL NO PALATO MOLE 

Pablynne Coelho Barcelos, Marcos Paulo Lanzana Menezes, Brenda Campos 
e Silva, Jordana Soares Macedo, Eduardo Alencar Ramos, João Pedro Oliveira 
Barros, Felipe Camargo Munhoz, Nadya Duarte Dias Esteves 
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RC15: 11:45 
FIBROMA DESMOPLÁSICO OU COLAGENOSO  
Daniela Soares Silva, Pollyana Lopes Junqueira, Viviane Silva Siqueira, Lidia 
Regina da Costa Hidalgo 
 

INTERVALO 12:00 – 14:00 
 
RC16: 13:00 
PERFIL CLÍNICO DE UMA PACIENTE PORTADORA DE FIBROMIALGIA E 
HANSENÍASE INDETERMINADA 
Ismael de Sousa Armondes; Daiany Pereira de Castro; Lígia Vilela Almeida 
Reis; Leonardo Lourenço de Sousa; Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Lara 
Inês Martins Dantas; Thayga Claussen Cardoso.  
 
RC17: 13:15 
PANCREATITE AGUDA: EFEITO ADVERSO DO TRATAMENTO DE 
LEISHMANIOSE VISCERAL COM GLUCANTIME 

Ana Patrícia da Silva Arruda Cavalcante, Paloma Manoela Paes Ribeiro, Felipe 
Camargo Munhoz e Valcirlei de Araújo. 
 
RC18: 13:30 
SELAMENTO DE PERFURAÇÃO COM MTA DE UM SEGUNDO PRÉ-
MOLAR SUPERIOR. 

Natalia da Silva Soares, Eduardo Fernandes Marques. 
 
RC19: 13:45 
RELATO DE CASO DE HANSENÍASE INDETERMINADA: DISCUSSÃO DOS 
ACHADOS CLÍNICOS E DIFICULDADE DIAGNÓSTICA. 
Daiany Pereira de Castro; Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Lara Inês Martins 
Dantas; Ismael de Sousa Armondes; Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano; 
Camilla Bandeira Oliveira Coelho; Aline Santos Iamamoto; Bruno de Oliveira 
Araújo Sousa. 
 
RC20: 14:00 
REINCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO PÓS 
SUSPENSÃO DO ANTI-AGREGANTE PLAQUETÁRIO 
Nelson Pereira de Castro, Alan Oliveira Pereira, Marcus Danilo Mascarenhas 
Ferreira, Larissa Rodrigues Vieira, Laiza Junqueira Campos, Marcelo Silva 
Cabral. 
 
RC21: 14:15 
ABORDAGEM E DIAGNÓSTICO DO PACIENTE COM MAL DE PARKINSON 
EM ESTÁGIO INICIAL: UM RELATO DE CASO 
Ésio Borges de Andrade, Camila Freitas Neves, Gabriela Viana Lôbo, Luis 
Fernando Lima de Araújo, Marcelo Silva Cabral. 
 
RC22: 14:30 
MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA O ENFERMO COM SEQUELAS 
DE ACIDENTE CÉREBRO VASCULAR: RELATO DE CASO 
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Gabriella Torrano Carvalho Pimentel, Mayra Peixoto Soares, Patrick Hyorranys 
Feitosa Carneiro, Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano, Marcelo Silva Cabral. 
 
RC23: 15:00 
SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE: RELATO DE CASO 

Mateus Gomes da Silva Filho, Vitor Hugo Guimarães Dezuani, Anderson de 
Oliveira Ireno, Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Hugo Felipe Silva Oliveira, 
Andressa Azevedo Silva, Celiana Pereira de Assis . 
 
RC24: 15:15 
RELATO DE CASO DE UMA PACIENTE COM LEISHMANIOSE VISCERAL 
ASSISTIDA PELA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

Pedro Henryque Perna Batista, Maria Pires de Oliveira Santos, Paulla Résio 
Tavares, Amanda Moreira Portes, Bárbara Perna Batista, Felipe Camargo 
Munhoz. 
  
RC25: 15:30            
ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO ISQUÊMICO EM REGIÃO CORTICAL 
OCCIPITAL E EM REGIÃO CEREBELAR – RELATO DE CASO 
José Augusto Gonçalves Souza Neto, Renata Rocha dos Santos, Alexandre 
Arguelio Souto, Larissa Cardoso Lucena, Ana Luísa Maciel, Marcelo Silva 
Cabral. 
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19 

QUARTA-FEIRA, 24/10/2018 

 
 
DAS 13:00 ÀS 13:30 
 
AA1- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: PÁPULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 1 

Brena Cássia Flores Costa Gomes, Elaine Ferreira De Oliveira Diniz, Bruna 
Cardoso De Souza, Sávia Kallynny Demetrio Ferraz, Grazielly Mendes De 
Sousa. 
 
AA2- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: MÁCULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 2 

Aldo Alves De Melo Neto, Laína Vitoria David Avelino, Eullanya Rodrigues 
Braga, Jonh Denver Curcino De Souza, Grazielly Mendes De Sousa. 
 
AA3- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: PUSTULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 3 
Giêyza Medrado Ribeiro Dos Reis, Gilvana Cerqueira Alves Da Silva Carvalho, 
Deiriane Ribeiro Da Silva, Andreia Clementino Pereira De Carvalho, Grazielly 
Mendes De Sousa. 
 
AA4- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: TELANGIECTASIA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 4 
Victoria Evanny Dantas Martins, Rayla Aretuza Rodrigues Neves, Max Silane 
Guimarães Moraes, Mohara Vitoria Brito Gomes, Grazielly Mendes De Sousa. 
 
DAS 13:30 ÀS 14:00 
 
AA5- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: VESÍCULA E LESÃO POR PRESSÃO NÃO PASSÍVEL DE 
ESTADIAMENTO 
Luana Cirqueira Xavier, Elaíne Kellen Noqueira Da Conceição, Wellida Thalyta 
De Souza Araujo, Rythellem Lourany Coimbra Oliveira, Grazielly Mendes De 
Sousa. 
 
AA6- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: URTICÁRIA E QUELÓIDE 
Ilanna Ferreira Nunes, Mariane Cardoso Jorge, Fakundes Guimarães De 
Castro, Grazielly Mendes De Sousa. 
 
AA7- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: TUMOR E CROSTA 
Avisangela Alves De Melo, Brenda Pereira De Carvalho, Rédina Beatriz Pereira 
De Souza, Grazielly Mendes De Sousa. 
 
AA8- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: NÓDULO E FISSURA 

Sthefany De Oliveira Parente, Ana Clara Oliveira Fernandes, Rafael Barros 
Uchôa, Fabline Fernandes De Almeida, Grazielly Mendes De Sousa 
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DAS 14:00 ÀS 15:30 
 
AA9- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: MANCHAS E CICATRIZES 

Ester De Souza Ferreira, Anny Elisie Resende Sandes De Faria, Izabel Inês 
Pereira Da Silva, Tatila Nascimento Toledo, Grazielly Mendes De Sousa 
 
AA10- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: ESCAMAS E ULCERAS VENOSAS 
Shara Letícia Costa Sena, Lariany America De Castro, Lorena Emily Marques 
Oliveira Branquinho, Jullyanne Rodrigues Dos Santos, Grazielly Mendes De 
Sousa 
 
AA11- MACRO MODELO COM AS FASES DA ODONTOGÊNESE 

Shuyane Pinheiro Damaceno, Ana Paula Sousa Santos, Mateus Oliveira Costa, 
Jordana Mikaela Pereira Alves de Souza, Iara Pereira Quintanilha, Milena 
Sousa de Oliveira, Felipe Camargo Munhoz, André Moreira Rocha 
 
AA12- MACROMODELO DA ANATOMIA DO PERIODONTO SAUDÁVEL 
Maria Tereza Costa Almeida, Ingrid Wendy Marques Aragão , Geovanna Marya 
Goveia Mendes, Felipe Camargo Munhoz , André  Moreira Rocha  
 
DAS 15:30 ÀS 16:00 
 
AA13-  PROCESSO DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA 
Caio Vinícius Alves Mendes, Lara Maria Pereira de Souza, Lariany America de 
Castro, Vida-Mahãtma Alves Dias, Felipe Camargo Munhoz 
 
AA14- MACRO MODELO DA ANATOMIA PERIODONTAL COM GENGIVITE 
Pablynne Coelho Barcelos, Brenda Campos e Silva, Jordana Soares Macedo, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Carlos Eduardo Dias de Castro, Sérgio 
Ricardo Rafacho Esteves, Fernando Campos Castro Garção  
 
AA15- MACRO MODELO DE LÍNGUA FISSURADA. 

Grazyelly Duarte, Geovana Paz, Itallo Simões, Patricia Melo, Mariana Saquetim 
Felipe Camargo Munhoz  
 
AA16- MACRO MODELO ANATÔMICO BUCAL COM CANDIDÍASE 
ERITEMATOSA. 
Ruan César De Oliveira, Júlia Gonçalves Ornelas, Fernanda Caldeira Da Cruz 
Sena, Laura Maria Mateus Saminez, Felipe Camargo Munhoz.     
 
AA17- TUMOR ODONTOGÊNICO: AMELOBLASTOMA 

Ionara Beatriz Mesquita Ferreira, Andriely Miranda de Morais, Beatriz Souza 
Rocha, Fernando Vieira Fernandes, Isabela Rodrigues Barbosa, Felipe 
Camargo Munhoz, André Moreira Rocha 
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PÔSTERS 
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QUARTA-FEIRA, 24/10/2018 
 
 

IV- PROJETOS 
 
DAS 8:00 ÀS 8:30 
 
PR1- FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM 
PUÉRPERAS SUBMETIDAS À CESARIANA NO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL TIA DEDÉ  DE PORTO NACIONAL – TO 
George de Almeida Marques, Luana Faria Lima, Sanderson Rodrigo do 
Nascimento Raiol, Obede Rodrigues Ferreira. 
 
PR2- LOSARTAN COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE LESÕES 
MUSCULARES TRAUMÁTICAS EM COELHOS 

Isabela Luyça Martins Queiroz , Bruna Hanauer, Bruce Rawlinson Lima Otsuka, 
Guilherme Vaz Burns, Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR3- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS INTERNADAS NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL 
DE PALMAS –TO 

Milena Matos da Cruz, Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Thompson de 
Oliveira Turíbio. 
 
PR4- PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES NO MUNICÍPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO 
Rafaela De Alencastro, Sanderson Rodrigo do Nascimento Raiol, Guilherme 
Vaz Burns. 
 
DAS 8:30 ÀS 9:00 
 
PR5- USO DE RITALINA POR ESTUDANTES DE MEDICINA DO ITPAC 
PORTO NACIONAL 

Isabella da Costa Silva, Brunna Vitória Gouveia Prado, Divina de Brito Melo 
Carneiro da Cunha, João Eduardo Alves dos Santos, Roberto Iran de Meneses 
Sousa Júnior, Maria Luíza Ferreira Cambréa, Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR6- CARTILHA DE ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL PARA SURDOS 
Kelly Cristina Rodrigues Costa, Nelzir Martins Costa. 
 
PR7- PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ESTRESSE EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DO ITPAC-PORTO.  
Felipe Cesar Aquino Ramos da Silveira; Guilherme Moura Galvão; Izadora 
Gama Reis de Carvalho; Julia Sousa Campos; Letícia Fernanda Farias 
Porto; Felipe Camargo Munhoz.   
 
PR8- AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS CADASTRADOS 
NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS 
Monique Karisa Windlin, Grazielly Mendes de Sousa. 
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DAS 9:00 ÀS 9:30 
PR9- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA SEXUAL DE PACIENTES 
PORTADORAS DA SÍNDROME DE SJÖGREN ACOMPANHADAS EM 
PORTO NACIONAL – TO 

Caroline Sucharski Vienscoski, Morgana Batista Pereira, Danilo Garcia Ruiz. 
 
PR10- ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE O USO DE RITALINA EM 
ESTUDANTES DE MEDICINA DO ITPAC PORTO NACIONAL 

Brunna Vitória Gouveia Prado, Divina de Brito Melo Carneiro da Cunha, 
Isabella da Costa Silva, João Eduardo Alves dos Santos, Maria Luíza Ferreira 
Cambréa, Roberto Iran de Meneses Sousa Júnior, Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR11- A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO E 
OS FATORES E DETERMINANTES SOCIAIS QUE A CIRCUNDAM 

Aimée Trindade Oliveira, Isabella Sousa Rocha, Laura Costa Gomes, Leonardo 
Silva Pontes, Letícia Magalhães Batista, Luiz Antenor Leal Soares, Felipe 
Camargo Munhoz. 
 
PR12- ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO DO ACADÊMICO DE 
MEDICINA DO 4° PERÍODO DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS DE PORTO NACIONAL NO ANO DE 2019 
Lucas Luiz Ramos Alves, Ana Luiza Rodrigues Araujo, Caroline Gomes Farias 
Barros, Jordana Limeira de Aguiar, Marcelo Albuquerque Rocha Aquino, 
Renata Rocha dos Santos, Felipe Camargo Munhoz.  
 
DAS 9:30 ÀS 10:00 
 
PR13- VIOLENCIA OBSTÉTRICA: OS SABERES DE PUÉRPERAS DO 
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TOCANTINS 
Deusivania Mota do Nascimento, Raylane Milhomem Aguiar Borges, Grazielly 
Mendes de Sousa. 
 
PR14- EFEITOS DA MUSICOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TO 

Josimar da Silva Guimarães, Domingas Thayse Pereira Ribeiro, Grazielly 
Mendes de Sousa. 
 
PR15- PREVALÊNCIA DE DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 
NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL - TO  
Nelson Pereira de Castro, Christianne Rodrigues de Oliveira, Denise Ramos 
Costa. 
 
PR16- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS INTERNADAS NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL 
DE PALMAS –TO 

Milena Matos da Cruz, Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Thompson de 
Oliveira Turíbio. 
 
DAS 10:00 ÀS 10:30 
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PR17- HANSENÍASE: PERCEPÇÃO DA DOENÇA PELOS ACADÊMICOS 
DO PRIMEIRO E ÚLTIMO PERÍODO DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, 
MEDICINA E ODONTOLOGIA NO INSTITUTO TOCANTINENSE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS EM PORTO NACIONAL-TO 
Beatriz Carvalho da Silva, Emylli de Sousa Araújo, Layra Wanêssa Guida 
Cardoso, Luiz Felipe Fernandes Japiassú, Maria Eduarda da Silva, Patrícia 
Carneiro dos Reis, Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR18- O USO INADEQUADO DO JALECO PELOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA NAS AULAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
Ianka Thamylla Sousa Silva, Ana Gabriela Gama Manduca, Aryanne Nunes 
Florêncio, Laís Lisboa Santos do Vale, Núbia Ferreira da Silva Tavares, 
Guilherme Vaz Burns. 
 
PR19- HANSENÍASE: O ENTENDIMENTO DE UMA COMUNIDADE DE ALTA 
VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE PORTO NACIONAL – TO 
SOBRE A DOENÇA 

Inês Cristina Brito da Costa, Flávia Lacerda Rodrigues Azevedo, Andriele 
Gasparetto. 
 
DAS 10:30 ÀS 11:00 
 
PR20- FATORES QUE INFLUENCIAM NA BAIXA PROCURA DO  EXAME 
DE PRÓSTATA ATRAVÉS DE PALPAÇÃO RETAL EM ADULTOS 
Isabella Sousa  Rocha, Bárbara Mota Oliveira, Isabella da Costa Silva, João 
Carlos Costa, Rafaela Ruth Silva Sousa, Rodrigo Ribeiro dos Santos Andrade, 
Guilherme Vaz Burns.   
 
PR21- RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA MEDICINA E O USO CONSTANTE 
DO CELULAR. 
Lara Inês Martins Dantas, Daiany Pereira de Castro, Jessica Fernanda Ferreira 
Martins, Patrícia Vieira Pires, Larissa Jácome Barros Silvestre. 
 
PR22- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE 
PORTO NACIONAL – TO, NO PERÍODO DE 2014 A 2018 

Albério Batista de Oliveira, Victoria Lourenço Tkatch, Carolina Oliveira Lessa, 
Marina Santos Menezes, Maria Eduarda Farias Lima Jácomo, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
PR23- CÂNCER DE MAMA EM MULHERES JOVENS FORA DO GRUPO DE 
RISCO NO TOCANTINS  

Maria Eduarda Nunes da Silva, Dândara Rocha da Silva, Danillo Vicente 
Gomes, Juliana Ferreira Macedo, Paula Wagner, Nataly Mota Antunes de 
Oliveira, Felipe Camargo Munhoz 

 
DAS 11:00 ÀS 11:30 
 
PR24- ÍNDICE DE AUTOMUTILAÇÃO EM PACIENTES DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE PORTO NACIONAL-TO, EM 2018 
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Ana Luisa Borba Correia, Aurelio Sousa Carvalho, Gabriella Silva Andrade, 
Graziela de Araujo Freitas, Marlla Christina Ribeiro Gomes, Vinícius Melo dos 
Santos Costa, Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR25- ABORDAGEM CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DAS FERIDAS 
COMPLEXAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL.  
Sanderson Rodrigo do Nascimento Raiol, Daniel Ximenes de Aguiar, Jonas 
Eraldo de Lima Junior. 
 
PR26- POLUIÇÃO INTRADOMICILAR E DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA: EXPOSIÇÃO A FUMAÇA DE FOGÃO A LENHA E 
IMPACTO NA SAÚDE DA POPULAÇÃO FEMININA DA CIDADE DE PORTO 
NACIONAL E MUNICÍPIOS ADJACENTES 

Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho. 
 
PR27- SIMULADOR DE PELE HUMANA PARA PRÁTICA DE TÉCNICAS 
CIRÚRGICAS 

Anízio Goveia Justino, Alan Oliveira Pereira, Inara Correia da Costa Morais 
Venturoso, Danilo Daud, Guilherme Vaz Burns. 
 
DAS 11:30 ÀS 12:00 
 
PR28- PERSPECTIVA ÉTNICO-RACIAL NA COMPREENSÃO DA EPIDEMIA 
DOS PORTADORES DE HIV/AIDS NO ESTADO DO TOCANTINS.  
 Daiane Morais Silva, Marina Mazon de Lima, Pâmela Christinny Fernandes 
Viêira, Rafaela Ruth Silva Sousa, Rebeca Gonçalves Costa, Tássia Kenya 
Pereira Da Silva Melo, Felipe Camargo Munhoz.  
 
PR29- O USO DE ENTORPECENTES POR ESTUDANTES DE MEDICINA AO 
LONGO DO CURSO. 
Carolina Silva Guerreiro; Ana Raquel Ferro da Silva; Bárbara Mota Oliveira; 
Márcia Beatriz Franco Sousa; Paula Gomes da Silva; Rodrigo Ribeiro dos 
Santos Andrade; Felipe Camargo Munhoz. 
 
PR30- PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ACADÊMICOS DE 
MEDICINA 
Gabriel Rodrigues Miranda, Camilla da Rocha Rezende Vasconcelos, 
Guilherme Vaz Burns. 
 

QUINTA-FEIRA, 25/10/2018 
 

V- REVISÕES DE LITERATURA 
 
DE 8:00 ÀS 8:30 
 
RL1- USO DO PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA E DIAGNÓSTICO DE 
PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA NO PRONTO 
ATENDIMENTO  
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Brunna Vitória Gouveia Prado, Alana Maria Sousa Correia, Elielson Rodrigues 
Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Márcia Beatriz Franco Sousa, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel. 
 
RL2- IMPACTO DA CRIANÇA AUTISTA NA DINÂMICA FAMILIAR 

Sabrina Carvalho Ribeiro; Daiany Pereira de Castro; Jéssica Fernanda Ferreira 
Martins; Lara Inês Martins Dantas; Dhiécyka Carvalho Silva, Camilla Bandeira 
Oliveira Coelho; Bruno de Oliveira Araújo Sousa. 
 
RL3- IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE E RELAÇÃO PROFISSIONAL-
PACIENTE NA ODONTOLOGIA  

Sarah Barbosa de Carvalho; Valceli Miguel Costa; Tiago Rodrigues Marinelli; 
Carllini Barroso Vicentini. 
  
RL4- A IMPORTÂNCIA DA CONDUTA APROPRIADA EM CASOS DE 
TRAUMA PEDIÁTRICO 
Alana Maria Sousa Correia, Márcia Beatriz Franco Sousa, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Laryssa Silva de Melo, Elielson Rodrigues Silva Junior, Moniki 
de Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel. 
 
RL5- PNEUMATIZAÇÃO DO SEIO MAXILAR 

Mateus Henrique Silva Turibus, Lucas Rodrigues Lopes, Iroilton Dos Santos 
Neto, Amanda Borges Santos, Raiany Almeida Araújo, Adevaldo Siriano 
Barbosa Junior,  José Lopes Soares Neto. 
 
DE 8:30 ÀS 9:00 
 
RL6- A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA 
RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO (RCIU) 

Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento. 
 
RL7- ASPECTOS GENÉTICOS E IMUNOLÓGICOS DA PERIODONTITE 
AGRESSIVA 
Renata Marques Cardoso, Ana Júlia Nogueira Aires, Ludiane Gonçalves 
Nunes, Kárilla Laudessan Pereira Lemos Branquinho, Kelly Ferreira Lopes, 
Yellen Oliveira Cordeiro, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL8- IMAGINOLOGIA E ORTODONTIA  

Valceli Miguel Costa, Tiago Rodrigues Marinelli, Cristiane Araújo Pereira, 
Luana Amaral Cerqueira, Loyanne da Silva Rodrigues, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
RL9- A IMPORTÂNCIA DO EXAME CLÍNICO ODONTOLÓGICO E DE 
ENFERMAGEM EM UMA ABORDAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. 

Thainara de Assunção Leones, Samantha Barros Grossi Vieira, Felipe 
Camargo Munhoz. 
 
RL10- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HIDROCEFALIA NA INFÂNCIA 
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Ana Caroline Maia Santos, Camila Gerdane De Sousa Santos, Marcos André 
Macêdo Do Vale Silva, Júlia Cunha David, Bruna Postal Oliveira, Kaliny Batista 
De Oliveira, João Fellipe Borges Bento. 
 
DE 9:00 ÀS 9:30 

 
RL11- COMO MELHORAR O ATENDIMENTO À PCR NA EMERGÊNCIA – 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA. 
Laryssa Silva de Melo, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória Gouveia 
Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Márcia Beatriz Franco Souza,  Moniki 
de Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel. 
 
RL12- SEDAÇÃO CONSCIENTE POR ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO EM 
ODONTOLOGIA. 
Gabriela Oliveira Moromizato, Bruno Teodoro Lessa Carreiro Varão, Iroilton dos 
Santos Neto, Adevaldo Siriano Barbosa Júnior, Amanda Borges Santos, Raiany 
Almeida Araújo, Luís Otávio Jonas. 
 
 
RL13- ASSOCIAÇÃO DA LIDOCAINA E BUPIVACAINA EM 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. QUAL A EFICÁCIA DA SIMILAÇÃO 
ENTRE OS ANESTÉSICOS? 
Ana Luiza de Oliveira Rodrigues, Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Yngrid 
Souza Luz, Dândara Rocha da Silva, Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Antônia 
Alyne Gomes Costa, Danilo Felix Daud  
 
RL14- USO DE PRÓTESE TOTAL E O CUIDADO COM A BOCA DO IDOSO 

Ilvan Belizário Pessoa Júnior, Victor de Souza Santos, Lucas Rodrigues 
Martins, Felipe Camargo Munhoz, Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda. 
 
RL15- O MANEJO DA SÍNDROME DISPÉPTICA E SEUS PRINCIPAIS 
CONDICIONANTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
Danillo Vicente Gomes, Divina de Brito Melo Carneiro da Cunha, Albério Batista 
de Oliveira, Graziela de Araújo Freitas, Victória Lourenço Tkatch, Ana Luíza 
Rosa de Araújo, Felipe Camargo Munhoz. 
 
DE 9:30 ÀS 10:00 

 
RL16- TÓRUS MANDIBULAR  

Giordana Andrade Silva, Hagtta Lourenna Rodrigues Lemos Passos, Karolayne 
Gomes Cardoso, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL17- A IMPORTÂNCIA DO EXAME PARASITOLÓGICO PARA 
ESTRONGILOIDÍASE ANTES DE SUBMETER PACIENTE A 
TRATAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES 
Tássia Kenya Pereira Da Silva Melo, Isabela Ramos Nunes Paixão, Glenda Da 
Silva Cunha, Gabriella Chrystina Chaves Batista, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL18- O CONTROLE DA DOR COM AUXILIO DA HIPNOSE NOS 
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  
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Isabella Luyça Martins Queiroz, Felipe Camargo Munhoz, Vanessa Regina 
Maciel Uzan de Moraes. 
 
RL19- TRATAMENTO DE PACIENTES COM NEURALGIA DO NERVO 
TRIGÊMEO 

Shuyane Pinheiro Damaceno, Ana Paula Sousa Santos, Mateus Oliveira Costa, 
Jordana Mikaela Pereira Alves de Souza, Iara Pereira Quintanilha, Ionara 
Beatriz Mesquita Ferreira, Leonardo Brito Querido. 
 
RL20- DESVANTAGENS DO USO DO TUBETE DE PLÁSTICO NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA  

Lanny Beatriz de Aguiar, Yan Carlos Lima, Danillo Cruz Mousinho, Luis Otávio 
Jonas.  
 
DE 10:00 ÀS 10:30 

 
 
RL21- ANESTESIA LOCAL VERSUS RAQUIANESTESIA NA 
HERNIORRAFIA INGUINAL 

Tarcis Roberto Almeida Guimarã, Yngrid Sousa Luz, Ana Luiza de Oliveira 
Rodrigues, Dândara Rocha da Silva, Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Antônia 
Alyne Gomes Costa, Danilo Felix Daud. 
 
RL22- UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: HUMANIZAÇÃO E 
TECNOLOGIA.  

Yngrid Souza Luz, Dândara Rocha da Silva, Tarcis Roberto Almeida 
Guimarães, Ana Luiza de Oliveira Rodrigues, Antônia Alyne Gomes Costa, 
Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Danilo Felix Daud. 
 
RL23- O IMPACTO DA ACREDITAÇÃO HOSPITALAR NO TRABALHO DOS 
MÉDICOS 

Camila Gerdane De Sousa Santos, Marcos Andre Macedo Do Vale Silva, Ana 
Caroline Maia Santos, Romulo De Sousa Santos 
 
RL24- RELAÇÃO DO ETILISMO CRÔNICO COM O AGRAVO DA SÍNDROME 
DE WERNICKE-KORSAKOFF 
Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento 
 
RL25- ESPIRITUALIDADE COMO UM FATOR PROMOTOR DE SAÚDE 
Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento 
 
DE 10:30 ÀS 11:00 

 
RL26- PNEUMONIA NOSOCOMIAL ASPIRATIVA EM PACIENTES 
SEMICRÍTICOS E OS RESPECTIVOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
Bianca Rodrigues Da Costa, Albeliggia Barroso Vicentine 
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RL27- PREENCHIMENTO DE PAPILA INTERDENTAL: “UM DESAFIO NA 
AREA DE PERIODONTIA “ 
Roberta Cristina Leao Magalhães, Sandra Miranda Cunha, Danillo Cruz 
Mousinho, Luis Otavio Jonas.  
 
RL28- ACHADOS IMAGINOLÓGICOS NA ODONTOLOGIA.  
Victória Arruda Gomes, Nathalia Vieira Alves, Maria Antonia Silva, Anna Clara 
Rodrigues Barbosa, Vinicius Eduardo Rego de Sousa, Felipe Camargo 
Munhoz.  
 
RL29- A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE 
NA CAVIDADE ORAL 
João Marcos Avelino de Moura, Danillo Cruz Mousinho, Kelven Ribeiro Spener, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Mateus Ferreira de Oliveira, Nathália de 
Matos Santos, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves. 
 
RL30- HIPERTENSÃO GESTACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
LITERATURA 
Joaquim Ponciano Gonçalves Pereira, Alana Maria Sousa Correia, Viviane 
Albuquerque Pereira da Silva, Bárbara Oliveira Gomes Nascimento, Osorino 
Rodrigues dos Santos Neto, Lucas Alves de Oliveira Sampaio, Felipe Camargo 
Munhoz  
 
DE 11:00 ÀS 11:30 
 
RL31- O USO DA TOXINA BOTULÍNICA EM PROCEDIMENTOS DE 
HARMONIZAÇÃO FACIAL 

Geovana Pinheiro Paz, Patrícia Feitosa Melo, Mariana Saquetim Fuguta, 
Grazyelly Duarte Ramos, Itallo Simões, Milena Sousa de Oliveira, José Lopes 
Soares Neto 
 
RL32- A DIVERSIDADE NA LOCALIZAÇÃO DOS HEMANGIOMAS 
Daiany Pereira de Castro, Almir Barbosa dos Santos Filho, Gustavo Faria Lima, 
Nayara Santos Silva, Zinaldo de Oliveira Silva Júnior, Raimundo Célio Pedreira. 
 
RL33- DISFUNÇÃO DA  ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
Alex Rodrigues Nogueira, Fernando Vieira Fernandes, Isabela Rodrigues 
Barbosa, Juliana Pereira Da Silva Noleto, Kemilly Rocha Fernandes, Ludymilla 
Lopes Cunha, José Lopes Neto. 
 
RL34- IMAGENOLOGIA E CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL  

Sarah Barbosa de Carvalho, Luana Alves Fernandes, Hillana Jorge Antunes, 
Layla Thais Gomes de Souza, Laryssa Mayara da Silva Dias, Joyce Lima 
Barros, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL35- OSTEOMIELITE CRÔNICA MAXILAR 

Dimas De Castro Ribeiro, Kárilla Laudessan Pereira Lemos Branquinho, 
Mateus Ferreira De Oliveira, Lígia Catarine Avelino Negre, Larissa Veloso 
Braga, Patrícia Moura Aguiar, Felipe Camargo Munhoz. 
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DE 14:00 ÀS 14:30 

 
RL36- IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM 
CRISE ASMÁTICA EXACERBADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
Elielson Rodrigues Silva Junior, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Laryssa Silva De Melo, Márcia Beatriz Franco Sousa, Moniki 
De Oliveira Barbosa Campos, Claudenir Katzwinkel, Felipe Camargo Munhoz 
 
RL37- A QUALIDADE DO SONO E SUAS REPERCUSSÕES NOS 
ESTUDANTES DE MEDICINA 
Klaus Martins de Souza Barros, Emerson Leão Sousa, Ilceu Verzeletti Junior, 
Valcirlei de Araujo. 
 
RL38- ALTERAÇÕES DENTÁRIAS, A IMPORTÂNCIA DAS ANOMALIAS 
DENTÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO.  

Nathalia Moreira de Araújo, Lucireni Morais Costa, Katia Bandeira Lima Santos,  
Thamara Rodrigues Chagas, Breno Rafael Rodrigues da Silva, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
RL39- Diagnóstico Errôneo da Polimiosite: Revisão da Literatura 
Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Mateus Gomes Da Silva Filho, Felipe 
Camargo Munhoz. 
 
DE 14:30 ÀS 15:00 
 
RL41- ESTUDOS CEFALOMÉTRICOS. 
Heliana Silva Santos, João Marcos Avelino de Moura, Guilherme Barbosa 
Pasquali, Thaynara Lemos Rodrigues, Luiz Henrique Rodrigues Mascarenhas, 
Marinie Leticia Pinheiro Lima, Cláudia Renata Malvezzi Taques. 
 
 
RL42- A EFICÁCIA ANTIBACTERIANA DO ÓLEO DE COCO NA REDUÇÃO 
DO STREPTOCOCCUS MUTANS NA CAVIDADE ORAL 

Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Leonardo Brito Querido, Fernando 
Cavalcante Castro Garção. 
 
RL43- ASPECTO CLÍNICO DA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO 

Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Fernanda Martins Concer, Dom Leonardo 
Di Coimbra Lira Fontes, Eduardo Castro melo, Raimundo Célio Pedreira. 
 
RL44- UTILIZAÇÃO DE DENTES HUMANOS: ASPECTOS ÉTICOS E 
LEGAIS NO ÂMBITO ACADÊMICO  

Samilla Oliveira e Silva, Vida Mahatma Alves Dias, Nicole Cristine Sousa 
Oliveira, Maryana Rodrigues Dias, Felipe Camargo Munhoz. 
 
DE 15:00 ÀS 15:30 

 
RL45- COMO CONTROLAR HEMORRAGIAS RADICULARES?  
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Pedro Victor Aires de Carvalho, Willian Jones Jacobson, Danillo Cruz 
Mousinho, Iroilton dos Santos Neto, Isadora Miranda, Eduardo Marques, 
Alcides Gomes de Oliveira. 
 
RL46- PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DEPRESSÃO EM 
ACADÊMICOS DE MEDICINA. 
Maria Eduarda Farias Lima Jácomo, Carolina Oliveira Lessa, Gediel Dos 
Santos Queiróz, Ester De Sousa Campos, Denise Ramos Costa. 
 
RL47- A RELEVÂNCIA DA RADIOGRAFIA NO AUXILIO DO DIAGNOSTICO 
DE TUMORES OSSEOS MALIGNOS E BENIGNOS 

Ana Victória dos Reis Guerra Nogueira, Giovanna Carolina Sousa Déo, Indiara 
de Abreu Silva Valente, Luiz Felipe Regino, Sérgio Marra de Azevedo Filho, 
Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL48- MEDIASTINITE NECROSANTE DESCENDENTE COMO 
COMPLICAÇÃO DE INFECÇÃO ODONTOGÊNICA: REVISÃO DE 
LITERATURA 
Raiany Almeida Araújo, Mateus Henrique Silva Turibus, Iroilton dos Santos 
Neto, Amanda Borges Santos, Gabriela Oliveira Moromizato, Adevaldo Siriano 
Barbosa Júnior, Felipe Camargo Munhoz. 
 
DE 15:30 ÀS 16:00 

 
RL49- TRAUMAS, CIRURGIAS E INCIDÊNCIAS EM LESÕES POR ARMA 
DE FOGO PROCEDIMENTO OU CIRURGIA NO TRAUMA 
Isabella Teles Fernandes, Sarah Barbosa De Carvalho, Louise Antonia Vieira 
Vasconcelos, Mágna Joice Carneiro Silva, Lígia Catarine Avelino Negre, 
Lucireni Morais Costa, Leonardo Brito Querido, Fernando Cavalcante Castro 
Garção. 
 
RL50- FATORES DE RISCO AO CÂNCER DE OVÁRIO 
Denise Alexandra Barbosa, Gustavo Pelizari Marques, Ana Paula Vanzella 
Halmenschlager Nunes. 
 
RL51- DIAGNÓSTICO DO LINFOMA DE HODGKIN 
Gustavo Pelizari Marques, Denise Alexandra Barbosa, Maribel Fernández 
Fernández. 
 
RL52- PARALISIA DE BELL: ASPECTOS CLÍNICOS, FISIOPATOLÓGICOS 
E TERAPÊUTICOS- REVISÃO DE LITERATURA 

João Batista Dos Santos Filho, Ana Margarete Souza Pedreira, Anna Carmela 
Araujo Benoliel Vasconcelos, Felipe Alior Fernandes Louzada De Almeida, 
Marcelo Silva Cabral. 
 
RL53- ANTICOAGULAÇÃO NA FIBRILAÇÃO ATRIAL: MELHORES 
OPÇÕES ATUAIS 
Gustavo Pelizari Marques, Denise Alexandra Barbosa, Ernani Pechulo 
Ederson, Astério Souza Magalhães Filho. 
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DE 16:00 ÀS 16:30 

 
RL54- PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE 
FIBROMIALGIA 
Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Daiany Pereira de Castro; Lara Inês Martins 
Dantas; Dhiécyka Carvalho Silva, Camilla Bandeira Oliveira Coelho, Sabrina 
Carvalho Ribeiro; Bruno de Oliveira Araújo Sousa. 
 
RL55- PARALISIA DE BELL: ASPECTOS CLÍNICOS, FISIOPATOLÓGICOS 
E TERAPÊUTICOS- Revisão de Literatura 
João Batista dos Santos Filho, Ana Margarete Souza Pedreira, Anna Carmela 
Araujo Benoliel Vasconcelos, Felipe Alior Fernandes Louzada de Almeida, 
Marcelo Silva Cabral. 
 
RL56-  DTM  E GÊNERO. POR QUE ACOMETE MAIS MULHERES? 

Amanda Borges Santos , Adevaldo Siriano Barbosa Junior, Gabriela Oliveira 
Moromizato, Iroilton dos Santos Neto , Mateus Henrique Silva Turibus, Raiany 
Almeida Araujo, Felipe Camargo Munhoz. 
 
RL57- ESQUITOSSOMOSE E O TOCANTINS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA. 

Ana Luiza Rosa de Araujo, Isabela Dutra Marcarini, Iago machado, Denny 
Augusta Teixeira da Silva, Fernando Castro, Victoria Riberiro dos Santos. 
 
RL58- ASPECTO CLÍNICO DA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO 

Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Fernanda Martins Concer, Dom Leonardo 
Di Coimbra Lira Fontes, Eduardo Castro melo, Raimundo Célio Pedreira. 
 
RL59- ESTEROIDES ANABOLIZANTES, UM CORPO DE ALUGUEL OU 
ESTEROIDES ANABOLIZANTES, DA ESTÉTICA AO SUS 
Felipe Antônio de Oliveira, Thales Gustavo Ferreira, Guilherme Vaz Burns. 
 
 
DE 16:30 ÀS 17:00 
 
 
R60- OS TRÊS PILARES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR ÀS VÍTIMA DE TRAUMA 
Márcia Beatriz Franco Sousa, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz 
 
 

R61- SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UMA PATOLOGIA AUTOIMUNE 
DE ETIOLOGIA NÃO CLARAMENTE DEFINIDA – Revisão de Literatura 
Ana Margarete Souza Pedreira, Ludimila Dias Silva, Roberto Pedreira Da Silva, 
Paulo Afonso Vieira Gomes Filho, Marcelo Silva Cabral. 
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R62- A RELEVÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) NO 
AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DO CISTO DO DUCTO NASOPALATINO 
(CDNP).  

Alícia Costa Santos, Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Isabella Luyça Martins 
Queiroz, Helber Ribeiro da Silva, Renée Louise Aires Manduca, Felipe 
Camargo Munhoz..  
 
 

R63- RECONSTRUÇÃO NO COMPLEXO BUCO-MAXILO-FACIAL COM O 
USO DE RETALHO LIVRE DE FÍBULA. 
Mágna Joice Carneiro Silva, Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Sarah Barbosa 
de Carvalho, Isabella Teles Fernandes, Lucireni Morais Costa, Lígia Catarine 
Avelino Negre, Fernando Cavalcante Castro Garção, Leonardo Brito Querido . 

 

R64- REVASCULARIZAÇÃO PULPAR - REVISÃO DA LITERATURA 

Autores: Nathália de Matos Santos, Danillo Cruz Mousinho, Janynne Zago 
Martins, Iroilton dos Santos Neto, Raiany Almeida Araújo, Mateus Ferreira de 
Oliveira, Alcides Gomes de Oliveira. 
 

R65- DIÁRIO DA DOR: INSTRUMENTO DE OURO NA ABORDAGEM DAS 
CEFALEIAS 

Joelma Amaral Galvão, Bruna Silva Resende, Ana Luisa Maciel, Mariana 
Antunes Fiorotto De Abreu, Marcelo Silva Cabral. 
 
R66- ESTEROIDES ANABOLIZANTES UTILIZADOS NA ESTÉTICA E SUA 
EPIDEMIA 

Felipe Antônio Garção de Oliveira, Thales Gustavo Menezes Santana Ferreira, 
Guilherme Vaz Burns. 
 
R67- DEMANDAS DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA NO SERVIÇO PRÉ-
HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA 
Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Márcia 
Beatriz Franco Sousa, Felipe Camargo Munhoz. 
 
R68- OS TRÊS PILARES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR ÀS VÍTIMA DE TRAUMA 
Márcia Beatriz Franco Sousa, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz 
 
R69- IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM 

CRISE ASMÁTICA EXACERBADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

ELIELSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, ALANA MARIA SOUSA CORREIA, 

BRUNNA VITÓRIA GOUVEIA PRADO, LARYSSA SILVA DE MELO, MÁRCIA 

BEATRIZ FRANCO SOUSA, MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS, 

CLAUDENIR KATZWINKEL, FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 
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R70- TRAUMATISMOS FACIAIS POR PROJÉTIL DE ARMAS DE FOGO: 
TRATAMENTOS APLICADOS E A EFICÁCIA NOS CASOS ANALISADOS – 
REVISÃO DE LITERATURA  

Letícia Aires Rosa, Janynne Zago Martins, Maria Helena Alves da Silva, Thais 
da Cunha Santos, Nauany Maria da Cunha Xavier, Lucas Gabriel Gomes da 
Silva, Felipe Camargo Munhoz. 
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P1: ENSINAR PARA APRENDER: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE 
MONITORIA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE 
MEDICINA. 

Núbia Ferreira da Silva Tavares, Ana Gabriela Gama Manduca, Ianka Thamylla 
Sousa Silva, Lais Lisboa Santos do Vale, Noemi Barreto Sales Zukowski.  
 
INTRODUÇÃO: Na teoria de Vygostky, a construção do conhecimento é 

potencializada a partir das relações interpessoais, com o ambiente e com a 
troca de experiência entre pares.  Diante disso, no ensino superior, a monitoria 
tornou-se uma nova maneira de aprendizado pois o monitor cria uma melhor 
relação entre professor e aluno e, dessa forma, participa do processo ensino-
aprendizagem dos acadêmicos. No contexto do curso de Medicina, onde o 
volume de informação é extenso, não se pode duvidar dos benefícios da 
monitoria. Tanto o monitor quanto o monitorando tem a oportunidade de rever 
os assuntos, treinar os procedimentos inerentes à profissão e, ainda, trocar 
experiências que, como enfatizado, é tão importante. OBJETIVO: Investigar e 
avaliar a contribuição do programa de monitoria na formação do aluno do curso 
de Medicina. METODOLOGIA: Pesquisa quali-quantitativa com aplicação de 
questionário eletrônico a 36 monitores, 63 discentes e 11 professores. Foram 
abordados os seguintes temas: facilitação no processo ensino-aprendizagem, 
participação efetiva dos professores e interesse dos monitores pela carreira 
docente. RESULTADOS: Quanto aos alunos, 42,9% afirmaram que a monitoria 
auxiliou sua aprendizagem e 47,6% responderem que os monitores 
contribuíram para sanar dúvidas. Esse papel na formação acadêmica foi 
reconhecido pela maioria dos docentes (81,8%) e monitores (83,3%). É 
importante lembrar o papel do professor na execução dessa atividade. O 
docente deve acompanhar e orientar o monitor quanto as suas tarefas. Quanto 
a este assunto, na pesquisa foi verificado que dos monitores entrevistados, 
33,3% (segunda maior taxa) consideraram ter tido média orientação dos 
professores, já os professores orientadores 54,5% responderam ter oferecido 
muita orientação. Em contrapartida a maior parte dos alunos (41,3%) 
consideraram que houve variação na efetividade de diferentes monitorias por 
causa da orientação. Outro dado a ser comentado é: 75% dos monitores 
acredita ter adquirido conhecimentos à medida que ensinou, havendo uma 
troca de informações e saberes. Além disso a monitoria é a experiência de ser 
docente ainda discente, 47,2% dos monitores afirmaram que ser monitor 
despertou interesse pela docência. CONCLUSÃO: A monitoria é a experiência 

do fazer docente. Ela é uma ferramenta essencial, de grande valia para 
universidades que buscam formas de aprimorar o conhecimento dos discentes. 
Porém há muito para melhorar. É necessária uma melhor orientação dos 
professores sobre as tarefas dos monitores tornando a atividade mais efetiva. 
Além disso, é preciso desenvolver nos acadêmicos o hábito de participar da 
monitoria independente de provas ou atividades avaliativas tornando o monitor 
seu segundo professor. 
DESCRITORES: Educação Médica. Ensino. Universidades. 
 
P2: INTERESSE PELA INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO 
CARLOS DA CIDADE DE PORTO NACIONAL – TOCANTINS 
Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho. 



 

 

37 

 
INTRODUÇÃO: A universidade com ensino, pesquisa e extensão, determina a 
formação de seres críticos e capacitados. No Brasil a Iniciação Cientifica (IC) 
está intimamente ligado ao aparecimento do programa institucional de bolsas 
de iniciação cientifica (PIBIC), fato que alavancou a IC nas instituições de 
ensino superior (IES). A relação graduação em medicina e IC, o cenário é 
quase perfeito na teoria, com 84% dos acadêmicos defendendo a 
obrigatoriedade do segmento e 7% destes não possui interesse pela pesquisa. 
Ademais, o graduando que se envolve em atividades extracurriculares como 
IC, é resolutivo em distintas situação dentro da graduação, possui maiores 
habilidades e conhecimentos nas avaliações de pós-graduação, titulação, 
residência médica, trabalho em equipe, visão holística do ensino e manejo 
adequado do meio ao qual está inserido. OBJETIVO: Identificar e descrever o 

interesse e conhecimento da IC dos acadêmicos de medicina do 1º-8º período 
do curso de medicina da FAPAC/ITPAC Porto Nacional – TO, serão 
apresentados na presente publicação os resultados obtidos do 1º-4º período. 
MÉTODO: Estudo qualitativo e quantitativo, envolvendo estudantes de 

medicina da FAPAC/ITPAC Porto Nacional – TO, através de questionário 
versando sobre interesse e conhecimento da IC. Incluiu-se, acadêmicos 
matriculados regularmente, os que estiveram cursando entre 1º-8º período no 
ato da coleta de dados. Foram excluídos, acadêmicos irregulares enquanto a 
matrícula e com pendências no setor de IC. Parecer Consubstanciado do 
Comitê de Ética e Pesquisa aprovado, nº 2.890.681. RESULTADOS: 162 

acadêmicos participaram da pesquisa, do 1º-8º período, sendo 94 do 1º-4º 
período. Destes 93,6% possuem interesse por IC, no entanto, 68% jamais 
participaram. Dentre os pontos negativos revelados, incluem-se o número de 
discentes com desconhecimento de programas de IC e Coordenação de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX), com 90,4% e 53% 
respectivamente. Paralelamente, 68% afirmaram que IC aprimora as 
habilidades acadêmicas, 23,4% sustenta que tais atividades facilitam o futuro 
na docência e 30,8% atesta contribuição nas seleções de residência médica. 
Dentre as principais dificuldades para ingressar em programas de IC expõem, 
falta de informação (89,3%), tempo (52,1%), burocracia (52,1%), concorrência 
(25,5%) e falta de interesse (10,6%). CONCLUSÃO: O interesse pela IC ficou 
nítido por meio da pesquisa, por outro lado, o estímulo a pesquisa deve ser 
intensificado na instituição, tornar público os segmentos responsáveis, adequar 
a comunicação com os discentes e desburocratizar os processos de 
participação, para garantir o crescimento acadêmico e institucional.  
DESCRITORES: Iniciação Científica e Medicina. Atividades Extracurriculares 

em Medicina. Benefícios da Iniciação Científica no Ensino Superior. 
 
P3: MÉTODOS DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA ATRAVÉS DO TESTE VARK 
João Pedro Oliveira Barros, Gislaine Rodrigues dos Santos Cunha, Jaqueline 
Neres dos Anjos, Felipe Camargo Munhoz. 
INTRODUÇÃO: O Teste VARK é um questionário desenvolvido por Neil 

Flaming e Collen Mills. É possível ter o acesso através da plataforma 
digital www.vark-learn.com; sendo composto por dezesseis questões que terão 
suas respostas utilizadas na identificação de um perfil pessoal. O teste 
apresenta quatro diferenciações, sendo elas: Visual, Aural (auditivo), 

http://www.vark-learn.com/
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Ler/Escrever, Sinestésico. OBJETIVO: através do teste VARK separar os 

alunos em categorias de facilidade de aprendizado: Visual, Audível, 
Ler/Escrever e Sinestésico. MÉTODO: O resultado do teste VARK foi 

compartilhado no ambiente virtual de aprendizagem Edmodo na turma do 4º 
Período de Odontologia na disciplina de Radiologia e Imaginologia, com um 
total de 42 alunos. RESULTADO: Os resultados foram tabulados e calculados. 
Foi obtido como média dos resultados: V=4,66, A=6,19, R=6,09, K=6,61. Pôde-
se observar que, nesta turma a grande maioria possui facilidade e maior 
absorção de conteúdos pelo método sinestésico, sendo apresentado em 
prática na sala de aula no intercalar de atividades com imagens radiográficas e 
questionários, realizando no laboratório as práticas de periapicais, 
interproximais, oclusais e técnicas complementares. Não se pode esquecer dos 
outros métodos que são atingidos pelos demais alunos sendo o auditivo, o qual 
os alunos poderão escutar as aulas ministradas gravadas ou mesmo conteúdos 
auditivos disponíveis em sites de estudo; o método de Ler/Escrever vem em 
sequência dando ênfase que alguns alunos possam optar pelo entendimento 
de estudos e artigos científicos para melhor entendimento do conteúdos. 
Finalizando com o método Visual sendo representado pela apresentação de 
slides, demonstrações em lousa, o que abrangeu uma baixa demanda de 
alunos. CONCLUSÃO: É notável a prevalência do método Sinestésico, 
remetendo ao valor que a prática é empenhada na disciplina. Entretanto deve-
se levar em conta a necessidade dos demais alunos que não apresentam 
grande absorção pelo método Sinestésico, sendo necessário a introdução de 
outros materiais que abrangem os diferentes métodos. 
DESCRITORES: Questionário. Aprendizagem. Radiográfia Dentária. 

  
P4: DÚVIDA NA ESCOLHA DA RESIDÊNCIA MÉDICA UM 
DESDOBRAMENTO DA PESQUISA INTERESSE PELA INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA DO INSTITUTO 
TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DA CIDADE DE PORTO 
NACIONAL – TOCANTINS 

Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho 
 
INTRODUÇÃO: A escolha da especialidade médica envolve múltiplos fatores, 
estes variam de acordo com a localidade, valores populacionais e sistema de 
educação. Os estudos revelam que determinantes como afinidade pela área, 
estilo de vida e o papel de mentores possuem influência preponderante na 
escolha da especialidade, o Brasil segue a tendência mundial com os principais 
fatores que direcionam para residência médica, o estilo de vida e afinidade, em 
contrapartida os menos assinalados incluem urgência por verba e professores 
como modelo. Classicamente os fatores distribuem-se em intrínsecos (idade, 
sexo, naturalidade, atributos pessoais) e extrínsecos (qualidade vida, local de 
trabalho e remuneração) com um embate na literatura a respeito do que possui 
maior relevância no processo de escolha. MÉTODO: Estudo qualitativo e 

quantitativo, envolvendo estudantes de medicina da FAPAC/ITPAC Porto 
Nacional – TO, através de questionário versando sobre interesse pela Iniciação 
Científica (IC) e uma pergunta sobre qual especialidade médica pretende 
seguir. Incluiu-se, acadêmicos matriculados regularmente, os que estiveram 
cursando entre 1º-8º período no ato da coleta de dados. Foram excluídos, 
acadêmicos irregulares enquanto a matrícula e com pendências no setor de IC. 
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Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa aprovado, nº 
2.890.681. RESULTADOS: 162 acadêmicos participaram da pesquisa, do 1º-8º 
período, 42,68% possuem dúvida enquanto a escolha da futura residência 
médica, os 57,32% restantes se distribuíram entre especialidades clínicas e 
cirúrgicas, sendo as mais procuradas em ordem decrescente, cirurgia geral 
(8,53%), cardiologia e ginecologia e obstetrícia ambas com 6% da preferência 
acadêmica. Um dado que contrapõe os esforços governamentais surgiu por 
meio da pesquisa, somente 0,60% dos participantes afirmaram medicina de 
família e comunidade como área a seguir. Quando ajustada a amostra levando 
em consideração os critérios de idade e sexo, para traçar o perfil do binômio 
enquanto a dúvida na escolha da especialidade, notou-se, 27,43% era do sexo 
feminino e 11,58% masculino, 17,07% com idade entre 16 -20 anos, 17,68% 
entre 21 -25 anos e 5,48% com idades acima de 26 anos. CONCLUSÃO: 

Escolha da especialidade médica é um evento ímpar na vida do acadêmico e 
do médico formado, abordagens institucionais devem ser elaboradas para dá 
suporte ao discente e esclarecer a multifatorialidade do processo, garantindo o 
soerguimento de profissionais competentes, aptos e firmes nas escolhas das 
distintas áreas atuação. 
DESCRITORES: Escolha da Residência Médica. Dúvida na Especialidade 

Médica. Especialidade Médica no Brasil. 
 
P5: AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
COMPARADA A FATORES SÓCIOEPIDEMIOLÓGICOS 

Salete Gomes dos Santos, Elionete Gomes dos Santos, Adriana Simião da 
Silva.  
RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) acomete grande número de 
pessoas em todo mundo, é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT), 
requer controle rigoroso, e constitui problema de Saúde Pública. OBJETIVOS: 
Traçar a relação entre Hipertensão e fatores sócioepidemiológicos. Além da 
vigência de doenças concomitantes, fatores de risco, Nº de consultas 
realizadas anualmente, dentre outros. METODOLOGIA: Pesquisa de campo 

documental, de abordagem quantitativa, realizado na cidade de Porteiras-CE, 
de junho a julho de 2012. Participaram do estudo, 72 pacientes hipertensos 
cadastrados no HiperDia no período de janeiro de 2009 a maio de 2012. Para 
coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado, e procedida 
análise da ficha HiperDia e prontuário. Para análise dos dados foi construído 
uma banco de dados, seguida de cálculos simples para obtenção das 
frequências das variáveis investigadas. Tendo, o Microsoft Excel, utilizado para 
construção dos gráficos. RESULTADOS: Constatou-se que 67% dos pacientes 

eram do sexo fem.; 75% tinham 60 anos e mais; 63,9% pertenciam à raça 
parda, seguida da branca com 26,4%; em relação à escolaridade 44,3% eram 
analfabetos ou alfabetizados; quanto ao arranjo familiar 47,2% convive com 
companheiro (a) e filhos (as). 51,3% tinham sobrepeso/obesidade; 72,24 eram 
sedentários e 66,6% tabagistas. 34,6% também tinham Diabetes Mellitus (DM), 
e 44,4% apresentavam antecedente familiar cardiovascular. Em relação às 
consultas, verificou-se que as mesmas precisam ser mais efetivadas, uma vez 
que nos prontuários as que constavam, em geral foram poucas, tendo uma 
grande parte sem registro dos valores pressóricos o que é de extrema 
importância no caso do paciente hipertenso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Diante do estudo realizado, percebe-se que alguns grupos como os de pessoas 
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idosas e aqueles com menor grau de instrução são mais acometidos pela 
doença, e o seu manejo requer cada vez maior efetividade das ações para 
tratamento, controle e prevenção. 
DESCRITORES: Hipertensão, Atenção Básica, HiperDia. 
 
P6: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE TUBETES ANESTÉSICOS 
UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. 

Marcella Teodoro Vilarino; Carina Scolari Gosch; Alcides Gomes de Oliveira 
 
INTRODUÇÃO: As soluções anestésicas são empregadas na Odontologia com 
objetivo de bloquear o impulso de correntes nervosas, dessa forma promover o 
silêncio operatório durante intervenção clínica. Tubete, consiste em um 
dispositivo de armazenamento das soluções anestésicas, “vidro ou plástico” 
que geralmente estão presentes na mesa clínica do cirurgião dentista, todavia 
sua superfície externa deve estar em condições assépticas para uso. 
OBJETIVO: Verificar se há presença de microorganismos na superfície externa 
dos tubetes anestésicos utilizados pelos acadêmicos de Odontologia 
Fapac/Itpac – Porto Nacional. MÉTODOS: Noventa tubetes anestésicos foram 
analisados de forma aleatória e divido em três grupos: Grupo I – Clínica 
multidisciplinar I – n=30, Grupo II – Clínica multidisciplinar II – n=30, Grupo III, 
Clínica multidisciplinar III – n=30, para coleta, swab estéris foram utilizados com 
movimentos de vai e vem sobre a superfície de vidro dos tubetes em seguida 
as amostras foram inoculadas em meio de cultura BHI – Brain Heart Infusion e 
incubadas em estufa com temperatura 37°c por 24 horas, por meio da turvação 
do caldo observou a ausência ou crescimento microbiano, posteriormente as 
amostras foram levadas para leitura em espectrofotômetro para mensuração do 
grau de turvação, evidenciando o número microbiano presente no caldo. 
RESULTADOS: Decorridos 24 horas observou-se crescimento microbiano nos 
três grupos, contudo o maior crescimento microbiano ocorreu no grupo 3 – 1,8 
γ, seguido do grupo 2 – 1,5 γ e grupo 1 – 0,8 γ.  CONCLUSÃO: Nos três 
grupos houve crescimento microbiano, no entanto o grupo 3 – clínica 
multidisciplinar III obteve o maior índice de crescimento microbiano, 
possivelmente devido o blister de armazenamento dos tubetes ficarem abertos 
por longos períodos e armazenados de forma inadequada pelos acadêmicos de 
Odontologia.   
DESCRITORES: Microbiologia.Tubetes. Contaminação.  
 
P7: PERFIL DOS PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS ATENDIDOS 
PELA COMISSÃO DE CURATIVO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO 
TOCANTINS. 
Jakeline Batista Aires, Silene Lívia Aires de Oliveira, Talita Rocha Cardoso 
 
INTRODUÇÃO: As feridas são lesões que comprometem as camadas da pele 
e altera a sua fisiologia, podem ser dolorosas em alguns casos, por causa das 
extremidades dos nervos sensitivos do órgão. OBJETIVO: Identificar o perfil 
dos pacientes portadores de lesões atendidos no Hospital Regional de Porto 
Nacional. MÉTODO: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, 
retrospectivo. Foram analisadas 97 fichas e prontuários dos pacientes. Os 
dados foram organizados e tabulados através de analise descritiva. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o protocolo No 2.583.950 - 
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ITPAC/Porto RESULTADOS: Foram analisados 97 fichas e prontuários de 

pacientes atendidos pela Comissão de curativo no período de janeiro a 
dezembro de 2017. Como resultado, houve predominância do sexo masculino 
66,0%, idade entre 4 e 99 prevalecendo idade acima de 60 anos 53,6%, 
residentes de Porto Nacional 77,3%. Em relação ao perfil clinico 48,5% 
apresentavam hipertensão arterial e 23,7% diabetes mellitus, ferida mais 
frequente sendo lesão por pressão 33,0%, 68,0% apresentavam apenas uma 
ferida, 31,5% das lesões localizavam-se no pé e a cobertura mais utilizada foi 
ácido graxo essencial 92,8%. CONCLUSĀO: Identificou-se a predominância de 

pacientes do sexo masculino, com idade superior a 60 anos, como principais 
patologias de base hipertensão e diabetes mellitus, e com Lesão por pressão. 
Estratégias de intervenção em saúde, controle e prevenção desse tipo de 
lesão, devem ser desenvolvidas, implantadas e incentivadas pela equipe 
multiprofissional de curativo no hospital, visto que é um tipo de lesão que pode 
ser evitado na maioria dos casos. Portanto, este estudo faz-se importante para 
caracterização do perfil desses pacientes portadores de lesões, pois favorece a 
produção de dados epidemiológicos e clínicos que auxiliam no direcionamento 
e na adequação dos serviços prestados, sendo importante para que os 
profissionais da equipe de saúde, envolvidos na assistência, possam atender 
melhor às suas necessidades, planejando estratégias tanto para o tratamento 
como para formas de promoção e prevenção em saúde, promovendo assim 
maior segurança, satisfação e qualidade de vida. E também para definir e 
planejar políticas públicas de atendimento a portadores de lesões. 
DESCRITORES: Feridas, Lesões, Perfil epidemiológico, Assistência de 
Enfermagem.   
 
P8: A EPIDEMIOLOGIA NOS CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIOSE 
VISCERAL NO ESTADO DO TOCANTINS, COM FOCO NO MUNICÍPIO DE 
PORTO NACIONAL (TO)  ENTRE 2012 E 2017.  

Bruna Caroline de Alcântara, Marcos Adriano Silva Filho, Queren Hapuque 
Almeida Gonçalves, Vinicius Yudi Magalhães Iwai, Letícia Menezes 
Nascimento, Hemillayne Noady Ribeiro Souza, Felipe Camargo Munhoz.  
 
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) era, primariamente, uma zoonose 
caracterizada como doença de caráter eminentemente rural. Mais 
recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande 
porte e se tornou crescente problema de saúde pública no país. Sendo 
percebido no estado do Tocantins uma endemia em expansão geográfica. É 
uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de 
peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações. Quando não 
tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. OBJETIVOS: 

Traçar um perfil epidemiológico da LV no estado do Tocantins no período de 
2012 a 2017.  MÉTODO: Foi realizado um estudo retrospectivo com todos os 
casos notificados de LV no estado do Tocantins entre 2012-2017 e 
especificamente no município de Porto Nacional. Os dados foram coletados 
pelos alunos no  banco de dados do Sistema de Notificação de Agravos de 
Informação (SINAN). Após a consulta dos dados, foram feitas análises sobre os 
números e suas consequências. RESULTADO: Entre 2012-2017 foram 

notificados 1.464 casos de Leishmaniose visceral no estado do Tocantins, 
sendo 51 ocorridos no município de Porto Nacional. Nesse mesmo período foi 
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confirmado, no município de Porto Nacional, 5 óbitos por LV. Quando se 
analisa os dados do Estado do Tocantins,  percebe-se que 2012 347 casos foi 
um ano em que se iniciou uma queda da doença, seguido de 2013 264 casos, 
2014 182 casos, percebendo um aumento em 2015 (199 casos), que se 
estendeu  a 2016 (227 casos) e  2017 (245 casos). CONCLUSĀO:  Através 

dos dados obtidos, é possível perceber que há um crescimento no número de 
casos, mesmo com intervenções do Ministério da Saúde, com campanhas de 
conscientização e com notificações  através SINAN e outros, o estado ainda se 
encontra com esse agravo que necessita de uma atenção revisada, com 
estratégias mais eficazes para melhorar esse quadro situacional.  
DESCRITORES: Leishmaniose Visceral. Epidemiologia. Notificação. 
 
P9: A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA CONE BEAM NA RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA. 
Bruna da Cunha de Oliveira, Rafaela Cristina da Silva e Silva Marinho, 
Mickaele Minghini, Odeane Aparecida Salvatico Minussi, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: A chegada da tomografia computadorizada de feixe cônico 

(CONE BEAM) é considerada uma das grandes inovações no campo da 
radiologia, essa técnica de imagens permite o diagnóstico com melhor 
percepção da região a ser avaliada, aumentando as chances assertivas quanto 
ao planejamento, tratamento e controle, é um exame não invasivo, rápido, 
fidedigno e de alta precisão de diagnóstico. OBJETIVO: Avaliar por meio de 
uma pesquisa em uma clinica particular em Palmas, indicações da tomografia 
computadorizada de feixe cônico na odontologia, dados de exames feitos em 
diversos pacientes, e os achados tomográficos encontrados nas áreas 
avaliadas bem como em áreas adjacentes visualizadas no exame. MÉTODOS: 
Foi realizado um levantamento de dados de exames de tomografia solicitados 
por cirurgias dentistas realizados em uma clínica particular na cidade de 
Palmas, no período de 10 e 11 de Outubro de 2018. Foram usados os dados 
de 10 pacientes que fizeram o exame durante esse período. RESULTADOS: 
Observou- se que desse total, a maior indicação da tomografia 
computadorizada de feixe cônico foi para planejamento de Implantes dentários, 
em 5 pacientes (50%), seguida por avaliação de 3º molar em 3 pacientes 
(30%), depois avaliação de outros dentes inclusos (exceto 3º molares) em 2 
pacientes (20%), em 4º lugar ficou indicações para avaliação de possíveis 
fraturas dentarias realizado em apenas 1 paciente (10%) CONCLUSÃO: Assim 
concluímos que na odontologia a tomografia pode ser usada para identificar e 
delinear procedimentos, como avaliar o rebordo alveolar para o planejamento 
prévio a colocação dos implantes dentários, visualizar dentes retidos, avaliar os 
seios paranasais, diagnosticar sequelas de traumas, mostrar os componentes 
ósseos da articulação temporomandibular e processos patológicos de uma 
maneira geral, permitindo um melhor planejamento dos procedimento 
cirúrgicos, reduzindo o tempo e o stress durante a mesma. 
DESCRITORES: Odontologia. Tomografia computadorizada de feixe cônico. 

Radiologia. Raio x. 
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P10: ESTUDO SOBRE PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E FATORES DE 
RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS DEBILITANTES EM 
COLABORADORES DA FAPAC ITPAC PORTO NACIONAL - TO 

Mariana Godinho Franco, Juliete Gomes da Silva, Grazielly Mendes de Sousa 
 
INTRODUÇÃO: As doenças crônicas debilitantes são consideradas doenças 
permanentes, que causam incapacidades residuais, mudança patológica não 
reversível.  São caracterizadas por uma etiologia incerta, de origem multifatorial 
e não infecciosa, de tempo prolongado, tendo influências de fatores de riscos 
comportamentais modificáveis ou não. São consideradas um problema de 
saúde pública, correspondendo a 72% das causas de mortes. No ano de 2020, 
serão responsáveis por 80% da carga de doenças dos países em 
desenvolvimento. Anualmente as doenças crônicas não transmissíveis 
correspondem a 36 milhões ou 63% das mortes. Em destaque as doenças 
cardiovasculares, respiratórias crônicas, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
Diabetes Mellitus (DM), neoplasias, obesidade e doenças orteomusculares. 
OBJETIVO: Analisar o perfil sócio-demográfico dos colaboradores do ITPAC 

Porto relacionando os fatores de riscos obesidade, sedentarismo, tabagismo e 
o alcoolismo para o desenvolvimento de doenças crônicas debilitantes. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório com 
abordagem quantitativa. Participaram do estudo 25 colaboradores com 
cargo/função de jardinagem, serviços gerais, manutenção, eletricista, porteiro e 
vigias da FAPAC ITPAC Porto. Os dados foram organizados e tabulados 
através de analise descritiva e os resultados foram apresentados em tabela e 
fundamentados na literatura. O projeto foi submetido à Plataforma Brasil e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FAPAC/ITPAC PORTO 
NACIONAL, com o parecer de nº 2.335.809, conforme estabelece a resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: 80% dos participantes 
são do sexo masculino, idade média de 32,96 anos, a raça predominante foi à 
parda, 60% deles possuem segundo grau completo e 64% deles são casados, 
48% da amostra trabalham 44 horas semanais e 64% recebem mais de um 
salário mínimo. Entre os fatores de riscos para doenças crônicas debilitantes a 
obesidade e o sedentarismo prevaleceram no sexo feminino e o tabagismo ao 
sexo masculino. Em relação o consumo de bebidas alcoólicas a maioria deles 
afirmaram que costumam consumir porem entre as mulheres os resultados 
evidenciaram estar mais presente. CONCLUSÃO: Com base nos resultados do 
estudo observou-se as mulheres representam minoria na amostra, porém são 
elas que mais apresentaram obesidade, sedentarismo e consumo abusivo de 
álcool estando mais expostas as doenças crônicas debilitantes como 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e neoplasias. 
Torna- se relevante mais estudos sobre esse tema relacionando o perfil sócio-
demográfico e fatores de riscos para as DCNT no intuito de diminuir/ evitar 
incidências dessas doenças, pois segundo a literatura cientifica tende aumentar 
nos próximos anos.   
DESCRITORES: Doença Crônica. Perfil Epidemiológico. Saúde Ocupacional. 
 
P11: ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES EM PACIENTES HANSENIANOS NO TOCANTINS NO 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A JULHO DE 2018 
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Paulla Dala Rosa, Danillo Machado da Silva, Kamilla Barbosa Aires Vitorino, 
Ludmila Rios Araujo, Marcelo Cabral. 
 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença causada pela infecção por 
bacilos Mycobacterium leprae, cuja transmissão acontece por meio de contato 
direto prolongado com indivíduos infectados e é caracterizada principalmente 
pelo acometimento dermatoneurológico. É uma enfermidade crônica, 
infectocontagiosa, que tem potencial poder incapacitante do indivíduo, tendo 
em vista a capacidade do agente causador de invadir o Sistema Nervoso 
Periférico. OBJETIVO: Abordar o panorama epidemiológico das internações de 
pacientes hansenianos no estado do Tocantins, no período de janeiro de 2017 
a julho de 2018. MÉTODOS: Estudos retrospectivos, quantitativos e 
descritivos, fundamentado em dados do DATASUS para abordagem 
epidemiológica de ocorrências de internações por Hanseníase entre janeiro de 
2017 e julho de 2018 no estado do Tocantins. RESULTADOS: No Tocantins, 

no período entre janeiro de 2017 a julho de 2018 ocorreram 139 internações 
hospitalares decorrentes de comorbidades associadas à hanseníase no 
Tocantins. Dos casos relatados, 85 foram registrados no ano de 2014 e 54 em 
2018. Ao avaliar a distribuição epidemiológica, de acordo com as regiões de 
saúde, conclui-se que: 50,35% dos casos ocorreram na Região de Capim 
Dourado; 31,65%, no Médio Norte Araguaia; 3,59% no Cantão; 7,91% na Ilha 
do Bananal; 2,87%, na região de Amor Perfeito; 1,43% no Bico do Papagaio; 
2,15% em Cerrado Tocantins Araguaia; não foram registradas internações na 
região Sudeste. Em 2017, 69,41% dos casos de internação fora em pacientes 
do sexo masculino, já em 2018, os homens representavam 62,96% das 
internações. Ao avaliar a faixa etária, há mais registros de individuos entre 30-
39 anos (32,37%). A afecção também possui uma maior incidência e 
prevalência em pessoas pardas (61,15%). As taxas de mortalidade foram de 
2,63 em 2017, e em 2018 não foram registrados óbitos decorrentes da doença. 
CONCLUSÃO: O Tocantins é o segundo estado com o maior número de casos 
de Hanseníase. A Região de Saúde Capim Dourado tem maior porcentagem 
de casos de internações (50,35%), enquanto a Região de Saúde Sudeste não 
registrou nenhum caso no período abordado. Nota-se que a doença é mais 
incidente no gênero masculino e em pessoas pardas. 
DESCRITORES: Doenças transmissíveis. Hanseníase. Mycoacterium leprae.   

 
P12: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA POR GÁS 
REFRIGERANTE EM TESTE DE VITALIDADE PULPAR COM DIFERENTES 
ESPESSURAS DE RESINA COMPOSTA. 

Danillo Cruz Mousinho, Felipe Cavalcanti Sampaio, Alcides Gomes de Oliveira. 
 
INTRODUÇÃO: O conhecimento da condição da vitalidade da polpa dentária é 
fundamental para um correto diagnóstico e o planejamento do tratamento 
necessário. Esta avaliação da vitalidade da polpa pode ser realizada pela 
alteração de temperatura, a qual gera alteração de pressão e, 
consequentemente, a resposta será de dor em caso de vitalidade pulpar. 
Entretanto, diferentes condições podem afetar a alteração da temperatura na 
região da polpa dentária, como pacientes com restaurações de resina 
composta na face vestibular do dente a ser diagnosticado. OBJETIVO: Avaliar 
a variação de temperatura por gás refrigerante em teste de vitalidade pulpar 
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com diferentes espessuras de resina composta na face vestibular. 
METODOLOGIA: Foram utilizados gases refrigerantes da marca Endo-ice (-50 
ºC) em diferentes aplicações para verificar a alteração de temperatura em 
termômetro. Os gases refrigerantes foram aplicados: diretamente sobre 
termômetro; aplicação com bolinha de algodão e esta diretamente sobre 
termômetro; aplicação com bolinha de algodão em bloco de resina composta 
de 3mm de espessura, fixando em intervalos de tempo de 2 segundos, 
15segundos, 30 segundos e 45 segundos; diretamente e com bolinha de 
algodão sobre um bloco de resina composta de 2mm de espessura, fixando no 
bloco de resina em intervalos de tempo de 2 segundos, 15 segundos, 30 
segundos e 45 segundos; aplicação direta e com bolinha de algodão e esta 
diretamente sobre um bloco de resina composta de 1mm de espessura, fixando 
o algodão no bloco de resina em intervalos de tempo de 2 segundos, 15 
segundos, 30 segundos e 45 segundos. As aplicações com bolinha de algodão 
foram iniciadas após se aguardar três intervalos de tempo diferentes: 
imediatamente, após cinco segundos e após dez segundos. RESULTADOS: 
Os resultados encontrados das aferições de alteração da temperatura foram 
expressos por meio de suas médias e desvios-padrões.  Teste ANOVA foi 
utilizado para verificação de diferenças entre os grupos e complementado pelo 
teste de Tukey para comparação entre os grupos. Para a realização da análise 
estatística foi utilizado o software SPSS (IBM, Armonk – NY, EUA). Os 
espécimes de resina composta apresentaram diferenças quando comparados 
entre si, uma vez que quanto maior a espessura da resina menos êxito se tem 
no teste de vitalidade pulpar a frio. CONCLUSÃO: Os resultados 
demonstraram que na aplicação com bolinha de algodão, feita diretamente no 
termômetro sem interferência dos blocos de resina obteve resultados 
considerados eficazes, quando comparada aos resultados dos testes feitos 
com a intervenção dos blocos de resina composta. 
DESCRITORES: Teste a frio. Vitalidade pulpar. Endodontia. Diagnóstico. 
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RE1: A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA EM CAMPO PARA A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA HUMANIZADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
Gustavo Henrique Moreira Oliveira, Elielson Rodrigues Silva Junior, Poliana 
Ribeiro Pereira Pedreira, Ana Caroline Silva Rocha, Lyon Jorge de Castro Leal, 
Vanessa Regina Maciel Uzan de Moraes 
 
INTRODUÇÃO: O SUS foi criado com base num conceito ampliado de saúde-

doença, privilegiando medidas de prevenção e de promoção da saúde a serem 
realizadas no primeiro nível de atenção. Entre diversas iniciativas importantes 
realizadas para desenvolver esta abordagem, encontram-se a introdução de 
agentes comunitários de saúde (ACS) e o empoderamento da comunidade. 
Dessa forma, a educação médica hodierna tem focado em ações que visam a 
vivência do acadêmico de medicina na comunidade, a fim de mostrar a prática 
de toda essa teoria da Estratégia de Saúde da Família (ESF). OBJETIVO: 
Relatar as vivências de visitas domiciliares de alunos do 4° semestre do curso 
de Medicina na disciplina de Medicina de Família e Comunidade III em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porto Nacional-TO. RELATO DE 
EXPÊNCIA: A vivência se fez nas aulas prática da disciplina de Medicina de 
Família e Comunidade III, em que os acadêmicos dentro da UBS foram com o 
propósito de acompanhar os serviços de saúde, entre eles a Visita Domiciliar. 
Esta é uma das principais tarefas do ACS no contexto da ESF e nisso os 
estudantes o acompanharam a fim de vivenciar as dificuldades encontrada por 
ele diariamente. Com isso, visualizaram os problemas advindos da 
heterogeneidade da população e dos agravos pertencentes a cada família, 
dentre os quais a dificuldade de transporte até os serviços, e o abandono por 
conta dos familiares para com os idosos que possuem enfermidades crônicas. 
Tais situações instigaram os acadêmicos e estes foram desafiados a intervirem 
nas situações em prol do paciente. Com isso, entraram com ações de 
promoção e prevenção de saúde que se encaixavam naquele contexto, como a 
instrução a prevenção de quedas, cuidados com diabéticos, e prevenção para 
hipertensão arterial sistêmica. CONCLUSÃO: O ACS trabalha realizando 

atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em consonância 
com as diretrizes do SUS. Para o estudante de medicina a diversificação dos 
cenários de prática, distante dos ambientes protegidos da universidade, 
propicia não só conhecer outras realidades, mas fundamentalmente entender 
como elas interferem na saúde das pessoas. O contato do acadêmico com a 
prática proporciona uma experiência enriquecedora para a formação de um 
profissional qualificado com um olhar humano e integral. Portanto, a vivência 
por meio da atenção básica é de fato visualizar o funcionamento de um grande 
sistema que visa cobrir a todos de maneira integral por meio de profissionais 
qualificados e preparados para as adversidades enfrentadas.  
DESCRITORES: Sistema Único de Saúde. Agentes Comunitários de Saúde. 
Humanização da Assistência 
 
RE2: FITOTERÁPICOS UTILIZADOS POR INDIGENAS XERENTES A TRIBO 
DO FUNIL, EM TOCANTÍNEA/TO  

Isabella Luyça Martins Queiroz, Felipe Camargo Munhoz, Vanessa Regina 
Maciel Uzan de Moraes 
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INTRODUÇÃO: Todos os povos desenvolvem sua própria forma de combater 

doenças, para viver por mais tempo. Com isso, o conhecimento do dia a dia foi 
e ainda è passado por gerações. Um exemplo muito claro são as formas 
terapêuticas, ensinado por uma pessoa que domina esses assuntos como um 
pajé, alguém muito respeitado e treinado, conhecedor de plantas, e historias 
místicas. Muitas destas possuem respostas terapêuticas eficazes, sendo que 
algumas delas já foram comprovadas cientificamente, como anti-inflamatórios, 
calmantes, chás e outros. Mas muito disso ainda è um território inexplorado e 
pouco estudado, não se conhece os princípios ativos, e o que poderia 
potencializar sua ação ou efeito e separar os que não possuem e dos que 
possuem efeito terapêutico. METODOLOGIA: Foi feito, uma visita em uma  

tribo Xerente (Tribo do Funil), localizada em Tocantínia, no estado do 
Tocantins, pelo os alunos de Odontologia do 3 período da ITPAC-PORTO. 
Houve conversas com os pajés e com as pessoas mais sábias e eles 
comentaram sobre algumas plantas e seus efeitos terapêutico que já são 
utilizados lá. RELATO DE EXPERIÊNCIA: As plantas citadas foram a Candeia, 
usada para inflamação , Bitomba, usado para problemas renais, Baru, usada 
para sintomas de portadores de diabetes, colírio de Sapecã, para dores nos 
olhos, Mangabeira, para alivio de diarreia, Sambaiba, para combate a diabetes 
e úlceras, Gueroba, para dor de barriga, Pia Saba, para dores no ouvido, 
Jenipapo, usado para cicatrização. CONCLUSÃO: Existe uma vasta 

quantidade de conhecimento ao nosso dispor, a nossa flora, próximo da gente, 
como na floresta amazônica inexplorada, que pode dar origem possíveis 
grandes medicamentos pra indústria farmacêutica, tanto como terapias 
comprovadas pelo seu principio ativo, tanto quanto terapias com fitoterápicos 
realmente funcionais.  
DESCRITORES: Fitoterápicos, Tribo do funil, efeitos terapêuticos.  

 
RE3: TEORIAS DE ENFERMAGEM E SUA APLICABILIDADE NA PRÁTICA: 
UMA NOVA ABORDAGEM DE ENSINO 
Daniele Pereira Ramos, Genilcilene Brito da Conceição, Glauciene Martins 
Cardoso, Helemara Pereira Lourenço, Talita Rocha Cardoso   
 
INTRODUÇÃO: A Enfermagem é uma ciência em evolução que busca um 
campo de conhecimentos próprios que seja respaldado no conhecimento 
científico para oferecer ao beneficiário o melhor cuidado possível.  As teorias 
podem ser definidas como um conjunto de conceitos integrados que contem 
aspectos da realidade e proporcionam uma relação e descrição de fenômenos, 
permitindo uma ação (cuidado) de prevenção e/ou tratamento. A teoria de 
enfermagem funciona como um “alicerce” estrutural para implantação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem que proporciona uma 
assistência sistemática e de qualidade. OBJETIVO: Desenvolver mecanismo 
de estimulação do aprendizado sobre as teorias de enfermagem e sua atuação 
no processo de cuidar. MATERIAIS E MÉTODO: Foi desenvolvido na disciplina 

de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no 3º Período de 
Enfermagem do ITPAC-Porto, a metodologia da problematização, onde o aluno 
deveria pesquisar em livros e artigos científicos, sobre as principais teoristas de 
enfermagem em ordem cronológica de tempo e de forma lúdica expor em 
forma de desenhos ou imagens o que entendeu sobre a essência de cada 
teorista, e apos apresentar estas pesquisas em uma roda de conversa com a 
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turma de acadêmicos. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Esse método deu 

autonomia ao acadêmico no processo ensino/aprendizado, além de 
proporcionar um estudo aprofundado das teorias de enfermagem. Cada 
estudante utilizou sua criatividade como metodologia de aprendizado, trazendo 
uma troca de saberes e uma maior interação da turma. CONCLUSÃO: Um 

método simples e criativo que favoreceu a compreensão dos pressupostos da 
teoria de Enfermagem e sua aplicabilidade na prática, desenvolvendo 
competências baseadas em evidencias científicas. 
DESCRITORES: Teoria de enfermagem. Ensino. Metodologia. 

 
 
RE4: A UTILIZAÇÃO DO PORTFÓLIO COMO FERRAMENTA DE ENSINO 
NA PRÁTICA DE SAÚDE PÚBLICA 

Aurelio Carvalho, Felipe Vanderley Nogueira, Andriele Gasparetto 
 
INTRODUÇÃO: Esse relato trata da experiência acerca da utilização do 
Portfólio como ferramenta de ensino na disciplina de Medicina de Família e 
Comunidade III do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC-
PORTO), aliando teoria e prática de forma didática e de fácil percepção. 
OBJETIVO: Busca-se com a inserção desse método de ensino, transformar o 
tradicional sistema de ensino chamado “bancário”, muito criticado por Paulo 
Freire; e inserir o aluno como o centro do processo de aprendizagem, dispondo 
de seus conhecimentos prévios. RELATO DE EXPERIÊNCIA: De 23 de agosto 

a 27 de setembro de 2018 foram vivenciadas experiências práticas na Unidade 
Básica de Saúde Maria da Conceição F. Moura Aires, em Porto Nacional-TO. 
No dia 31 de agosto foram realizadas ações educativas com um casal de 
idosos, após visita domiciliar e aplicação de questionário socioeconômico. 
Todas as ações, tanto na UBS quanto na residência foram fotografadas. A 
vivência foi descrita diariamente, para que pudesse compor o portfólio. Para 
este fim e na tentativa de propor ações de ajustes para os entraves percebidos 
na vivência prática, foi utilizado o modelo do Arco de Maguerez. CONCLUSÃO: 

O portfólio foi composto por 52 páginas, divididas nos resultados de 6 ações 
práticas, coloridas, ilustradas com registros das rotinas na UBS e residência 
familiar. Por meio deste trabalho foi possível equiparar a dicotomia existente 
entre a teoria e a prática no âmbito da Saúde Pública e criar um olhar crítico 
perante diversas situações da realidade dos profissionais que trabalham em 
uma Unidade Básica de Saúde.  
DESCRITORES: Medicina de Família e Comunidade. Unidade Básica de 
Saúde. Saúde Pública 
 
RE5: VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DO TERCEIRO PERIODO DO CURSO 
DE ODONTOLOGIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) 
Mateus Ferreira De Oliveira, Iroilton Dos Santos Neto, João Marcos Avelino De 
Moura, Nathália De Matos Santos, Marcos Pulo Lanzana Menezes, Ana Paula 
Alves Gonçalve Lacerda, Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: O ensino de graduação em odontologia é extremamente 
árduo, sendo uma profissão que está extremamente relacionada com outras 
áreas da saúde, o corpo inteiro está ligado diretamente com oque pode 
acontecer na boca. Para aprender isso, o acadêmico de odontologia está à 
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frente de uma quantidade de informação extremamente grande, porém, 
vivencias práticas são extremamente importantes para o acadêmico ter uma 
dimensão da aplicabilidade do que está aprendendo, facilitando a memorização 
de termos complexos, além de saber onde tais  conceitos podem ser aplicado, 
os novos cursos de odontologia têm proposto essas experiências nos primeiros 
períodos da graduação, podendo adiantar experiências do atendimento ao 
paciente. OBJETIVO: Proporcionar ao acadêmico a experiência de 

atendimentos, variando dos mais simples aos mais complexos, assim 
demostrando a rotina de atendimentos ao acadêmico.  MÉTODOLOGIA: Na 

disciplina, odontologia social e preventiva 2 (OSP2) com carga horaria de 60 
(sessenta) horas, é ensinado aos alunos os princípios doutrinários do sistema 
único de saúde (SUS), a história da Odontologia no Brasil e no mudo, a 
importância da saúde bucal com teatros e, tendo como ênfase a vivencia por 
tempo integral do acadêmico nas UBS, relatando atendimentos, 
encaminhamentos e acompanhamentos odontológicos. RELATO DE 
EXPERIÊNCIA: Os alunos tiveram acesso a procedimentos dos mais simples, 
como profilaxia, restaurações, encaminhamentos para o centro de 
especialidades odontológicas (CEO), até procedimentos mais complexos como 
cirurgias de raízes radiculares e endodontia. CONCLUSÃO: Essa experiência é 

de estrema importância, principalmente para os acadêmicos dos primeiros 
períodos do curso, proporcionando uma vivencia da realidade das UBS e do 
manejo dos mais diversos tipos de pacientes, visando facilitar e familiarizar o 
acadêmico com as futuras vivencias na clinica odontológica, nos estágios. 
DESCRITORES: Pratica, Odontologia, Experiência, SUS.   
 
RE6: AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ROTINA DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ELIELSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA 
OLIVEIRA, POLIANA RIBEIRO PEREIRA PEDREIRA, VANESSA REGINA 
MACIEL UZAN DE MORAES 
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento na população brasileira vem ocorrendo de 
maneira acelerada, sem que haja tempo para um preparo e uma reorganização 
tanto social quanto na área da saúde. Apesar da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) preconizar a atenção integral bem como ações públicas para a 
prevenção e promoção da saúde, na prática, percebemos que muitos lugares 
ainda carecem de ações como essa. OBJETIVOS: Relatar a experiência 

vivenciada em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
filantrópica em Porto Nacional-Tocantins por acadêmicos de medicina do 
segundo período nas aulas práticas da disciplina de Medicina de Família e 
Comunidade. RELATO DE EXPERIÊNCIA: As visitas à ILPI ocorreram em três 

momentos onde no primeiro houve o conhecimento do local, da rotina de 
trabalho dos colaboradores e da rotina dos idosos. O lar abrigava dezenove 
idosos, sendo que a maioria era cadeirante, com problemas físicos e 
cognitivos, tornando-os completamente dependentes. A estrutura física da 
instituição contava com espaço amplo, limpo e arejado, porém, as instalações 
não eram adequadas para suprir as necessidades de pessoas com deficiência 
locomotiva. Nossa percepção foi que devido ao reduzido número de 
colaboradores, não era proporcionada atividades que estimulassem interação 
entre os idosos e melhora física-cognitiva. No segundo dia pudemos interagir 
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com os idosos durante a manhã inteira, com o intuito de conhecê-los, ouvir 
suas histórias e tentar identificar como poderíamos proporcionar um dia 
diferente, de acordo com suas particularidades. Assim, programamos ações de 
promoção de saúde, envolvendo atividades que estimularam a coordenação 
motora, o lazer e a interação. Levamos massinha de modelar, copos coloridos, 
palitos, frutas, cartelas de bingo com figuras educativas e instrumento musical. 
Sentados em volta de uma mesa na área de convivência, os acadêmicos 
auxiliaram os idosos a criar flores com as massinhas de modelar e montar 
vasos utilizando os copos; realizamos um bingo utilizando as frutas e imagens 
que as ilustravam, no intuito que eles fizessem essa associação; naqueles que 
tinham deficiência visual, estimulamos o tato, olfato e paladar para que eles 
pudessem fazer a identificação; finalizamos com um coral ensaiado pelos 
alunos que percorreu toda a instituição, com intenção de incluir os idosos 
acamados. CONCLUSÃO: Ao final, percebemos crescente motivação dos 
idosos e colaboradores, trazendo uma proximidade maior entre os envolvidos. 
Assim, é perceptível que a atuação dos acadêmicos em ações como essa 
coloca em prática o que é preconizado pelas diretrizes do SUS, como: 
empoderamento, humanização, equidade e cuidado integral.  
DESCRITORES: Idoso. Institucionalização. Promoção da saúde. 

 
RE7: DIVERGÊNCIAS TEÓRICO-PRÁTICAS EM UMA UBS DE PORTO 
NACIONAL-TO: UM RELATO DE EXPERIENCIA 
Lara Ines Martins Dantas, Elielson Rodrigues Silva Junior, Poliana Ribeiro 
Pereira Pedreira, Queren Hapuque Almeida, Vanessa Regina Maciel zan de 
moraes, andriele gasparetto 
  
INTRODUÇÃO: O SUS é dividido em níveis de atenção, e a Atenção Básica 

(AB), representada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), é a porta de 
entrada preferencial, e é regulamentada pela Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB). OBJETIVO: Comparar o que é preconizado na PNAB de 2017 
com a realidade de uma UBS de Porto Nacional – TO. RELATO DE 
EXPERIÊNCIA: Durante o semestre, na disciplina de Medicina de Família e 
Comunidade III, foram realizados seis encontros em uma UBS em Porto 
Nacional, onde foram identificadas discrepâncias teórico-práticas. Há dois 
meses a unidade não conta com enfermeiro, tendo as ações de competência 
deste desenvolvidas por técnicos e acadêmicos de enfermagem, apesar de na 
PNAB, o enfermeiro obrigatoriamente fazer parte do quadro mínimo da Equipe 
de Saúde da Família (eSF), realizar consultas, procedimentos e supervisionar a 
equipe da unidade. Em relação ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB), a unidade conta com profissionais de psicologia, 
fisioterapia, nutrição, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Os atendimentos 
ocorrem de forma individualizada e sem socialização dos casos, mas na PNAB, 
o NASF-AB é uma equipe complementar para dar suporte à ESF através de um 
planejamento compartilhado, realizando ações intersetoriais (como 
interconsultas). Além disso, sabe-se que o Cartão Nacional de Saúde (CNS) é 
um documento que faz a identificação dos usuários dentro do SUS e que 
segundo a PNAB é uma atribuição comum a todos os profissionais da equipe, 
cadastrar e manter atualizado os dados dos pacientes. Porém, foi observado a 
desatualização do CNS em alguns prontuários, gerando dificuldade 
principalmente no sistema de referência e contra referência. Outro fato 
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analisado é em relação ao acolhimento, onde destaca-se a escuta qualificada 
universal, estabelecendo vínculo do usuário com a equipe, garantindo o 
acesso, a coordenação do fluxo, resolutividade dos problemas de saúde e/ou 
diminuição de danos e sofrimentos. Nessa unidade, o acolhimento não é 
praticado, sendo substituído pela triagem realizada pelo técnico de 
enfermagem. Segundo a PNAB, o acolhimento é multiprofissional e inclui a 
classificação de risco, mas não se restringe a ela. CONCLUSÃO: Percebem-se 

várias divergências em relação a PNAB, no entanto, é válido observar que na 
prática esses profissionais enfrentam dificuldades também não previstas na 
PNAB, principalmente no que se refere à  formação dos profissionais não 
condizentes à AB, falta de informatização do sistema, grandes populações 
adstritas e especificidades loco-regionais. Portanto, cabe uma reflexão quanto 
às necessidades e formalidades da PNAB para prática clínica.  
DESCRITORES: Promoção da saúde. Unidade Básica de Saúde. Atenção 
Primária a Saúde. 
 
RE8: ABORDAGEM FAMILIAR NO RECONHECIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA FAMÍLIA 
Ana Gabriela Gama Manduca, Ianka Thamylla Sousa Silva, Laís Lisboa Santos 
do Vale, Núbia Ferreira da Silva Tavares, Lorena Dias Monteiro. 
 
INTRODUÇÃO: Com a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de 
Saúde foi estabelecido objetivando assistir à toda população brasileira, de 
maneira mais igualitária e digna. Logo após essa conquista, foi criada a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), que veio para modificar o modelo 
tradicional de assistência à saúde, que tirava a doença e a atenção hospitalar 
como pilares do serviço. A ESF tem como base a atuação com o uso de 
ferramentas de abordagem familiar: o Genograma, o modelo F.I.R.O. e o 
modelo P.R.A.C.T.I.C.E. O uso dessas ferramentas permite reorganizar a 
atenção tendo como foco a promoção da qualidade de vida e a intervenção nos 
fatores de risco daquela família. OBJETIVO: Relatar a prática de um grupo de 

alunos do 3º período de Medicina na disciplina de Medicina de Família e 
Comunidade II em visita domiciliar na cidade de Porto Nacional – TO. RELATO 
DE EXPERIÊNCIA: A vivência diz respeito às aulas práticas de estudantes do 
curso de medicina divididos em grupos de 7, que fizeram 6 visitas na residência 
da família, a qual foi escolhida pela equipe da atenção básica. A atividade 
prática dos acadêmicos na visita domiciliar permitiu a coleta de dados sobre as 
condições de vida e saúde dos membros da família e promoveu um subsídio 
para uma intervenção pautada na realidade dos problemas da família. Os 
alunos conheceram os membros da família, a estrutura física do local, o bairro, 
foram conversar com a matriarca em seu local de trabalho, levaram o caso 
para discussão com a médica da unidade e ao final montaram estratégias para 
intervir nos problemas a partir dos resultados. CONCLUSÃO: Dentro da 
realidade estudada, foi possível observar a relação conflituosa entre os pais, de 
uma das filhas com a mãe, além disso um filho deficiente físico na família que 
necessitava da ajuda de todos para poder fazer suas atividades diárias. 
Somando-se a essa realidade familiar o contexto socioeconômico de pobreza, 
más condições de habitação e sobrecarga de trabalho sobre a matriarca da 
casa. Ao aplicar os instrumentos, tendo como base os dados daquela família, 
percebeu-se repetições de padrões comportamentais entre os membros, 
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problemas semelhantes e muitas relações que podem ser essenciais para um 
provável diagnóstico clínico. 
DESCRITORES: Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Básica. 
 
RE9: A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE INDÍGENA PARA ACADEMICOS DA 
ÁREA DA SAÚDE 

Pablynne Coelho Barcelos, Isabella Luyça Martins Queiroz  , Mateus Ferreira de 
Oliveira, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: Os indígenas possuem uma cultura diferente dos acadêmicos 

da área da saúde. Pensando nisso, é primordial mostrar o quão importante é 
conhecer essa cultura, para quando forem atende-los, não haver nenhum tipo 
de conflito. Além de gerar um outro olhar para os profissionais, ao verem uma 
realidade diferente da sociedade. A primeira divergência na cultura de ambos é 
o significado de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde 
é um estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doenças. Já o conceito de saúde para este povo, é a relação da 
terra com o equilíbrio da natureza. OBJETIVO: Através de uma visita 

antropológica, estimular empatia nos acadêmicos para tratar todos, 
esquecendo as diferenças, “Tratar desigualmente os desiguais”, como diz nos 
princípios do SUS. Gerar um grande impacto na vida dos futuros profissionais, 
que devem diferenciar a cultura e cada indivíduo, seja ela indígena, ou até 
mesmo local. MATERIAIS E MÉTODO: Realizou-se uma visita antropológica 
no dia 12 de maio de 2018, na tribo do Funil etnia Xerente, localizada no 
município de Tocantínia. Foram feitas várias entrevistas para obter 
conhecimento  desses povos e saber sua condição de vida, hábitos de higiene 
e dieta e suas providências para evitarem e tratarem as doenças. RELATO DE 
EXPERIÊNCIA: A aldeia visitada é constituída por 73 famílias. Seus costumes 

são bastante tradicionais, quando ocorre o falecimento de um deles, a tribo 
inteira para por um dia, simbolizando o luto. A língua fluente deles é Akwé 
Xerente e Português. Possuem atendimento médico e odontológico uma vez 
por semestre e quando ocorre algum acidente com urgência eles levam os 
seus companheiros para a cidade vizinha ou consultam o Pajé, que é o seu 
curandeiro. Seu comércio é entre si, porém, comercializam seus produtos em 
feiras ou cidades grandes, como Palmas. CONCLUSÃO: Verifica-se que é 
evidente a importância da relação dos futuros profissionais da saúde com os 
indígenas para o conhecimento da sua cultura e para fazer um tratamento 
completo, ganhando a confiança desse povo. Além de motivar o profissional a 
ter uma boa conduta.  
DESCRITORES: Saúde. Indígenas. Cultura 

 
RE10: SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO AO POLITRAUMATIZADO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Daiany Pereira de Castro, Jéssica Fernanda Ferreira Martins, Ismael de Sousa 
Armondes, Sabrina Carvalho Ribeiro; Patrícia Vieira Pires, Jéssica Fernandes 
Oliveira, Bruno de Oliveira Araújo Sousa,Rodrigo Costa Ferreira 
 
INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica de Cirurgia Geral-LACIRG do Instituto 
Presidente Antônio Carlos- ITPAC PORTO visa aprofundar conhecimentos 
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sobre a cirurgia gerale urgência e emergência, por meio de atividades teóricas 
e práticas em ambiente intra-hospitalar, acompanhando plantões da cirurgia 
geral no Hospital Regional de Porto Nacional e Hospital Geral de Palmas. 
OBJETIVO: Relatar a experiência dos ligantes na aplicação do minicurso 
intitulado: Atendimento Inicial ao Paciente Politraumatizado, ocorrido na I 
JORNADA DE CIRURGIA GERAL-JOCIRG, mediante apresentações em 
módulos teórico e prático, proporcionando aos participantes a vivência de 
possíveis situações reais com simulações, ressignificando a aprendizagem de 
futuros profissionais. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foram utilizadas pessoas 

como pacientes, encenando uma situação traumática onde a cada estação foi 
abordado etapas do ABCDE do trauma, caracterizados de acordo com sua 
estação, para que os participantes construíssem um raciocínio clinico e 
elaborassem uma devida conduta terapêutica. Foi apresentado o caso clínico 
aos participantes com informações do ocorrido e o estado da vítima, separados 
de acordo com o ABCDE do trauma:A de airway-Vias aéreas e controle da 
coluna cervical; B de breathing-respiração e ventilação afim de garantir a 
permeabilidade das vias aéreas; C de circulation-Circulação com controle de 
hemorragia; D de disability ou incapacidade-Exame neurológico sumário; E de 
exposure-Exposição com controle da hipotermia. Em grupos de 4 pessoas, os 
participantes foram responsáveis pelo atendimento e condutas preconizadas 
pelo ATLS, incumbidos da identificação das situações emergenciais, 
conhecimento dos procedimentos, dos materiais e técnicas requeridas em cada 
situação com tempo limite de 15 minutos.Materiais como: tubos orotraqueais, 
laringoscópios, bolsa-valva-máscara, soluções cristalóides (cloreto de sódio a 
0,9% e Ringer Lactato), soro glicosado, material para acesso venoso e talas 
flexíveis foram úteis aos procedimentos. Os materiais pertencem ao ITPAC-
PORTO, idealizados e adquiridos pelo mesmo. O minicurso foi ministrado e 
coordenado pelo professor de clínica cirúrgica do ITPAC-PORTO. O simulado é 
uma experiência distinta das atividades convencionais no ambiente 
universitário ondeé possível consolidar e correlacionar informações obtidas nas 
aulas teóricas da graduaçãoàs situações de emergência. A cada etapaeram 
analisadas as condutas, identificando as condutas entre os procedimentos, 
culminando assim, em aprendizado. CONCLUSÃO: O treinamento serviu para 

fortalecer ideias de ensino e pesquisa da LACIRG. É uma atividade pouco 
usual por acadêmicos e que acrescenta favoravelmente à formação profissional 
médica, aprimorando sua capacidade diagnóstica ao paciente politraumatizado, 
tornando-o mais qualificado.  
DESCRITORES: ATLS; politraumatizado; intra-hospitalar 
 
RE11: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PESQUISA DE EXPERIMENTO 
ANIMAL COM RATOS WISTAR 

Kassandra Rodrigues Martins, Danilo De Oliveira Marinho, Marco Antonio Lima 
Gomes, Grazielly Mendes De Sousa, Karine Kummer Gemelli 

 
INTRODUÇÃO: A pesquisa experimental oportuniza a iniciação científica 
agregando valores essenciais na formação acadêmica, principalmente no que 
se refere à capacidade de tomada de decisão e de raciocínio crítico. E refletir 
sobre estas práticas colaboram para a formação profissional discente de 
excelência.  OBJETIVO: Relatar a vivência discente em pesquisa de 
experimento animal com Ratos Wistar. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Trata-se 
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de um relato de experiência de participação em pesquisa experimental animal 
de avaliação de cicatrização de ferida com aplicação de curativo irradiado de 
hidrogel com nanopartículas de prata. A pesquisa aconteceu no mês de julho 
do ano de 2017 no biotério da FAPAC-ITPAC Porto e utilizou-se 84 Ratos da 
linhagem Wistar. O projeto foi aprovado no CEUA. Na pesquisa as atividades 
desenvolvidas pelos acadêmicos incluiu o preparo do ambiente para o 
recebimento dos animais; controle alimentar, hídrico, ganho de peso, 
monitoramento de temperatura ambiental e higiene das gaiolas; no pré 
operatório o preparo da tricotomia, transporte da sala de anestesia à sala 
cirúrgica, preparo dos campos estéreis, marcação da área, antissepsia do local 
da incisão, transporte até a mesa de curativos; e no pós operatório a 
observação na sala de recuperação pós-anestésica e administração de 
medicamentos. Durante a pesquisa a maior dificuldade encontrada foi no 
manejo dos animais bem como nos cuidados ambientais. A parte experimental 
acrescentou conhecimentos aos acadêmicos de cuidados pré e pós operatórios 
que puderam ser transferidos aos cuidados específicos da enfermagem em 
pacientes. No entanto provocou angústias aos discentes o manejo de cuidados 
específico dos animais, pois a inexperiência e poucos conhecimentos de 
comportamentos e reações de ratos em pré e pós operatório contribuíram para 
a ocorrência de mortes. CONCLUSÃO: Participar do projeto propiciou 
conhecimento técnico, científico e prático do comportamento e manejo destes 
animais bem como de pesquisas experimentais. 
DESCRITORES:  Curativos. Estudantes. Ratos Wistar. Terapias em Estudo. 

 
RE12: CONHECER PARA PREVENIR: A DETECÇÃO PRECOCE É O 
MELHOR CAMINHO CONTRA O CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO 

Juliete Gomes Da Silva, Grazielly Mendes De Sousa, Juliane Gomes Da Silva. 
 

INTRODUÇÃO: As neoplasias de mama e colo de útero estão em elevado grau 

de acometimento em mulheres na fase reprodutiva, atualmente é crescente e 
as estimativas enfatizam o elevado número de casos novos. Diante desse 
panorama, observou-se a necessidade de informar as mulheres sobre essas 
neoplasias, vale ressaltar, que uma população bem informada busca mais 
rapidamente o setor da saúde, quando surgi algum sinal de anormalidade no 
corpo. É importante destacar, que o diagnóstico precoce é fundamental e 
aumenta as chances de cura.  OBJETIVOS: A confecção da cartilha educativa 
baseada nas carências identificadas na UBS Vila Nova I buscava informar as 
mulheres sobre as neoplasias de mama e colo de útero.  RELATO DE 
EXPERIÊNCIA: A identificação dos déficits de conhecimento relacionados as 

neoplasias de mama e colo de útero foram analisados por meio da aplicação 
de um questionário semi estruturado, e após acontecia uma explanação sobre 
a temática. Posteriormente, todos foram analisados e a partir da conversação 
anterior com a mulheres e dos questionários respondidos, obteve-se as 
lacunas de conhecimento. Em seguida, deu-se o pontapé inicial para a 
confecção da cartilha educativa, que visa levar conhecimento as mulheres 
utilizando uma linguagem simples e de fácil entendimento. Durante as 
abordagens dessas mulheres, pode-se conhecer melhor a comunidade e a 
particularidade de cada pessoa. Houve também uma palestra no Outubro Rosa 
juntamente com a equipe da UBS Vila Nova I, objetivando sanar as dúvidas e 
aproximar a comunidade. As ações realizadas foram satisfatórias e 



 

 

56 

demonstraram o quanto o saber é transformador. CONCLUSÃO: Portanto, as 

ações idealizadas tiveram total aproveitamento e foram capazes de sanar 
inúmeras dúvidas, transformando essas mulheres em detentoras do saber e 
conseguiu-se incentivar a conhecer o próprio corpo. A cartilha é a prova 
concreta de quando se busca algo inovador e para o bem do próximo, 
consegue-se realizar, pois o saber deve ser perpetuado. 
DESCRITORES: Mulheres. Conhecimento. Neoplasias. 
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RELATOS DE CASOS 
CLÍNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC1: USO DE IMPLANTE MAMÁRIO PARA CORREÇÃO DE ACHADO 
INTRA-OPERATÓRIO DE DEFORMIDADE TORÁCICA POR SÍNDROME DE 
POLAND – RELATO DE CASO 

Bruce Rawlinson Lima Otsuka, Ícaro Samuel Pedroso de Oliveira. 
 
INTRODUÇÃO: A síndrome de Poland trata-se de uma anomalia congênita 
rara que se manifesta clinicamente de maneira variável, resultando em 
hipoplasia ou aplasia total dos músculos peitoral maior, peitoral menor e 
serrátil, além disso acomete também tecido mamário e complexo aréolo-
papilar, descrita inicialmente por Alfred Poland em 1841, ainda não se chegou 
a um consenso exato de sua gênese, a teoria mais aceita é de que no fim da 
sexta semana de gestação ocorre uma interrupção ou disrrupção do 
suprimento sanguíneo fornecido pela artéria subclávia na região torácica em 
formação, resultando no atraso do crescimento do broto superior do feto em 
formação. OBJETIVO: o presente relato, tem como objetivo discutir e 
descrever um achado intra-operatório da rara síndrome de Poland bem como 
uma forma eficiente de manejo de tal deformidade. DESCRIÇÃO DO CASO: 
Paciente A.L.S.O, 20 anos, sexo feminino, branca, estudante, procurou o 
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serviço com a intenção de ser submetida a cirurgia de mastoplastia de 
aumento, na ocasião a paciente não relatou na anamnese o conhecimento da 
má formação e no exame físico não foram detectadas alterações significativas 
características da síndrome, Durante a cirurgia de mastoplastia de aumento, 
após incisão submamária e dissecção dos planos até a região sub-fascial da 
mama esquerda, foi encontrado uma hipoplasia do musculo peitoral maior, 
sendo o terço médio inferior acometido, tratando-se portanto de um achado 
intra-operatório, a priori seria realizado aumento das mamas com próteses de 
mesmo volume, por fim, após avaliação cuidadosa do achado optou-se por 
incluir próteses de volumes diferentes, 215 ml na mama esquerda e 250 ml na 
mama direita acometida pela hipoplasia, após implantados foram realizados o 
fechamento da loja e suturas por planos com curativos. CONCLUSÃO: A 
síndrome de Poland, apesar de ser pouco frequente, constitui uma das maiores 
causa de deformidade mamaria, em pacientes que apresentem baixo grau de 
hipoplasia e sem outras deformidades aparentes o diagnostico muitas vezes é 
realizado por acaso em achado intra-operatório ou exames de rotina como 
mamografia ou ressonância magnética das mamas, apesar de muitas vezes 
representar uma deformidade bem pronunciada a síndrome não apresenta aos 
seus portadores uma deficiência ou limitação funcional, a correção da 
deformidade é puramente estética, deve-se atentar a disparidade das mamas 
afim de selecionar corretamente o tamanho adequado dos implantes usados na 
correção.  
DESCRITORES: Síndrome de Poland, Implante Mamário, Mamoplastia, 

Cirurgia Plástica.  
 
RC2: RELATO DE CASO DE HANSENÍASE INDETERMINADA: DISCUSSÃO 
DOS ACHADOS CLÍNICOS E DIFICULDADE DIAGNÓSTICA. 

Daiany Pereira de Castro, Jéssica Fernanda Ferreira Martins, Lara Inês Martins 
Dantas, Ismael de Sousa Armondes, Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano, 
Camilla Bandeira Oliveira Coelho, Aline Santos Iamamoto, Bruno de Oliveira 
Araújo Sousa. 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo 
Mycobacterium leprae, de curso crônico, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. A transmissão ocorre pelo 
contato íntimo e prolongado de indivíduo suscetível com paciente bacilífero, 
através da inalação de bacilos. Devido às dificuldades em encontrar 
profissionais habilitados em seu diagnóstico e por ser uma doença de evolução 
lenta, pode gerar um alto grau de incapacidades e deformidades em indivíduos 
não tratados ou tratados inadequadamente devido a diagnósticos tardios 
ocasionando  limitações na vida social e laborativa. O estado do Tocantins é o 
primeiro colocado em casos de hanseníase no Brasil no ano de 2017, tendo 
1668 novos registros. OBJETIVO: Discutir os achados clínicos e a dificuldade 
diagnóstica da paciente em questão. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
E.M.A, feminino, 38 anos, parda, casada, natural de Porto Nacional, 
enfermeira. Há cinco anos iniciou com quadro de dor em membros inferiores, 
perda da força em punhos, pele seca, falta de suor, ressecamento nos olhos e 
muitas dores em variadas articulações. Procurou assistência médica e após 
levantar a suspeita de hanseníase, foram feitos esfregaços obtidos a partir da 
linfa colhida nesta área, cujos não demonstraram bacilos álcool-ácido- 
resistente (BAAR).  A reação de Mitsuda foi negativa e uma biópsia do local 
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não mostrou bacilos ou reação inflamatória. Passado o tempo, os sinais e 
sintomas foram aumentados e através de uma capacitação do Ministério da 
Saúde para diagnóstico precoce de hanseníase para todos os profissionais da 
unidade básica de saúde que ela trabalha, ela recebeu o diagnóstico de 
hanseníase. Ao exame físico apresentava alopecia na região poplítea direita. 
Aos exames laboratoriais e de imagem, foram encontrados leucopenia, anemia 
e ao Eletrocardiograma foi encontrado Síndrome de Wolff Parkson White. 
CONCLUSÃO: A investigação da hanseníase é baseada em alguns sinais 
fundamentais, como a anestesia em lesões cutâneas, o espessamento de 
nervos periféricos, e a presença do M. leprae no esfregaço de linfa ou cortes 
histológicos. Logo casos que não apresentam esses sinais, são comumente de 
difícil diagnóstico, sendo geralmente confundidas com outras patologias, como 
as psicogênicas em casos de dores crônicas sem nenhum sinal clínico 
aparente, que foi o caso desse relato.  A partir disso observamos a importância 
da capitação para diagnostico precoce dessa afecção, pois através dela foi 
possível aprimorar a identificação das características clinicas, avaliando além 
das lesões cutâneas e da sensibilidade, a força muscular e as neurites.  
DESCRITORES: assistência à saúde, diagnóstico, hanseníase, Mycobacterium 
leprae, sinais e sintomas 
 
RC3: USO DE CRIOCIRURGIA NO TRATAMENTO DE 
CROMOBLASTOMICOSE COM MÚLTIPLAS LESÕES: RELATO DE CASO 
Vanessa Regina Maciel Uzan de Moraes, Mariana Meireles de Freitas Nunes, 
Luiz Guilherme Nunes de Albuquerque, Patrícia Vieira Pires, Dhara Raissa 
Calheiros Moreira, Letícia Camargo Godinho Guimarães 
 
INTRODUÇÃO: A criocirurgia é um método terapêutico baseado no tratamento 

de lesões pelo resfriamento rápido da pele, provocando alterações 
imunológicas das lesões cutâneas benignas, pré-malignas e malignas. 
OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente portador de cromoblastomicose 
com múltiplas lesões e que tem recebido tratamento através da criocirurgia no 
ambulatório escola do ITPAC Porto - TO. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino, 56 anos, cor parda, residente em Porto Nacional, casado, 
lavrador, encaminhado em novembro de 2017 pelo Hospital Regional de Porto 
Nacional (HRPN), com diagnóstico de cromoblastomicose. Informou que há 3 
anos surgiu pequena lesão em pé direito, com piora há aproximadamente 1 
ano. De acordo com prontuário do HRPN, o paciente foi internado em setembro 
de 2016, onde permaneceu por 4 meses em tratamento com cefazolina 
endovenosa (EV), anfotericina B desoxicolato (EV) e tenoxicam (EV) 1h antes 
da anfotericina B. Em uso de itraconazol oral durante 3 meses, prescrito em 
alta hospitalar. Negava sintomas associados, comorbidades, história familiar e 
pregressa de lesões similares. Ao exame físico apresentava placa assimétrica 
e múltiplas lesões, com bordas irregulares, de aspecto verrucoso vegetativo, 
com áreas hipocrômicas, medindo 17 x 12 cm no seu maior eixo e 1 x 1 cm em 
seu menor eixo, de evolução crônica, em membro inferior direito (MID), com 
presença de secreção discreta seropurulenta e odor fétido no dorso do pé 
direito. Estado clínico geral normal. Foi solicitado exames laboratoriais, 
prescrito omeprazol e modificada a dose do itraconazol oral. Dando seguimento 
ao acompanhamento, paciente retorna em fevereiro de 2018 com resultados 
dos exames laboratoriais normais e melhora parcial das lesões em MID. 
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Iniciou-se o tratamento com criocirurgia a cada 15 dias, e foram solicitados 
novos exames para serem realizados no mês seguinte, sendo que este 
acompanhamento laboratorial tem sido feito a cada 2 meses. Após 3 meses, 
paciente retorna com resultados normais dos exames e inicia o tratamento da 
criocirurgia com nitrogênio líquido, sendo instituído aplicação em nitrospray e 
única em cada lesão, porém em 2 a 5 lesões por sessão, com tempo de 
congelamento (TC) variado. CONCLUSÃO: A criocirurgia é um método seguro, 

limpo, rápido e altamente eficaz, quando bem indicado e corretamente 
utilizado. Após 3 meses e aplicações do nitrogênio líquido em 7 lesões, foi 
possível observar redução e melhoria significativa das demais lesões que não 
foram submetidas a criocirurgia, havendo um efeito benéfico em áreas não 
tratadas em consequência do procedimento terapêutico de algumas lesões. 
DESCRITORES: Cromoblastomicose. Criocirurgia. Lesões múltiplas.  

 
RC4: HANSENÍASE E O CONTEXTO FAMILIAR DA DOENÇA NO 
MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS – RELATO DE CASO  
Maria Pires de Oliveira Santos, Pedro Henryque Perna Batista, Paulla Résio 
Tavares, Amanda Moreira Portes, Bárbara Perna Batista, Felipe Camargo 
Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, afeta 

pele, nervos periféricos e outros órgãos. É transmitida pelas vias respiratórias e 
pode evoluir para incapacidades físicas. Para termos terapêuticos, é dividida 
em forma paubacilar (PB) e multibacilar (MB). Na PB há resistência ao bacilo, 
presença de até cinco lesões de pele com baciloscopia negativo não sendo 
fontes de transmissão. Os que não apresentam essa resistência são 
portadores da multibacilar, têm mais de cinco lesões ou baciloscopia positiva. 
Nas PB a lesão é única, não altera o relevo, tem bordas mal delimitadas e 
coloração mais clara. A prova da histamina é incompleta na lesão, há perda da 
sensibilidade térmica e/ou dolorosa, a biópsia de pele frequentemente não 
confirma o diagnóstico e a baciloscopia é negativa. Na MB, as lesões são 
hipocrômicas e dispersas, há formigamentos nos pés e mãos, e na palpação 
dos nervos se observa espessamentos. O diagnóstico é feito pela história e 
evolução da lesão, epidemiologia e exame físico. A baciloscopia e biópsia de 
pele podem ser necessários para auxiliar. Seu monitoramento é indispensável 
para a adoção de medidas de controle. OBJETIVO: Através desse caso 
buscou-se alertar a população sobre essa doença, evitando assim novos casos 
no estado, já que é considerado endêmico. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
E.O.S ,18 anos, masculino, procedente e natural de Miracema do Tocantins, 
lavrador, apresenta oito lesões em pele, arredondadas, hipercrômicas e 
redução de sensibilidade com dois anos de evolução. Pai apresentou a doença 
há cinco anos. Exame físico com perda de sensibilidade térmica, vibratória e 
dolorosa local com queda de pelos. Sem espessamento de nervos e 
deformidades. Solicitado baciloscopia e iniciado tratamento poliquimioterápico 
por doze meses. Retornou com baciloscopia positiva. Durante o tratamento 
paciente evoluiu com reação hansêmica tipo 1 tratado com Prednisona e 
melhora em duas semanas. CONCLUSÃO: O caso mostra um paciente que 
convivia com pai com a doença e mesmo assim não foi avaliado previamente. 
Evoluiu com lesões, mas devido ao pouco conhecimento não procurou 
atendimento médico, esperando dois anos de evolução. Assim, para a redução 
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dos números de pacientes infectados deve-se diagnosticar e tratar o quanto 
antes os pacientes bacilíferos. Isso ocorrerá através da educação da população 
sobre as lesões características e evolução esperada pela doença. 
DESCRITORES: Hanseníase. Hanseníase multibacilar. Mycobacterium leprae. 
 
RC5: SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: LESÃO POR ESFORÇO 
REPETITIVO – RELATO DE CASO 

Tatiany Oliveira Brito, Gabriela Nogueira Barros, Christianne Rodrigues de 
Oliveira, Marcelo Silva Cabral 
 
INTRODUÇÃO: A síndrome do túnel do carpo (STC) está relacionada à 

neuropatia do nervo mediano localizada no túnel carpal, que é referida quando 
há a compressão deste nervo. A STC pode manifestar-se através de algesia 
local, parestesia, hiper ou hipoestesia, anestesia e queimação. OBJETIVOS: 
Abordar a patogenia, diagnóstico e tratamento para esta síndrome através de 
um relato de caso. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: Paciente H.Z.S, 51 
anos, feminino, branca, cozinheira há 30 anos, iniciou com sintomas de algesia, 
paresia, rigidez matinal e parestesia em ambas as mãos, associados à cefaleia. 
Nega tabagismo e etilismo. Está em período de reposição hormonal. Nega 
comorbidades e traumas recentes. Na primeira consulta apresentava paresia 
sensorial e motora nas mãos e portava o exame eletromiografia periférica -
positiva para neuropatia do nervo mediano, no qual foi interrogado o 
diagnóstico para STC e teve início à terapia medicamentosa com a medicação 
carbamazepina. Foi solicitada uma ultrassonografia (USG) para confirmação 
diagnóstica complementar juntamente à clínica apresentada pela paciente. Na 
segunda consulta houve melhora da cefaleia, apresentava no exame físico o 
sinal de Tinel e Phalen positivos e na USG constava hipertrofia e alongamento 
do nervo mediano bilateralmente, confirmando, portanto, o diagnóstico de 
síndrome do túnel do carpo. A paciente apresentou melhora sensitiva e motora 
das mãos após 4 meses de tratamento. CONCLUSÃO: A compressão do nervo 
mediano pode gerar perda progressiva dos movimentos e sensibilidade da mão 
causando dor no local do membro acometido. O fato da paciente ser cozinheira 
há muitos anos é um indicador bastante significativo para auxiliar no 
diagnóstico, pois a mesma desenvolveu a uma lesão por esforço repetitivo 
(LER) em seu âmbito laboral. Além disso, o sexo feminino e a menopausa são 
fatores de risco da doença para acometimento. As demais causas foram 
descartadas, pois a paciente não estava grávida e nem passou por traumas 
prévios, não é etilista e não possui comorbidades (exemplo: doença 
reumatológica, diabetes e hipertensão). A STC pode ser diagnosticada através 
da clínica relatada pela paciente juntamente ao auxílio de exames 
complementares, como a eletromiografia periférica e ultrassonografia.  
DESCRITORES: Síndrome do túnel carpal. Eletromiografia. Nervo mediano. 
 
RC6: CIRURGIA PARENDODÔNTICA ASSOCIADA A ENXERTO ÓSSEO 
COM BIOMATERIAL  
Idos Santos Neto; Nathália de Matos Santos; Pedro Victor Aires de Carvalho; 
Gabriela Oliveira Moromizato; Mateus Ferreira de Oliveira; Amanda Borges 
Santos; Alcides Gomes de Oliveira 
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INTRODUÇÃO: Apesar da evolução da endodontia, tanto no aspecto técnico-

cientifico quanto em questão de instrumentais e experiência profissional, há 
casos em que o tratamento endodôntico convencional não é possível de ser 
executado, ou quando este não consegue solucionar o problema do paciente, 
tendo assim a cirurgia parendodôntica como um recurso para que se possa 
fazer a manutenção do dente para que este tenha a sua permanência 
assegurada na cavidade bucal. OBJETIVO: O objetivo do trabalho é o relato de 

caso de indicação de cirurgia parendodôntica onde foi associado enxerto ósseo 
com biomaterial como forma de proteção do ápice radicular e promover uma 
melhor progressão do processo de reparação óssea. DESCRIÇÃO DO CASO: 
Paciente I.M.S.O, 25 anos, sexo masculino, branco, estudante, procurou o 
serviço com a intenção de ser submetida a cirurgia de apicectomia com 
obturação retrograda. Esta modalidade consiste em remoção da porção apical 
do ápice do dente, preparo da porção apical e colocação do material adequado 
no ápice dental. Além disso foi utilizado um biomaterial (Bio Oss® Collagen) na 
loja óssea formada pela lesão apical que foi retirada da parte vestibular da 
tábua óssea da mandíbula na região dos incisivos CONCLUSÃO: Concluiu-se 

que o retratamento endodôntico, associado à remoção da zona crítica apical 
complementada com o vedamento apical e inserção de um biomaterial na loja 
óssea foi efetivo e pode se preservar o elemento dentário e foi promovida uma 
melhora no processo de reparo ósseo com a complementação do biomaterial.  
DESCRITORES: Cirurgia, parendodôntica, biomaterial. 
 
RC7: INVESTIGAÇÃO DE ANEMIA EM PACIENTE COM CIRURGIA TIPO 
BILLROTH II  

Patricia Vieira Pires, Carlos Eduardo Pires Barbosa, Dandara Pereira Lacerda, 
Fernanda de Menezes, Joao Gabriel Souza dos Santos, Ligia Vivela Almeida 
Reis, Raimundo Celio Pedreira 
 
INTRODUÇÃO: A cirurgia de gastrectomia parcial ou total, é amplamente 
usada em diversas especialidades Médicas, principalmente no tratamento 
Câncer Gástrico, da obesidade, no caso a cirurgia bariátrica. A gastrectomia 
consiste na retirada parcial ou total do estômago. Na parcial o que consiste do 
estomago é realizado uma anastomose com o intestino Delgado. Uma das 
técnicas da gastrectomia laparoscópica é a técnica de Billroth II que 
compreende o encerramento do coto duodenal seguido de anastomose 
gastrojejunal, para a reconstituição de trânsito alimentar por doença ulcerosa, o 
tempo de internação dessa cirurgia pode variar entre 5 a 7 dias. Entretanto, 
essa interversão cirúrgica resulta em consequências funcionais significativas 
como: diminuição e danos no processo de digestão e absorção dos nutrientes 
devido a gastrostomia, anorexia, diarreia, síndrome de dumping, perda de 
peso, anemia e desnutrição proteico-energética. OBJETIVO: o presente relato, 
tem como objetivo discutir as possibilidades da ocorrência de anemia em um 
paciente submetido a cirurgia com Billroth2. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente 

M.S.S, 58 anos anos, sexo masculino, branco, ex tabagista, encaminhado ao 
ambulatório Dom Alano para investigação de anemia crônica com duração 
superior a 30 anos, que refere ter desenvolvido após uma cirurgia tipo Billroth II 
para tratamento de ulcera péptica. Relata piora do quadro há 1 ano, 
apresentando astenia com melhora ao repouso e piora durante esforço, cita 
também azia e náuseas em períodos intermitentes, hematoquezia persistente 
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mesmo após hemorroidectomia realizada há 3 anos. Nega disfagia, perda 
ponderal, vômitos e história familiar de câncer gastrointestinal. Ao longo desse 
período realizou tratamentos sem melhora clínica evidente, atualmente em uso 
de sulfato ferroso. CONCLUSÃO:  A anemia é manifestação comum em 
pacientes gastrectomizados, podendo ser ferropriva e/ou megaloblástica no 
qual foi observado no caso do paciente.  Observa-se que o estado nutricional 
dos pacientes com gastrectomia pode piorar em geral moderadamente por até 
muitos anos após a cirurgia. Se faz notório as evidências de que a retirada 
parcial ou total do estômago resulte em desnutrição protéico-energética (DPE) 
no pós- operatório. A anorexia e diarréia (má absorção) podem ser principais 
causas. A má absorção traz conseqüências não apenas energética-protéica 
com a perda fecal de gordura e nitrogênio, como também vitamínico-mineral 
pelo menor aproveitamento da vitamina D e cálcio dietéticos. A anemia 
verificada no gastrectomizado é conseqüente à diminuição da produção de HCl 
(e menor solubilização do ferro) e do fator intrínseco (com menor absorção da 
vitamina B12). 
DESCRITORES: Gastrectomia, Endoscopia, Anemia 

 
RC8: ANOMALIA FISIOLÓGICA E ANATÔMICA RARA DO SISTEMA 
RENAL – RELATO DE CASO  
Camyla Costa Bringel, Kaliny Batista de Oliveira, Aline Vilela da Costa, Laryssa 
Lisboa Pinto, Lorrane Brasil de Andrade Sousa, Paula Renata Tiecher, Felipe 
Camargo Munhoz, Taynara Fernandes 
 
INTRODUÇÃO: A hipoplasia uretral é uma duplicidade e ainda uma rara má 

formação uretral. Rim supranumerário caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
um terceiro rim, que pode estar situado em qualquer um dos lados; em 
determinados casos, a malformação é bilateral. OBJETIVO: Descrever e 
discutir o relato de uma paciente com alterações anatômicas e fisiológicas dos 
rins e ureteres. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente, hoje com 14 anos, do sexo 
feminino, estudante, relata que aos 4 meses de vida foi submetida a consulta 
pediátrica por apresentar choro excessivo e dor intensa, a partir disso, a 
médica solicitou um exame de urina, onde detectou elevado grau de infecção. 
Então, foi solicitado ultra-sonografia renal, e através deste, foi detectado uma 
alteração no rim esquerdo, onde, para a conclusão do diagnóstico foi solicitada 
uma tomografia, que mostrou uma protuberância no rim esquerdo, o qual 
estava dividido por uma “barra”, suspeitando-se de tumor renal. O paciente 
relata também que no decorrer de 3 meses os sintomas persistiram, somente 
então, foram solicitados novos exames onde foi diagnosticado refluxo 
vesicoureteral (condição anormal que está relacionada à origem das infecções 
urinárias). A partir deste diagnóstico, foi realizado um tratamento até os 4 anos 
de idade com o medicamento Bactrim®, porém, os sintomas persistiram 
levando a paciente ao quadro clínico cirúrgico, onde o objetivo era a 
dissecação da protuberância. Durante a cirurgia foi descoberta a existência de 
outro rim, na massa diagnosticada nos exames como protuberância, o médico 
definiu que a problemática não estava ligada a existência de 3 rins, mas sim, à 
não conexão dos 2 ureteres dos 2 rins esquerdos à bexiga. Então, o médico 
solucionou o problema durante a cirurgia, ligando os 2 ureteres esquerdos à 
bexiga da paciente. Ademais, após o procedimento cirúrgico a paciente fez o 
tratamento por 6 meses com Bactrim® e refez exames como, ultra-sonografia, 
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tomografia e uma cintilografia, onde teve a confirmação do funcionamento 
normal dos rins e sem sequela. CONCLUSÃO: Mediante o exposto, tais 
alterações entram no quesito de anomalias raras. Logo, é importante ressaltar 
que o procedimento cirúrgico visa a qualidade de vida, sendo que sem esse, a 
paciente poderia vir a óbito por inúmeras infecções.  
DESCRITORES: Rim, Ureter, Anormalidades Congênitas, Causalgia.  
 
RC9: OTITE EXTERNA NECROTIZANTE COM PARALISIA FACIAL 
PERIFÉRICA UNILATERAL: UM RELATO DE CASO.  

Gleice Kelli Valentin Terci, Tatiany Oliveira Brito, Renato Rezende.  
 
INTRODUÇÃO: A otite externa necrotizante é uma infecção de partes moles do 
conduto auditivo externo em que o principal agente etiológico é a 
Pseudomonas aeruginosa. Apesar de ser uma doença grave que pode levar a 
septicemia, existem apenas propostas de critérios que sugerem a doença. Não 
há, portanto, um consenso sobre o diagnóstico dessa patologia. OBJETIVO: 
Analisar a evolução de um quadro de otite externa necrotizante com 
complicação e evolução para paralisia facial periféria unilateral esquerda. 
DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: Paciente, R.R., masculino, 54 anos, 

branco, médico, referiu que durante o processo de barbear no dia 28/01/2017 
ocasionou uma lesão na região da concha da orelha esquerda e logo após 
iniciou sua atividade profissional utilizando o estetoscópio como instrumento de 
trabalho. No segundo dia, apresentou um quadro de febre (não termometrada), 
mialgia difusa de intensidade 7/10, dor ao tracionar a orelha de intensidade 
4/10, tontura não rotatória e astenia. No terceiro dia, evoluiu com seis 
abscessos na região do antitrago e antélice da orelha esquerda, hiperemia e 
dor. Foi feita antibioticoterapia empírica com amoxicilina 875 miligramas de 
12/12 horas, via oral, em duas doses pois suspeitou-se de bactérias gram-
positivas que colonizam a pele. No quarto dia, os sinais de flogose se 
intensificaram, houve secreção com odor sugestivo de Pseudomonas e 
paralisia facial do lado esquerdo grau IV. Dada a evolução do quadro, 
suspeitou-se de infecção por Pseudomonas aeruginosa com hipótese 
diagnóstica de otite externa necrotizante. Suspendeu-se a amoxacilina e 
iniciou-se, via oral, o antibiótico ciprofloxacino 500 miligramas 8/8 horas 
durante trinta dias. Não foi realizada cultura de bactéria pois já havia iniciado 
antibioticoterapia. No quarto dia, o paciente procurou um especialista em 
otorrinolaringologia e foi feito o exame de otoscopia e não foi identificada 
nenhuma alteração no ouvido médio. Após cinco dias do uso do ciprofloxacino 
foi observada uma melhora progressiva dos sinais de flogose. 
Concomitantemente a medicação, foram realizadas 20 sessões de acupuntura. 
A remissão total da infecção ocorreu trinta dias após o uso do antibiótico, 
porém, após 1 ano e 8 meses a recuperação da paralisia facial foi parcial, 
estimada em grau II com uma melhora de 80%. CONCLUSÃO: O estetoscópio 
pode ter sido veículo transmissor da bactéria sendo necessária a higienização 
deste objeto antes de ser utilizado. O uso de antibioticoterapia precoce foi 
imprescindível para a resolução do quadro infeccioso e para evitar um mau 
prognóstico como, por exemplo, septicemia e osteomielite insidiosa do osso 
temporal. 
DESCRITORES: Otite externa. Paralisia facial. Estetoscópio.  
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RC10: TERAPIA COMPRESSIVA EM ÚLCERA VENOSA: RELATO DE 
CASO DO GRUPO DE PESQUISA EM FERIDAS 
Débora dos Santos Gomes, Janaina Pereira de Carvalho, Nerice Luiza das 
Neves Cavalcante, Talita Rocha Cardoso, Jaqueline Alves de Farias. 
 
INTRODUÇÃO: A úlcera venosa é uma lesão cutânea, que acomete os 
membros inferiores, no terço inferior da perna. A principal causa da úlcera 
venosa é a insuficiência venosa crônica, que são comuns em adultos. 
OBJETIVO: O presente relato de caso tem por objetivo expor a experiência do 

Grupo de Pesquisa em Feridas na terapêutica de úlcera venosa crônica 
utilizando terapia compressiva (bota de unna). DESCRIÇÃO DO CASO: 

C.T.D.P., 63 anos, sexo feminino, negra, aposentada, hipertensa e diabética, 
apresenta úlcera venosa crônica em membro inferior esquerdo na região tibial 
há três anos já em tratamento, mas sem melhora do quadro. Procurou o 
ambulatório de Feridas do ITPAC, em abril de 2018, para inicio do tratamento e 
cuidado com a lesão. Foi realizado uma consulta de enfermagem, onde se 
avaliou a paciente integralmente, com ênfase na lesão, sendo realizado a 
glicemia capilar, sinais vitais e Índice Tornozelo Braço (ITB). Após a avaliação 
foi aplicado o curativo com hidrofibra com prata e a terapia compressiva. Após 
quatro meses de tratamento com uso de coberturas primárias associada a 
terapia compressiva, notou-se uma redução significativa da extensão da lesão 
no presente relato constatando-se que a terapia compressiva constitui um 
tratamento eficaz diminuindo assim o tempo de cicatrização e os índices de 
recidiva. CONCLUSÃO: A úlcera venosa pode acompanhar o paciente durante 
muitos anos, mas existem muitas perspectivas de cura quando adotada 
terapias adequadas para cada tipo de lesão, sendo a terapia compressiva uma 
delas. 
DESCRITORES: Terapia compressiva. Úlcera venosa. Ensino. 
 
RC11: ANEMIA FALCIFORME EVIDENCIADA POR CRISE FALCEMICA 
INTENSA 

Raistefany Sousa Correia, Ruth Nayara Lopes, Talita Rocha Cardoso, Ângela 
Lima Pereira Neves 
 
INTRODUÇÃO; A Doença Falciforme é milenar, de origem no continente 

africano, caráter hereditário, ancestral e étnico, com elevada incidência no 
mundo. Apresenta uma prevalência entre os negros, porém, não pode ser 
considerada exclusiva desta população, podendo acometer qualquer indivíduo. 
Esta anormalidade acontece na hemoglobina, que se apresenta na forma de 
foice, que é evidenciada por uma baixa tensão de oxigênio, e causa obstrução 
nos vasos sanguíneos levando a fortes dores nos ossos, músculos e 
articulações. OBJETIVO: descrever o caso clínico de um paciente com crise 
falcêmica no estágio de Clínica Médica e Cirúrgica, do curso de Enfermagem. 
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente J.V.S.R, 17 anos, sexo masculino, pardo, 

estudante, evangélico, mora com avó desde dos três meses de vida, natural e 
procedente de Porto Nacional-TO. Apresentando quadro clínico de dor intensa 
em região anterior do tórax, membros inferiores e evacuacões  ausentes   a 
três dias. Portador de anemia falciforme diagnosticado desde 6 meses de 
idade. Ao exame físico: regular estado geral, orientado, responsivo, lucido, 
hidratado, restrita ao leito, ictérico, hipocorado. PA:120x90 mmHg; FC:64 bpm; 
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FR: 27rpm; T: 36,6ºC.  Sistema respiratório: murmúrios vesiculares 
preservados, em uso de cateter tipo óculos 3L\min. Sistema cardiovascular: 
pulso rítmico e cheio BNF2T. Sistema gastrointestinal: Abdome globoso, 
distendido, ruídos hidroaéreos presentes, macicez na região da fossa ilíaca 
esquerda. Exames: hemácias 3,13 tera/l, hematócrito 28,2%, hemoglobinas 9,4 
g/dl. CONCLUSÃO: A anemia falciforme é uma patologia de grande 
prevalência no Brasil o seu diagnóstico feito através de exames laboratoriais: 
hemograma, eletroforese de hemoglobina, e teste do pezinho. A média de vida  
de pessoas com anemia falciforme é  de até 48 anos. Com isso o enfermeiro é 
peça fundamental nesse processo de cuidar, pois estabelece estratégias de 
participação ativa no autocuidado, orientações terapêuticas que estimulem a 
continuidade do tratamento, bem como as ações educativas que influenciam na 
promoção à saúde, tendo como principal meta a melhoria da qualidade de vida 
destes pacientes, reduzindo assim a incidência de complicações agudas e 
crônicas que repercutem diretamente no seu meio de convivência tanto físicas 
como sociais. Fica evidente que muito deve ser feito para atingir um 
atendimento satisfatório a esse grupo, e quanto maior for à propagação de 
informações para melhoria no cuidado aos pacientes com a doença falciforme, 
mais essas pessoas serão beneficiadas.  
DESCRITORES: Anemia Falciforme. Assistência de Enfermagem. Ensino 
 
RC12: ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DOS SINTOMAS DE DOENÇA DE 
PARKINSON EM FASE INICIAL - RELATO DE CASO 

Ana Luiza Mascarenhas de Almeida Barros, Daniela Samara de Souza Bueno, 
Gustavo Rocha Felipe, Letícia Santos de Carvalho Teixeira, Marcelo Silva 
Cabral  
 
INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson (DP) é uma doença 
neurodegenerativa, que acarreta na morte dos neurônios motores da 
substância negra, com consequente disfunção da transmissão dopaminérgica 
nos gânglios da base e acometimento de outras áreas do tronco encefálico de 
diferentes regiões do cérebro, de forma crônica e progressiva acarretando 
incapacidade grave após 10 a 15 anos. Apesar da etiopatogenia idiopática, são 
encontradas alterações motoras constituídas em tremores de repouso, rigidez 
muscular com roda denteada, bradicinesia, acinesia e anormalidades posturais 
e de marcha. E alterações não-motoras que podem incluir disfunção cognitiva, 
distúrbios do sono, depressão, ansiedade, demência, alterações do olfato, 
constipação, dentre outros. OBJETIVO: Identificar, sinais e sintomas da 
Doença de Parkinson em seu estágio inicial. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente 

D.M.R, 65 anos, sexo masculino, hipertenso, cor parda, casado, trabalhador 
rural, residente na zona rural de Silvanópolis - TO, procurou o serviço de 
atendimento ambulatorial pela queixar-se de tremores há dois anos. Refere que 
os tremores começaram desde recebeu uma notícia que o abalou e 
desencadeou os tremores em mãos e cabeça. Paciente informa que o quadro 
se exarcerba sempre que passa por uma situação de stress ou tristeza e 
melhora quando se acalma ou quando realiza atividades laborais. Relatou 
também, sensação de peso na cabeça, parestesia em mãos, astenia em 
membros inferiores e hiposmia. Relata pesadelos e pernas inquietas durante o 
sono e cita casos de sintomas semelhantes por familiares do lado materno. 
Durante o exame físico, foi observado bradicinesia e rigidez nos movimentos e 
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na marcha do paciente, tremores em mãos e cabeça, além de uma lentificação 
no raciocínio. A conduta indicada ao paciente foi o uso de Pramipexol 0,125mg, 
2x ao dia, associado à sessões de fisioterapia. CONCLUSÃO: Os sintomas da 

doença de Parkinson se apresentam diferentes para cada paciente. A princípio, 
aparecem de maneira lenta e insidiosa, assim como a sua progressão, e se 
tornam quase imperceptíveis para o portador da doença. Em geral, os 
familiares e pessoas mais próximas são as que primeiramente percebem os 
sintomas. Embora seja o sinal mais evidente e frequente, é o que mais se 
destaca dentre os sinais, contudo, é o menos incapacitante. O diagnóstico da 
DP é realizado pela clínica e pela exclusão. Não há teste ou exame especifico 
para diagnostico da DP e nem para o seu rastreio ou prevenção com os 
recursos disponíveis atualmente.  
DESCRITORES: Parkinson, Bradicinesia, Tremores, Neurologia. 

 
RC13: TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE UM MOLAR INFERIOR EM 
FORMA DE C- SHAPED 
Pablynne Coelho Barcelos, Brenda Campos e Silva, Jordana Soares Macedo, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Isabella Luyça Martins Queiroz, Carolaine 
Dias Monteiro, Alcides Gomes de Oliveira, Eduardo Fernandes Marques 
 
INTRODUÇÃO: Ao identificar a necessidade de um tratamento endodôntico o 

cirurgião dentista deve atentamente avaliar as características anatômicas do 
elemento. Em alguns casos, os molares possuem canais em forma de C, que 
na endodontia são chamados de C-SHAPED que é uma variação anatômica 
peculiar. OBJETIVO: Apresentar um relato de caso sobre o tratamento 
endodôntico de um molar inferior em forma de C - Shaped. DESCRIÇÃO do 
CASO CLINÍCO: Paciente M.F.M., leucoderma, do sexo feminino, compareceu 

á clínica odontológica da ITPAC/FAPAC Porto Nacional, com cárie extensa no 
elemento 47 e sintomatologia dolorosa. Após a anamnese e uma radiografia 
periapical foi diagnosticado com a necessidade de um tratamento endodôntico 
no elemento 47 (segundo molar inferior direito). No exame radiográfico é 
identificado apenas uma raíz e dois condutos radiculares. Após a cirurgia de 
acesso, observou-se que os canais formavam um formato de C e havia três 
condutos, o preparo do terço cervical foi realizado com limas K 15 a 35 e gates 
Glidden 4, 3 e 2. A odontometria foi realizada com localizador foraminal e o 
preparo do terço apical foi realizado 1 mm aquém do comprimento real do 
dente até uma lima 35, escalonamento regressivo com limas 40 e 45 e patência 
foraminal nos três condutos. Após o término do preparo químico-mecânico, foi 
introduzido nos canais hidróxido de cálcio como medicação intra canal. Após 
uma semana a paciente retornou sem sintomatologia e foi realizada a 
obturação dos condutos radiculares. CONCLUSÃO: Ao realizar um tratamento 

endodôntico em molares o cirurgião dentista deve ficar atento com essas 
características anatômicas que podem ser mais complicadas, no caso da C-
SHARPED deve-se ter mais cuidados para o tratamento ser eficaz e seguro. 
Neste estudo a paciente encontra-se assintomática e o elemento dental 
apresenta-se em função. 
DESCRITORES: Endodontia. C – Shaped. Anatomia dental. 
 
RC14: LASERTERAPIA EM ÚLCERA BUCAL NO PALATO MOLE 
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Pablynne Coelho Barcelos, Marcos Paulo Lanzana Menezes, Brenda Campos 
e Silva, Jordana Soares Macedo, Eduardo Alencar Ramos, João Pedro Oliveira 
Barros, Felipe Camargo Munhoz, Nadya Duarte Dias Esteves 
 
INTRODUÇÃO: O Cirurgião dentista deve estar sempre atento ao realizar o 

exame intrabucal. As úlceras menores com cerca de 2 a 8 milímetros  de 
diâmetro e normalmente levam de 10 a 14 dias para se curarem, e o 
tratamento com laser é importante em casos assim, por intensificar a fase de 
recuperação, acelerar a cicatrização e diminuir o desconforto do paciente. A luz 
do laser faz uma bioestimulação no tecido tendo uma ação regeneradora e 
anti-inflamatória. OBJETIVO: Relatar um caso clínico onde, sem o tratamento 

de laserterapia o processo regenerativo não seria tão rápido. O laser possui 
duas modalidades na odontologia sendo de alta potência e de baixa potência, 
que foi usado neste caso, seus comprimentos de onda podem ser visível ou 
infra-vermelho. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: Paciente W.R.A, 

leucoderma, gênero masculino, 23 anos procurou a clínica odontológica do 
ITPAC-Porto com o objetivo de realizar uma profilaxia. Ao ser realizado o 
exame intrabucal foi identificado uma úlcera no palato mole ao ser questionado 
pensava estar com uma inflamação na garganta. O tratamento empregado 
nesse caso foi laserterapia por 5 dias consecutivos até diminuir o desconforto 
do paciente ao deglutir. Em cada sessão de aplicação do Laser foi feito o uso 
do Laser Terapêutico Vermelho com a quantidade de 20 Joules. Após todas as 
sessões houve remissão dos sintomas. CONCLUSÃO: O uso da laserterapia 

diminuiu a dificuldade que o paciente teria de falar e deglutir devido a úlcera e, 
ao ser relatado a melhora da sintomatologia foi tirada a hipótese diagnóstica de 
câncer bucal. Se persistissem os sintomas deveria ser realizada a biópsia.  
DESCRITORES: Úlcera bucal. Laser. Estomatologia 
 
RC15: FIBROMA DESMOPLÁSICO OU COLAGENOSO  

Daniela Soares Silva, Pollyana Lopes Junqueira, Viviane Silva Siqueira, Lidia 
Regina da Costa Hidalgo 
INTRODUÇÃO: Fibroma desmoplásico ou colagenoso é um tumor benigno raro 
que apresenta características de crescimento lento, indolor e de proliferação de 
células fibroblásticas que se desenvolve nas camadas mais profundas dos 
tecidos moles com grande tendência à recorrência local, mas que não 
metastatiza. Quando ocorre em tecido ósseo, radiograficamente a lesão 
apresenta lesão radiolúcida multilocular ou unilocular, e em alguns casos 
apresenta margens bem definidas. O tratamento preconizado na literatura 
depende do tipo de lesão, lesões que apresentam extensão para tecido mole 
sem perfuração da cortical a curetagem é a mais utilizada. No entanto, lesões 
com crescimento rápido e perfuração da cortical ou extensão para tecido mole 
a ressecção cirúrgica é preferida. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo 
relatar um caso clínico de um fibroma colagenoso na região de mucosa jugal 
de uma criança. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente com 11 anos de idade, 

compareceu ao ambulatório de Especialidades Medicas (HRA) Araguaína/TO 
com uma lesão tumoral séssil de superfície lisa e não ulcerada, indolor, sem 
sangramento a palpação, de consistência firme, na região de mucosa jugal. O 
diagnóstico clinico foi de Adenoma pleomórfico. Foi realizada biópsia excisional 
e a peça encaminhada para analise histopatológica na qual teve como 
diagnostico final de fibroma colagenoso. CONCLUSÃO: O fibroma Colagenoso 
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é um tumor benigno raro que acomete tanto tecido ósseo como tecido mole, 
que necessita de conduta clínico-patológica para seu tratamento, e estudos de 
caso como este é importante para a compreensão dessa afecção e para 
posteriores estudos de incidência desse tipo de lesão. 
DESCRITORES: Fibroma. Fibroma Desmoplásico. Odontopediatria. 

 
RC16: PERFIL CLÍNICO DE UMA PACIENTE PORTADORA DE 
FIBROMIALGIA E HANSENÍASE INDETERMINADA 
Ismael de Sousa Armondes; Daiany Pereira de Castro; Lígia Vilela Almeida 
Reis; Leonardo Lourenço de Sousa; Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Lara 
Inês Martins Dantas; Thayga Claussen Cardoso.  
 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa e crônica relevante à 

saúde pública, possuindo ações exclusivas voltadas para o controle em âmbito 
nacional, presente na atenção primária nas equipes de saúde da família, 
atendendo a população por meio de ações preventivas e curativas. É 
transmitida pelo contato direto com doentes, principalmente mediante o 
convívio com pacientes multibacilares sem tratamento, com interferência de 
fator condicionantes do meio que vivem. Acomete principalmente a pele e 
nervos periféricos, podendo apresentar-se como uma doença sistêmica, 
comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. O 
diagnóstico pode ser realizado pela equipe da estratégia saúde da família na 
UBS. A monitorização dos pacientes deve ser por meio do Boletim de 
Acompanhamento dos Casos de Hanseníase mensalmente, retirado pelos 
digitadores e preenchido pela equipe de saúde. OBJETIVO: explanar acerca 

do tema uma apresentação da enfermidade, seu devido diagnóstico analisando 
as características do paciente, relacionar sintomas semelhantes a hanseníase 
para iniciar o tratamento da paciente. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
E.C.L, feminino, parda, natural de GUARABIRA – PB, enfermeira. Há 3 anos 
iniciou com perda de força muscular em mãos e pés, associado a transtorno 
misto ansioso e depressivo. Ao realizar consulta com reumatologista e exames, 
foi diagnosticada com fibromialgia, iniciando o tratamento. Ao realizar o exame 
de eletroneuromiografia constatou-se neuropatia axonal. Na UBS onde trabalha 
foi examinada pelo médico especialista em hanseníase. Após rastreio de sinais 
e sintomas, confirmou o diagnóstico de fibromialgia, tendo também como causa 
das alterações o hipotireoidismo. Consultada posteriormente pelo 
dermatologista que, após 45 dias em acompanhamento, realizou avaliação 
neurológica com filamentos e térmica em rarefação de pêlos na perna direita, 
chegando ao diagnóstico de hanseníase com indicação de tratamento. Em 
exames verificou-se anemia e alteração dos marcadores de função hepática. A 
paciente relata que já apresentava a rarefação previamente. Mesmo em 
discordância da paciente ao diagnóstico, foi iniciado o tratamento PQT 12 
doses com classificação multibacilar de forma clínica dimorfa. Após 5 meses 
em tratamento evoluiu com quadro de distensão abdominal, piora das dores, 
anemia, taquicardia, sudorese e hipertermia. CONCLUSÃO: Em casos que não 
apresentam sinais característicos, comumente de difícil diagnostico, são 
geralmente confundidas com outras patologias, como as psicogênicas em 
casos de dores crônicas sem sinal clínico aparente como no caso. O 
examedetalhado é importante para o diagnóstico, afim de iniciar rapidamente o 
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correto tratamento. A avaliação das lesões cutâneas, da sensibilidade, da força 
muscular e das neurites devem ser realizadas minuciosamente. 
DESCRITORES: hanseníase indeterminada; mycobacterium indeterminada; 

fibromialgia. 
 
RC17: PANCREATITE AGUDA: EFEITO ADVERSO DO TRATAMENTO DE 
LEISHMANIOSE VISCERAL COM GLUCANTIME 

Ana Patrícia da Silva  Arruda Cavalcante  e Paloma Manoela Paes Ribeiro, 
Felipe Camargo Munhoz, Valcirlei de Araújo 
 
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) ou calazar, é uma doença crônica 

grave, que tem a possibilidade de assumir formas letais. Causada pelo 
protozoário do gênero Leishmania e transmitida pela picada das fêmeas de  
insetos flebotomínios.  É composta pela pêntade:  (1) febre, (2) perda ponderal, 
(3) hepatoesplenomegalia, (4) pancitopenia e (5) hipergamaglobulinemia. A 
evolução da doença pode levar semanas a anos, mas pode ser aguda e 
fulminante. Pode ser diagnostica pelos sintomas clínicos,  sorologia para 
calazar, punção de medula óssea e exames laboratoriais. No tratamento para 
LV,  temos como primeira escolha o Antimonial pentavalente, que possui boa 
eficácia, porém apresenta risco cardiotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico. Como 
segunda escolha, a Anfoterina B lipossomal, apresenta risco nefrotóxico, sendo 
usado em caso especiais. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é relatar o 
comprometimento pancreático  no tratamento de LV após o uso do Antimoniato 
pentavante (Glucantime), no qual desenvolveu pancreatite aguda 
medicamentosa, com melhora do quadro após a suspensão do medicamento, o 
tratamento foi finalizado com Anfotericina B lipossomal  com reação adversa de 
nefrotoxicidade , já esperado do medicamento. DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO: Paciente do sexo masculino, 38 anos, com diagnóstico leishmaniose 
visceral. Na admissão apresentava: hematócrito 31%, hemoglobina 10,6 g-dl , 
leucócitos: 16.000 mm3, plaquetas 30.000, creatinina: 1,7 mg-dl, proteína total: 
4, albumina: 3, globulina: 1, TGO: 68, TGP: 268, glicemia: 71. Após 5 dias de 
uso do Glucantime foi desencadeado pancreatite aguda, com resultado de 
amilase: 1.000mg-dl, com queixas de dores abdominais em faixa, vômitos e 
náuseas. O exame de creatinina  não apresentava alterações. Devido à reação 
adversa, o paciente realizou tratamento com Anfotericina B lipossomal, não 
havendo reação adversa ao medicamento. Este caso ilustra um efeito adverso 
raro relacionado ao tratamento da LV. CONCLUSÃO: É importante instituir o 

monitoramento laboratorial sistematizado dos níveis sérico de amilase e lípase 
em pacientes que estejam em tratamento para Leishmaniose visceral  com 
Glucantime. 
DESCRITORES: Pancreatite-induzido quimicamente, efeitos adversos- 

pâncreas, Leishmaniose visceral- calazar, antimoniato pentavalente- 
Glucantime. 
 
RC18: SELAMENTO DE PERFURAÇÃO COM MTA DE UM SEGUNDO PRÉ-
MOLAR SUPERIOR 

Natalia da Silva Soares, Eduardo Fernandes Marques. 
 
INTRODUÇÃO: As perfurações das paredes do canal radicular representam 
um dos mais desagradáveis acidentes que podem ocorrer durante o tratamento 
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endodôntico. Um bom prognóstico depende que a perfuração seja selada com 
um material biocompatível e estável, que além das propriedades físicas, 
permitam o reparo dos tecidos próximos.O MTA é um material bioativo e 
insolúvel que permite a formação de tecido reparador, assim a regeneração do 
tecido afetado. OBJETIVO: relatar de um caso clínico sobre o selamento de 
perfuração com MTA de um segundo pré-molar superior DESCRIÇÃO DO 
CASO: a paciente R.M.D. compareceu a clínica multidisciplinar da 

FAPAC/ITPAC porto Nacional com queixa de dor no elemento 34. Na 
radiografia inicial foi verificado área radiolúcida no terço cervical deste 
elemento. A realizar a cirurgia de acesso, constatou-se perfuração. Foi 
realizado refinamento da cirurgia de acesso, localização dos canais radiculares, 
irrigação com Clorexidina gel a 2% e soro fisiológico, preparo do terço cervical, 
odontometria, preparo químico/mecânico até a lima 35K, 1 mm quem do ápice, 
inserido pasta de hidróxido de cálcio nos condutos radiculares e na perfuração 
e selamento coronário com ionômero de vidro. Após 15 dias nova irrigação com 
Clorexidina gel 2% e soro fisiológico foi realizada, reinstrumentação com lima 
35k, selamento da perfuração com MTA e obturação dos condutos radiculares. 
CONCLUSÃO: O MTA foi material ideal para realização deste 
tratamento,mostrando se eficiente no selamento,ao realizar resolução do caso 
clínico sanando as dores do paciente fazendo com que o dente tratado, 
continue na cavidade bucal exercendo suas funções quanto à estética e 
mastigação. 
DESCRITORES: Agregado de Trióxido Mineral; Perfuração; Endodontia;  

 
RC19: RELATO DE CASO DE HANSENÍASE INDETERMINADA: 
DISCUSSÃO DOS ACHADOS CLÍNICOS E DIFICULDADE DIAGNÓSTICA. 
Daiany Pereira de Castro, Jéssica Fernanda Ferreira Martins, Lara Inês Martins 
Dantas, Ismael de Sousa Armondes, Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano, 
Camilla Bandeira Oliveira Coelho, Aline Santos Iamamoto, Bruno de Oliveira 
Araújo Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo 
Mycobacterium leprae, de curso crônico, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. A transmissão ocorre pelo 
contato íntimo e prolongado de indivíduo suscetível com paciente bacilífero, 
através da inalação de bacilos. Devido às dificuldades em encontrar 
profissionais habilitados em seu diagnóstico e por ser uma doença de evolução 
lenta, pode gerar um alto grau de incapacidades e deformidades em indivíduos 
não tratados ou tratados inadequadamente devido a diagnósticos tardios 
ocasionando  limitações na vida social e laborativa. O estado do Tocantins é o 
primeiro colocado em casos de hanseníase no Brasil no ano de 2017, tendo 
1668 novos registros. OBJETIVO: Discutir os achados clínicos e a dificuldade 
diagnóstica da paciente em questão. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
E.M.A, feminino, 38 anos, parda, casada, natural de Porto Nacional, 
enfermeira. Há cinco anos iniciou com quadro de dor em membros inferiores, 
perda da força em punhos, pele seca, falta de suor, ressecamento nos olhos e 
muitas dores em variadas articulações. Procurou assistência médica e após 
levantar a suspeita de hanseníase, foram feitos esfregaços obtidos a partir da 
linfa colhida nesta área, cujos não demonstraram bacilos álcool-ácido- 
resistente (BAAR).  A reação de Mitsuda foi negativa e uma biópsia do local 
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não mostrou bacilos ou reação inflamatória. Passado o tempo, os sinais e 
sintomas foram aumentados e através de uma capacitação do Ministério da 
Saúde para diagnóstico precoce de hanseníase para todos os profissionais da 
unidade básica de saúde que ela trabalha, ela recebeu o diagnóstico de 
hanseníase. Ao exame físico apresentava alopecia na região poplítea direita. 
Aos exames laboratoriais e de imagem, foram encontrados leucopenia, anemia 
e ao Eletrocardiograma foi encontrado Síndrome de Wolff Parkson White. 
CONCLUSÃO: A investigação da hanseníase é baseada em alguns sinais 
fundamentais, como a anestesia em lesões cutâneas, o espessamento de 
nervos periféricos, e a presença do M. leprae no esfregaço de linfa ou cortes 
histológicos. Logo casos que não apresentam esses sinais, são comumente de 
difícil diagnóstico, sendo geralmente confundidas com outras patologias, como 
as psicogênicas em casos de dores crônicas sem nenhum sinal clínico 
aparente, que foi o caso desse relato.  A partir disso observamos a importância 
da capitação para diagnostico precoce dessa afecção, pois através dela foi 
possível aprimorar a identificação das características clinicas, avaliando além 
das lesões cutâneas e da sensibilidade, a força muscular e as neurites.  
DESCRITORES: Assistência à saúde. Diagnóstico. Hanseníase. 
Mycobacterium leprae. Sinais e sintomas. 
 
RC20: REINCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO PÓS 
SUSPENSÃO DO ANTI-AGREGANTE PLAQUETÁRIO 
Nelson Pereira de Castro, Alan Oliveira Pereira, Marcus Danilo Mascarenhas 
Ferreira, Larissa Rodrigues Vieira, Laiza Junqueira Campos, Marcelo Silva 
Cabral 
 
INTRODUÇÃO: Face ao envelhecimento populacional, considerando que 

aproximadamente 30% das causas de morte no país estão relacionadas direta 
ou indiretamente às doenças cardiovasculares, observa-se que o Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) permeia tais estatísticas com considerável 
incidência, especialmente em idosos. O AVE causa incapacidades frequentes, 
que oneram os serviços de saúde devido às comorbidades decorrentes do 
evento agudo. A prevenção da ocorrência ou recidiva do AVE é fundamental, e 
por esse motivo é essencial investir na saúde e qualidade de vida dos idosos, 
visando a economia dos gastos com tratamentos dispendiosos. OBJETIVO: 
Relatar caso de reincidência de AVE após conduta equivocada. DESCRIÇÃO 
DO CASO CLÍNICO: Paciente C.D.C., feminina, 84 anos, negra, do lar, 

casada, mãe de 6 filhos, procurou atendimento ambulatorial queixando-se de 
“piora nos movimentos há 3 meses”, dor lombar e articular nas falanges 
proximais e distais, associada à diminuição da força. Filha relata piora dos 
movimentos da mãe ao sentar e progressão da dificuldade em dormir, sem 
melhora com medicamentos usados anteriormente. Refere ainda dificuldade de 
mastigação, e consumo de alimentos com consistência semi-sólida. Apresenta 
antecedentes patológicos de hipertensão controlada, AVE há 6 anos, 
pneumonia há 6 meses, ex-tabagista há 30 anos. No momento a paciente está 
em uso contínuo de Caverdilol 3,125mg, Furosemida 40mg e Prolopa® 

200/50mg. Ao exame físico apresentou hemiparesia esquerda, redução da 
força em membros superiores, tremor de baixa amplitude e alta frequência, 
mesmo em repouso e rigidez espástica. Informou uso passado de ácido 
acetilsalicílico (AAS) 200 mg, mas interrompeu o uso por solicitação da médica 
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da unidade de saúde. Manteve-se a terapêutica medicamentosa de uso 
contínuo e introduziu o AAS 200 mg na terapêutica medicamentosa. Indicou-se 
fisioterapia motora e fonoaudióloga. Os familiares foram orientados quanto à 
prevenção de pneumonia aspirativa, quanto aos aspectos relacionados à 
higiene oral e fracionamento da alimentação. CONCLUSÃO: A interrupção do 

uso do AAS ocasionou a reincidência do AVE, levando à formação de novo 
trombo e aumento da área isquêmica. Infelizmente neste caso ficou claro o 
despreparo do profissional médico da atenção primária ao suspender o 
medicamento, aparentemente sem justificativa. Nota-se a importância em 
direcionar os cuidados futuros visando a prevenção de agravos e a educação 
em saúde. Evidencia-se ainda a importância do anti-agregante plaquetário 
após episódio de AVE. O atendimento multiprofissional contribui especialmente 
para a segurança do paciente, devendo o médico sempre estar atualizado e 
basear suas práticas em evidências concretas. 
DESCRITORES: Acidente Vascular Cerebral. Medicina Baseada em 

Evidências. Relatos de Casos 
 
RC21: ABORDAGEM E DIAGNÓSTICO DO PACIENTE COM MAL DE 
PARKINSON EM ESTÁGIO INICIAL: UM RELATO DE CASO 

Ésio Borges de Andrade, Camila Freitas Neves, Gabriela Viana Lôbo, Luis 
Fernando Lima de Araújo, Marcelo Silva Cabral 
 
INTRODUÇÃO: Uma das principais patologias que acomete os idosos é a 

Doença de Parkinson (DP), afecção progressiva, crônica e neurodegenerativa 
do sistema nervoso central (SNC), comum em pacientes acima de 65 anos. 
Tremor de repouso e rigidez são sinais clássicos dos pacientes que possuem 
essa doença, além da bradicinesia e alterações posturais. Em estágios iniciais 
da síndrome, os sintomas são tipicamente assimétricos e, nesses quadros, 
quando os estes ainda estão muito leves e não incapacitantes a amantadina, 
anticolinérgicos, inibidores da MAO-B e agonistas dopaminérgicos são classes 
de escolha. OBJETIVO: Identificar os sinais e sintomas da Doença de 

Parkinson de início precoce e como conduzir o paciente e seus familiares. 
DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: D. M. R., masculino, 64 anos, compareceu 

ao ambulatório da FAPAC/ITPAC PORTO com queixa de tremor em mãos e 
cabeça há pelo menos 2 anos. Como sintomas associados, menciona “um 
peso constante na cabeça”, dor no peito em aperto de média intensidade, 
formigamento nas mãos, paraparesia nas pernas e hiposmia, além de 
distúrbios no sono. Ao exame neurológico, apresentou bradicinesia, com tremor 
da cabeça e das mãos que piora quando ordenado a realizar tarefas que 
utilizam a coordenação fina (segurar um copo com água) e melhora durante 
movimentos mais grosseiros (movimentação dos braços). A terapêutica 
escolhida para este paciente consistiu em fisioterapia motora e Pramipexol 
(0,125mg), 2x dia, além de orientações e esclarecimentos sobre a doença para 
ele e sua acompanhante. Percebe-se o desafio que é conduzir este tipo de 
paciente e encontrar quais achados da clínica se faz pensar nessa patologia, 
além de conseguir realizar assim o melhor tratamento possível. CONCLUSÃO: 

Observa-se a necessidade de entender o funcionamento da Doença de 
Parkinson e suas características que muitas vezes podem não ser específicas 
durante o estágio inicial do adoecimento. É necessário dar atenção aos 
detalhes inerentes ao quadro clínico e a história do paciente para que seja 
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possível a identificação precoce e assim, através do tratamento, proporcionar o 
controle dos sintomas, retardar a evolução da doença e concomitantemente 
melhorar a qualidade de vida daquele ser humano. 
DESCRITORES: Doença de Parkinson. Diagnóstico precoce. Tremor de 
repouso. Bradicinesia. 
 
RC22: MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA O ENFERMO COM 
SEQUELAS DE ACIDENTE CÉREBRO VASCULAR: Relato de Caso 
Gabriella Torrano Carvalho Pimentel, Mayra Peixoto Soares, Patrick Hyorranys 
Feitosa Carneiro, Anna Karolyna Neiva Oliveira Mariano, Marcelo Silva Cabral 
 
INTRODUÇÃO: Acidente cérebro vascular(AVC) é uma patologia que pode 
ocorrer por diversas causas. O tipo mais comum é o isquêmico.Os fatores de 
risco que recebem ênfase são: Diabetes Mellitus (DM); Hipertensão 
Arterial(HAS); Tabagismo e Obesidade. Essa doença pode ocasionar déficits 
neurológicos como perda de força, sensibilidade,capacidade de movimentação, 
além de ocasionar distúrbios de linguagem, perda da coordenação ou equilíbrio 
e distúrbios visuais.OBJETIVOS: Favorecer esclarecimentos e proporcionar 
melhores condições de vida para o enfermo com sequelas de 
AVC.DESCRIÇÃODO CASO CLÍNICO: P.F.S, 58 anos, masculino branco, 
diabético, hipertensivo, inicia a consulta médica relatando que há 2 anos teve 
AVC e atualmente possui dor intermitente em pontadas na região occipital com 
1 mês de duração e quantificada em 5, vistas “embaçadas” e perca de memória 
recente. Adiciona que faz uso de captopril, metformina e clopidogrel(não soube 
informar posologia).É questionado ao paciente o uso de AAS, ele responde ser 
alérgico a esse medicamento.No exame físico neurológico apresentou reflexos 
profundos preservados simetricamente, força e sensibilidade sem alterações, 
bom desempenho do teste indéx-nariz, diadococinesia e marcha atáxica. No 
exame de campo visual foi diagnosticado hemianopsia homônima esquerda.Ao 
exame físico geral não apresenta alterações cardíaca e pulmonar. 
PA:120x80mmHg; FC:91bpm. Não possui anormalidades em outros aparelhos 
fisiológicos.Para melhor acompanhamento e evolução do caso foram pedidos 
alguns exames complementares. Sendo os laboratoriais: Hemograma, Glicemia 
de jejum, Hemoglobina glicada, TSH, T4 livre, TGO, TGP, Fosfatase 
alcalina,Gama GT, Creatinina, Lipidograma e Coagulograma. Os de imagem: 
TC com contraste, ECGe Doppler carótida.Encaminhado para fisioterapia e 
oftalmologista (exame de fundo de olho), feito esclarecimento sobre a 
hemianopsia, mantido medicação, orientado a utilização de palavras cruzadas, 
agendado retorno para entrega de exames e trazer a posologia dos 
medicamentos utilizados.CONCLUSÃO: Portanto, é necessário entender e 
avaliar o paciente de forma completa apóshistória de AVC. Avaliar os exames 
físicos e laboratoriais, analisar os fatores de risco no qualse deve controlar e 
manejar de forma adequada para que o paciente tenha uma diminuição da 
probabilidade de ter um novo AVC. Esclarecer e descrever para o paciente o 
seu atual estado, incluindo o resultado da avaliação ótica realizada. Necessário 
também a fisioterapia, pois tem como finalidade maximizar a capacidade 
funcional e evitar complicações secundárias, avaliada de acordo como o 
quadro do paciente. 
DESCRITORES: Acidente cerebrovascular. Déficits neurológicos. Reabilitação. 
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RC23: SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE: RELATO DE CASO 

Mateus Gomes da Silva Filho, Vitor Hugo Guimarães Dezuani, Anderson de 
Oliveira Ireno, Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Hugo Felipe Silva Oliveira, 
Andressa Azevedo Silva, Celiana Pereira de Assis  
 
INTRODUÇÃO: A síndrome de Síndrome de Wolff-Parkinson-White (SWPW) 
ocorre devido a uma pré-excitação ventricular. Um feixe acessório (de Kent), 
fibras anormais congênitas que interligam o átrio e o ventrículo, deixando a 
condução elétrica fora do sistema His-Purkinje, com ausência do retardo 
habitual no Nodo Atrioventricular (NAV). Indivíduos com essa via acessória de 
condução eventualmente podem apresentar taquicardia paroxística no ECG 
(Eletrocardiograma), surge intervalo PR curto, menor que 120 ms nos adultos 
ou 90 ms nas crianças, complexo QRS alargado (maior que 120 ms) com 
surgimento de onda delta na porção inicial e porção final sem alteração. As 
manifestações incluem, taquicardia paroxística, fibrilação atrial, flutter atrial, 
morte súbita ocorre raramente, defeitos congênitos podem aparecer, a exemplo 
do prolapso da valva mitral, anomalia de Ebstein e as cardiomiopatias. 
OBJETIVO: Retratar um caso real da SWPW de uma paciente atendida no 
ambulatório Valter Evaristo Amorim (AVEA) do ITPAC Porto Nacional- TO. 
DESCIRÇÃO DO CASO CLÍNICO: A.P.N, 24 anos, sexo feminino, residente 
em Porto Nacional, adentra ao AVEA, queixando-se tremores, paciente 
menciona sintoma iniciado a duas semanas, generalizado em todo corpo, sem 
fatores atenuantes ou de piora e ortostase prejudicada. Como manifestações 
concomitantes cita fraqueza muscular, astenia e palpitação. Afirma Astenia de 
longa data (iniciada há aproximadamente 10 anos), piora a pequenos esforços, 
atenua com medicamento. Relata palpitação diária, de moderada intensidade, 
piora aos pequenos esforços, atenua com medicamento amiodarona 100 mg, 
de evolução intermitente. Diagnosticada com SWPW aos 13 anos idade e 
alteração anatômica da valva mitral posteriormente, em uso de amiodarona 100 
mg 2x por dia, manhã e noite, alérgica a dipirona, informa realização de dois 
cateterismos no ano de 2007 e EEF (Estudo Eletrofisiológico) invasivo em 
2009. No ECG (Eletrocardiograma), bradicardia sinusal, intervalo PR curto e 
presença de onda delta no início do complexo QRS. PA: 110 x 70 mmHg, FC: 
50 bpm, FR:16 irp. Ausculta cardíaca com ritmo regular em dois tempos, com 
sopro sistodiastólico em foco mitral, sem irradiação, de intensidade 3+/4+, 
ausculta respiratória sem alterações. CONCLUSÃO: A prática clínica 
ambulatorial fortalece os graduandos, estudos de caso como o supracitado 
colabora com a cultura científica do binômio acadêmico-instituição de ensino. 
Dessa forma, a aproximação do discente com a realidade dos eventos 
aleatórios no âmbito da saúde, potencializa a aprendizagem e capacita os 
mesmos para às distintas situações da futura profissão.  
DESCRITORES: Síndrome de Wolff-Parkinson-White (SWPW). Cardiopatia 
Congênita. Arritmias Cardíacas.  
 
RC24: RELATO DE CASO DE UMA PACIENTE COM LEISHMANIOSE 
VISCERAL ASSISTIDA PELA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS 
 Pedro Henryque Perna Batista, Maria Pires de Oliveira Santos, Paulla Résio 
Tavares, Amanda Moreira Portes, Bárbara Perna Batista, Felipe Camargo 
Munhoz 
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INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV), protozoose sistêmica que pode 
levar à morte, predominava no ambiente rural, hoje se expandiu para o urbano 
ficando conhecida como calazar, de agente etiológico da família 
Trypanosomatidae, do gênero Leishmania. O Brasil é responsável por 90% dos 
casos registrados na América do Sul, causada pela Leishmania infantum, tendo 
principal vetor o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis. A fêmea, ao picar, infecta 
o ser humano e o cão doméstico, sendo este um reservatório na área urbana. 
Raposas e marsupiais são os principais reservatórios silvestres. O quadro 
clínico apresenta febre, tosse seca, diarreia, astenia, hepatoesplenomegalia, 
hiperglobulinemia, pancitopenia, alteração de função renal e hepática. Seu 
monitoramento é indispensável para a adoção de medidas de controle, 
minimizando complicações e óbitos. O Tocantins, em 2015, segundo o 
Ministério da Saúde apresentou a maior incidência de casos no país. 
OBJETIVO: Alertar a população sobre os sintomas e os gestores quanto a 

necessidade de exames de média e alta complexidade nos municípios, 
associado a melhor formação dos profissionais de saúde. DESCRIÇÃO DO 
CASO CLÍNICO: Paciente K.R.X, 21 anos, parda, natural e procedente de 
Altamira-PA, desempregada, consultada pela equipe de saúde rural do 
município de Miracema do Tocantins com queixa de tosse crônica, perda de 
peso, febre noturna e astenia. Nega comorbidades e contato com cão 
infectado. Relatou que a equipe de saúde de seu município negligenciou suas 
queixas, mesmo com mãe em tratamento para tuberculose (TB) pulmonar. 
Exame físico: hipocorada e desidratada, sem outras alterações. Exame 
abdominal prejudicado por falta de estruturas físicas. Conduta: exames 
laboratoriais, teste de escarro e retorno. Um mês após, referiu internação em 
Hospital Geral de Palmas por piora de astenia. Relata ter recebido duas bolsas 
de transfusão, mielograma sem alterações e ultrassonografia de abdome total 
com esplenomegalia, além de IgG para calazar positivo e teste rápido para TB 
negativo. Foi prescrito Glucantime 28 dias e acompanhamento semanal com 
eletrocardiograma, função hepática, renal e hemograma. Paciente 
acompanhada sem alterações clínico-laboratoriais e etrocardiográficas. Recebe 
alta com resolução total do quadro. CONCLUSÃO: Paciente com sinais e 

sintomas de LV e que por falhas humanas e de estrutura física teve o 
diagnóstico postergado. Caso houvesse disponibilidade de exames 
laboratoriais e a melhor formação dos profissionais de saúde para esse 
diagnóstico a paciente não necessitaria da atenção terciária. Por isso, é 
fundamental que a atenção básica seja melhor equipada para identificar e 
iniciar o tratamento precocemente. 
DESCRITORES: Leishmaniose visceral. Epidemiologia. Esplenomegalia. 
             
RC25: ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO ISQUÊMICO EM REGIÃO 
CORTICAL OCCIPITAL E EM REGIÃO CEREBELAR – RELATO DE CASO 
José Augusto Gonçalves Souza Neto, Renata Rocha dos Santos, Alexandre 
Arguelio Souto, Larissa Cardoso Lucena, Ana Luísa Maciel, Marcelo Silva 
Cabral 
 
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a terceira causa de 

morte mundial, precedida apenas pelas cardiopatias em geral e pelo câncer, 
também é responsável por uma alta morbidade, pois pode causar incapacidade 
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funcional de acordo com a região acometida, o nível da lesão e a capacidade 
individual de recuperação. OBJETIVO: o seguinte relato de caso, tem o 
objetivo de descrever um caso de acidente vascular cerebral em duas áreas 
distintas do encéfalo.  DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente P.F.S, 58 anos, 
motorista, chega ao ambulatório do ITPAC Porto Nacional com queixa de 
“pontada na cabeça há um mês”, paciente refere uma dor holocraniana, 
intermitente com intensidade 5+/10+, além disso relata diminuição da acuidade 
visual e perda da memória recente. Há 2 anos e 7 meses teve AVE, precisando 
ficar internado e que durante a internação ficou cinco dias com perda da visão. 
Hipertenso e diabético em uso de Captopril, Clopidogrel e Metformina. No 
exame físico: reflexos profundos preservados, força preservada, teste índex-
nariz sem alterações, marcha atáxica, hemianopsia homônima à esquerda, 
Romberg positivo. Foi solicitado hemograma, glicemia de jejum, hemoglobina 
glicada, potássio plasmático, ácido úrico plasmático, sumário de urina, 
creatinina, lipidograma, dosagem de hormônio estimulante da tireoide (TSH), 
tiroxina (T4) livre, transaminase glutâmico pirúvica (TGP), transaminase 
glutâmico oxalacética (TGO), fosfatase alcalina, gama GT, coagulograma, 
eletrocardiograma, ecodoppler de carótidas e vertebrais, tomografia 
computadorizada (TC) de crânio com contraste. Foi encaminhado para 
fisioterapia e oftalmologista. CONCLUSÃO: O primeiro exame solicitado para o 
diagnóstico de AVE foi uma TC de crânio sem contraste, que mostrou região 
occiptal direita com area de hipodensidade, o que comprova a hemianopsia 
homônima esquerda. Além disso, foi feito uma ressonância magnética que 
evidenciou área hiperdensa em região occiptal direita e região cerebelar direita. 
Também foi encontrado focos de microangiopatia em diversas áreas do 
estroma cerebral o que levanta hipótese de micro-lesões por conta da diabetes 
descompensada. Logo, para saber etiologia do AVE isquêmico e se possui 
alguma relação com sua queixa, foi analisado junto a classificação de Trial of 
Org Acute Stoke Treatment (TOAST), que tem como base descobrir a etiologia 
dos subtipos de AVE, podendo ser: aterosclerose de grandes artérias, 
cardioembolismo, oclusão de pequenas artérias , AVC isquêmico de outras 
etiologias. Entretanto, para isso foi solicitado os exames supracitados para 
acompanhamento ambulatorial e a importância deles para prosseguir com a 
investigação das queixas. 
DESCRITORES: Acidente Vascular Cerebral. Complicações. Cefaleia 
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AA1- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: PÁPULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 1 

Brena Cássia Flores Costa Gomes, Elaine Ferreira De Oliveira Diniz, Bruna 
Cardoso De Souza, Sávia Kallynny Demetrio Ferraz, Grazielly Mendes De 
Sousa 
 
INTRODUÇÃO: As Pápulas são lesões elevadas, em geral com 
diâmetro < 10 mm e que podem ser sentidas ao tato ou à palpação. Os 
exemplos abrangem nevos, verrugas, líquen plano, picadas de 
inseto, queratoses seborreicas e actínicas, algumas lesões de acne e câncer 
de pele. O termo “maculopapular” é frequentemente impreciso e usado de 
maneira imprópria para descrever diversos exantemas eritematosos da pele; 
por ser inespecífico e facilmente mal empregado, esse termo deve ser evitado. 
A Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 
subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso 
de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 
íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como 
resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 
cisalhamento. Lesão por Pressão Estágio 1 apresenta-se com a pele íntegra 
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com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer 
diferente em pele de cor escura. Presença de eritema que embranquece ou 
mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) 
podem preceder as mudanças visuais. Mudanças na cor não incluem 
descoloração púrpura ou castanha; essas podem indicar dano tissular 
profundo. Através do macro modelo, explicar as alterações que ocorrem na 
pele afim de identificar suas características como os sinais clinicos, locais, 
textura, cor, tamanho e formas de apresentação. DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com lesões 

primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e 
palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma das 
caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização dos 
modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 
aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele 
facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de lesões de pele na 
identificação primária ou secundária  uma melhor percepção dessas alterações 
e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
 
AA2- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: MÁCULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 2 
Aldo Alves De Melo Neto, Laína Vitoria David Avelino, Eullanya Rodrigues 
Braga, Jonh Denver Curcino De Souza, Grazielly Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: As máculas são lesões planas e não palpáveis, em geral com 
diâmetro < 10 mm, apresentam alteração da cor, não são elevadas ou 
deprimidas, se comparadas com a superfície da pele. A Lesão por pressão é 
um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre 
uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a 
outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera 
aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa 
e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. Lesão por Pressão 
Estágio 2 apresenta-se com perda da pele em sua espessura parcial com 
exposição da derme, o leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, 
úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta (preenchida com 
exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são 
visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Essas 
lesões geralmente resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele 
na região da pélvis e no calcâneo. Através do macro modelo, explicar as 
alterações que ocorrem na pele afim de identificar suas características como os 
sinais clinicos, locais, textura, cor, tamanho e formas de apresentação. 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo 
com lesões primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, 
isopor e palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma 
das caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a 

utilização dos modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, 
motivação e o aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro 
modelos sobre a pele facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de 
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lesões de pele na identificação primária ou secundária  uma melhor percepção 
dessas alterações e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA3- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: PUSTULA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 3 
Giêyza Medrado Ribeiro Dos Reis, Gilvana Cerqueira Alves Da Silva Carvalho, 
Deiriane Ribeiro Da Silva, Andreia Clementino Pereira De Carvalho, Grazielly 
Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: As pústulas são lesões como as vesículas que contêm líquido 

purulenta. São comuns em infecções bacterianas e foliculites, podendo ser 
encontradas em algumas doenças inflamatórias, como na psoríase pustulosa.. 
A Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 
subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso 
de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 
íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como 
resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 
cisalhamento. Lesão por Pressão Estágio 3 apresenta-se com perda da pele 
em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de 
granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo 
e /ou escara pode estar visível. A profundidade do dano tissular varia conforme 
a localização anatômica; áreas com adiposidade significativa podem 
desenvolver lesões profundas. Podem ocorrer descolamento e túneis. Não há 
exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso. 
Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda 
tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável. 
Através do macro modelo, explicar as alterações que ocorrem na pele afim de 
identificar suas características como os sinais clinicos, locais, textura, cor, 
tamanho e formas de apresentação. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-
se a confecção de um macro modelo com lesões primárias e secundárias da 
pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e palitos. Na apresentação será 
explicado detalhadamente cada uma das caracteristicas descritas acima. 
CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização dos modelos didáticos podem 
contribuir para a consolidação, motivação e o aprendizado dos conteúdos pelos 
acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele facilita a identificação dos sinais e 
sintomas de tipos de lesões de pele na identificação primária ou secundária  
uma melhor percepção dessas alterações e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA4- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: TELANGIECTASIA E LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 4 
Victoria Evanny Dantas Martins, Rayla Aretuza Rodrigues Neves, Max Silane 
Guimarães Moraes, Mohara Vitoria Brito Gomes, Grazielly Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: Telangiectasias são pequenos vasos sanguíneos 

permanentemente dilatados que podem ocorrer em áreas de dano solar, 
rosácea, doenças sistêmicas (especialmente esclerodermia), doenças 
hereditárias como a  ataxia-telangiectasia e telangiectasia hemorrágica 
hereditária ou após tratamento a longo prazo com corticoides fluorados tópicos. 
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A Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 
subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso 
de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 
íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como 
resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 
cisalhamento. Lesão por Pressão Estágio 4 apresenta-se com perda da pele 
em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da 
fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e /ou escara 
pode estar visível. Epíbole (lesão com bordas enroladas), descolamento e/ou 
túneis ocorrem frequentemente. A profundidade varia conforme a localização 
anatômica. Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão 
da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não 
Classificável. Através do macro modelo, explicar as alterações que ocorrem na 
pele afim de identificar suas características como os sinais clinicos, locais, 
textura, cor, tamanho e formas de apresentação. DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com lesões 
primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e 
palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma das 
caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização 

dos modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 
aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele 
facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de lesões de pele na 
identificação primária ou secundária  uma melhor percepção dessas alterações 
e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA5- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: VESÍCULA E LESÃO POR PRESSÃO NÃO PASSÍVEL DE 
ESTADIAMENTO 

Luana Cirqueira Xavier, Elaíne Kellen Noqueira Da Conceição, Wellida Thalyta 
De Souza Araujo, Rythellem Lourany Coimbra Oliveira, Grazielly Mendes De 
Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: As vesículas são  bolhas pequenas contendo líquido claro, 
possuem elevações do epitélio, contendo líquido no seu interior e, 
consideradas vesículas as lesões que não ultrapassem 3 mm no seu maior 
diâmetro. São características de infecções herpéticas, dermatite de contato 
alérgica aguda e algumas doenças bolhosas autoimunes. Possuem conteúdo 
claro (seroso) que pode se tornar turvo (purulento) ou rubro (hemorrágico).  A 
Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 
subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso 
de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 
íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como 
resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 
cisalhamento. Lesão por Pressão Não Passível de Estadiamento apresenta-se 
com a perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a 
extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo 
esfacelo ou escara. Ao ser removido (esfacelo ou escara), Lesão por Pressão 
em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente. Escara estável (isto é, seca, 
aderente, sem eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no calcâneo 
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não deve ser removida. Através do macro modelo, explicar as alterações que 
ocorrem na pele afim de identificar suas características como os sinais clinicos, 
locais, textura, cor, tamanho e formas de apresentação. DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com lesões 
primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e 
palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma das 
caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização dos 

modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 
aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele 
facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de lesões de pele na 
identificação primária ou secundária  uma melhor percepção dessas alterações 
e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 

 
AA6- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: URTICÁRIA E QUELÓIDE 
Ilanna Ferreira Nunes, Mariane Cardoso Jorge, Fakundes Guimarães De 
Castro, Grazielly Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por 
variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são 
denominadas lesões fundamentais ou elementares. Seu conhecimento acurado 
assume considerável importância diagnóstica, uma vez que hipóteses 
diagnósticas formuladas, em decorrência de um quadro clínico obtido, 
fundamentam-se na história clínica da doença e características clínicas da 
lesão produzida. Urtica são lesões são consideradas como primárias são 
caracterizada por lesões elevadas causadas por edema localizado. Pápulas 
são pruriginosas e vermelhas. Urticas são manifestações frequentes de 
hipersensibilidade a drogas, picadas ou espinhos, autoimunidade e, menos 
comumente, por estímulos físicos, como temperatura, pressão e luz solar. Em 
geral, as doenças bolhosas típicas duram < 24 h. Queloides são lesões 
secundárias como cicatrizes hipertróficas que se estendem além da margem 
original do ferimento. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção 

de um macro modelo com lesões primárias e secundárias da pele com o uso 
de gesso, biscut, tinta, isopor e palitos. Na apresentação será explicado 
detalhadamente cada uma das caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: 
Entende-se que a utilização dos modelos didáticos podem contribuir para a 
consolidação, motivação e o aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os 
macro modelos sobre a pele facilita a identificação dos sinais e sintomas de 
tipos de lesões de pele na identificação primária ou secundária  uma melhor 
percepção dessas alterações e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA7- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: TUMOR E CROSTA 
Avisangela Alves De Melo, Brenda Pereira De Carvalho, Rédina Beatriz Pereira 
De Souza, Grazielly Mendes De Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por 
variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são 
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denominadas lesões fundamentais ou elementares. Seu conhecimento acurado 
assume considerável importância diagnóstica, uma vez que hipóteses 
diagnósticas formuladas, em decorrência de um quadro clínico obtido, 
fundamentam-se na história clínica da doença e características clínicas da 
lesão produzida. A crosta é uma lesaõ caracterizadas por perdas ou 
reparações teciduais de cor amarela, esverdeada ou vermelha escura, que se 
forma em área de perda tecidual. Resulta do dessecamento da serosidade, pus 
ou sangue misturado a restos epiteliais. São formadas por soro, sangue ou pus 
dessecados. Podem ocorrer em doenças cutâneas inflamatórias ou infecciosas 
podendo citar o impetigo. O tumor são lesões sólida, circunscrita e maior que 3 
cm, o termo tumor é utilizado preferencialmente para neoplasia. DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com lesões 
primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e 
palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma das 
caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização 

dos modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 
aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele 
facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de lesões de pele na 
identificação primária ou secundária  uma melhor percepção dessas alterações 
e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 

 
AA8- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: NÓDULO E FISSURA 
Sthefany De Oliveira Parente, Ana Clara Oliveira Fernandes, Rafael Barros 
Uchôa, Fabline Fernandes De Almeida, Grazielly Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por 
variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são 
denominadas lesões fundamentais ou elementares. Seu conhecimento acurado 
assume considerável importância diagnóstica, uma vez que hipóteses 
diagnósticas formuladas, em decorrência de um quadro clínico obtido, 
fundamentam-se na história clínica da doença e características clínicas da 
lesão produzida. Os nódulos são considerados lesões sólidas, circunscritas, de 
localização superficial ou profunda e formados por tecido epitelial, conjuntivo ou 
misto. Podem ser pediculadas, quando seu maior diâmetro é superior ao da 
base de implantação, ou séssil, quando o da base é maior. Podem ser 
caracterizados como lesões de tumores glandulares (glândulas salivares 
maiores ou menores), papilomas, lipomas, granulomas piogênicos ou fibromas. 
A fissura é considerada uma lesão secundária ou elementar caracterizada pela 
perda linear da epiderme e derme, no contorno de orifícios naturais ou em 
áreas de pregas e dobras. Através do macro modelo, explicar as alterações 
que ocorrem na pele afim de identificar suas características como os sinais 
clinicos, locais, textura, cor, tamanho e formas de apresentação. DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com lesões 
primárias e secundárias da pele com o uso de gesso, biscut, tinta, isopor e 
palitos. Na apresentação será explicado detalhadamente cada uma das 
caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: Entende-se que a utilização dos 

modelos didáticos podem contribuir para a consolidação, motivação e o 
aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os macro modelos sobre a pele 
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facilita a identificação dos sinais e sintomas de tipos de lesões de pele na 
identificação primária ou secundária  uma melhor percepção dessas alterações 
e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA9- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: MANCHAS E CICATRIZES 

Ester De Souza Ferreira, Anny Elisie Resende Sandes De Faria, Izabel Inês 
Pereira Da Silva, Tatila Nascimento Toledo, Grazielly Mendes De Sousa 
 
INTRODUÇÃO: Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por 

variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são 
denominadas lesões fundamentais ou elementares. Seu conhecimento acurado 
assume considerável importância diagnóstica, uma vez que hipóteses 
diagnósticas formuladas, em decorrência de um quadro clínico obtido, 
fundamentam-se na história clínica da doença e características clínicas da 
lesão produzida. As manchas podem apresentar cor, tamanho e forma bastante 
variados, podendo sua origem ser devida à presença de melanina ou outras 
causas. Exemplos clínicos: pigmentação gengival racial (maior quantidade de 
melanina), vitiligo (cor clara devido à perda da pigmentação natural), tatuagens 
por amálgama (negro-azuladas sob a gengiva) e outras. As cicatrizes são 
consideradas lesões secundárias de aspecto variável, podendo ser saliente ou 
deprimida, móvel ou aderente. Não possui poros ou anexos cutâneos. Resulta 
da reparação de processo destrutivo da pele, associado a atrofia, fibrose e 
discromia. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um 

macro modelo com lesões primárias e secundárias da pele com o uso de 
gesso, biscut, tinta, isopor e palitos. Na apresentação será explicado 
detalhadamente cada uma das caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: 
Entende-se que a utilização dos modelos didáticos podem contribuir para a 
consolidação, motivação e o aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os 
macro modelos sobre a pele facilita a identificação dos sinais e sintomas de 
tipos de lesões de pele na identificação primária ou secundária  uma melhor 
percepção dessas alterações e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 
 
AA10- MACRO MODELO DE LESÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS NA 
PELE: ESCAMAS E ULCERAS VENOSAS 

Shara Letícia Costa Sena, Lariany America De Castro, Lorena Emily Marques 
Oliveira Branquinho, Jullyanne Rodrigues Dos Santos, Grazielly Mendes De 
Sousa 
 
INTRODUÇÃO: Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por 
variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são 
denominadas lesões fundamentais ou elementares. Seu conhecimento acurado 
assume considerável importância diagnóstica, uma vez que hipóteses 
diagnósticas formuladas, em decorrência de um quadro clínico obtido, 
fundamentam-se na história clínica da doença e características clínicas da 
lesão produzida. Escamas são consideradas lesões primárias de massa 
furfurácea, micácea ou foliácea que se desprende as superfície cutânea por 
alteração de queratinização. As úlceras venosas, são feridas ocasionadas 
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por conta da má circulação sanguínea nos membros inferiores, 
correspondendo a 80% das feridas que acometem perna e pés. Por 
conta do aumento da pressão venosa, o sangue fica estagnado em uma 
determinada região e, com a pele fragilizada, qualquer pequeno trauma 
pode resultar em lesão e evoluir para a condição crônica (úlcera). Esse 
tipo de lesão acomete, principalmente, sedentários, obesos, fumantes e 
pessoas que passam muito tempo em pé ou sentadas. As feridas surgem 
nos pés e nas pernas e são de difícil cicatrização. Ou seja, se não 
tratadas da forma correta desde o início, podem aumentar de tamanho e 
infeccionar. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um 
macro modelo com lesões primárias e secundárias da pele com o uso de 
gesso, biscut, tinta, isopor e palitos. Na apresentação será explicado 
detalhadamente cada uma das caracteristicas descritas acima. CONCLUSÃO: 

Entende-se que a utilização dos modelos didáticos podem contribuir para a 
consolidação, motivação e o aprendizado dos conteúdos pelos acadêmicos. Os 
macro modelos sobre a pele facilita a identificação dos sinais e sintomas de 
tipos de lesões de pele na identificação primária ou secundária  uma melhor 
percepção dessas alterações e associação das alterações clínicas. 
DESCRITORES: Lesões. Pele. Feridas 

 
AA11- MACRO MODELO COM AS FASES DA ODONTOGÊNESE 

Shuyane Pinheiro Damaceno, Ana Paula Sousa Santos, Mateus Oliveira Costa, 
Jordana Mikaela Pereira Alves de Souza, Iara Pereira Quintanilha, Milena 
Sousa de Oliveira, Felipe Camargo Munhoz, André Moreira Rocha 
 
INTRODUÇÃO: A odontogênese consiste no processo histológico que culmina 
na formação da dentição decídua e permanente e que inicia ainda na fase 
embrionária de cada indivíduo. Inicia-se por volta do décimo segundo dia de 
vida intrauterina, com a diferenciação do epitélio oral e o ectomesênquima 
subjacente que lâmina dentária e conclui com a erupção dentária na cavidade 
oral, nos ossos alveolares da maxila e da mandíbula. O desenvolvimento 
dentário é dividido em fases subsequentemente denominadas de fase botão, 
capuz, campânula, coroa e raiz. A fase do botão indica o início da formação do 
dente por volta da 8ª semana de vida do embrião, ela juntamente com a fase 
do capuz, participam dos eventos de proliferação, que proporcionam um 
aumento na quantidade de células epiteliais e condensação do 
ectomesenquima. Entretanto, a proliferação sofre um declínio a partir da fase 
da campânula, que passa a diferenciar as células dos germes dentários e 
também recebe o nome de fase de morfo e histodiferenciação. Na fase da 
coroa ocorrem a dentinogênese e amelogênese, com a diferenciação dos pré-
ameloblastos em odontonblastos na papila dentária. Ademais, a fase da raiz é 
concebida pela proliferação celular na alça cervical e ocorre durante a erupção 
dentária. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será realizado um macro modelo que 
represente cada fase da odontogênese com os seus eventos de diferenciação 
e principais estruturas envolvidas nos eventos de diferenciação. Para a 
confecção serão utilizados placa de isopor, TNT, cola quente, tinta guache, 
palito e EVA. CONCLUSÃO: Verifica-se a importância dos conhecimentos da 
evolução da odontogênese na formação do cirurgião dentista para a análise 
das correlações clínicas e patologias associadas ao decurso do processo. O 
seu pleno entendimento possibilita ao profissional da área a realização do 
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diagnóstico correto, o incita à pesquisa e busca contínua por inovações em 
tratamentos e prognósticos adequados e que melhore a qualidade de vida dos 
pacientes.   
DESCRITORES: Odontogênese. Fases. Epitélio oral. 
 
AA12- MACROMODELO DA ANATOMIA DO PERIODONTO SAUDÁVEL 
Maria Tereza Costa Almeida, Ingrid Wendy Marques Aragão , Geovanna Marya 
Goveia Mendes, Felipe Camargo Munhoz , André  Moreira Rocha  
 
INTRODUÇÃO: O periodonto tem a função de inserir dente com tecido ósseo, 
e preservar a integridade da mucosa mastigatória da cavidade oral. O mesmo é 
dividido em periodonto de proteção e de sustentação. O de proteção é 
constituído pela gengiva que é parte da mucosa mastigatória que cobre o osso 
alveolar e circunda a porção dos dentes na sua região cervical. Em 
contrapartida, periodonto de sustentação engloba: osso alveolar, ligamento 
periodontal e cemento. Este tem como funções: dissipar as forças 
mastigatórias, contribuir para o processo de reparação, aparelho de inserção 
dos dentes, entre outros. É uma estrutura dinâmica composta por tecidos que 
apoiam e envolvem os dentes.  Demonstração de um periodonto sadio através 
de um macromodelo simulando a anatomia dental periodontal certificando as 
estruturas e discutindo sobre suas respectivas funções que as compõem para 
que os estudantes e profissionais da área da saúde tenham consentimento da 
manutenção da sua integralidade. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou- se 

a confecção de um macromodelo afim de demostrar as estruturas anatômicas 
periodontais com o uso de feltro, miçangas, linhas e espuma. Onde as 
estruturas mais importantes estão identificadas e enumeradas com legenda. 
CONCLUSÃO: Verificar as estruturas anatômicas, demonstrando para os 

acadêmicos a importância de possuir um periodonto sadio já que o mesmo, 
possui uma intensa relação da saúde bucal por ser responsável inserção dos 
elementos dentários na cavidade bucal. 
DESCRITORES:  Anatomia. Dente. Periodonto.   

 
AA13-  PROCESSO DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA 

Caio Vinícius Alves Mendes, Lara Maria Pereira de Souza, Lariany America de 
Castro, Vida-Mahãtma Alves Dias, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A inflamação ou processo inflamatório trata-se de uma reação 

do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos, causados por micróbios, 
agentes físicos (radiação, trauma, queimaduras), químicos (toxinas, 
substâncias causticas), necrose tecidual ou reações imunológicas. Num 
processo inflamatório a região afetada fica avermelhada e quente, isto ocorre 
devido a um aumento do fluxo do sangue. Ocorrem ainda inchaço e 
hipersensibilidade como resultados da infiltração de líquidos nos tecidos locais, 
aumentando, assim, a tensão da pele. A resposta inflamatória ocorre no tecido 
conjuntivo vascularizado. As células do tecido conjuntivo são os mastócitos, os 
fibroblastos, os macrófagos residentes e os eventuais linfócitos. A matriz 
extracelular consiste de proteínas fibrosas estruturais (compostas por colágeno 
e elastina), as glicoproteínas aderentes (fibronectinas, lamininas, colágeno não 
fibrilar, tenascinas e outras) e os proteoglicanos. Há dois tipos de inflamação 
existente, a inflamação aguda e a inflamação crônica. Sendo a aguda a 
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principal resposta da imunidade inata e a crônica quando o processo estender-
se por mais de três meses. Tem-se, por meio deste, o intuito de elucidar o tema 
abordado aos acadêmicos do ITPAC-PORTO através de uma maquete da 
morfologia da pele. Serão enfatizadas explicações para as seguintes perguntas 
“O que é o processo inflamatório?”, “Quais os tipos existentes?”, “Como 
ocorre?”, “Quais células estão envolvidas neste processo?” e “Quais os 
principais sintomas?”. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção 

de uma maquete da morfologia da pele feita de isopor, pode-se observar um 
processo inflamatório na região atingida, estrutura da pele, função da pele e o 
que ocorre quando ela esta danificada. CONCLUSÃO: Observa-se que existem 
diversas evidências na literatura que mostram que, embora os mecanismos 
inflamatórios participem dos fenômenos de reparação tecidual, também, estão 
envolvidos em processos de degeneração secundária em doenças agudas e 
crônicas do SNC. 
DESCRITORES: Inflamação. Infecção. Edema. 

 
AA14- MACRO MODELO DA ANATOMIA PERIODONTAL COM GENGIVITE 

Pablynne Coelho Barcelos, Brenda Campos e Silva, Jordana Soares Macedo, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Carlos Eduardo Dias de Castro, Sérgio 
Ricardo Rafacho Esteves, Fernando Campos Castro Garção  
INTRODUÇÃO: O estudo dos dados anatômicos dentais é fundamental para 

possibilitar o cirurgião dentista reconhecer as estruturas, suas funções, 
morfologia, localização, e organização. E se há uma gengivite devido a 
coloração gengival e da perda óssea. Esse estudo mostra a diferença do 
periodonto de proteção que é formado pelas gengivas e mucosa oral do 
periodonto  sustentação que é composto pelo cemento, ligamento periodontal e 
o osso alveolar. Todas essas estruturas possuem a função de inserir o dente 
no alvéolo e manter a integridade dos tecidos periodontais através do 
selamento entre ambiente interno e externo.  Através do macro modelo, 
explicar as estruturas que compõe a anatomia periodontal para que os 
acadêmicos de odontologia vejam quão importante ele é, e mostrar como 
essas estruturas ficam quando o paciente está com gengivite.  DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com as 

estruturas anatômicas periodontais ao ter uma gengivite com o uso de gesso, 
biscut, tinta, feijão, pérolas, isopor e palitos. A estrutura contém uma legenda 
com números mostrando onde é cada uma. CONCLUSÃO: Verifica-se quão 
importante é a anatomia para os acadêmicos, principalmente a periodontal para 
os cirurgiões dentistas, já que a mesma engloba todas as áreas possíveis por 
serem estruturas que ficam em torno do dente como a gengiva, ligamento 
periodontal, cemento radicular e osso alveolar.  
DESCRITORES: Periodontia. Gengivite. Inflamação 

 
AA15- MACRO MODELO DE LÍNGUA FISSURADA. 
Grazyelly Duarte, Geovana Paz, Itallo Simões, Patricia Melo, Mariana Saquetim 
Felipe Camargo Munhoz  
 
INTRODUÇÃO: O estudo das patologias bucais e fundamental para fazer com 
que o cirurgião dentista reconheça a forma morfológica de cada doença, e a 
estrutura na qual ela afeta. Como a língua fissurada que é uma condição 
relativamente comum caracterizada por apresentar fissuras ou sulcos na região 
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do dorso lingual. Mostra através do macro modelo como é a forma morfológica 
da doença, para que os acadêmicos de odontologia aprenda a como identificar 
essa patologia, e ensiná-los a como indicar para o paciente uma forma melhor 
de convivência com essa característica genética. DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com as estruturas 

da língua fissurada com o uso de isopor, E.V.A, biscuit, papelão, palitos e tinta. 
CONCLUSÃO: Mostra para os acadêmicos, o quão importante e aprender as 

diversas patologias, principalmente a língua fissurada por ser uma doença que 
afeta a língua, sendo ela uma das principais estruturas participantes da 
cavidade bucal. 
DESCRITORES: Língua. Patologia. Fissura 

 
AA16- MACRO MODELO ANATÔMICO BUCAL COM CANDIDÍASE 
ERITEMATOSA. 
Ruan César De Oliveira, Júlia Gonçalves Ornelas, Fernanda Caldeira Da Cruz 
Sena, Laura Maria Mateus Saminez, Felipe Camargo Munhoz.   
   
INTRODUÇÃO: Candidíase e uma infecção micótica comum na boca podendo 
haver manifestações bucais agúdas ou crônicas.  A doença e considerada a 
mais universal das infecções oportunistas. Este estudo mostra os fatores 
etiológicos da patologia da candidíase eritematosa, tipos de manifestações 
frequentes e suas características clínicas, apresentação do diagnóstico, 
tratamento e métodos de prevenção. Através do micro modelo serão expostos 
as características clínicas tratando-se de como se iniciam as manifestações de 
lesões sintomáticas como erosões dispersas pelo dorso da língua. A 
candidíase bucal agúda e crônica pode se assemelhar nos aspectos clínicos, 
para maior obtenção do diagnóstico através do modelo. DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE: Realizou-se a confecção de um macro modelo com a estrutura 
anatômica bucal com ênfase a língua contendo candidíase eritematosa. O 
modelo foi confeccionado em biscuit também foram utilizadas tintas e algodão. 
Na estrutura contém uma legenda para identificação. CONCLUSÃO: Verifica-

se, sobretudo, a responsabilidade do Cirurgião-Dentista realizar o diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de pacientes com tal quadro, assim como é de 
interesse acadêmico que os formandos estejam informados sobre suas 
possibilidades como dentistas. Dessa forma, o macro modelo procura por si 
informar e explorar todos os envolvimentos com suas características.   
DESCRITORES: Candidíase, Infecção, Língua.   

 
AA17- TUMOR ODONTOGÊNICO: AMELOBLASTOMA 

Ionara Beatriz Mesquita Ferreira, Andriely Miranda de Morais, Beatriz Souza 
Rocha, Fernando Vieira Fernandes, Isabela Rodrigues Barbosa, Felipe 
Camargo Munhoz, André Moreira Rocha 

INTRODUÇÃO: O ameloblastoma é um tumor benigno, de origem 
odontogênica. Microscopicamente, assemelha-se aos ameloblastos e retículo 
estrelado que dão origem ao esmalte. Não há formação de tecido duros pelas 
células do tumor. Caracteriza-se por crescimento vagaroso, aumento de 
volume indolor e expansão abrangendo os ossos, ocasionando uma 
deformidade facial. Também podem ser observadas ulcerações orais, 
mobilidade ou perda dental. Essas neoplasias representam cerca de 1% de 
todos os tumores e cistos que acometem o complexo maxilo-mandibular. 
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Apesar de apresentarem características histológicas de benignidade, possuem 
uma grande probabilidade de serem localmente invasivos e recorrentes. Sendo 
classificado como multicístico, unicístico e periférico, esse tumor tem como pré-
diagnostico radiografias convencionais, como as intrabucais, extrabucais e 
panorâmicas, essas não devem ser utilizadas como único meio de diagnóstico 
pré-operatório. A utilização de tomografias computadorizadas, programas de 
reconstruções odontológicos e tridimensionais, é imprescindível para a 
observação da localização, da extensão, dos limites e da correlação do tumor. 
OBJETIVO: Expor o que o ameloblastoma causa, e identificar os sintomas que 

ele ocasiona, mostrando aos acadêmicos a importância do diagnóstico e como 
a tecnologia pode ajudar no tratamento operatório nesses casos. DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE: Realizamos a confecção de lâminas histológicas, exibindo a 
diferenciação colunar periférica com polarização invertida e um macro modelo 
expondo a parte externa de um ameloblastoma no manequim odontológico. 
CONCLUSÃO: Orientar sobre como é importante o conhecimento de 

acadêmicos de odontologia sobre esse tipo de tumor para quando o acadêmico 
ou profissional encontrar um caso de ameloblastoma, saber o que fazer e como 
diagnosticar esse tipo de tumor benigno. 
DESCRITORES: Ameloblastoma. Órgão do esmalte. Neoplasia benigna. 
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PROJETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR1- FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM 
PUÉRPERAS SUBMETIDAS À CESARIANA NO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL TIA DEDÉ  DE PORTO NACIONAL – TO 
George de Almeida Marques, Luana Faria Lima, Sanderson Rodrigo do 
Nascimento Raiol, Obede Rodrigues Ferreira. 
 
INTRODUÇÃO: A infecção puerperal representa uma das principais 
complicações em sítio cirúrgico no pós-parto, sendo responsável pela alta 
morbimortalidade e tempo prolongado de internação materna. Sua magnitude 
está relacionada diretamente ao alto percentual de partos cesarianos em todo o 
mundo. Os fatores que influenciam para a ocorrência de infecção de sítio 
cirúrgico correspondem a uma tríade: condição clínica da parturiente, virulência 
do microrganismo e os fatores pautados da hospitalização. Portanto, o 
puerpério é um período de risco, que se deve ficar alerta, em especial após o 
parto cirúrgico. OBJETIVO: Elencar fatores de risco para infecção de ferida 

cirúrgica em puérperas submetidas à cesariana no Hospital Materno Infantil Tia 
Dedé de Porto Nacional – TO. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

transversal, observacional prospectivo, com levantamento de dados 
quantitativos a respeito dos fatores de risco para infecção de ferida cirúrgica 
em puérperas submetidas à cesariana. A pesquisa ocorrerá no Hospital 
Materno Infantil Tia Dedé de Porto Nacional-TO no período de fevereiro de 
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2019 a agosto de 2019, com notificação de infecção por vigilância ativa. A 
coleta de dados se realizará a partir de prontuários e ligações telefônicas 
diárias para reunir informações referentes aos 15º e 30º dias após a tomotocia. 
O processo de coleta de dados será feita a partir de análise de prontuários 
através da aplicação do “check list” elaborado pelos próprios pesquisadores o 
qual servirá de roteiro para retirada das informações pertinentes a pesquisa. 
Serão analisadas as variáveis como, idade, diagnóstico à admissão, 
comorbidades, tempo de internação, acompanhamento em unidade básica de 
saúde, retirada dos pontos, informações referentes ao pós-parto, cultura de 
secreção de ferida cirúrgica, tipo de parto, participação do residente, trimestre 
do ano que foi realizado o procedimento, tempo de bolsa rota, número de 
toques, aspecto do líquido amniótico e tempo de cirurgia.  Os dados serão 
analisados e tabulados através de estética descritiva simples na forma de 
gráficos e tabelas por meio do programa Excel. Os resultados serão publicados 
e apresentados ao município de Porto Nacional – TO. RESULTADOS 
ESPERADOS: Almeja-se reduzir o índice de infecção de ferida cirúrgica em 
puérpera submetida a cesariana ao elencar os fatores de risco exógenos e 
obstétricos, além do perfil epidemiológico das parturientes. Espera-se que a 
infecção de sítio cirúrgico pós-cesariana acometa uma população de puérperas 
de quadro clínico prévio, histórico obstétrico e condições próprias do ato 
cirúrgico desfavorável. 
DESCRITORES:  Infecção hospitalar. Sítio cirúrgico. Infecção puerperal. 
 
PR2- LOSARTAN COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE LESÕES 
MUSCULARES TRAUMÁTICAS EM COELHOS 

Isabela Luyça Martins Queiroz , Bruna Hanauer, Bruce Rawlinson Lima Otsuka, 
Guilherme Vaz Burns, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O Losartan é um medicamento utilizado para tratamento de 

hipertensão arterial, que age através da inibição dos efeitos vasoconstrictores 
da angiotensina II, competindo pelo mesmo sítio de ação. Entretanto, já foram 
identificados outros possíveis efeitos sinalizadores de ação do Losartan, como 
a inibição dos TGF´s-ß (fator transformador de crescimento do beta), 
ampliando o leque de aplicações para outras moléstias, como as lesões 
musculares. OBJETIVO: Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é 

analisar, por meio de uma pesquisa quantitativa experimental animal, qual a 
efetividade do uso do Losartan como coadjuvante no tratamento das lesões 
musculares traumáticas em coelhos. MÉTODOS: Após anestesia intramuscular 
(I.M) de Ketamina: 80 ml- 90 mg/Kg e Xilazina: 2% - 10 ml a 13mg/Kg, será 
feito a antissepsia com PVPI (Iodopovidona) na região posterior do musculo 
reto femoral do lado direita dos ratos. Os animais serão então submetidos à 
lesão cirúrgica prévia, através de um corte de 1 cm de diâmetro e 
profundidade, 1 cm acima do joelho, na região posterior. A sutura será feita 
utilizando fio  de nylon número 2. Os animais serão então divididos em um 
grupo tratado com o protocolo convencional (analgésico Fluxamine 2 ml) e 
outro adicionado injeção intramuscular de Losartan na dose de 30mg/kg 
corporal durante 7 dias ao protocolo convencional. Ambos os grupos serão 
analisados através de analise de marchas pelo sistema da tabela Tinetti e grau 
de recuperação dos animais após a lesão e o tratamento serão avaliados por 
meio de análise de multi-variância One-Way ANOVA e teste de Bonferroni, 
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sendo consideradas significativas diferenças maiores ou iguais a 5% (p>0,05). 
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se encontrar melhor recuperação da 
cirurgia, evidenciada pelos melhores resultados na tabela de Tinetti no grupo 
tratado com o Losartan, em relação ao grupo tratado apenas pelo protocolo 
convencional. 
DESCRITORES: Lesões musculares traumáticas. Losartan. Angiotensina II.  
 
PR3- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS INTERNADAS NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL 
DE PALMAS –TO 
Milena Matos da Cruz, Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Thompson de 
Oliveira Turíbio 
INTRODUÇÃO: Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) foram criadas 

para oferecer o cuidado intensivo e de qualidade às crianças que apresentam 
seu estado de saúde grave. Levantamentos epidemiológicos apontam alguns 
fatores de risco para a mortalidade em UTI pediátrica: idade menor de 2 
meses, uso de respirador mecânico, diagnóstico de pneumonia e o estado 
nutricional. As investigações epidemiológicas das crianças internadas em uma 
UTIP podem contribuir com a descoberta de como a incidência ou a 
prevalência de uma doença ou condição relacionada à saúde varia de acordo 
com determinadas características, como sexo, idade, peso, o local de origem. 
OBJETIVO: Identificar o perfil epidemiológico da Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica - UTIP do Hospital Geral de Palmas- HGP. MÉTODOS: Trata-se de 

um estudo retrospectivo e descritivo, a ser realizado por meio da coleta de 
dados de prontuários dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
pediátrica (UTIP) do Hospital Geral de Palmas (HGP). A população será 
composta pelos dados coletados de todas as crianças que forem admitidas e 
deixarem a UTI - Pediátrica, por alta ou óbito, no período de março de 2014 a 
março de 2018. Para a organização dos dados será criada uma planilha do 
software Excel estruturada e padronizada dos dados obtidos na análise do 
prontuário dos pacientes. A listagem dos pacientes internados na unidade será 
obtida através do censo fornecido pelo livro de admissão e alta do setor, 
utilizado como banco de dados. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que 

os pacientes na sua maioria sejam do sexo masculino, sendo a doença 
respiratória uma das principais causas de internação. A maioria recebe alta 
hospitalar e uma minoria evolui para o óbito sendo a maior parte das crianças 
internadas na faixa etária de 1 a 2 anos. 
DESCRITORES: Fatores de risco. Doenças respiratórias. Unidade de Terapia 
Intensiva. 
 
PR4- PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES NO MUNICÍPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO 
Rafaela De Alencastro, Sanderson Rodrigo do Nascimento Raiol, Guilherme 
Vaz Burns 
INTRODUÇÃO: O aumento reprodutivo desenfreado dos cães em situação de 
rua contribui de forma significativa para o descontrole populacional destes 
animais no município de Porto Nacional-TO, tanto em vias públicas como nas 
residências da população, principalmente nas comunidades menos 
favorecidas. Devido a essa alta taxa de reprodução, os habitantes de Porto 
Nacional ficam vulneráveis a acidentes com mordeduras, que podem transmitir 
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a raiva, doença com alta letalidade, e zoonoses como a Leishmaniose Visceral, 
conhecido como calazar, visto que o cão é o principal reservatório do 
protozoário Leishmania chagasi. O Calazar é uma zoonose grave com alta 
morbidade, que pode ser letal se não tratada, endêmica em nossa região, 
sendo um problema de saúde pública que necessita de intervenção imediata.  
Através da castração de cães e cadelas errantes, podemos intervir diretamente 
na diminuição de casos de zoonoses e acidentes com mordeduras. Trata-se de 
um projeto do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC, 
integrado com a Prefeitura Municipal de Porto Nacional, com o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) de Porto Nacional e com a Associação 
‘CãoMiando Juntos’, a qual é protetora dos animais. OBJETIVO: Reduzir a 

reprodução de cães em situação de rua, castrando-os, controlando a taxa de 
natalidade canina, diminuindo problemas como abandono, transmissão de 
doenças e acidentes.  METODOLOGIA: A seleção dos cães em situação de 
rua será feita pelo CCZ. Já a triagem e cadastramento desses animais será 
realizado em conjunto pelo CCZ e pela Associação CãoMiando Juntos. Os 
cuidados e procedimentos referentes à castração serão divididos em pré e pós-
operatórios. Os primeiros serão efetuados pelos médicos veterinários do CCZ, 
através da administração e fornecimento de medicamentos, emissão de 
carteira de identificação e saúde do animal, que constará dados 
epidemiológicos como raça, sexo, cor da pelagem e peso. O procedimento 
cirúrgico e os materiais cirúrgicos serão de responsabilidade do ITPAC. Os 
cuidados pós-operatórios, reabilitação e processo de adoção serão executados 
pela Associação CãoMiando Juntos. A Prefeitura Municipal de Porto Nacional 
participará com custeio de insumos usados desde o processo de captura, até a 
adoção dos animais pela sociedade. RESULTADOS ESPERADOS: Será 
possível controlar a taxa de natalidade dos cães errantes, reduzindo problemas 
como abandono, transmissão de zoonoses e acidentes. 
DESCRITORES: Controle populacional. Cães. Integralidade. Zoonoses. 

Calazar.                  
 
PR5- USO DE RITALINA POR ESTUDANTES DE MEDICINA DO ITPAC 
PORTO NACIONAL 

Isabella da Costa Silva, Brunna Vitória Gouveia Prado, Divina de Brito Melo 
Carneiro da Cunha, João Eduardo Alves dos Santos, Roberto Iran de Meneses 
Sousa Júnior, Maria Luíza Ferreira Cambréa, Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: A Ritalina (Metilfenidato) está dentro do grupo das substancias 
psicoestimulantes, as quais possuem propriedades antidepressivas, de 
melhora de humor e do desempenho cognitivo. Essas substancias atuam direta 
ou indiretamente através da dopamina, a qual está relacionada a recompensa, 
motivação, atenção e excitação. A grande cobrança e a alta carga de 
conteúdos sobre os estudantes de medicina, muitas vezes os obrigam a 
buscarem métodos alternativos, com o intuito de conseguirem ter êxito em suas 
avaliações. OBJETIVOS: Identificar a incidência do uso indiscriminado do 
estimulante cerebral Metilfenidato por estudantes de medicina na ITPAC Porto 
Nacional.  MÉTODOS: Aplicar questionário padronizado e autoexplicativo aos 
estudantes, no qual o acadêmico identificará apenas o período, o sexo e a 
idade. Além disso, responderá se já fez uso da substância, se conhece o 
mecanismo de ação e seus efeitos adversos. RESULTADOS ESPERADOS: 
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Devido ao estresse e ansiedade advindos da competitividade das escolas 
médicas, juntamente com a extensa carga horária e popularização do 
medicamento Ritalina entre os estudantes de medicina, espera-se encontrar 
uma grande porcentagem de estudantes, tanto do sexo feminino, quanto 
masculino, que mesmo sem patologias associadas e prescrição médica de 
Metilfenidato, utilizam este medicamento como estimulante do desempenho 
cognitivo. 
DESCRITORES: Ritalina. Estudantes de Medicina. Estimulantes. 
 
PR6- CARTILHA DE ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL PARA SURDOS 
Kelly Cristina Rodrigues Costa, Nelzir Martins Costa 
 
INTRODUÇÃO: Muitas iniciativas são tomadas para que pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva consigam ser inseridas cada vez mais na sociedade. 
Existem no Brasil 9,7 milhões de brasileiros surdos ou com severa deficiência 
auditiva, segundo o último censo realizado em 2010. Por esse motivo, torna-se 
fundamental que os profissionais da saúde sejam capazes de se comunicar 
com essa parte da população e desta forma promover sua inclusão social. 
OBJETIVO: Por meio de uma cartilha de orientação de higiene bucal para 

surdos, o presente projeto tem o intuito de nortear o surdo de como realizar a 
higiene da boca, além de facilitar sua comunicação quando for ao dentista. 
MÉTODOS: Para a obtenção dos dados da cartilha, realizou-se um 
levantamento bibliográfico de livros e cartilhas que apresentavam coerência 
com o assunto, como critério de inclusão. A cartilha está sendo desenvolvida 
com ilustrações e textos na linguagem gramatical dos surdos. Esse método, de 
cartilha, demonstra resultados bem efetivos em relação à orientação de 
pessoas em diversos assuntos. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que 

a cartilha direcionada aos deficientes auditivos, obtenha resultados 
semelhantes ao das cartilhas de orientação de higiene bucal para ouvintes e 
que facilite para o cirurgião dentista o manejo e atendimento à pessoa surda. 
Ainda há muito a se fazer neste cenário, visto que em muitos locais não há 
nenhum tipo de comunicação da linguagem de sinais - nem do profissional da 
área da saúde e nem de recursos que possibilitem tal ação. A utilização da 
cartilha, facilitará, além do atendimento, a comunicação entre o surdo e o 
cirurgião dentista mesmo que este não saiba se comunicar através da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras. 
DESCRITORES: Surdo. Acessibilidade. Higiene bucal. 

 
PR7- PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ESTRESSE EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DO ITPAC-PORTO.  
Felipe Cesar Aquino Ramos da Silveira, Guilherme Moura Galvão, Izadora 
Gama Reis de Carvalho, Julia Sousa Campos, Letícia Fernanda Farias 
Porto, Felipe Camargo Munhoz   
 
INTRODUÇÃO: A natureza do exercício da medicina e das rotinas exaustivas 
são determinantes e representam importante fonte de estresse nos acadêmicos 
medicina. OBJETIVO: Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar 
a prevalência de estresse e fatores associados em um grupo de estudantes do 
ITPAC – Porto. Através do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp (ISLL) será possível identificar o perfil sociodemográfico dos 
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acadêmicos de Medicina e avaliar a prevalência dos sintomas relacionados ao 
estresse e questões atuais que interferem na saúde mental e no nível de 
estresse desses estudantes no ambiente acadêmico. MÉTODOS: Identificar o 

perfil sociodemográfico dos acadêmicos de Medicina e avaliar a prevalência 
dos sintomas relacionados ao estresse e questões atuais que interferem na 
saúde mental e no nível de estresse desses estudantes no ambiente 
acadêmico. Os acadêmicos de medicina do ITPAC-Porto serão estudados 
respondendo ao Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISLL) 
para que possam ser identificados diversos sintomas predisponentes 
relacionados com a proposta de estudo, por meio de um questionário 
sociodemográfico para avaliação dos níveis de estresse e de fatores 
determinantes e condicionantes que estariam provocando esse 
estresse. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que após o estudo, seja 

identificado o nível de prevalência de sintomas de estresse diante do cotidiano 
exaustivo desses estudantes no curso de Medicina. Além, disso busca-se 
identificar as principais situações estressoras às quais o estudante de medicina 
está exposto. A partir disso, será avaliada a necessidade de ações de 
intervenção a serem desenvolvidas com o objetivo de minimizar os efeitos do 
estresse, tornando o cotidiano dos acadêmicos mais produtivo e menos 
desgastante.  
DESCRITORES: Estresse Psicológico. Medicina. Prevalência. Saúde do 

Estudante. 
 
PR8- AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS CADASTRADOS 
NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS 
Monique Karisa Windlin, Grazielly Mendes de Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é um triunfo da humanidade, 

mas também um desafio para a sociedade. Com o avançar da idade, múltiplos 
fatores constituem um desafio para que idosos vivam de forma independente, 
sem medo e com autonomia e, dentre eles, destacam-se as quedas. As quedas 
podem provocar consequências físicas e psicológicas como declínio funcional, 
restrição da atividade, alteração da mobilidade, medo de recidiva de queda, 
lesões, hospitalizações e até institucionalização do idoso. OBJETIVOS: Avaliar 

os riscos de quedas nos idosos que estão cadastrados no CRAS do município 
de Porto Nacional – TO; avaliar o perfil sócio demográfico dos idosos; avaliar 
riscos de quedas em idosos relacionadas aos fatores de riscos intrínsecos e 
extrínsecos; caracterizar a ocorrência de quedas quanto à quantidade, tempo 
de ocorrência e possíveis sequelas físicas; identificar os principais diagnósticos 
de enfermagem relacionados aos riscos de quedas em idosos e sugerir 
propostas de ações de prevenção de quedas em idosos. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório com abordagem quali-
quantitativa. A amostra será composta por 115 idosos cadastrados no CRAS 
de Porto Nacional. O estudo será realizado no CRAS nos dias das atividades. 
O Instrumento de coleta de dados será um questionário semi-estruturado. A 
análise de dados ocorrerá através do teste qui-quadrado e descritivo. 
RESULTADOS ESPERADOS: espera-se identificar os fatores de risco que 

podem determinar o risco de quedas na população em estudo. Partindo dos 
principais resultados obtidos será elaborada uma proposta de ações de 
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enfermagem, voltadas para prevenção de quedas, estabelecendo temas 
reflexivos baseados em bibliografias da área da enfermagem gerontogeriátrica. 
DESCRITORES: Quedas. Idosos. Fatores de Risco. Enfermagem 

 
PR9- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA SEXUAL DE PACIENTES 
PORTADORAS DA SÍNDROME DE SJÖGREN ACOMPANHADAS EM 
PORTO NACIONAL – TO 

Caroline Sucharski Vienscoski, Morgana Batista Pereira, Danilo Garcia Ruiz. 
 
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Sjögren (SS) é uma desordem autoimune 
multissistêmica comum principalmente em mulheres, caracterizada por 
infiltração linfocítica das glândulas exócrinas, tendo como manifestação 
primária o acometimento das glândulas salivares e lacrimais, sendo conhecida 
clinicamente por secura oral e secura ocular podendo ainda causar 
acometimento de outros tecidos extras glandulares, como as glândulas de 
bartholin, ou glândulas vestibulares presentes na parede vaginal. Sintomas 
ginecológicos, como a dispareunia, prurido e secura vaginal são 
frequentemente relatados em mulheres afetadas pela SS que apresentam 
principalmente inflamação e atrofia das glândulas vestibulares. Dessa forma, o 
presente trabalho se propõe a avaliar o impacto que a dispareunia provoca na 
vida sexual das mulheres portadoras de SS. Uma vez que, o conhecimento 
sobre o tema poderá impactar positivamente na qualidade de vida das 
pacientes; caso sejam bem orientadas, podendo evitar a progressão de mais 
doenças, bem como desfrutar de uma vida sexual mais satisfatória. 
OBJETIVO: Identificar a presença de insatisfação sexual em um grupo de 

mulheres portadoras da Síndrome de Sjögren no ambulatório escola da FAPAC 
Porto Nacional- TO. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva e 

transversal, a partir dos dados obtidos com a aplicação de dois questionários, 
denominados: SF-36 e Female Sexual Function Index (FSFI).  A pesquisa será 
realizada no ambulatório escola da FAPAC na especialidade de Reumatologia, 
localizado em Porto Nacional, TO onde será executada em três momentos. A 
princípio, realizaremos a Identificação de pacientes portadoras de SS, entre os 
pacientes atendidos no CEME na especialidade de Reumatologia e no 
ambulatório escola da FAPAC, posteriormente, convidaremos as pacientes 
portadoras de SS, que correspondem ao critério de inclusão desse estudo para 
a participação na pesquisa e por fim, executaremos à pesquisa com a 
aplicação dos questionários. Os dados serão coletados em salas previamente 
autorizadas pela Secretaria de Saúde de Porto Nacional – TO. RESULTADOS 
ESPERADOS: Almejamos traçar os diferentes perfis epidemiológicos de cada 

paciente que geralmente apresentam: dor ou inchaço da glândula parótida; 
aumento do fluxo salivar; olhos secos, sensação de areia nos olhos; pele seca; 
ausência de lubrificação vaginal; boca seca, dificuldade para engolir ou falar; 
alteração de paladar, ardência bucal, língua fissurada e ou lisa; doenças bucais 
e aumento excessivo do consumo de água. Bem como, aprimorar as 
informações para as pacientes portadoras da Síndrome de Sjögren, norteadas 
pelos questionários aplicados, a fim de traçar um perfil epidemiológico que 
possa direcionar medidas de prevenção e tratamento relacionados à 
fisiopatologia da doença, para melhorar a qualidade de vida e satisfação sexual 
das pacientes atendidas nos ambulatórios especializados de Porto Nacional – 
TO.  
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DESCRITORES: Síndrome de Sjögren. Dispareunia. Saúde Sexual. 

 
PR10- ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE O USO DE RITALINA EM 
ESTUDANTES DE MEDICINA DO ITPAC PORTO NACIONAL 
Brunna Vitória Gouveia Prado; Divina de Brito Melo Carneiro da Cunha; 
Isabella da Costa Silva; João Eduardo Alves dos Santos; Maria Luíza Ferreira 
Cambréa; Roberto Iran de Meneses Sousa Júnior; Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A Ritalina (Metilfenidato) está dentro do grupo das substancias 

psicoestimulantes, as quais possuem propriedades antidepressivas, de 
melhora de humor e do desempenho cognitivo. Essas substancias atuam direta 
ou indiretamente através da dopamina, a qual está relacionada a recompensa, 
motivação, atenção e excitação. A grande cobrança e a alta carga de 
conteúdos sobre os estudantes de medicina, muitas vezes os obrigam a 
buscarem métodos alternativos, com o intuito de conseguirem ter êxito em suas 
avaliações. OBJETIVO: Identificar a incidência do uso indiscriminado do 
estimulante cerebral Metilfenidato por estudantes de medicina na ITPAC Porto 
Nacional.  MÉTODOS: Aplicar questionário padronizado e autoexplicativo aos 
estudantes, no qual o acadêmico identificará apenas o período, o sexo e a 
idade. Além disso, responderá se já fez uso da substância, se conhece o 
mecanismo de ação e seus efeitos adversos. RESULTADOS ESPERADOS: 

Devido ao estresse e ansiedade advindos da competitividade das escolas 
médicas, juntamente com a extensa carga horária e popularização do 
medicamento Ritalina entre os estudantes de medicina, espera-se encontrar 
uma grande porcentagem de estudantes, tanto do sexo feminino, quanto 
masculino, que mesmo sem patologias associadas e prescrição médica de 
Metilfenidato, utilizam este medicamento como estimulante do desempenho 
cognitivo. 
DESCRITORES: Metilfenidato. Medicina. Acadêmicos. 

 
PR11- A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO E 
OS FATORES E DETERMINANTES SOCIAIS QUE A CIRCUNDAM 
Aimée Trindade Oliveira, Isabella Sousa Rocha, Laura Costa Gomes, Leonardo 
Silva Pontes, Letícia Magalhães Batista, Luiz Antenor Leal Soares, Felipe 
Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto (DPP) é uma patologia que acomete 

mulheres, principalmente no período entre a quarta a oitava semana após o 
parto (por vezes mais tarde, mais ainda dentro do primeiro ano) e pode persistir 
por mais de um ano. Tal condição acaba desencadeando alguns sintomas 
como: tristeza, privação ou aumento do sono, crises de choro, ataque de 
pânico, dificuldade de concentração, mudanças bruscas de humor, ganho ou 
perda de peso e ansiedade. A dificuldade de se diagnosticar essa doença 
torna-se um desafio, uma vez que existe um limite estreito entre uma condição 
fisiológica e uma patológica, podendo até mesmo haver uma barreira ainda 
mais tênue na hora de diferenciar enfermidades com sintomas parecidos com a 
DPP. OBJETIVO: Esse estudo tem a finalidade de analisar os fatores e 
determinantes que implicam na depressão pós-parto e suas consequências na 
vida pessoal de uma parcela significativa de mães após o nascimento do bebê. 
MÉTODO: Esse estudo se baseará em coletas de dados, obtidos por meio de 
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entrevista com intuito de observar os fatores psicossociais ou econômicos 
envolvidos na depressão pós-parto. RESULTADOS ESPERADOS: Identificar 
as principais causas desencadeantes da depressão pós-parto, esclarecendo 
como diferenciar essa patologia das demais que podem ser confundidas com 
ela. 
DESCRITORES: Gravidez. Depressão. Determinantes. 
 
PR12- ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO DO ACADÊMICO DE 
MEDICINA DO 4° PERÍODO DO INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS DE PORTO NACIONAL NO ANO DE 2019 
Lucas Luiz Ramos Alves, Ana Luiza Rodrigues Araujo, Caroline Gomes Farias 
Barros, Jordana Limeira de Aguiar, Marcelo Albuquerque Rocha Aquino, 
Renata Rocha dos Santos, Felipe Camargo Munhoz.  
 
INTRODUÇÃO: Os estudantes de Medicina compõem um grupo susceptível 

aos transtornos do sono (insônia, hipersonia, etc), em razão da carga curricular 
exacerbada nos dias letivos e atividades extracurriculares. Suas atividades 
curriculares como aulas, seminários, provas e atividades extracurriculares, 
interferem diretamente no seu ritmo de sono, essencialmente durante o período 
de avaliação (semana de provas). Sabe-se que o prejuízo na qualidade do 
sono interfere drasticamente e substancialmente na produtividade acadêmica e 
também no fator emocional, já que o sono age como agente restaurador 
influenciando diretamente no estado de vigília do indivíduo. Dessa forma, o 
estresse e a alta pressão do ambiente acadêmico afetam o ciclo circadiano 
causando impactos relevantes na qualidade do sono. OBJETIVOS: O objeto do 

estudo é avaliar a qualidade do sono dos estudantes de medicina do 4° período 
do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, da cidade de Porto 
Nacional, estado do Tocantins. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo de 
corte transversal com amostragem não probabilística. Para avaliação da 
qualidade de sono dos acadêmicos serão impressos e aplicados questionários 
do Índice de Qualidade do sono de Pittsburg (PSQI), pois tem demonstrado ser 
eficaz e capaz de fornecer informações quantitativas acerca da qualidade do 
sono em grupos. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que sejam feitos 

levantamentos de dados em que se possa diagnosticar os principais fatores 
agravantes da deficiência na qualidade do sono dos estudantes, além de, 
posteriormente, gerar ações que possam promover melhora nos aspectos que 
influenciam neste déficit. Os resultados devem direcionar futuros estudos e 
levantamentos importantes para a formulação de hipóteses resolutivas para os 
problemas então levantados. 
DESCRITORES: Sono. Insônia. Hipersonia 
 
PR13- OBSTÉTRICA: OS SABERES DE PUÉRPERAS DO MUNICIPIO DE 
PORTO NACIONAL-TOCANTINS 
Deusivania Mota do Nascimento, Raylane Milhomem Aguiar Borges, Grazielly 
Mendes de Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: Violência obstétrica é considerada qualquer ato efetivado por 
profissionais de saúde no que cerne ao organismo e aos processos produtivos 
fisiológicos de mulheres, manifestado por meio de uma assistência 
desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e a 
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transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos. Com o 
aumento da tecnologia as informações estão cada vez mais ao alcance das 
pessoas e a violência obstétrica tem ganhado espaço nas discussões sobre 
violência contra a mulher. Atos que ofendem, de forma verbal ou física, as 
mulheres parturientes, no pré-parto, parto e pós-parto são considerados 
violência obstétrica. Mas ainda existem mulheres que não sabem o que é a 
violência obstétrica e o que significa ter um parto com respeito.  É importante 
que a mulher conheça mais sobre o assunto para que possam identificar, 
denunciar e procurar ajuda caso necessário. Tendo em vista a magnitude do 
tema, esse estudo se torna relevante, pois compreender o quanto essas 
mulheres sabem a respeito da violência obstétrica e identificar os danos e as 
influencias causadas sobre o tema. OBJETIVOS: Analisar o conhecimento 
puérperas acompanhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona 
urbana de Porto Nacional – TO sobre a violência obstétrica; Identificar o perfil 
sócio demográfico das puérperas e identificar se houve ocorrência de violência 
obstétrica desde o pré-parto até o pós-parto. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo e exploratório com abordagem quali-quantitiva. A 
população será constituída por mulheres no período do puerpério 
acompanhadas pelas UBS’s da zona urbana de Porto Nacional–TO. O estudo 
será realizado no domicilio das puérperas da zona urbana do Município de 
Porto Nacional – TO. O estudo será submetido à Plataforma Brasil. Deverá 
respeitar as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde através 
da Resolução n°466 de 12 de dezembro de 2012. Os dados serão coletados 
por meio de um questionário semiestruturado e serão organizados e tabulados 
em uma planilha do Microsoft Excel 2007. Os resultados serão comparados, 
obtendo-se o Intervalo de Confiança de 95% e valor de p, por meio da 
significância determinada através do teste do Qui quadrado (χ2). Será 
realizada uma análise descritiva dos dados e posteriormente fundamentados 
com outros estudos. RESULTADOS ESPERADOS: Analisar e compreender o 

conhecimento de puérperas vinculadas as UBS sobre a violência obstétrica e a 
partir do perfil sócio demográfico e informações sobre as etapas do parto, 
identificar a ocorrência da violência obstétrica.  
DESCRITORES: Conhecimento. Mulher. Parto. Violência. 

 
PR14- EFEITOS DA MUSICOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TO 
Josimar da Silva Guimarães, Domingas Thayse Pereira Ribeiro, Grazielly 
Mendes de Sousa. 
 
INTRODUÇÃO: A música e o ser humano estão ligados a uma influência 
mútua, é uma terapia de autoexpressão com intenso desempenho nas 
atuações cognitivas, contribui diretamente para o envelhecimento ativo, 
proporciona contato com a parte criativa do idoso, potencializando memórias e 
histórias, fortalecendo sua personalidade e autoconfiança. OBJETIVOS: 

Avaliar os efeitos da musicoterapia na melhora da qualidade de vida dos idosos 
cadastrados no CRAS do Município de Porto Nacional; Identificar o perfil sócio 

demográfico e de saúde dos idosos; Descrever os benefícios da musicoterapia 
nos idosos após intervenção; Comparar a qualidade de vida dos idosos pré e 
pós intervenção da musicoterapia; Analisar a satisfação dos idosos sobre a 
musicoterapia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e 
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exploratório quali-quantitativo. A amostra será por amostragem aleatória 
simples, calculada por um nível de confiança de 95% e erro amostral de 5% 
totalizando 67 idosos. O estudo será realizado no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) de Porto Nacional. O período da coleta de dados 
ocorrerá entre os meses de fevereiro à março de 2019. A coleta de dados 
ocorrerá em três momentos caracterizados como momento 1 (M1), momento 2 
(M2) e momento 3 (M3). No (M1) será aplicado o questionário para avaliar o 
perfil sociodemográfico e de saúde e então selecionar os idosos conforme 
critérios de inclusão e exclusão. No (M2) será aplicado o questionário SF 36 
antes do período de intervenção da utilização da musicoterapia e assim avaliar 
como está a qualidade de vida dos idosos. No (M3) será reaplicado o 
questionário SF 36 após o período de intervenção e verificar os efeitos da 
música na melhora da qualidade de vida. A análise dos dados será realizada 
após tabulação e inserção em planilha eletrônica. Os dados serão transferidos 
para o SPSS software (version 22.0, SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Os 
resultados serão comparados, obtendo-se uma análise descritiva e exploratória 
dos dados (frequência, desvio-padrão e média) e Teste t de Student. Os 
resultados serão apresentados em gráficos e tabelas e posteriormente 
fundamentados com outros estudos. RESULTADOS ESPERADOS: Entende-

se que a qualidade de vida em idosos abrange aspectos físicos, emocionais e 
sociais, espera-se que com este estudo verificar os efeitos benéficos da 
musicoterapia e que ela contribui de forma positiva na busca de uma melhor 
qualidade de vida dos idosos cadastrados no CRAS de Porto Nacional. 
DESCRITORES: Musicoterapia. Qualidade de vida. Idosos. Prática Integrativa. 
 
PR15- PREVALÊNCIA DE DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 
NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL - TO  

Nelson Pereira de Castro, Christianne Rodrigues de Oliveira, Denise Ramos 
Costa. 
 
INTRODUÇÃO: Nas últimas três décadas, a Doença Arterial Obstrutiva 

Periférica (DAOP) tem sido uma das principais causas de morbidade, 
principalmente entre a população mais idosa. Seu principal sintoma é a 
claudicação intermitente, que é caracterizada por dores nos membros 
inferiores, queimação ou câimbra, ocorrendo durante a atividade física e 
aliviando com o repouso. O diagnóstico de DAOP pode ser realizado de forma 
não invasiva através do cálculo do Índice Tornozelo-Braquial (ITB). OBJETIVO: 

Identificar o ITB dos pacientes dos internados no Hospital Regional de Porto 
Nacional (HRPN) e correlacionar à prevalência de doença aterosclerótica 
difusa. METODOLOGIA: O estudo será transversal, descritivo com abordagem 
quantitativa e qualitativa, em que os dados relativos a cada indivíduo, 
expressam aquela população no momento da coleta dos dados. O instrumento 
utilizado será a coleta de dados por meio de questionário individualizado sem 
identificação nominal, aplicado aos pacientes internados no HRPN na clínica 
médica, respeitando os aspectos éticos vigentes e a não aceitação em 
participar da pesquisa. Os pesquisadores irão realizar entrevista com os 
pacientes e calcular o ITB. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se encontrar 
com essa pesquisa pacientes internados no HRPN que possuam ITB fora dos 
padrões de normalidade apresentando concomitantemente fatores de risco 
para DAOP.  
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DESCRITORES: Doença Arterial Obstrutiva Periférica. Claudicação 

intermitente. Envelhecimento. 
 
PR16- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS INTERNADAS NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL 
DE PALMAS –TO 
Milena Matos da Cruz, Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Thompson de 
Oliveira Turíbio 
 
INTRODUÇÃO: Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) foram criadas 
para oferecer o cuidado intensivo e de qualidade às crianças que apresentam 
seu estado de saúde grave. Levantamentos epidemiológicos apontam alguns 
fatores de risco para a mortalidade em UTI pediátrica: idade menor de 2 
meses, uso de respirador mecânico, diagnóstico de pneumonia e o estado 
nutricional. As investigações epidemiológicas das crianças internadas em uma 
UTIP podem contribuir com a descoberta de como a incidência ou a 
prevalência de uma doença ou condição relacionada à saúde varia de acordo 
com determinadas características, como sexo, idade, peso, o local de origem. 
OBJETIVO: Identificar o perfil epidemiológico da Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica - UTIP do Hospital Geral de Palmas- HGP. MÉTODOS: Trata-se de 
um estudo retrospectivo e descritivo, a ser realizado por meio da coleta de 
dados de prontuários dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
pediátrica (UTIP) do Hospital Geral de Palmas (HGP). A população será 
composta pelos dados coletados de todas as crianças que forem admitidas e 
deixarem a UTI - Pediátrica, por alta ou óbito, no período de março de 2014 a 
março de 2018. Para a organização dos dados será criada uma planilha do 
software Excel estruturada e padronizada dos dados obtidos na análise do 
prontuário dos pacientes. A listagem dos pacientes internados na unidade será 
obtida através do censo fornecido pelo livro de admissão e alta do setor, 
utilizado como banco de dados. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que 
os pacientes na sua maioria sejam do sexo masculino, sendo a doença 
respiratória uma das principais causas de internação. A maioria recebe alta 
hospitalar e uma minoria evolui para o óbito sendo a maior parte das crianças 
internadas na faixa etária de 1 a 2 anos. 
DESCRITORES: Fatores de risco. Doenças respiratórias. Unidade de Terapia 

Intensiva. 
 
PR17- HANSENÍASE: PERCEPÇÃO DA DOENÇA PELOS ACADÊMICOS 
DO PRIMEIRO E ÚLTIMO PERÍODO DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, 
MEDICINA E ODONTOLOGIA NO INSTITUTO TOCANTINENSE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS EM PORTO NACIONAL-TO 

Beatriz Carvalho da Silva, Emylli de Sousa Araújo, Layra Wanêssa Guida 
Cardoso, Luiz Felipe Fernandes Japiassú, Maria Eduarda da Silva, Patrícia 
Carneiro dos Reis, Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infecto contagiosa crônica 

causada pelo Mycobacterium leprae. Este agente tem a capacidade de infectar 
grande número de indivíduos, no entanto, poucos adoecem. A doença acomete 
principalmente os nervos periféricos, pele e membranas mucosas do trato 
respiratório superior, gerando lesões cutâneas, polimórficas anestésicas e 
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neuropatia periférica. O Brasil é o segundo país em número de casos de 
hanseníase no mundo, sendo o Estado do Tocantins o mais hiperendêmico.     
OBJETIVO: Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho é saber o quanto 
os estudantes aprendem acerca da doença no decorrer do curso. MÉTODOS: 
Será realizado um estudo transversal, quantitativo com discentes dos cursos de 
Enfermagem, Medicina e Odontologia do Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos (ITPAC/FAPAC). Desse modo, será realizada a coleta de dados 
por meio de um questionário autoexplicativo, composto de 20 itens com cinco 
alternativas cada, aplicado aos estudantes do primeiro e último período dos 
cursos citados no período de abril de 2019, a fim de mensurar o conhecimento 
básico sobre Hanseníase. Para análise dos dados quantitativos, com base em 
acerto das questões, será realizado um gráfico dividido em categorias de 
excelente, bom e médio domínio sobre o assunto de acordo o curso. 
RESULTADOS ESPERADOS: A expectativa é de que, em especial os 
principiantes, possuam menor domínio sobre as peculiaridades dessa doença 
como o agente causador, forma de transmissão, classificação da hanseníase, 
diagnóstico e tratamento. Dessa forma, espera-se que ao longo dos cursos de 
enfermagem, medicina e odontologia a aquisição de conhecimento sobre tal 
tema aumente. Além disso, será analisado no estudo as diferenças no 
aprendizado entre esses cursos, evidenciando-se a necessidade de que todos 
tenham domínio sobre hanseníase.   
DESCRITORES: Hanseníase. Mycobacterium leprae. Estudantes 
 
PR18- O USO INADEQUADO DO JALECO PELOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA NAS AULAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Ianka Thamylla Sousa Silva, Ana Gabriela Gama Manduca, Aryanne Nunes 
Florêncio, Laís Lisboa Santos do Vale, Núbia Ferreira da Silva Tavares, 
Guilherme Vaz Burns. 
 
INTRODUÇÃO: O presente projeto é fundamentado pela biossegurança, 
temática atual, difundida e de prática crescente na área da saúde. A 
biossegurança abrange ações com vistas a prevenir, controlar e eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam comprometer a qualidade de vida, a saúde 
humana e o meio ambiente. Somado a isso, o jaleco é usado por profissionais 
da área da saúde e acadêmicos para protegê-los da contaminação dos 
ambientes em que exercem suas atividades, como hospitais e outros 
estabelecimentos de saúde. É notório, a importância do uso adequado desse 
aparato, incluindo a proteção dos próprios pacientes. Em alguns estados do 
Brasil já vigoram leis que proíbem uso dos jalecos fora do ambiente de 
trabalho. Contextualizando essa realidade com a prática de acadêmicos do 
curso de Medicina, os quais ainda estão sendo informados e formados acerca 
de tudo que abrange a área da saúde, é imprescindível que essa corrente 
inicial de biossegurança e o seu decorrente controle de infecção, seja 
repassado e treinado precocemente, com vistas a formar futuros médicos 
conscientes e comprometidos com a sua segurança e com a de todos os 
pacientes. OBJETIVO: Averiguar e apreciar o conhecimento e condutas dos 

acadêmicos de medicina sobre o uso do jaleco nas aulas práticas em serviços 
de saúde. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa em que será 

aplicado um questionário objetivo a acadêmicos do 2º, 5º e 8º períodos do 
curso de medicina de uma faculdade particular do Tocantins no período de 
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fevereiro de 2019 a junho de 2019. O questionário, feito pelos próprios 
pesquisadores e previamente submetido ao comitê de ética, abordará:  a visão 
dos acadêmicos quanto ao potencial de contaminação do jaleco e quais os 
cuidados que eles praticam para evitar a transmissão de microrganismos com 
essa vestimenta. Os alunos serão abordados durante as aulas na faculdade. 
Os dados coletados serão tabulados e organizados em forma de gráficos pelo 
programa Excel. RESULTADOS ESPERADOS: O conhecimento e a aplicação 

precoce do uso correto de jaleco pelos acadêmicos em serviços de saúde 
trazem significativas melhorias na manutenção da cadeia de saúde, gerando a 
prevenção de diversas doenças. Contudo, tem-se a ideia de que esse caminho 
informativo deixa a desejar. Acredita-se que é necessário um trabalho efetivo 
de orientação dos docentes dessas boas práticas, até que estas sejam 
compreendidas e executadas com zelo e observância em qualquer fase da sua 
trajetória, agora enquanto discentes e posteriormente como profissionais. 
DESCRITORES: Biossegurança. Contaminação. Serviços de saúde. 

 
PR19- HANSENÍASE: O ENTENDIMENTO DE UMA COMUNIDADE DE ALTA 
VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE PORTO NACIONAL – TO 
SOBRE A DOENÇA 

Inês Cristina Brito da Costa, Flávia Lacerda Rodrigues Azevedo, Andriele 
Gasparetto. 
 
INTRODUÇÃO: A Hanseníase, conhecida popularmente como lepra, é uma 
doença que tem como agente causador o Mycobaterium leprae, também 
chamado de Bacilo de Hansen. É uma doença infectocontagiosa de caráter 
crônico, curável e de progressão demorada. É uma doença muito incidente em 
países subdesenvolvidos, de caráter crônico, onde é necessário um contato 
íntimo e prolongado com portadores da doença. Manifesta-se com perda da 
sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, diminuição ou abolição da sudorese local 
e acometimento nervoso periférico. Hoje, a Hanseníase no Brasil é uma 
doença de difícil contenção. Foram registrados mais de duzentos mil casos 
novos no mundo no ano de 2012, o que mobiliza o poder público a trabalhar 
para seu controle. OBJETIVO: Identificar o entendimento sobre a Hanseníase 

em uma comunidade sob alta vulnerabilidade social na cidade de Porto 
Nacional – TO. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter 

quantitativo e delineamento transversal com levantamento de dados a cerca da 
informação sobre Hanseníase em famílias sob vulnerabilidade social, indicada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através de um instrumento previamente 
validado para a coleta de dados. A população abrangerá 150 famílias que 
moram na micro-área sob vulnerabilidade social, escolhidas pelo agente 
comunitário de saúde (ACS) na cidade de Porto Nacional – TO. O estudo se 
terá início nos domicílios das famílias com o acompanhamento do ACS a partir 
da primeira casa da micro-área mais próxima da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e serão visitadas cada casa, lado a lado, até fechar a metade das 
famílias. Farão parte da pesquisa 150 famílias que moram em uma micro-área 
sob vulnerabilidade social na cidade de Porto Nacional - TO por um período 
igual ou superior a quatro meses. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se 
encontrar uma comunidade que não conhece a Hanseníase com seu próprio 
nome, sinais e sintomas e como se dá o acesso ao Sistema Único de Saúde. 
Pretende-se que os resultados encontrados sejam posteriormente publicados 
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em congressos e eventos, além de entregue na própria Secretaria de Saúde, 
visando o valor do diagnóstico precoce da Hanseníase, a partir da contribuição 
para a capacitação dos profissionais de saúde e conscientização da população 
nas áreas de risco.  
DESCRITORES:  Lepra. Vulnerabilidade social. Atenção Básica. Saúde Pública 
 
PR20- FATORES QUE INFLUENCIAM NA BAIXA PROCURA DO  EXAME 
DE PRÓSTATA ATRAVÉS DE PALPAÇÃO RETAL EM ADULTOS 
Isabella Sousa  Rocha, Bárbara Mota Oliveira, Isabella da Costa Silva, João 
Carlos Costa, Rafaela Ruth Silva Sousa, Rodrigo Ribeiro dos Santos Andrade, 
Guilherme Vaz Burns   
 
 INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum 

em todo o mundo , afetando cerca de 14% dos homens. Nesse sentido, é 
importante a realização do  exame de toque retal, uma das formas de 
rastreamento para o câncer de próstata, já que é um procedimento eficaz e de  
baixo custo que permite avaliar anormalidades no  tamanho, formato e 
consistência da próstata. No entanto, muitas vezes é visto de forma 
preconceituosa por  falta de informação, constrangimento ou  medo. Assim, a 
dificuldade na adesão a exames de  palpação retal apontam para a 
necessidade contínua de ações educativas em saúde sobre a importância do 
procedimento. OBJETIVO: O presente estudo objetiva analisar os fatores que 
influenciam a recusa na procura do médico  para realização do exame de 
próstata, através da palpação retal, com abordagem quantitativa. MÉTODOS: 
A amostra de estudo consistirá em funcionários do sexo masculino do Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos da cidade de Porto Nacional, 
totalizando-se uma população de 50 homens acima de 30 anos a serem 
interrogados. Essa amostra será posta em análise após uma coleta minuciosa 
de dados, por meio de questionários. RESULTADOS ESPERADOS: A partir da 

entrevista, poderemos concluir os principais motivos que levam ao receio da  
realização do exame de toque retal, baseando-se na simbologia preconcebida 
que, segundo eles, infringe sua masculinidade, podendo causar grande 
incômodo. No entanto, tal exame é de suma importância diagnóstica, como  foi 
supracitado. Nessa perspectiva, será cabível a busca de estratégias para que 
os profissionais da saúde possam passar seu conhecimento e orientar os 
pacientes a partir do que foi relatado em entrevista.  
DESCRITORES: Próstata. Urologia. Homens. 

 
PR21- RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA MEDICINA E O USO CONSTANTE 
DO CELULAR. 
Lara Inês Martins Dantas, Daiany Pereira de Castro, Jessica Fernanda Ferreira 
Martins, Patrícia Vieira Pires, Larissa Jácome Barros Silvestre 
 
INTRODUÇÃO: O uso de tecnologias, com seus mais variados recursos, estão 

cada vez mais disseminados, tanto por médicos quanto por pacientes. As 
funcionalidades de aplicativos móveis, por exemplo, podem tanto auxiliar o 
médico na realização de cálculos de dose de medicamento, por exemplo, 
quanto tornar o atendimento ao paciente menos humanizado, mecânico e mais 
distante.Sabe-se que relações interpessoais desfavoráveis, dificultam o 
trabalho em equipe e na área da saúde, isso interfere principalmente no 
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cuidado prestado ao paciente. Tendo em vista a carência de pesquisas sobre o 
atendimento hospitalar e as relações interpessoais nesse meio, associados 
com o uso do celular, faz se necessário um estudo sobre essa temática, como 
uma medida de intervenção futura para melhorar a relação entre médico e 
paciente, de forma que o uso da tecnologia não interfira negativamente no 
atendimento ao paciente,nem na relação interpessoal da equipe de saúde no 
ambiente hospitalar. OBJETIVOS: O presente estudo busca analisar os efeitos 

tanto negativos quanto positivos do de aplicativos móveis, na relação médico-
paciente e entre a equipe multiprofissional. MÉTODOS: Será elaborado e 

aplicado um questionário tanto para acadêmicos de semiologia, como para 
seus professores médicos do ITPAC PORTO e seus respectivos pacientes, a 
fim de aferir a percepção tanto dos médicos quanto dos pacientes e acdemicos 
sobre o uso de smartphones durante uma consulta médica. RESULTADOS 
ESPERADOS: espera-se identificar a frequência do uso de celular no ambiente 
hospitalar, seus riscos e benefícios, além de, a partir disso, esclarecer as 
pessoas envolvidas na área da saúde e aos pacientes o quanto isso pode estar 
afetando a sua forma de convívio em equipe, de forma a alertá-los a modificar 
condutas que podem ser prejudiciais na prática profissional.  
DESCRITORES: Smartphones, relação médico-paciente, saúde. 

 
PR22- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE 
PORTO NACIONAL – TO, NO PERÍODO DE 2014 A 2018 
Albério Batista de Oliveira, Victoria Lourenço Tkatch, Carolina Oliveira Lessa, 
Marina Santos Menezes, Maria Eduarda Farias Lima Jácomo, Felipe Camargo 
Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é um importante problema de saúde pública, 

principalmente em países em desenvolvimento. É uma doença de notificação 
obrigatória de alta importância clínica e é um grave problema de saúde pública 
no município de Porto Nacional-TO, que é considerado uma região endêmica. 
Porém, estima-se que somente 1/3 dos doentes sejam notificados e que, 
dentre esses, muitos fazem tratamento irregular ou o abandonam, aumentando 
o impacto da doença. OBJETIVOS: O trabalho busca descrever o perfil 

epidemiológico da população com diagnóstico de hanseníase, no município de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, Brasil, no período de 2014 a 2018. 
 MÉTODOS: Trata-se de um estudo retrospectivo, que utilizará os dados de 
notificações de casos de hanseníase dos anos de 2014 a 2018 da Secretaria 
Municipal de Saúde da cidade de Porto Nacional-TO. RESULTADOS 
ESPERADOS: Almeja-se descrever o número total de registros dos casos da 

doença dentro do período analisado, a média de casos novos por ano e obter a 
média anual de taxa de incidência do município (casos/habitantes), analisando 
se houve algum ano com maior número de notificações. Quanto as detecções 
dos casos, espera-se analisar as porcentagens de descobertas de novos 
doentes feitos através de encaminhamentos ou por demanda espontânea. A 
quantidade de pacientes que obtiveram cura, a distribuição dos casos por 
gênero, o local de moradia dos doentes, cor do paciente e formas clínicas da 
doença são dados que pretende-se demonstrar por análises percentuais. A 
distribuição etária da doença, escolaridade dos pacientes, números de doentes 
com as classes multibacilar e paucibacilar, graus de incapacidade dos doentes, 
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número de lesões e esquemas terapêuticos utilizados também serão 
analisados.  
DESCRITORES: Hanseníase. Epidemiologia. Notificações.  

 
 
PR23- CÂNCER DE MAMA EM MULHERES JOVENS FORA DO GRUPO DE 
RISCO NO TOCANTINS  

Maria Eduarda Nunes da Silva, Dândara Rocha da Silva, Danilo Vicente 
Gomes, Juliana Ferreira Macedo, Paula Wagner, Nataly Mota Antunes de 
Oliveira, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma; 
segundo dados do INCA, há um aumento de 28,1% de casos ao ano no Brasil. 
Dados alarmantes para a saúde pública, e que por isso, estabelece protocolos 
de rastreamento, como uma das medidas de prevenção. Esse rastreamento 
inclui avaliação médica e mamografia principalmente em mulheres acima de 40 
anos, pois é faixa etária mais prevalente para a doença. O que não implica em 
negligenciar o câncer de mama antes dessa faixa etária, pois por ter baixa 
suspeita, ocorre a ausência de exames das mamas em consultas ginecológicas 
e consequentemente um diagnóstico tardio. O objetivo do diagnóstico precoce 
é identificar pessoas com sinais e sintomas iniciais da doença, primando pela 
qualidade e pela garantia da assistência em todas as etapas da linha de 
cuidado da doença, portanto, é uma estratégia que possibilita terapias mais 
simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do 
câncer. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é analisar a incidência de 
câncer de mama em mulheres que ainda não atingiram a idade pré-
estabelecida para o rastreamento, no estado do Tocantins. METODOLOGIA: A 
metodologia utilizada implica buscar em plataforma de dados do ministério da 
saúde registros incidência de câncer de mama em mulheres com idade abaixo 
de 40 anos, no estado do Tocantins. RESULTADOS ESPERADOS: O 

resultado previsto é obter a estimativa de quantas mulheres com menos de 40 
anos de idade e residentes do estado do Tocantins desenvolveram câncer de 
mama, direcionado ao fato de que esse grupo não é considerado de risco.  
DESCRITORES: Neoplasias da mama. Programas de rastreamento. Grupos 

etários. 
  
PR24- ÍNDICE DE AUTOMUTILAÇÃO EM PACIENTES DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE PORTO NACIONAL-TO, EM 2018 

Ana Luisa Borba Correia, Aurelio Sousa Carvalho, Gabriella Silva Andrade, 
Graziela de Araujo Freitas, Marlla Christina Ribeiro Gomes, Vinícius Melo dos 
Santos Costa, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: Automutilar-se consiste em praticar agressividade contra si. 

 Cortar os braços, pernas, queimar-se são alguns exemplos desse distúrbio, 
que pode ter várias causas como transtornos obsessivos, quadros depressivos 
ou o que chamamos de Transtorno de Personalidade Borderline, caracterizado 
pela impulsividade. Partindo-se do pressuposto de que se trata de um assunto 
relevante socialmente, evidenciado na mídia nacional e internacional, no século 
XXI, resolveu-se investigar como essa temática vem sendo refletida, também, 
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na cidade de Porto Nacional, no Estado do Tocantins. OBJETIVO: Pretende-se 

nessa pesquisa identificar o número de casos de automutilação em pacientes 
do Centro de Atenção Psicossocial –CAPS -, de Porto Nacional -TO, em 2018. 
METODOLOGIA: A coleta das informações dar-se-á por meio dos prontuários 
dos pacientes, realizando a tabulação dos dados objetivos e a análise das 
informações de caráter subjetivo. RESULTADOS ESPERADOS: Descobrir a 
proporção de automutilações em crianças, jovens e adultos, assim como os 
motivos que os levaram a praticar tal ato.  
DESCRITORES: Automutilação. Transtornos mentais. Borderline 

  
PR25- ABORDAGEM CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DAS FERIDAS 
COMPLEXAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL.  
Sanderson Rodrigo do Nascimento Raiol, Daniel Ximenes de Aguiar, Jonas 
Eraldo de Lima Junior. 
 
INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento dos centros urbanos e os avanços 
técnicocientíficos, principalmente na área da saúde, tivemos um aumento da 
expectativa de vida e melhor qualidade de vida para população em geral. 
Atualmente, o grande desafio para da sociedade contemporânea é o controle 
de doenças crônicas como: diabetes mellitos, neoplasias, cardiopatias, 
hipertensão arterial sistêmica, entre outras. Essas doenças favorecem o 
aumento da prevalência das feridas complexas e dificultam o processo de 
cicatrização tecidual. O trauma, também se encontra como um dos principais 
fatores de desenvolvimento das feridas graves, se tornando um tratamento 
complexo e prolongado.  O tratamento das feridas complexas é um desafio 
para os profissionais da saúde. As feridas complexas possuem etiologias 
diversas com apresentação clinica multiforme de prevalência em diferentes 
culturas, raças e tratamento distinto em diferentes períodos históricos. É 
definida como uma patologia que promove destruição do tegumento cutâneo, 
que promove disfunção tecidual de revestimento, causada pela ruptura das 
estruturas.  São divididas em simples, quando a cicatrização fecha com 
processo biológico normal, ou complexo, quando isso não acontece. 
OBJETIVO: Identificar as abordagens cirúrgicas no tratamento das feridas 

complexas realizadas no Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), assim 
como, avaliar e classificar os tipos de feridas, estimar e enumerar os possíveis 
agentes etiológico, avaliar as complicações cirúrgicas e registrar aspectos 
epidemiológicos das feridas complexas. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de caráter transversal, descritivo de abordagem quantitativa com 
avaliação dos prontuários dos atendimentos prestados de pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico das feridas complexas no Hospital Regional 
de Porto Nacional no período de 2015 a 2018. Será realizada uma busca ativa 
e, os prontuários que preencherem os critérios de inclusão, serão avaliados 
pelos pesquisadores. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se descrever o 
perfil cirúrgico dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico das feridas 
complexas no HRPN, assim como, avaliar as principais técnicas cirúrgicas 
empregadas, quantidade de procedimentos realizados, conduta cirúrgica, 
comorbidades envolvidas, a demanda do serviço e as vantagens para o 
paciente em realizar o procedimento cirúrgico precoce. Dessa maneira, 
pretende-se encontrar um número expressivo de procedimentos cirúrgicos, 
respectivamente como: desbridamento cirúrgico, enxerto de pele (isolados ou 
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associados à terapia por pressão negativa) e retalhos. Cirurgias realizadas com 
predomínio em pacientes na faixa etária de adultos jovens do sexo masculino e 
com maior incidência de feridas complexas em topografia nos membros 
inferiores.  
DESCRITORES: Retalhos cirúrgicos. Enxerto de pele. Ferimentos e lesões.  

  
PR26- POLUIÇÃO INTRADOMICILAR E DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA: EXPOSIÇÃO A FUMAÇA DE FOGÃO A LENHA E 
IMPACTO NA SAÚDE DA POPULAÇÃO FEMININA DA CIDADE DE PORTO 
NACIONAL E MUNICÍPIOS ADJACENTES 
Mateus Gomes da Silva Filho, Astério Souza Magalhães Filho 
 
INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade globalmente conhecidas. No 
quadro clínico o paciente geralmente evolui com tosse, dispneia e catarro, 
sendo indispensável no diagnóstico a correlação com a presença de obstrução 
do fluxo aéreo detectado na espirometria. Dentre os principais fatores de riscos 
temos o tabagismo atual ou prévio e exposição à fumaça de fogão a lenha, nos 
países em desenvolvimento agregado a lenha é notável a presença de outros 
tipos de biomassa tais como carvão vegetal, esterco de animais e restos de 
lavoura, materiais utilizados com distintas finalidades, como aquecimento de 
ambientes e cocção de alimentos em fogões rústicos. Dentre as estratégias 
para minimizar o impacto negativo da morbidade, soergue a educação em 
saúde, com caráter de prevenção e de promoção da saúde, aliado a processos 
de reabilitação pulmonar, diagnóstico preciso da doença primária e apoio 
biopsicossocial. OBJETIVO: Conhecer o impacto do fogão a lenha no 
surgimento da DPOC na população de Porto Nacional - TO e municípios 
adjacentes. Ademais, disseminar informações a respeito dos fatores de risco e 
da própria doença por meio de educação em saúde. MÉTODO: Pesquisa 

descritiva, por meio de análise documental, sendo estes, prontuários de 
pacientes do sexo feminino portadoras de DPOC atendidas no Hospital 
Regional de Porto Nacional – TO, ademais serão utilizadas informações 
pertinentes da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional. Serão 
incluídas na pesquisa, mulheres diagnosticadas com DPOC, devidamente 
registradas no Hospital Regional de Porto Nacional, no lapso temporal de 2 
anos. Ademais, informações pertencentes ao grupo estudado proveniente da 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional. Como critério de exclusão, 
mulheres admitidas no Hospital Regional de Porto Nacional em um período 
anterior a 2 anos, dados de pessoas que foram a óbito também serão 
dispensados assim como fichas incompletas e preenchidas inadequadamente. 
A pesquisa iniciará após autorização Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Nacional e cumprimento do protocolo hospitalar de produção científica, com 
assinatura do termo de compromisso, carta de anuência, termo de liberação 
para coleta de dados e termo de autorização para divulgação dos resultados da 
pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: Conhecer a necessidade de saúde da 
população feminina enquanto a fragilidade decorrente da exposição ao fogão a 
lenha e consequente DPOC. Promover educação em saúde que alcance as 
áreas de maior vulnerabilidade na cidade de Porto Nacional e municípios 
adjacentes, a disseminar informação a respeito do tema. 
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DESCRITORES: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Fogão a 

lenha. Educação e saúde. 
 
 
PR27- SIMULADOR DE PELE HUMANA PARA PRÁTICA DE TÉCNICAS 
CIRÚRGICAS 
Anízio Goveia Justino, Alan Oliveira Pereira, Inara Correia da Costa Morais 
Venturoso, Danilo Daud, Guilherme Vaz Burns 
 
INTRODUÇÃO: Com o imenso avanço tecnológico e científico nos últimos 
tempos surgem inúmeras situações de conflitos vivenciados e discutidos 
cotidianamente. Nesse contexto, ganha espaço a bioética e a ética animal. O 
uso de animais para pesquisas científicas vem sendo feito desde a antiguidade. 
A bioética também evoluiu com o passar do tempo. A Inglaterra foi um dos 
países pioneiros em leis que protegiam animais. No Brasil a primeira vez que 
se documentou algo a respeito da proteção animal foi em 1886, no Código de 
Posturas do Município de São Paulo. Devido ao crescente debate bioético em 
relação aos animais que são utilizados em treinamentos como modelos 
biológicos, foram introduzidos modelos alternativos como: peças de origem 
animal e simuladores, os quais são desenvolvidos e introduzidos nas aulas 
práticas de técnicas cirúrgicas, na tentativa de contribuir com a manutenção ou 
melhora da qualidade do ensino, proporcionando aos estudantes a 
amplificação de suas habilidades e conhecimentos. OBJETIVO: Realizar o 

desenvolvimento de pele, tecido adiposo e tecido muscular artificial para 
treinamento de técnicas de suturas e simular acesso cirúrgico às cavidades 
corporais, visando contribuir com a redução da utilização de materiais 
biológicos e animais vivos em aulas práticas em escolas de medicina. 
MÉTODOS: Esta pesquisa é de caráter experimental determinando-se como 
objetos de estudo a preparação de peças que simule as características da pele 
humana preparada para procedimentos cirúrgicos. Será realizada no 
Laboratório de TÉCNICA CIRÚRGICA da Faculdade Presidente Antônio 
Carlos, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional. Para 
realização deste trabalho será utilizada como matéria-prima a base de silicone 
do fabricante Smoonth-On (ECOFLEX) e distribuído no Brasil pela empresa 
Polisil Indústria e Comercio de Silicone LTDA. localizada na Rua Ribeirão 
Branco, 102 - Água Rasa, São Paulo - SP, 03188-050. RESULTADOS 
ESPERADOS: Desenvolver dentro da própria instituição de ensino, 

ITPAC/PORTO, simuladores de pele, músculo e tecidos subcutâneos de 
silicone, para treinamentos de suturas e cirurgias realizadas por acadêmicos de 
medicina, possibilitando-os maior tempo de treinamento e aperfeiçoamento das 
técnicas cirúrgicas e contribuindo com os fatores éticos através da diminuição 
do uso de animais vivos por modelos alternativos mais acessíveis, sem causar 
prejuízo na aprendizagem final dos estudantes. Além de proporcionar redução 
de gasto institucional na manutenção dos animais no biotério, já que esses 
para serem utilizados em pesquisas científicas necessitam estar em melhores 
condições de saúde e higiene possível. 
DESCRITORES: Simulador. Artificial. Bioética 
 
PR28- PERSPECTIVA ÉTNICO-RACIAL NA COMPREENSÃO DA EPIDEMIA 
DOS PORTADORES DE HIV/AIDS NO ESTADO DO TOCANTINS.  
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Daiane Morais Silva, Marina Mazon de Lima, Pâmela Christinny Fernandes 
Viêra, Rafaela Ruth Silva Sousa, Rebeca Gonçalves Costa, Tássia Kenya 
Pereira Da Silva Melo, Felipe Camargo Munhoz.  
 
INTRODUÇÃO: Segundo os princípios e diretrizes da Atenção Básica de 

Saúde, o objetivo fundamental da Federação consiste em promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de 
discriminação. Nesse sentido, é de extrema importância verificar a influência 
étnico-racial como dado epidemiológico para auxílio nas informações sobre o 
HIV no estado do Tocantins, uma vez que a taxa de detecção de AIDS no 
Tocantins aumentou 3,9% entre os anos de 2006 e 2016. OBJETIVOS: Este 

projeto tem como objetivo obter e analisar os dados epidemiológicos de 
portadores de HIV no estado do Tocantins, e relacioná-los com aspectos 
étnicos-raciais, para identificar quais grupos mais acometidos pela IST 
(Infecção Sexualmente Transmissível), com finalidades comparativas. 
MÉTODOS: Será utilizado dados comparativos fornecidos pelo SINAN no ano 
de 2006 até 2016, tendo como fonte Ministério da Saúde e departamento de 
vigilância, prevenção e controle de IST’s, sendo avaliados critérios quantitativos 
e qualitativos. RESULTADOS ESPERADOS: Pretende-se, com o presente 

estudo, encontrar resultados que mostrem qual grupo étnico-racial é mais 
acometido pelo HIV/AIDS e, a partir dessa informação, trazer uma reflexão dos 
outros fatores sociais que possam estar favorecendo essa prevalência no 
estado do Tocantins.  
DESCRITORES: Vírus da AIDS. Grupo Étnico. Epidemiologia.  
 
 
PR29- O USO DE ENTORPECENTES POR ESTUDANTES DE MEDICINA AO 
LONGO DO CURSO. 
Carolina Silva Guerreiro, Ana Raquel Ferro da Silva; Bárbara Mota Oliveira; 
Márcia Beatriz Franco Sousa; Paula Gomes da Silva; Rodrigo Ribeiro dos 
Santos Andrade; Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O uso de entorpecentes no público universitário é uma 

realidade cotidiana e recorrente, principalmente entre os universitários de 
medicina, os quais relatam serem apresentados às substâncias ilícitas durante 
a sua permanência na faculdade. Durante os seis anos de curso, o uso 
aumenta periodicamente devido a razões variadas, como, por exemplo, por 
curiosidade, por influência dos amigos, para se divertir em festas e até mesmo 
como uma forma de escapismo nos momentos de estresse ou tristeza. Por se 
tratar de opções práticas e rápidas para o alívio da pressão diária da vida 
acadêmica, é comum que os alucinógenos sejam populares entre as 
comunidades estudantis, sobretudo como forma de lazer. OBJETIVO: O 
presente projeto tem como objetivo investigar o uso de entorpecentes pelos 
estudantes de medicina. Pretende-se, dessa forma, analisar a relação entre o 
nível de estresse do curso, que aumenta conforme o avanço dos períodos, com 
o consumo de substâncias ilícitas. MÉTODOS: A amostra de estudo consistirá 

em alunos do primeiro ao décimo período do curso de medicina do Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos da cidade de Porto Nacional, sendo 
selecionados 20 acadêmicos de cada período. Totaliza-se, assim, uma 
população de 200 alunos na pesquisa. A amostra estudada será posta em 
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análise após uma coleta minuciosa de dados, por meio de questionários, de 
forma a identificar e mapear a ocorrência do uso de entorpecentes por esses 
estudantes ao longo do curso. RESULTADOS ESPERADOS: Com a realização 

da coleta de dados sobre o uso precoce de entorpecentes pelos estudantes de 
medicina, a expectativa é de que, no decorrer do curso, a ocorrência do uso de 
substâncias ilícitas aumenta consideravelmente. 
DESCRITORES: Entorpecentes. Estudantes. Medicina. 

 
PR30- PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ACADÊMICOS DE 
MEDICINA 
Gabriel Rodrigues Miranda, Camilla da Rocha Rezende Vasconcelos, 
Guilherme Vaz Burns 
 
INTRODUÇÃO: Conhecida como síndrome do esgotamento profissional, a 
Síndrome de Burnout (SB) pode ser traduzida por “aquilo que deixou de 
funcionar por exaustão de energia”. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a SB é uma das principais doenças ocidentais da atualidade. Seus 
sintomas mais característicos são a exaustão emocional e o distanciamento 
afetivo. A exaustão pode estar presente em diversos outros transtornos 
mentais, porém é na SB que toda estafa física, mental e emocional estão 
relacionadas com o trabalho. De maneira geral, a SB caracteriza-se por três 
dimensões: exaustão emocional, despersonalização elevada e baixa realização 
profissional. Estatisticamente, apresenta grande incidência sobre os 
profissionais da saúde, e na maioria dos casos está relacionada com insônia, 
aumento do uso de álcool e drogas, diminuição da qualidade de vida e 
dificuldade em construir relacionamentos pessoais. Dentre os fatores que 
podem estar relacionados ao surgimento da doença, destacam-se as más 
condições de trabalho; as dificuldades para lidar com frustrações; e o 
individualismo crescente. Muito embora os estudos não sejam considerados 
como um trabalho propriamente dito, a SB é observada entre os estudantes de 
medicina de forma crescente, principalmente naqueles que cursam o internato, 
uma vez que estes já realizam práticas profissionais. OBJETIVO: Investigar a 
manifestação da Síndrome de Burnout entre os acadêmicos de medicina do 
ITPAC PORTO NACIONAL, bem como a relação da mesma com os períodos 
do curso. MÉTODO: A realização da pesquisa será feita mediante aplicação 

questionário adaptado Maslach Burnout Inventory (MBI-adaptado) e aplicação 
do Protocolo de Trabalho. Após a coleta dos dados, será realizada análise, 
comparação e correlação dos mesmos por meio do Microsoft Excel. Os dados 
obtidos serão projetados em gráficos e tabelas, possibilitando a compreensão 
clara e objetiva dos resultados da pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: 
Espera-se com esta pesquisa visualizar a prevalência da Síndrome de Burnout 
nos estudantes de medicina do ITPAC-PORTO NACIONAL, bem como traçar 
seu perfil.  
DESCRITORES: Burnout. Esgotamento Profissional. Saúde Mental. 

 
 
 
 
 
 



 

 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISÕES DE 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
RL1- USO DO PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA E DIAGNÓSTICO DE 
PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA NO PRONTO 
ATENDIMENTO  

Brunna Vitória Gouveia Prado, Alana Maria Sousa Correia, Elielson Rodrigues 
Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Márcia Beatriz Franco Sousa, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel. 
  
INTRODUÇÃO: Nas salas de emergência, as queixas de Dor Torácica (DT) 

correspondem de 5 a 10% dos atendimentos. Destes, 15 a 25% dos pacientes 
estão de fato com algum tipo de Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Nos 
casos de Infarto Agudo do Miocárdio, 45% dos óbitos ocorrem na primeira hora 
e 80% dos pacientes, nas primeiras 24 horas. Uma das maiores dificuldades do 
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pronto atendimento é estabelecer uma estratégia ágil e ao mesmo tempo eficaz 
de identificação de pacientes de alto risco. A avaliação de pacientes com dor 
torácica feita subjetivamente pode acarretar péssimo prognóstico e o Protocolo 
de Dor Torácica tem como intuito otimizar o atendimento e melhorar o manejo 
do paciente com SCA no pronto atendimento. OBJETIVO: Avaliar abordagens 

que fizeram o uso do Protocolo de Dor Torácica e a evolução dos pacientes 
diagnosticados, através deste, com Síndrome Coronariana Aguda. MÉTODOS: 

Para a elaboração da pesquisa e seleção dos conteúdos envolvidos, foram 
utilizadas as plataformas: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura 
Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e 
Análise de Literatura Médica (MEDLINE) por meio dos descritores: Dor 
Torácica; Emergência; Pronto Atendimento; Protocolo e Síndrome Coronariana 
Aguda, combinadas entre si. Foram encontrados 167 artigos na pesquisa 
inicial. Foi utilizado como critério de inclusão artigos publicados entre 2005 e 
2015, que tratavam especificamente sobre abordagem emergencial de 
pacientes com DT, que demonstravam com estudos os benefícios da utilização 
do Protocolo em contrapartida ao atendimento médico subjetivo, bem como, o 
prognóstico de pacientes diagnosticados rapidamente com Síndrome 
Coronariana Aguda. REVISÃO LITERÁRIA: Dentre os dezesseis artigos 

selecionados, três são sobre uso do Protocolo da Dor Torácica em salas de 
emergência. Pronto atendimento de pacientes com SCA são abordados em 
quatro artigos. Dois são relatos de casos clínicos, quatro são pesquisas 
qualitativas e três pesquisas quantitativas. CONCLUSÃO: A aplicação do 

Protocolo de Dor Torácica direciona o atendimento do paciente e reduz as 
taxas de mortalidade nas primeiras doze horas. Ao utilizar o protocolo, 
realizando o eletrocardiograma em até dez minutos e analisando 
criteriosamente as características da dor, há possibilidade de transferir 
precocemente o paciente com Síndrome Coronariana Aguda para a unidade 
coronariana responsável, aumentando a chance de sobrevida e possibilitando 
um melhor prognóstico. 
DESCRITORES: “Dor Torácica”; “Emergência”; “Pronto Atendimento”; 

“Protocolo”, “Síndrome Coronariana Aguda”. 
 
RL2- IMPACTO DA CRIANÇA AUTISTA NA DINÂMICA FAMILIAR 
Sabrina Carvalho Ribeiro; Daiany Pereira de Castro; Jéssica Fernanda Ferreira 
Martins; Lara Inês Martins Dantas; Dhiécyka Carvalho Silva, Camilla Bandeira 
Oliveira Coelho; Bruno de Oliveira Araújo Sousa 
 
INTRODUÇÃO: O autismo na infância é uma inquietude global de 

desenvolvimento que, por definição, envolve alterações severas e precoces 
nas áreas de socialização, comunicação e cognição. Os quadros resultantes 
são, em geral, severos e persistentes, com grandes variações individuais. 
Dessa forma, seu impacto nas famílias não é desprezível. Por outro lado, a 
intervenção dirigida a crianças autistas precisa ser intensiva, abrangente e 
duradoura. Isso leva à consideração de que a participação das famílias nesse 
processo deveria ser um foco sistemático dos estudos e propostas de 
intervenção envolvendo crianças autistas. OBJETIVOS: Apresentar uma 
abordagem visando o impacto dos estudos que envolvem famílias de crianças 
autistas. METODOLOGIA: Desenvolvida através de um levantamento de 
dados bibliográfico RESULTADOS: Esse levantamento evidencia que o 
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número de estudos envolvendo as famílias de crianças autistas não 
corresponde ao que seria esperado, quando se considera o impacto da criança 
autista na dinâmica familiar ou a importância da participação familiar para o 
diagnóstico e os processos de intervenção e educação. CONCLUSÃO: É 
inegável a importância do estudo sobre a necessidade de ajudar as crianças 
autistas a terem um melhor desenvolvimento na dinâmica familiar.  
DESCRITORES: Autismo; Autismo Infantil; Síndrome de Kanner. 

 
RL3- IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE E RELAÇÃO PROFISSIONAL-
PACIENTE NA ODONTOLOGIA  
Sarah Barbosa de Carvalho; Valceli Miguel Costa; Tiago Rodrigues Marinelli; 
Carllini Barroso Vicentini 
 
INTRODUÇÃO: A busca pelos padrões de beleza e perfeição das formas e 
dimensões dento-faciais, tem proporcionado uma supervalorização da 
aparência em cada indivíduo, isso porque a mídia tem insistido na busca pelo 
corpo perfeito e sorriso harmonioso. Com o grande avanço das tecnologias, 
inovações em procedimentos estéticos e a busca pela perfeição, é notório a 
necessidade de se estabelecer uma boa relação profissional- paciente. O 
paciente deseja ser ouvido, ainda que vá em busca do profissional já decidido 
do que queira fazer, também almeja ser tratado com uma pessoa. O paciente 
vai em busca não somente de um procedimento, mas também da melhoria 
para sua qualidade de vida e não apenas com uma doença ou procedimento a 
ser realizado. Uma anamnese de qualidade é muito importante para o 
diagnóstico correto, indicação adequada de exames complementares, 
elaboração precisa de um plano de tratamento e para o estabelecimento de 
uma saudável relação profissional- paciente, além de garantir maior segurança 
aos procedimentos. OBJETIVO: Por meio de revisão de literatura e análise de 
alguns formulários de anamnese, este trabalho objetiva mostrar a importância 
de uma anamnese adequada na relação profissional-paciente em busca de um 
diagnóstico preciso. METODOLOGIA: Revisão de literatura nas bases 

PUBMED, LILACS e SCIELO e análise de formulários de anamnese 
disponíveis para acesso público na internet. REVISÃO LITERÁRIA: A partir da 

comparação entre os métodos de exame clínico dos pacientes, foi possível 
verificar que a maioria dos profissionais de odontologia utilizam o método 
completo (exaustivo) de anamnese, que representa por si a causa principal de 
dificuldade de diagnóstico e inadequada relação profissional paciente. O 
método clínico de entrevista que valoriza a individualidade e considera as 
expectativas e impressões dos pacientes acerca dos seus problemas de saúde 
tem se mostrado com desfechos favoráveis no tratamento odontológico. 
CONCLUSÃO: Conhecer bem o paciente através de um anamnese adequada, 

corresponde ao passo inicial para a construção de uma relação profissional-
paciente com empatia, confiança, segurança e eficiência.  
DESCRITORES: Anamnese. Profissional. Paciente  

 
RL4- A IMPORTÂNCIA DA CONDUTA APROPRIADA EM CASOS DE 
TRAUMA PEDIÁTRICO 
Alana Maria Sousa Correia, Márcia Beatriz Franco Sousa, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Laryssa Silva de Melo, Elielson Rodrigues Silva Junior, Moniki 
de Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, as lesões traumáticas tem sido 
responsáveis por grande parte dos casos de invalidez e mortalidade no Brasil. 
Diante disso, tem-se a necessidade de estudos voltados para a prevenção e 
promoção de saúde em se tratando de pacientes que sofreram 
politraumatismos. As crianças estão entre o grupo de indivíduos diretamente 
acometidos por situações traumáticas devido, entre outros fatores, à sua 
imaturidade e a curiosidade acerca da vida. OBJETIVO: Esse estudo tem 
como principal objetivo analisar, por meio de uma revisão sistemática de 
literatura, a importância de se ter uma conduta apropriada no atendimento de 
crianças traumatizadas. MÉTODOS: Para a realização desse estudo, foram 

utilizadas as plataformas digitais MedLine, Scielo e Google Acadêmico, onde, 
por meio dos descritores da saúde  “trauma”, “criança” e “conduta”, foram 
encontrados inicialmente 69 artigos.  Foram considerados como critérios de 
inclusão, a língua portuguesa e a data de publicação entre os anos de 2005 e 
2018 e como critérios de exclusão, o foco em pacientes que não estavam na 
faixa etária considerada pediátrica, e a abordagem psicológica desses traumas, 
analisando- se assim 6 artigos. RESULTADOS: Entre os artigos analisados, 3 
eram de caráter quantitativo e 3 de caráter qualitativo. Foi possível classifica-
los também quanto a abordagem, em que 2 artigos traziam diretamente a 
importância da conduta apropriada, 3 abordavam os fatores associados aos 
traumas pediátricos e 1 analisava as características peculiares desses 
atendimentos. CONCLUSÃO: Pôde-se concluir, portanto, que o trauma 

pediátrico apresenta grande relevância dentro da saúde pública, e que a 
conduta a ser tomada pode garantir a sobrevida do paciente, além de poder 
também minimizar as sequelas deixadas pelo trauma.  Dessa forma, pode se 
concluir também que há uma necessidade de maior formação dos profissionais 
para que estes entendam e atendam as particularidades e especificidades da 
população pediátrica.  
DESCRITORES: Criança. Trauma. Conduta.  
 
RL5- PNEUMATIZAÇÃO DO SEIO MAXILAR 
Mateus Henrique Silva Turibus, Lucas Rodrigues Lopes, Iroilton Dos Santos 
Neto, Amanda Borges Santos, Raiany Almeida Araújo,  Adevaldo Siriano 
Barbosa Junior,  José Lopes Soares Neto. 
 
INTRODUÇÃO: A pneumatização do seio maxilar está associada a alguns 

fatores físicos e fisiológicos, decorrente da perda de estruturas dentais na 
região posterior. Em decorrência disso, o mesmo se expande inferiormente, em 
detrimento da redução da resistência do tecido ósseo adjacente por ação 
gravitacional, onde resulta em uma reabsorção óssea, promovendo 
complicações na instalação de implantes dentários na maxila. Como 
consequência, não haverá espaço no osso suficiente para adequação do 
mesmo, pois com essa pneumatização há uma grande aproximação da 
cavidade oral com o seio. OBJETIVO: Discorrer sobre os principais motivos da 
pneumatização do seio maxilar. MÉTODO: Foram utilizadas os descritores: 

“seio maxilar”; “reabsorção óssea” e “reabilitação” na base de dados Google 
Acadêmico. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos entre os 
anos de 2010 a 2018. Por conter informações relevantes a serem adicionadas 
neste trabalho, foi selecionado um único artigo de 2005. Os artigos disponíveis 
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são completamente gratuitos. Artigos que não estavam relacionados com o 
tema, foram adicionados como critério de exclusão. REVISÃO LITERÁRIA: 
Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 14 
artigos. A pneumatização do seio maxilar interfere diretamente na colocação de 
implantes dentários, por ser um fator bastante preocupante, pois para 
reabilitação oral, há a necessidadea de uma quantidade mínima remanescente 
de osso, além de se tratar da maxila, que é um osso frágil. CONCLUSÃO: 

Através da análise crítica do conteúdo observado nos artigos, concluiu-se que 
a literatura consultada relata que a pneumatização do seio maxilar se dá 
através de perdas de elementos dentários na região posterior, e também por 
processo fisiológico, em que ocorre uma reabsorção óssea, tornando assim, 
um fator de contra indicação para reabilitação utilizando implantes dentários.   
DESCRITORES: SEIO MAXILAR. REABSORÇÃO ÓSSEA. REABILITAÇÃO. 

 
RL6- A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA 
RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO (RCIU) 
Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento 
 
INTRODUÇÃO: A restrição de crescimento intra uterino significa o não 
desenvolvimento completo do feto de acordo com o tamanho esperado para 
seu potencial genético. Isso interfere diretamente no prognóstico do paciente. 
Nesse contexto, o pré natal possui suma importância na preservação da 
integridade nas condições de saúde da mãe e do bebê, pois previne e detecta 
anormalidades maternas e fetais para que se ofereça a ambos menos riscos de 
uma possível irreversibilidade em patologias facilmente tratáveis se estudadas 
antecipadamente. OBJETIVO: Essa revisão de literatura possui o intuito de 

salientar os fatores envolvidos no surgimento da restrição de crescimento 
intrauterino(RCIU) e sua detecção precoce ou não diante de um 
acompanhamento pré natal, na qual possui uma importância significativa no 
prognóstico pregresso dos indivíduos afetados. MÉTODOS: Realizou-se uma 

revisão integrativa na base de dados Scielo, Pubmed e Bireme com artigos 
publicados de 2005 a 2018. Foram utilizados 15 artigos, dentre esses utilizou-
se 5,apresentando como critérios de inclusão artigos na íntegra, em português 
e inglês, dissertações e teses que falavam com exatidão sobre o tema. 
REVISÃO LITERÁRIA: O recém-nascido é pequeno para a idade gestacional 
(PIG), quando seu peso está abaixo do percentil 10 para a idade gestacional 
(Nattaglia e Lubchcmenco). Apesar disso, os PIG podem não ter caráter 
patológico, quando sua curva de crescimento é paralela à curva normal, ou 
seja, demonstra que são fetos com o desenvolvimento normal, só que de 
tamanho reduzido. A Restrição do Crescimento Intrauterino (CIR) é a principal 
causa de fetos PIG e está associada à alta taxa de morbimortalidade aumento 
da morbidade e mortalidade perinatal e fetal sendo reconhecida em 7% a 15% 
das gestações. E, apesar de serem limitadas as opções de tratamento intra 
útero, o diagnóstico pré-natal é essencial, pois os bebês que só tiveram o 
diagnóstico durante a gestação tem o risco quatro vezes maior de desfechos 
adversos. As principais causas de CIR são: alterações genéticas, infecções e 
insuficiência placentária. CONCLUSÃO: É fundamental para a avaliação 

diagnóstica da RCIU o acompanhamento precoce do desenvolvimento 
gestacional através do pré-natal. São fatores de risco para a RCIU: história 
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pregressa de RCIU ou de natimorto, uso de drogas, desnutrição materna, 
obesidade, estilismo, tabagismo, gestão múltipla, infecções maternas, pré-
eclâmpsia, entre outras. Particularidades físicas, avaliações de comorbidades, 
histórico de patologias gestacionais e exames complementares deverão estar 
presentes na avaliação. Diagnosticada a RCIU deverá ser fixada uma rede de 
suporte ao feto e a gestante para reduzir a taxa de mortalidade perinatal. 
DESCRITORES: “restrição de crescimento intrauterino”. “assistência pré-natal”. 

“Retardo do crescimento fetal”. 
 
RL7- ASPECTOS GENÉTICOS E IMUNOLÓGICOS DA PERIODONTITE 
AGRESSIVA 

Renata Marques Cardoso, Ana Júlia Nogueira Aires, Ludiane Gonçalves 
Nunes, Kárilla Laudessan Pereira Lemos Branquinho, Kelly Ferreira Lopes, 
Yellen Oliveira Cordeiro, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A periodontite agressiva (PA) é uma doença de destruição 
rápida do periodonto de sustentação que acomete pacientes sistemicamente 
saudáveis e tende a ter agregação familiar. O paciente pode apresentar 
quantidades de cálculo e biofilme dentais não compatíveis com a destruição 
tecidual, elevadas proporções dos periodonto patógenos Aggregatibacte 
actinomycetemcomitans e Porphyromonas gingivalis e progressão da perda 
óssea e de inserção autolimitantes. Entre os aspectos imunológicos envolvidos, 
anormalidade fagocitária e fenótipos hiper-responsivos de macrófagos, 
incluindo níveis elevados de prostaglandina E2 e interleucina 1β, estão 
geralmente, mas não de modo absoluto, presentes. OBJETIVO: Atraves da 

revisão literáia, o objetivo deste trabalho foi compreender os aspectos 
imunológicos e genéticos envolvidos na periodontite agressiva. MÉTODOS: 

Utilizamos como fonte de pesquisa bibliografica as  bases de dados do Google 
Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), dos periodos de 2010 á 2018. 
Usando-se as palavras “periodontite agressiva”, “genética” e “imunologia”, no 
total foi encontrado 115 artigos relacionados ao tema, dos quais 10 foram 
selecionados com critério de inclusão da língua portuguesa e inglesa. 
REVISÃO LITERÁRIA: Dos trabalhos que foram avaliados, cinco foram de 

caráter qualitativo e cinco de caráter quantitativo. Assim, os artigos foram 
organizados de acordo com temática, abordando as problemáticas crônicas e 
suas vertentes voltadas para o assunto, no qual se baseia fatores genéticos e 
imunológicos dessa infecção gengival. CONCLUSÃO: Com base nos artigos 

selecionados, a PA tem etiologia microbiana com forte influência de fatores 
imunológicos e genéticos na gravidade da doença, o diagnóstico fundamenta-
se nos achados clínicos, radiográficos e microbiológicos, bem como na 
avaliação do possível comprometimento periodontal familiar. 
DESCRITORES: Periodontite agressiva, leucodermas, perdas dentárias. 
 
RL8- IMAGINOLOGIA E ORTODONTIA  

Valceli Miguel Costa; Tiago Rodrigues Marinelli; Cristiane Araújo Pereira; 
Luana Amaral Cerqueira; Loyanne da Silva Rodrigues; Felipe Camargo 
Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O diagnóstico em odontologia é a parte da consulta 
odontológica voltada à identificação de uma eventual doença ou quadro clínico. 
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Dentre os exames complementares, podemos encontrar o radiografia 
panorâmica e tomografia cone beam, que são os exames mais utilizados em 
casos de tratamentos ortodônticos. A imaginologia tradicional utiliza de um só 
plano para projetar a imagem, mas como houve grandes avanços na 
descoberta e na inovação tecnológica de exames de imagem, conseguimos 
obter a radiografia cone beam que visualiza o problema ou caso clínico em 
vários planos. OBJETIVO: O presente trabalho objetivou mostrar os exames 

mais utilizados em pacientes que necessitam de tratamento ortodôntico e qual 
a indicação para tais exames. METODOLOGIA: Foram analisados artigos 

encontrados no PUBMED que nos direcionou ao SCIELO e LILACS assim 
como o GOOGLE ACADÊMICO, onde relatavam casos clínicos, revisões de 
literatura relacionados a ortodontia e os exames de imagem. REVISÃO DE 
LITERATURA: Com base nas análises de 5 casos clínicos e 7 revisões 

literárias, pôde-se analisar a grande evolução na era tecnológica, trazendo 
assim benefício nos exames de imagem. Obteve-se também informações de 
quais exames utilizar para tratamentos ortodônticos, como são os exames 
tradicionais, radiografia panorâmica, cefalometria, radiografia por partes que 
são os mais tradicionalmente utilizados e também a inovação em exames como 
a tomografia cone beam, que é realizada em mais planos, dando uma 
visibilidade maior para face do paciente. CONCLUSÃO: As imagens obtidas 
durante os exames complementares são muito importantes e usadas 
atualmente com maior frequência, pois com o grande avanço tecnológico e a 
grande influência midiática pôde–se aumentar a grande procura do sorriso 
perfeito. Desta forma aumentou a quantidade de buscas por tratamentos 
ortodônticos. E com isso veio os grandes estudos e descobertas que 
contribuíram para melhoria dos exames de imagens utilizados antes e durante 
o tratamento ortodôntico. 
DESCRITORES: Ortodontia. Panorâmica. Diagnóstico  
 
RL9- A IMPORTÂNCIA DO EXAME CLÍNICO ODONTOLÓGICO E DE 
ENFERMAGEM EM UMA ABORDAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. 
Thainara de Assunção Leones, Samantha Barros Grossi Vieira, Felipe 
Camargo Munhoz. 
 
INTRODUCÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença inflamatória 
autoimune de etiologia desconhecida que pode afetar vários órgãos. Sua 
evolução é crônica, com períodos de atividade e remissão, causando 
desequilíbrio do sistema imunológico e tendo grande complexidade devido às 
variações nas suas manifestações clinicas. A realização de exame clínico 
detalhado na admissão do paciente é de fundamental importância, uma vez 
que o profissional de odontologia e de enfermagem mantém contato primário 
com o paciente. O lúpus, diferente de outras doenças crônicas, cujas 
manifestações são sempre evidentes, apresenta fases assintomáticas, nas 
quais os cuidados com a saúde tendem a ser negligenciados pelos pacientes, 
salientado assim, a necessidade do profissional da saúde de saber identificar 
sinais clínicos e encaminhar o paciente a um atendimento especializado. 
OBJETIVO: Através de revisão de literatura, este trabalho pretende analisar a 

importância do exame clínico voltado para os sinais e sintomas do Lúpus 
Eritematoso Sistêmico. METÓDOS: Foi realizado levantamento bibliográfico no 
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período de 2008 a 2018, usando – se as bases de dados: SCielo, Google 
Acadêmico e PubMed. As palavras chaves foram: “lúpus”, “exame físico”, e 
“diagnóstico”. Encontrou-se 164 artigos sobre o tema, utilizando como critérios 
de inclusão Brasil e Língua Portuguesa. REVISÃO LITERÁRIA: Analisaram-se 
nove artigos relacionados ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, com enfoque no 
diagnóstico, prognóstico e orientações ao portador. Cinco destes artigos era de 
caráter qualitativo. Para diagnosticar a LES, é fundamental a realização de 
anamnese e exame físico completo e de alguns exames laboratoriais. Através 
da avaliação clínica de cada paciente, devem-se solicitar exames. Nos critérios 
de classificação da doença, encontram-se algumas das alterações que podem 
ser observadas nos exames. É necessário identificar fatores de risco, de 
complicações e da doença em estágio inicial e em seguida encaminhar o 
paciente para o atendimento especializado, dando assim à Atenção Básica um 
caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos 
casos. CONCLUSÃO: Apesar dos inúmeros avanços na pesquisa relacionada 

ao Lúpus, observa-se uma significativa indiferença quanto à importância de se 
avaliar os sinais e sintomas da patologia. Grande parte dos profissionais 
desvaloriza a importância de exame clínico e físico detalhado, de uma 
anamnese eficaz, desprezando assim a possibilidade de ofertar um tratamento 
preventivo ao paciente.   
DESCRITORES: Lúpus, Exame Físico, Diagnóstico.  

 
RL10- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HIDROCEFALIA NA INFÂNCIA 

Ana Caroline Maia Santos, Camila Gerdane De Sousa Santos, Marcos André 
Macêdo Do Vale Silva, Júlia Cunha David, Bruna Postal Oliveira, Kaliny Batista 
De Oliveira, João Fellipe Borges Bento 
 
INTRODUÇÃO: A Ventrilomegalia ou Hidrocefalia consiste no aumento do 
líquidocerebroespinhal ou cefalorraquidiano dentro dos ventrículos cerebrais, 
sua principal consequência clínica é a hipertensão intracraniana. Apresentando 
como principais sinais e sintomas: irritabilidade, aumento da espasticidade dos 
membros inferiores e da circunferência craniana e diminuição da coordenação. 
OBJETIVO: O propósito desse estudo é analisar a hidrocefalia na infância, seu 
diagnóstico e tratamento. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão da literatura na 
base de dados Scielo, Pubmed eBireme com artigos publicados de 2005 a 
2018, apresentando como critérios de inclusão artigos na íntegra, em 
português e inglês, dissertações e teses.Foram analisados 15 artigos, dentre 
eles, selecionou-se 7 que contemplavam o tema, categorizando-os em artigos 
que visavam a compreensão do diagnóstico e tratamento em pacientes com 
hidrocefalia na infância.Utilizou-se as palavras chaves “hidrocefalia”, “infância” 
e “derivação ventricular”. REVISÃO LITERÁRIA: Foi observado que os sinais e 

sintomas variam conforme a faixa etária do paciente, e que quanto antes o 
diagnóstico for feito, melhor será o tratamento (invasivo ou não invasivo) e o 
prognóstico, por isso o médico deve está atento ao aumento da calota 
craniana, crianças muito chorosas e irritadas, com letargia e vômito.A partir dos 
artigos se evidenciou que a aferição periódica do perímetro cefálico é muito 
valiosa na suspeita de hidrocefalia. No lactente e até o final do 2º ano de vida é 
de suma importância uma cuidadosa observação do paciente, como uma 
desproporção craniofacial, abaulamento da fontanela, congestão venosa 
superficial no couro cabeludo e face, sinal do sol poente e estrabismo 



 

 

122 

convergente são achados bastante indicativos. A mesma pode ser tratada de 
forma transitória ou definitiva, através de condutas não invasivas e invasivas, 
desde o uso de drogas que visem inibir a produção líquorica, diminuindo o 
conteúdo líquido do cérebro ou estimular sua absorção até métodos definitivos 
como a derivação ventrículo-peritoneal (DVP), na qual é colocado um sistema 
com uma válvula unidirecional que levará o Líquor até a cavidade peritoneal, 
onde será reabsorvido. CONCLUSÃO: Apesar dos avanços no diagnóstico e 

tratamento, a hidrocefalia na infância permanece sendo um grande desafio 
para o profissional médico. Portanto torna de grande valor o conhecimento 
acerca da hidrocefalia na infância, com seus respectivos diagnóstico e 
tratamento por parte dos médicos, afim de dirimir futuras complicações e 
fornecer maior qualidade de vida ao paciente. 
DESCRITORES: Hidrocefalia. Infância. Derivação Ventricular 

 
RL11- COMO MELHORAR O ATENDIMENTO À PCR NA EMERGÊNCIA – 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA. 
Laryssa Silva de Melo, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória Gouveia 
Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Márcia Beatriz Franco Souza,  Moniki 
de Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz, Claudenir Katzwinkel 
 
INTRODUÇÃO: Os episódios de parada cardiorrespiratória na emergência 

costumam ser motivo de euforia e desorganização entre os profissionais 
presentes, apesar de ser um tipo de situação comum a este ambiente. Diante 
do exposto, para o atendimento eficaz à parada cardiorrespiratória é 
necessário que haja capacitação, agilidade e organização da equipe de 
atendimento de acordo com as diretrizes para o suporte Avançado de Vida 
(ACLS), além da disponibilidade e funcionalidade do equipamento de 
reanimação. OBJETIVO: Esse trabalho tem como objetivo apontar alguns 
fatores que aumentam a qualidade e o sucesso do atendimento à PCR, por 
meio de uma revisão sistemática de literatura. MÉTODOS: Para a elaboração 
do estudo, houve a seleção de informações nas seguintes plataformas: 
Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific  
Eletronic Library Online (SciELO) e PEBMED, os descritores usados foram: 
“RCP", “RCP de qualidade”, “Ressuscitação cardiopulmonar”, “ACLS”, e 
“melhor atendimento” combinados entre si. Inicialmente foram achados 112 
artigos, porém, ao usar os critérios de inclusão: artigos em língua portuguesa, 
publicados entre Agosto de 2010 e Julho de 2018, selecionou-se 4 artigos que 
pontuavam algumas ações  que devem ser feitas com mais qualidade durante 
a realização do ACLS para obter-se melhores resultados. REVISÃO 
LITERÁRIA: Entre os 4 estudos selecionados, 3 eram qualitativos e 1 era 
quantitativo. Quanto as abordagens, 1 artigo trazia de maneira direta a 
importância de haver a frequência e profundidade correta nas compressões 
torácicas, 1 artigo abordava a melhor resultado do treinamento teórico-prático 
quando comparado com o teórico, 1 artigo trouxe aspectos importantes para 
uma boa ressuscitação cardiopulmonar, o último artigo discutia algumas 
complexidades sobre o tema para quem já tem o conhecimento sobre o ACLS. 
CONCLUSÃO: Levando-se em conta o que foi observado, conclui-se que um 
melhor atendimento a PCR na emergência exige a capacitação profissional 
teórica e prática do protocolo a ser seguido e é de suma importância também, 
que haja organização da equipe no momento da ressuscitação, para que a 



 

 

123 

mesma seja feita com sucesso, havendo o cuidado em realizar cada passo 
com excelência e qualidade.  
DESCRITORES: RCP. ACLS. Atendimento.  

 
RL12- SEDAÇÃO CONSCIENTE POR ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO EM 
ODONTOLOGIA. 
Gabriela Oliveira Moromizato, Bruno Teodoro Lessa Carreiro Varão, Iroilton dos 
Santos Neto, Adevaldo Siriano Barbosa Júnior, Amanda Borges Santos, Raiany 
Almeida Araújo, Luís Otávio Jonas. 
INTRODUÇÃO: Óxido Nitroso é um gás incolor, não irritante, com odor 
adocicado e sabor de noz agradável e suave. É um composto inorgânico inerte, 
não explosivo, não inflamável, mas facilita a combustão de outras substâncias. 
O óxido nitroso também tem o início e término dos efeitos após a remoção do 
gás extremamente rápido na analgesia, cerca de 5 minutos. No Brasil, o uso da 
técnica de sedação com óxido nitroso/oxigênio trazem benefícios físicos e 
psicológicos, já sendo bem utilizadas em consultórios odontológicos. Porém, 
sua utilização ainda diverge entre alguns profissionais, por falta de estudos 
publicados, o que dificulta o acesso de cirurgiões dentistas. OBJETIVO: 
Descrever as vantagens da utilização do Óxido Nitroso (N2O) na odontologia 
em pacientes que possuem problemas relacionados às técnicas de controle 
comportamental. MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográfico do 

período de 2012 a 2017, usando-se base de dados: Scielo, Bireme, Pubmed e 
Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: “sedação consciente”, 
“òxido nitroso”, “ansiedade”, “gás do riso”, encontrando 30 artigos sobre o 
tema, dos quais 15 considerando como critério de inclusão a língua portuguesa 
e inglesa. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação dessa análise estrutura-se 
do estudo de artigos relacionados a sedação consciente com Óxido Nitroso e 
Oxigênio na Odontologia. Dos trabalhos avaliados, 11 foram de caráter 
qualitativo e 4 de caráter quantitativo. Assim, os artigos foram organizados de 
acordo com o tema, abordando os benefícios da sedação consciente e suas 
vertentes. CONCLUSÃO: os efeitos sedativo e ansiolítico deste fármaco são 

combinados com variados graus de analgesia e relaxamento muscular, mas os 
efeitos de anestesia são poucos. Com o advento da anestesia local, atualmente 
é utilizado apenas para controle da ansiedade, porém aumenta o limiar de 
percepção da dor, tranquilizando o paciente de forma rápida e segura. 
DESCRITORES: Sedação consciente. Òxido Nitroso. Ansiedade. 
 
RL13- ASSOCIAÇÃO DA LIDOCAINA E BUPIVACAINA EM 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. QUAL A EFICÁCIA DA SIMILAÇÃO 
ENTRE OS ANESTÉSICOS? 
Ana Luiza de Oliveira Rodrigues, Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Yngrid 
Souza Luz, Dândara Rocha da Silva, Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Antônia 
Alyne Gomes Costa, Danilo Felix Daud  
 
INTRODUÇÃO: Os anestésicos locais possuem potência individualizada, 
durabilidade e velocidade de ação específica. Comparando tais aspectos entre 
a Lidocaína e Bupivacaína, a primeira tem alta potência, moderada duração e 
rápida velocidade de ação, por outro lado, a segunda possui baixa potência, 
maior duração e tempo de ação prolongado. Em razão a essas características 
e procurando poupar o paciente de múltiplas punções, tem-se associado esses 
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agentes em procedimentos cirúrgicos, buscando uma analgesia rápida e com 
tempo de ação útil. Tendo esse conhecimento, abriu-se o questionamento da 
eficácia dessa assimilação, buscando aspectos quantitativos. OBJETIVO: 

Buscar justificativas e comprovações quanto a eficácia da assimilação entre 
anestésicos locais Lidocaína mais Bupivacaína, frente a procedimentos 
cirúrgicos onde se requer um início de ação mais rápido e durabilidade mais 
prolongado. MÉTODOS: Foi elaborado uma busca de artigos científicos em 

bases de dados eletrônicos da Scielo, LILACS e PubMed, pesquisados através 
das palavras chave “Combinação de Medicamentos”, “Lidocaína”, 
“Bupivacaína” e “eficácia”. Foram coletados estudos analíticos e 
observacionais, artigos que discorressem o tema no título ou no resumo, 
exceto artigos não encontrados na íntegra. Selecionados 10 artigos, os quais 
abordam diretamente a associação entre os sais anestésicos frente a 
procedimentos cirúrgicos. Dentre eles estão 2 artigos em língua espanhola, 7 
em língua inglesa e 1 artigo em língua portuguesa do Brasil. REVISÃO 
LITERÁRIA: A partir da leitura crítica dos textos, observou-se que os pacientes 
submetidos à combinação dos anestésicos intraoperatório e pós-operatório 
mostraram-se satisfeitos. Os pacientes obtiveram baixos índices de 
complicações, boa tolerância a dor e deambulação precoce. Alguns estudos 
evidenciaram que a aplicabilidade da associação desses anestésicos em 
procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, possibilitando a realização em 
ambulatórios. Já outros, mostraram que a utilização dessa mistura de 
anestésicos evita o emprego de anestésicos regionais. Além disso, comprovou-
se que tais aspectos positivos também se aplicam a cirurgias pediátricas. 
Contudo, houve artigos que discutiram o tempo de duração dos anestésicos 
tanto usados isoladamente, quanto associados. CONCLUSÃO: Diante do que 
foi abordado ao longo do texto, a lidocaína tem rápido tempo de ação 
comparado aos anestésicos estudados. Por outro lado, comparando-se a ação 
da bupivacaína com associação de lidocaína mais bupivacaina, os resultados 
foram semelhantes. Percebeu-se ainda que o inicio da analgesia da lidocaína 
comparada com a associação dos anestesicos se equiparam. 
DESCRITORES: Combinação de Medicamentos. Lidocaína. Bupivacaína. 
 
RL14- USO DE PRÓTESE TOTAL E O CUIDADO COM A BOCA DO IDOSO 
Ilvan Belizário Pessoa Júnior; Victor de Souza Santos; Lucas Rodrigues 
Martins; Felipe Camargo Munhoz, Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda 
 
INTRODUÇÃO: A população idosa no Brasil possui um alto índice de dentes 
perdidos o que leva a necessidade do uso de próteses totais, e esse fato 
representa a história de vida e de como eram os cuidados com a saúde bucal. 
A sociedade atualmente exige das pessoas uma imagem padronizada, 
esteticamente aceitável, ou seja, possuir dentes é muito mais do que ter saúde 
física, é ter saúde emocional haja vista que o indivíduo busca na sua imagem 
uma aceitação perante a sociedade. A perda dental pode advir de diferentes 
fatores, um deles é a deficiência de higiene oral, que associado ao uso de 
tabaco, álcool e drogas, pode acelerar o processo de mutilação do órgão 
dental. A prótese total é um dispositivo móvel que tem a finalidade de devolver 
a forma e a função dos órgãos perdidos do nosso paciente o que torna peça 
fundamental na vida do idoso, principalmente no que tange a alimentação, 
fonação, estética, higiene sendo necessário que essa esteja em boas 
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condições para que assim possa proporcionar uma boa qualidade de vida. 
OBJETIVO: Através da revisão de literatura, este estudo tem como objetivo 
apresentar o uso de próteses totais em idosos e sua manutenção. MÉTODOS: 

Para realização deste trabalho, foi necessário a realização de um levantamento 
bibliográfico no período do mês de outubro de 2018 usando como fonte de 
dados o Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas na busca foram: 
“próteses totais” “odontologia” e “idosos”. Encontrando, 174 artigos sobre o 
tema, dos quais 10 considerando como critério de inclusão. REVISÃO 
LITERÁRIA: A análise deste trabalho se baseia em estudo de artigos 

científicos relacionados aos cuidados com a saúde bucal de idosos que fazem 
o uso de prótese dentária total. Dos dez artigos analisados, seis foram 
qualitativos e quatro quantitativos todos traziam a perspectiva abordada, dos 
quais apresentavam dados e fazia menção a parte crítica reflexiva. Os 
trabalhos avaliados foram organizados e explorados de acordo com a temática 
na abordagem do cuidado. CONCLUSÃO: Ao analisar os artigos, foi possível 

perceber que o uso de próteses dentária total melhora na vida do idoso desde 
a mastigação a autoestima. Por isso é imprescindível que o profissional de 
odontologia divulgue como cuidar desse dispositivo destinado a pessoa idosa.  
DESCRITORES: Prótese Total. Odontologia. Idoso. 
 
RL15- O MANEJO DA SÍNDROME DISPÉPTICA E SEUS PRINCIPAIS 
CONDICIONANTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
Danillo Vicente Gomes, Divina de Brito Melo Carneiro da Cunha, Albério Batista 
de Oliveira, Graziela de Araújo Freitas, Victória Lourenço Tkatch, Ana Luíza 
Rosa de Araújo, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO A síndrome dispéptica, como o próprio nome diz, é uma reunião 

de mais de dois sintomas que acometem indivíduos com deficiências 
relacionadas à ingestão alimentar que compreendem o trato gastrointestinal 
alto. Geralmente está associada à doença do refluxo gastroesofágico, úlceras, 
colecistopatias do tipo parasitoses. A relevância desse tema consiste na 
dificuldade de um diagnóstico preciso diante de uma multiplicidade de causas 
que podem provocar a síndrome dispéptica. Ademais, o mecanismo 
fisiopatológico ainda é desconhecido e o tratamento extremamente variável e 
não estabelecido em sua totalidade. OBJETIVO: Pretende-se, por meio dessa 

revisão de literatura, transmitir aos acadêmicos atualizações de conhecimento 
sobre essa síndrome. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa literária, 

utilizando como meio de busca as plataformas Google Acadêmico e Scielo. Os 
descritores utilizados foram síndrome dispéptica, úlcera gástrica, refluxo 
gastroesofágico, úlcera péptica e neoplasias gástricas. Foram encontrados 2 
artigos na plataforma Scielo e 9 artigos por página do Google Acadêmico, 
dentre os quais foram selecionados 15 artigos para serem estudados nessa 
revisão sistemática. REVISÃO LITERÁRIA: O diagnóstico da síndrome 
dispéptica é feito, preferencialmente, pela exclusão das outras doenças 
gastrointestinais. O paciente não pode ter nenhuma doença que justifique sua 
dor. Critérios diagnósticos de dispepsia funcional de acordo com o consenso 
Roma II e III. (II Nenhuma evidência de doença orgânica (incluindo à 
endoscopia digestiva alta) que justifica os sintomas; e III Nenhuma evidência 
de que os sintomas melhoram ou estão associados a alterações da frequência 
ou do padrão do hábito intestinal). CONCLUSÃO: Apesar de a dispepsia ser 
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definida como uma desordem gastrointestinal prevalente e pré definida de 
acordo com os critérios de Roma III, os pacientes apresentam uma certa 
sintomologia pregressa inespecífica, já que diversos distúrbios metabólicos do 
trato gastrointestinal superior possuem semelhanças de respostas fisiológicas 
como presença de dor epigástrico e saciedade precoce. Contudo, a busca pelo 
alívio dos sintomas predominantes são deveras relevantes para uma posterior 
garantia de qualidade de vida satisfatória. 
DESCRITORES: Síndrome dispéptica; critérios de Roma; Refluxo 
gastroesofágico. 
 
RL16- TÓRUS MANDIBULAR  

Giordana Andrade Silva, Hagtta Lourenna Rodrigues Lemos Passos, Karolayne 
Gomes Cardoso, Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: O Tórus mandibular é um crescimento ósseo protuberante, 

conhecido como hiperostose ou exostose, que ocorre na região mandibular da 
cavidade oral. Não é uma patologia ou uma formação tumoral, mas uma 
peculiaridade anatômica rara, assintomática que, em geral, não causa danos 
ao paciente. Ocasionalmente precisa ser removido. OBJETIVO: Descrever, 

através da pesquisa literária, estudos sobre o tórus mandibular e revisar as 
várias hipóteses relativas à etiologia, às indicações para remoção do tórus e o 
diagnóstico diferencial. MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográfico do 
período de 2012 a 2017, usando-se base de dados: Scielo, Bireme, Pubmed e 
Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: “Tórus”, “Mandíbula”, 
“Diagnóstico”, “Exostose”, encontrando 20 artigos sobre o tema, dos quais 15 
considerando como critério de inclusão a língua portuguesa e inglesa. 
REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação dessa análise baseia-se do estudo de 

artigos relacionados ao Tórus Mandibular. Dos trabalhos avaliados, 10 foram 
de caráter qualitativo e 5 de caráter quantitativo. Assim, os artigos foram 
organizados de acordo com o tema, abordando diagnóstico e terapêutica do 
Tórus mandibular. CONCLUSÃO: Após completo exame foi assegurada a 

ausência de qualquer característica clínica particular (dor espontânea ou dor à 
palpação, mobilidade dental), pode-se eliminar a possibilidade de neoplasia. O 
Tórus mandibular não causa desconforto ou perturbação funcional, a não ser 
em casos especiais, como quando impede a mobilidade da língua. 
DESCRITORES: Exostose; Mandíbula; Diagnóstico; Terapêutica. 
 
RL17- A IMPORTÂNCIA DO EXAME PARASITOLÓGICO PARA 
ESTRONGILOIDÍASE ANTES DE SUBMETER PACIENTE A 
TRATAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES 
Tássia Kenya Pereira Da Silva Melo, Isabela Ramos Nunes Paixão, Glenda Da 
Silva Cunha, Gabriella Chrystina Chaves Batista, Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: A estrongiloidíase é uma doença parasitária intestinal, causada 

pelo verme Strongyloides stercoralis. Em indivíduos saudáveis a doença 
frequentemente é assintomática, mas sintomas pulmonares e gastrintestinais 
podem ocorrer. Entretanto, pessoas imunocomprometidas, que fazem uso de 
drogas, como os corticosteróides, desenvolvem manifestações clínicas de alta 
gravidade, sendo letal em mais de 70% dos casos. Isso deve-se ao fato de os 
corticoides produzirem substâncias capazes de controlar as ecdises, atuando 
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sobre os Strongyloides Stercoralis transformando suas larvas rabditóides em 
larvas filarióides. Estas podem invadir maciçamente a parede intestinal, 
alcançar os pulmões, causando uma hiperinfecção, ou ainda, espalhando-se 
por todo o organismo, provocando uma estrongiloidíase disseminada. 
OBJETIVO: Por meio desta revisão literária, pretendemos ressaltar a 

necessidade de uma prévia pesquisa parasitológica em pacientes que são 
obrigados a fazer uso de substância que deprime o seu sistema imune. 
MÉTODOS: Para a presente revisão literária, foram consultadas as seguintes 
fontes: Biblioteca Virtual em Saúde (BSV), SciELO (Scientific Eletronic Library 
OnLine) e o Google Acadêmico, analisando documentos do período de 2005 a 
2017. As palavras chaves utilizadas na busca foram: “estrongiloidíase”, 
“tratamento” e “Imunossupressão”. Encontrando 196 artigos, dos quais 
selecionamos 10. Usando como critério de exclusão a não correlação dos 
casos de estrongiloidíase com o estado imunodeprimido do paciente. 
REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação dessa análise é constituída de estudo 

de artigos relacionados a estrongiloidíase, especialmente relacionados aos 
imunossuprimidos. Dos trabalhos avaliados, a maioria tem caráter qualitativo, 
sendo destes 7 relatos de caso e 3 revisões literárias. Organizados conforme a 
confluência com o tema. CONCLUSÃO: Apoiando-se nas informações obtidas, 

nota-se a importância da realização do exame parasitológico de fezes para o 
diagnóstico e tratamento da estrongiloidíase antes de submeter o paciente ao 
uso de fármacos imunodepressores, que poderia levá-lo a uma quadro fatal 
dessa parasitose. Além disso, observa-se a carência de um maior divulgação 
desse tema para que os médicos tenha uma melhor intuição clínica, diminuindo 
assim o índice de letalidade. 
DESCRITORES: Estrongiloidíase. Tratamento. Imunossupressão. 
 
RL18- O CONTROLE DA DOR COM AUXILIO DA HIPNOSE NOS 
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  

Isabella Luyça Martins Queiroz, Felipe Camargo Munhoz, Vanessa Regina 
Maciel Uzan de Moraes 
 
INTRODUÇÃO: Em 1837, foram citados, casos de extrações dentárias feitas 

sob o chamado "sono magnético". Com o tempo, este termo ficou mais 
conhecido por hipnose. Hoje, a hipnose é utilizada nos consultórios 
odontológicos para diversos fins, tais como eliminar fobias, apreensões, 
ansiedades, resistências e medo, desde procedimentos como profilaxia, 
restaurações a extrações dentarias. OBJETIVO: O objetivo do trabalho é 
apresentar uma revisão de literatura sistematizada a respeito da importância 
que a hipnose pode ter no tratamento odontológico, como um método eficaz. 
METÓDOS: Foi realizada uma revisão de literatura com bases de dados no 

Pubmed e Google Acadêmico com os descritores “hipnose” “odontologia” “dor”, 
com os critérios de inclusão em português e inglês. Foram achados 887 
artigos. REVISÃO LITERÁRIA: A hipnodontia é o nome dado a hipnose 

designado para fins de procedimentos odontológico. A terapêutica hipnodôntica 
proporciona o relaxamento do paciente, eliminação de tremores e transtornos 
de ansiedade, adaptação de aparelhos ortodônticos e protético, previne 
vômitos, controle de hemorragias e pode ser complementado por 
medicamentos da classe dos  ansiolíticos, como diazepam e lorazepam. 
CONCLUSÃO: Dessa forma, pesquisas vem comprovando a eficácia da 
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hipnose como auxiliar no controle da dor no contexto odontológico. Para isso é 
necessário a cooperação e aceitação do paciente ao procedimento. E existe 
um grau de rejeição dos pacientes ao recurso da hipnose, pois se da por 
preconceitos, falta de conhecimento sobre o que è e como funciona e o que o 
processo pode proporcionar. Porem, os pacientes que aceitam, relatam ter 
experiência mais confortáveis e indolor no procedimento odontológico. 
DESCRITORES: Hipnose. Controle de dor. Odontologia.  

 
RL19- TRATAMENTO DE PACIENTES COM NEURALGIA DO NERVO 
TRIGÊMEO 
Shuyane Pinheiro Damaceno, Ana Paula Sousa Santos, Mateus Oliveira Costa, 
Jordana Mikaela Pereira Alves de Souza, Iara Pereira Quintanilha, Ionara 
Beatriz Mesquita Ferreira e Leonardo Brito Querido. 
 
INTRODUÇÃO: Neuralgia se dá por uma forte dor frequente nas regiões da 

cabeça e pescoço, afetando todo percurso do nervo. O nervo trigêmeo é o 
quinto (V) nervo craniano, com três ramos: oftálmico, que se encaminha desde 
a orbita (V¹), maxilar desde a maxila (V²) e o mandibular desde a mandíbula 
(V³), se estendem por toda a extensão da face, tanto nas áreas superficiais 
quanto profundas, para assim ser denominado. Ademais, ele é considerado um 
nervo misto, por possuir raiz sensitiva e raiz motora. A neuralgia do trigêmeo 
(NT) é uma síndrome, que afeta o nervo trigêmeo, provocando uma dor 
paroxística e crônica na face, considerada pela medicina uma das mais fortes 
dores sentida pelo ser humano podendo levar o acometido ao suicídio. O 
tratamento da neuralgia trigemial é efetuado por duas principais formas: a 
medicamentosa e a cirúrgica, sendo a última levada em consideração apenas 
quando não há um progresso na atuação dos medicamentos. Dentre os 
fármacos utilizados para o controle da dor, o que mais se destaca é o 
anticonvulsivante carbamazepina administrada de 800 a 1.200 mg/dia em 
quatro tomadas. O tratamento neurocirúrgico é necessário em 3/4 dos casos e 
em algum momento da história da doença, dentre as técnicas realizadas, as 
mais frequentes são: descompressão neurovascular, rizotomia por 
radiofrequência, compressão com balão, rizotomia com glicerol e radiocirurgia. 
OBJETIVO: Esta revisão de literatura tem por finalidade abordar aspectos 
gerais sobre a neuralgia trigemial, como etiologia, sintomas, atuação do 
cirurgião dentista no diagnóstico e, principalmente, os tratamentos existentes 
que são eficazes. MÉTODOS: As menções bibliográficas utilizadas na consulta 

foram encontradas do período de 2011 a 2018 usando SciELO e Google 
Acadêmico. As palavras chaves empregadas foram: “neuralgia” “trigêmeo” e 
“tratamento” encontrando, 934 artigos sobre o tema, e considerando 10 como 
critério de pesquisa. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação desta revisão 

consiste em análise de artigos e de livros relacionados à neuralgia do nervo 
trigêmeo, em essencial ao tratamento da mesma. Dos itens que foram 
avaliados, oito entram em caráter qualitativo incluindo nesses oito, dois livros 
de vertentes patológicas, outros dois artigos são de caráter quantitativo. Assim, 
o estudo foi estruturado abordando os medicamentos e procedimentos 
utilizados na terapia da neuralgia que acomete o nervo trigêmeo. 
CONCLUSÃO: Baseado nos artigos selecionados, conclui-se que o fármaco 

mais utilizado como tratamento clínico para o controle da dor se destaca a 
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carbamazepina e a neurocirurgia quando a o medicamento não é mais 
satisfatório.  
DESCRITORES: Neuralgia. Nervo trigêmeo. Tratamento.  

 
RL20- DESVANTAGENS DO USO DO TUBETE DE PLÁSTICO NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA  
Lanny Beatriz de Aguiar, Yan Carlos Lima, Danillo Cruz Mousinho, Luis Otávio 
Jonas.  
INTRODUÇÃO: Os tubetes anestésicos são materiais que são usados 

corriqueiramente na clínica diária. Contem em sua composição: Sal anestésico, 
vasoconstritor, água bidestilada e um antioxidante. Entretanto, quando esses 
materiais são fornecidos em um recipiente de plástico, contêm uma substância 
bacteriostática chamada de metilparabeno, que é considerado pela literatura 
como um potente indutor alérgico e não é indicado para pacientes portadores 
de idiossincrasia a produtos enlatados ou cosméticos. O tubete de plástico 
apresenta algumas desvantagens quando comparado ao de vidro, dentre elas 
destacam-se o fato do êmbolo não deslizar suavemente sobre as paredes do 
tubete, cominando em uma oscilação de intensidade e refletindo em dor 
durante a administração. OBJETIVO: Por meio de uma revisão da literatura, 

este estudo tem o intuito de analisar quais são os principais acidentes e 
complicações relacionadas a anestésicos locais que são fornecidos em 
recipiente de plástico, levando em consideração o metilparabeno. MÉTODOS: 
Para obtenção das informações foi realizado um levantamento bibliográfico de 
trabalhos datados do período de 2008 a 2018, usando-se as bases de dados: 
Google acadêmico e Scielo. As palavras-chave utilizadas foram: 
‘’Metilparabeno’’, ‘’Anestésico local’’ e ‘’Tubete de plástico’’. Foi encontrando 
um total de 52 artigos que se relacionavam de alguma forma com o assunto.  
Foram incluídos apenas trabalhos que apresentavam concordância com o 
tema, dentre eles artigos em língua portuguesa, foram incluídos uma coletânea 
de dez artigos para a realização deste estudo. REVISÃO DA LITERÁTURA: A 
apresentação desta análise compõe-se do estudo de artigos relacionados a 
problemas com anestésicos locais fornecidos em recipiente de tubetes de 
plástico, principalmente relacionadas a substância metilparabeno. Dos 
trabalhos avaliados, quatro foram de caráter qualitativo e seis de caráter 
quantitativo. Assim, os artigos foram organizados de acordo com a temática, 
abordando as principais desvantagens do tubete de plástico na clínica 
odontológica. CONCLUSÃO: Apresenta desvantagens a todos os pacientes, 

pois a qualidade do tubete de plástico apresenta-se bem inferior ao tubete de 
vidro, causando maior resiliência ao sofrer pressões maiores, o que pode 
provocar um vazamento da solução anestésica e o paciente relata um gosto 
amargo na boca. Entretanto, pacientes que possuem alergia a enlatados e 
produtos cosméticos, tem uma maior prevalência de acidentes do tipo de crise 
alérgica, podendo agravar na pior das hipóteses para um óbito.  
DESCRITORES: ‘’Tubete de plástico’’. ‘’Metilparabeno’’. ‘’Anestésico local’’. 

 
RL21- ANESTESIA LOCAL VERSUS RAQUIANESTESIA NA 
HERNIORRAFIA INGUINAL 
Tarcis Roberto Almeida Guimarã, Yngrid Sousa Luz, Ana Luiza de Oliveira 
Rodrigues, Dândara Rocha da Silva, Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Antônia 
Alyne Gomes Costa, Danilo Felix Daud 
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INTRODUÇÃO: A herniorrafia inguinal é um dos procedimentos mais 
realizados em todo o mundo. Diferentes modalidades anestésicos são 
realizadas para o reparo das hérnias inguinais, incluindo a anestesia local, 
regional e geral, particularizando cada procedimento ao menor tempo de 
permanência no leito após a operação, menor tempo de internamento e 
controle analgésico no pós-operatório. Sabe-se que o tipo de hérnia, direta ou 
indireta, e a técnica operatória não são capazes de influenciar na intensidade e 
no tipo da dor. Entretanto, a modalidade anestésica influencia diretamente 
neste desfecho. OBJETIVO: Análise das modalidades anestésicas, local e 
raquinestesia, realizadas na herniorrafia inguinal, comparando os resultados 
obtidos após o procedimento cirúrgico com anestésicos locais e regionais. 
MÉTODOS: Estudo analítico e observacional, baseado na análise de artigos 

científicos coletados em bases eletrônicas como Pubmed e Scielo, utilizando 
como descritores “herniorrafia inguinal”, “técnicas anestésicas”, “local 
anesthetic” e “regional anesthesia”. Selecionando artigos que apresentassem o 
intuito da pesquisa em seu título ou resumo, e incluindo qualquer modelo de 
publicação com o intuito de enriquecer a revisão literária atual. Assim foram 
selecionados 22 artigos literários, onde 4 foram excluídos por não se 
adequarem ao estudo, permanecendo 18 artigos, onde 2 são de língua 
espanhola, 7 de língua inglesa e 9 de língua portuguesa do Brasil. REVISÃO 
LITERÁRIA: Através da análise dos materiais coletados encontra-se dados 
relevantes a execução ideal para anestesia local em procedimentos cirúrgicos 
de herniorrafia inguinal, indicando uma ótima escolha de técnica anestésica 
quando o ambiente de trabalho não é favorável a outro tipo de técnica, ou 
mesmo a equipe presente não é completamente capacitada para execução de 
uma raquinestesia, ainda se fala a favor de anestesia local quando há 
impossibilidade advinda do paciente, como em casos de variações anatômicas, 
doenças congênitas ou crônicas, alergias, entre outros. Além de uma 
importante aceitação do paciente a uma anestesia com menos chances de 
complicações e pos-cirurgico mais facilitado. Contudo fala-se a favor da 
raquinestesia, por ser uma abordagem anestésica com maior controle do 
paciente no momento cirúrgico, apesar de se questionar as possíveis 
complicações pós-operatórias. CONCLUSÃO: Nota-se que ambas técnicas 
anestésicas são eficazes, alcançando os objetivos estabelecidos no momento 
pré-operatório, obtendo também resultados satisfatórios para aplicação perfeita 
da técnica anestésica associado de perfeita técnica cirúrgica, cursando com 
pós operatórios ainda discutíveis. Porém observa-se uma leve inclinação 
positiva para técnica de anestesia local, já que apresenta um pós operatórios 
sem grandes complicações, ou complicações sistêmicas. 
DESCRITORES: Herniorrafia Inguinal. Local Anesthetic. Regional Anesthesia. 
 
RL22- UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: HUMANIZAÇÃO E 
TECNOLOGIA.  

Yngrid Souza Luz, Dândara Rocha da Silva, Tarcis Roberto Almeida 
Guimarães, Ana Luiza de Oliveira Rodrigues, Antônia Alyne Gomes Costa, 
Vitor Hugo Guimarães Deuziani, Danilo Felix Daud  
 
INTRODUÇÃO: As unidades de terapia intensiva (UTI) fazem parte de um 
corpo físico de um hospital, permeados com recursos tecnológicos e científicos 
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de última geração, visando prestar assistência especializada aos pacientes 
criticamente enfermos, que necessitam de um cuidado especifico com recursos 
humanos qualificados. Os recursos tecnológicos favorecem o atendimento 
imediato e eficaz, mas a própria dinâmica dos ambientes intensivos vem 
desconstruindo o vínculo médico-paciente, tornando a humanização das UTI 
um desafio. OBJETIVO: Reflexão do processo de humanização em UTI e sua 
relação com a inserção da tecnologia. MÉTODOS: Estudo descritivo, analítico 

e observacional, baseado na análise de artigos científicos coletados em bases 
eletrônicas como Pubmed e Scielo, utilizando como descritores “Unidade de 
terapia intensiva”, “Humanização” e “tecnologias”. Foram selecionados artigos 
que alcançassem os objetivos descritos, incluindo qualquer modelo de 
publicação com o intuito de enriquecer a revisão literária atual. REVISÃO 
LITERARIA: De acordo com as referências bibliográficas, a industrialização 

trouxe consigo a modernização e avanço tecnológico, como também a 
valorização da ciência em detrimento do homem. Vale ressaltar assim, que os 
avanços tecnológicos trouxeram melhoria para a área da saúde e benefícios na 
luta contra inúmeras doenças. Tem-se visto nos últimos anos um considerável 
aprimoramento e crescimento de ações concretas destinadas a promover a 
humanização. Os pacientes internados em ambientes intensivos necessitam de 
atenção maior, além das inúmeras tecnologias presentes em cada unidade. 
Eles precisam que o profissional que o está atendendo promova a atenção 
individual, com trocas de informações e sentimento. O processo de 
humanização em UTI representa um conjunto de iniciativas importante para a 
relação médico-paciente, podendo ser traduzido por uma busca incessante do 
conforto psicológico e espiritual, transmitido para a família e toda equipe 
presente. Entretanto, os estudos demonstraram que os ambientes intensivos 
são associados à insensibilidade, automatização e mecanização ao 
entendimento de desumanização. CONCLUSÃO: Nota-se que, o cuidado 
humanizado na UTI é considerado difícil pelos profissionais. A rotina diária e 
complexa de ambientes intensivos dificulta o olhar helenístico e a relação 
equipe profissional, médico e familiar. Muitos estudos afirmam que a 
sobrecarga de trabalho, baixa renda, falta de material, de recursos humanos e 
educação continuada são os desafios encontrados no processo de humanizar a 
UTI. Diante de todo assunto abordado, a humanização é um processo possível 
e indispensável, podendo ser alcançado por meio de ações conjuntas.  
DESCRITORES: Unidade de Terapia Intensiva. Humanização. Tecnologias.  
 
RL23- O IMPACTO DA ACREDITAÇÃO HOSPITALAR NO TRABALHO DOS 
MÉDICOS 

Camila Gerdane De Sousa Santos, Marcos Andre Macedo Do Vale Silva, Ana 
Caroline Maia Santos, Romulo De Sousa Santos 
 
INTRODUÇÃO: A Acreditação Hospitalar (AH) já é uma realidade no Brasil, 
sobretudo no setor de saúde complementar. Centros hospitalares de grande 
porte de todo o país, frente a um ambiente de mercado altamente competitivo, 
buscam a certificação como um selo de qualidade a fim de atrair maior 
clientela, incrementar seus ganhos, reduzir desperdícios e iatrogenia. A AH é 
um instrumento de avaliação da qualidade e melhoria de processos que visam 
proporcionar maior segurança e qualidade no cuidado a saúde. OBJETIVO: 
Assim, neste estudo far-se-à revisão da literatura como forma de lançar luz 
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sobre as consequências sofridas pelo profissional médico no processo de AH. 
Analisar as publicações em periódicos indexados que tratem dos impactos do 
processo de AH no trabalho do médico. Assim, retrata-se o objetivo por meio 
da identificação das consequências no cotidiano do médico. METÓDOS: 
Caracterizar a produção cientifica revisada quanto ao período de publicação e 
periódicos, locais de realização das pesquisas e delineamento dos estudos e 
identificar as consequências da Acreditação Hospitalar no cotidiano do médico 
e reconhecer as intervenções apontadas nos estudos voltadas ao alcance da 
acreditação hospitalar. RESULTADOS: Após minuciosa análise das 

publicações que tratam do impacto dos processos de acreditação sobre o 
cotidiano dos médicos essa revisão observou que sua implantação, quando 
não acompanhados de medidas que visem ao aumento da satisfação na 
atividade assistencial, motivação, segurança, melhores condições de trabalho e 
inclusive, tais processos podem trazer consequências deletérias sobre tais 
profissionais; como aumento do estresse trazido pelo ambiente de muita 
cobrança. CONCLUSÃO:     A adesão à acreditação não pode ser apenas um 
processo vertical, em que o gestor impõe sobre a equipe de saúde uma série 
de exigências. É preciso envolver os profissionais, motivá-los, fazer com que 
realmente queiram fornecer uma assistência de grande qualidade, e fornecer 
meios para que de fato forneçam.   
DESCRITORES: Acreditação Hospitalar. Assistência médica. Saúde. 

 
RL24- RELAÇÃO DO ETILISMO CRÔNICO COM O AGRAVO DA SÍNDROME 
DE WERNICKE-KORSAKOFF 
Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento 
 
INTRODUÇÃO: A síndrome de wernicke -korsakoff, foi descoberta pelos 
clínicos Carl Wernicke Sergey Korsakoff nos finais do século XIX e compreende 
a uma multiplicidade de sinais e sintomas de cunho neuropsiquiátrico, na qual 
decorre na perda gradativa de funções cerebrais, como danos à memória 
anterógrada, às habilidades cognitivas e intelectuais, relacionadas a uma 
deficiência de tiamina. Nesse contexto, o elitismo crônico possui papel de 
agravar  o déficit de vitamina b1( tiamina),visto que o álcool interfere na 
absorção dessa no intestino. OBJETIVO: esta revisão de literatura tem como 

objetivo esplanar de maneira satisfatória os principais aspectos da 
encefalopatia de wernicke e psicose de korsakoff para que os profissionais de 
saúde assim como familiares consigam dectar possíveis alterações no 
comportamento do indivíduo que sofre dessa doença, para que o tratamento 
seja o mais eficaz possível se ministrado precocemente. MÉTODOS: A referida 
revisão da literatura na base de dados Scielo e Pubmed com artigos publicados 
de 2007 a 2018. Foram utilizados 10artigos, dentre esses utilizou-se 6 artigos 
apresentando como critérios de inclusão artigos na íntegra, em português e 
inglês, dissertações e teses que falavam com exatidão acerca do tema. 
REVISÃO DE LITERATURA: A síndrome de Wernicke-Korsakoff é um grupo 
de sinais e sintomas neuropsiquiátricos induzido por uma deficiência nutricional 
de vitamina B1 (tiamina). A Demência de Wernicke Korsakoff afeta o Sistema 
Nervoso Central e periférico, apresentando sintomas como prejuízo em 
memória e aprendizagem, confusão mental, oftalmoplegia, ataxia e distúrbios 
mentais, além de lesões em estruturas cerebrais, sendo mais frequente em 
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etilistas crônicos (especialmente com níveis de tiamina baixos), necessitando 
de tratamento com abordagem multidisciplinar direcionado ao paciente e sua 
família, pois, sem um tratamento adequado, pode progredir para um estado de 
estupor, coma e até morte. O abuso severo de álcool certamente contribui para 
o desenvolvimento da doença porque: a grande carga calórica do álcool 
suprime a sensação de fome e favorece a mal nutrição, e a combustão do 
álcool demanda Tirosina Pirofosfato extra, a gastroenterite alcoólica prejudica 
na absorção de Tiamina, doenças alcoólicas hepáticas reduzem a estocagem 
Tiamina nesse órgão e o álcool pode prejudicar a utilização de Tiamina. 
CONCLUSÃO: A SÍndrome de werneck-korsakoff ainda é motivo de muita 
pesquisa no meio cintifico. Contudo, ha evidencia de pior prognostico em 
etilistas cronicos. Nesse caso, é necessaria uma abordagem multidisciplinar 
com orientação á família do paciente. 
DESCRITORES: Síndrome de Wernicke Korsakoff. Diagnóstico. Tratamento. 
 
RL25- ESPIRITUALIDADE COMO UM FATOR PROMOTOR DE SAÚDE 
Ana Luíza Rosa de Araújo, Ana Caroline Maia Santos, Luis Pedro Barbosa 
Benevides, Júlia Cunha David, João Felipe Bento 
 
INTRODUÇÃO: Conhecimentos e práticas ancestrais, geralmente tidos como 
subjetivos, vem ganhando respaldo da medicina para seus resultados. Dentre 
esses conhecimentos encontra-se a espiritualidade, encontrada em várias 
culturas e sociedades, já é reconhecida como um fator que contribui para a 
saúde de muitas pessoas. Também é expresso como a busca individual pelo 
sentido religioso através de diversas crenças. em Deus, família, racionalismo, 
humanismo e artes. Todos estes fatores podem influenciar como pacientes e 
profissionais de saúde percebem o binômio saúde –doença e como eles 
interagem um com o outro. OBJETIVO: Esta revisão de literatura tem como 
objetivo explanar a influência e importância da espiritualidade no processo de 
cura de enfermidades. MÉTODOS: A referida revisão da literatura se utilizou 
das bases de dados Scielo e Pubmed com artigos publicados de 2010 a 2018. 
Foram utilizados 10 artigos, dentre esses utilizou-se 5 artigos apresentando 
como critérios de inclusão artigos na íntegra, em português e inglês, 
dissertações e teses que falavam com propriedade acerca do tema. REVISÃO 
LITERÁRIA: A investigação científica sobre espiritualidade e saúde tem 

adquirido espaço nas rodas de debates e nas pesquisas acadêmicas. 
Pesquisas recentes apontam a espiritualidade como alguns dos aspetos mais 
significativos da subjetividade humana, observando que eles se relacionam 
com a construção de sentido e ordenação de vida dos indivíduos, influenciando 
também a sua saúde de forma positiva. Alguns estudos demonstram que 
muitos pacientes gostariam que os profissionais de saúde abordassem as 
necessidades espirituais deles e que este procedimento, resguardados os 
aspectos éticos envolvidos, poderia trazer benefícios significativos para o 
tratamento. Considerando que o estado psíquico influencia de forma relevante 
as funções fisiológicas, o estímulo ao desenvolvimento da habilidade da mente 
para agir de forma positiva sobre o corpo representa um aspecto importante na 
promoção da saúde. CONCLUSÃO: Há evidências da importância do fator 
espiritualidade na saúde como estratégia de tratamento e como modelo de 
prevenção. A prática visa muito mais que apenas conhecer qual a religião do 
paciente, o objetivo maior é a cura da alma, um fator que excede a fisiologia 
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corporal, através do conhecimento das crenças e de como a espiritualidade 
pode fazer parte de exames clínicos regulares. Existe ainda a necessidade de 
preparo profissional, elaboração de novas estrategias no cuidar e realização de 
mais pesquisas que possibilitem uma melhor compreensão da temática. 
DESCRITORES: Espiritualidade. Saúde. Ciência. 

 
RL26- PNEUMONIA NOSOCOMIAL ASPIRATIVA EM PACIENTES 
SEMICRÍTICOS E OS RESPECTIVOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
Bianca Rodrigues Da Costa, Albeliggia Barroso Vicentine 
 
INTRODUÇÃO: As pneumonias nosocomiais (PN), são definidas como uma 

infecção pulmonar adquirida durante a estadia no hospital, e representa um 
imenso peso nos crescentes cursos com a saúde, sem contar os impactos 
adversos esperados com a doença. O enfermeiro geralmente se depara com 
pacientes com distúrbios do sistema respiratório, e torna-se importante que o 
mesmo esteja devidamente preparado para programar o plano terapêutico de 
cuidados sob o auxílio dos diagnósticos de enfermagem que contribuem na 
escolha dos cuidados de enfermagem. OBJETIVO: Conhecer os fatores 
associados à ocorrência da pneumonia aspirativa em pacientes internados em 
Unidades de Cuidados Intermediários e conhecer quais são as principais 
intervenções realizadas pelo enfermeiro tanto na prevenção quanto no 
tratamento. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório 
qualitativo, descritivo realizado por meio de revisão bibliográfica. Os dados 
foram coletados em revistas e periódicos disponíveis na internet, por meio da 
busca em base de dados: LILACS (Literatura Latino Americano e do Caribe em 
Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library On-line) e Google 
Acadêmico. O período abordado de revisão e seleção dos artigos foi de 2013 a 
2018. RESULTADOS: São inúmeros os cuidados que os enfermeiros devem 
ter com os pacientes, no que diz respeito ao tratamento da pneumonia. O 
enfermeiro deve monitorizar as alterações na temperatura e no pulso; 
quantidade odor e coloração das secreções; frequência e gravidade da tosse; 
grau de taquipneia ou dispneia; alterações nos achados do exame físico 
(basicamente os encontrados pela inspeção e ausculta do tórax). E 
principalmente realizar cuidados na profilaxia dessa infecção. CONCLUSÃO: 
Devido a sua gravidade e instabilidade clínica, esses pacientes necessitam de 
cuidados complexos por parte da equipe, o que exige do enfermeiro avaliações 
e intervenções imediatas. A enfermagem exerce forte influência na 
recuperação dos pacientes criticamente enfermos. 
DESCRITORES:Pneumonia Aspirativa. Infecção Hospitalar. Cuidados De 

Enfermagem. Paciente. 
 
RL27- PREENCHIMENTO DE PAPILA INTERDENTAL: “UM DESAFIO NA 
AREA DE PERIODONTIA “ 
Roberta Cristina Leao Magalhães, Sandra Miranda Cunha, Danillo Cruz 
Mousinho, Luis Otavio Jonas.  
 
INTRODUÇÃO: O preenchimento de papila interdental é uma forma de 
tratamento que vem sendo adotada aos poucos na odontologia estética. Tal 
procedimento é realizado em casos que ocorre uma perda da papila a nível 
cervical em relação ao ponto de contato. Essa opção de tratamento irá 
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contribuir para a estética e um melhor funcionamento do sistema 
estomatognático, uma vez que irá evitar a retenção de restos alimentares, 
contribuindo para a saúde do periodonto de sustentação e proteção. A 
ausência das papilas interdentais pode desencadear problemas fonéticos, 
impactação de restos alimentares e desconforto estético. Existem diversos 
fatores que influênciam para a perda ou ausência da papila interdental, dentre 
elas destacam-se: má higienização, falta de higienização dos pontos 
interproximais, impactação alimentar, idade e contorno inapropriado de 
restaurações. O conhecimento desses fatores é fundamental para a obtenção 
de um diagnóstico do caso e a realização de um plano de tratamento. A 
reconstrução desta estrutura é considerada um dos maiores desafios da 
periodontia estética devido ao suprimento limitado de vasos sanguíneos e à 
área limitada em dimensões na região inter proximal, o que dificulta o êxito das 
diferentes modalidades de tratamento. As técnicas cirúrgicas de reconstrução 
de papila interdental se tornaram um grande desafio de tratamentos estéticos, 
pois este defeito esta relacionado à perda óssea do septo interdental. 
OBJETIVO: Avaliar a eficiência do acido hialurônico na formação da papila 

gengival, visando o preenchimento de ameias interdentais por novo tecido 
gengival. METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento bibliográfico de 

trabalhos datados dos anos de 2011 a 2018, por meio das bases de dados do 
Google acadêmico, Scielo e PubMed, com palvras-chave: ‘’Papila interdental’’, 
‘’Preenchimento’’ e ‘’black space’’. Foram incluídos apenas trabalhos da língua 
portuguese e artigos que apresentavam coerência com o tema. Ao total foram 
encontrados 16 artigos científicos, após os critérios de inclusão, foram 
selecionados uma coletânea de 10 artigos científicos. REVISÃO DA 
LITERATURA: A apresentação desta analise compõe-se de artigos 
relacionados a preenchimento de papila interdental, essencialmente 
relacionadas a área da periodontia. Dos trabalhos selecionados para a 
elaboração deste estudo, um se apresentou de forma quantitava e nove como 
caráter quantitativo. CONCLUSÃO: A perda da papila assim como a sua 
classificação determinará se o procedimento de escolha será cirúrgico, não-
cirúrgico ou multidisciplinar. Por tanto, conclui-se que o preenchimente de 
papila interdental reduzirá a prevalência de doenças periodontais, uma vez que 
tal procedimento causará uma harmonização do sistema estomatognático.  
DESCRITORES: Papila interdental. Preenchimento. Black space. 

 
RL28- ACHADOS IMAGINOLÓGICOS NA ODONTOLOGIA.  

Victória Arruda Gomes, Nathalia Vieira Alves, Maria Antonia Silva, Anna Clara 
Rodrigues Barbosa, Vinicius Eduardo Rego de Sousa, Felipe Camargo 
Munhoz.  
 
INTRODUÇÃO: Achados imaginológicos são de grande importância para o 
cirurgião dentista na avaliação do seu paciente, tanto no âmbito odontológico 
quanto sistêmico. Esses achados que não foram os motivadores dos pedidos 
de exame de imagem interferem diretamente no tratamento a ser feito, 
permitindo a descoberta de anomalias e acidentes durante procedimentos 
odontológicos que comprometem a saúde do paciente. OBJETIVO: O objetivo 
do presente trabalho é realizar a revisão de literatura sobre achados 
imaginológicos na odontologia. MÉTODOS: Foi realizado levantamento 
bibliográfico do período de 2008 a 2014 usando-se base de dados o Google 



 

 

136 

Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: “achados” “imaginológicos” e 
“odontologia” encontrando 982 artigos sobre o tema, considerando 4 como 
critério de inclusão a língua portuguesa. REVISÃO DA LITERATURA: Através 

de pesquisas em artigos e dados coletados nos mesmos, encontramos relatos 
de casos onde a imagiologia se fez presente, permitindo a descoberta de 
outros problemas e obtenção de um diagnóstico preciso. Dados revelam que 
de 2.486 exames de radiografias panorâmicas 17% apresentaram 
anormalidades decorrentes de achados imaginológicos, a mais frequente 
sendo dentes inclusos seguidos de lesões periapicais. Ocorrem também 
aparecimentos de corpos estranhos em regiões de seios maxilares com 
imagem radiopacas, supostamente sendo de erros cometidos durante 
procedimentos odontológicos. Dentre outros casos descobertos temos também 
cistos nasolabiais e cistos maxilares. Além da radiografia panorâmica pode-se 
ser encontrados achados imaginológicos em exames como ressonância 
magnética, tomografia computadorizada e em radiografias extras e intra bucais. 
CONCLUSÃO: Os exames de imagens solicitados rotineiramente ou não, 
podem delatar presenças de anormalidades que poderão comprometer a saúde 
do paciente, assim, o cirurgião dentista poderá ajudar na prevenção de 
problemas futuros, ou a obter o diagnóstico correto e preciso de determinada 
doença.  
DESCRITORES: Achados. Imaginologia. Odontologia. 

 
RL29- A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE 
NA CAVIDADE ORAL 
João Marcos Avelino de Moura, Danillo Cruz Mousinho, Kelven Ribeiro Spener, 
Marcos Paulo Lanzana Menezes, Mateus Ferreira de Oliveira, Nathália de 
Matos Santos, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves 
 
INTRODUÇÃO: O laser de baixa potência (LLLT, do inglês, low level LASER 

therapy) tem o intuito de que quando usada promover alterações fotoquímicas 
nos tecidos-alvos, sem que ocorra perda de estruturas, as propriedades do 
LASER, como comprimento de onda, densidade de força ou irradiância, 
densidade de energia ou fluência e potência determinam o quanto de luz 
poderá ser absorvida pelo tecido. A terapia a laser promove reepitelização mais 
rápida e mais organizada da mucosa bucal, além disso, densidades de energia 
mais baixas resultaram em diminuição da área média de úlceras bucais e 
maiores porcentagens de cicatrização em comparação a maiores densidades 
de energia, além de ter um alívio na sintomatologia dolorosa devido as suas 
propriedades analgésicas. Para justificar ainda mais o uso do LLLT na 
odontologia tem-se resultados cada vez mais significativos para alveolite, 
disfunção temporomandibular, mucosite, aftas, pericoronarite, herpes simples, 
úlcera traumática, diminuição de sensibilidade dolorosa na extração de dentes, 
edema e trismo em pacientes imunocompetentes. OBJETIVO: Relatar por meio 
da literatura o quão é eficaz e seguro a utilização do LLLT na odontologia, 
atuando em várias áreas da odontologia. MÉTODOS: Foi realizado 
levantamento bibliográfico do período de 2014 a 2018, usando a base de 
dados, Google Acadêmico as palavras chaves utilizadas foram, “Laser de baixa 
intensidade”, “Terapia fotodinâmica” e “Lesões bucais” foram encontrados 
2.230 artigos sobre o tema, dentre eles 10 artigos foram selecionados por 
critério de inclusão por abrangerem o tema do trabalho, artigos da língua 
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portuguesa e inglesa. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação desta análise 

propõem através de artigos relacionados a utilização da Terapia de Laser de 
baixa intensidade na cavidade oral, conseguindo desta forma informar que a 
utilização do LLLT é eficaz e traz ótimos resultados para os pacientes. 
CONCLUSÃO: O uso do LLLT é seguro para o tratamento da úlcera 

traumática, mucosite, disfunções temporomandibulares, aftas, pericoronarite, 
herpes labial e ulcera traumáticas dentre outras, além de, ser de baixo custo, 
ter mínimos efeitos colaterais e redução da probabilidade de recorrência são as 
principais vantagens da terapia, além de simplicidade técnica e ausência de 
risco de resistência microbiana. 
DESCRITORES: Laser de Baixa Intensidade, Terapia Fotodinâmica, Lesões 

Bucais. 
 
RL30- HIPERTENSÃO GESTACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
LITERATURA 

Joaquim Ponciano Gonçalves Pereira, Alana Maria Sousa Correia, Viviane 
Albuquerque Pereira da Silva, Bárbara Oliveira Gomes Nascimento, Osorino 
Rodrigues dos Santos Neto, Lucas Alves de Oliveira Sampaio, Felipe Camargo 
Munhoz  
 
INTRODUÇÃO: A hipertensão é o problema de saúde mais comum entre 

mulheres grávidas, estando presente em cerca de 10 a 15% das gestantes. A 
hipertensão é denominada gestacional quando a mulher a desenvolve após a 
vigésima semana de gestação. Esta pode ser exclusiva da gravidez, 
desaparecendo em até uma ou duas semanas após o parto, ou crônica, 
quando não desaparece em até 12 semanas após o parto. A hipertensão 
gestacional é de grande importância no âmbito da saúde pública, visto que, 
esta pode representar uma alteração no fluxo sanguíneo da placenta, restrição 
do crescimento fetal e até mesmo parto prematuro. OBJETIVO: Analisar, por 

meio de uma revisão sistemática da literatura, os fatores envolvidos no 
desenvolvimento da hipertensão em mulheres grávidas. MÉTODO: Para a 

realização desse estudo, foram utilizadas as plataformas digitais Scielo, 
PubMed, MedLine e Google Acadêmico, utilizando os descritores da saúde : 
“gravidez”, “hipertensão” e “saúde”. Foram encontrados 26 artigos dos quais 
foram selecionados 6, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 
Foram incluídos na pesquisa, os artigos datados entre os anos de 2010 e 2018 
e escritos em língua portuguesa. Os critérios de exclusão utilizados foram o 
tangenciamento ao tema e o foco em mulheres que não estejam em período 
gestacional. REVISÃO DA LITERATURA: Entre os artigos analisados 2 eram 

de caráter qualitativo, e 4 eram quantitativos. Além disso, foram classificados 
também quando a abordagem, onde 1 avaliava a prevalência do problema, 2 o 
relacionavam com a diabetes, e os demais abordavam os aspectos biológicos 
da doença em sí.  CONCLUSÃO: Após a ampla análise dos artigos, foi 
possível concluir que a hipertensão gestacional apresenta caráter multifatorial. 
Entre os principais fatores envolvidos estão a idade materna superior a 30 
anos, alimentação desequilibrada, sedentarismo, histórico famíliar ou pessoal 
de casos de pré- eclampsia, diabetes e doenças renais. Portanto, conclui-se 
que é indispensável a realização de ações de promoção de saúde a fim de 
prevenir o aparecimento de novos casos, aumentando assim a probabilidade 
de desenvolvimento fetal adequado, e qualidade de vida materna.  
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DESCRITORES: Hipertensão. Gravidez. Saúde.  

 
RL31- O USO DA TOXINA BOTULÍNICA EM PROCEDIMENTOS DE 
HARMONIZAÇÃO FACIAL 
Geovana Pinheiro Paz, Patrícia Feitosa Melo, Mariana Saquetim Fuguta, 
Grazyelly Duarte Ramos, Itallo Simões, Milena Sousa de Oliveira, José Lopes 
Soares Neto 
 
INTRODUÇÃO: Ao expressar emoções, as contrações musculares formam 

vincos, ou marcas na pele que conhecemos como rugas. Além da ação 
muscular, outros fatores podem induzir a formação de rugas como o 
envelhecimento, ação da gravidez, exposição solar, tabagismo e genética. O 
procedimento mais realizado para prevenção de rugas e marcas de expressão 
é a aplicação da toxina botulínica. Essa toxina também conhecida como 
“BOTOX” é um complexo proteico de origem biológica, produzida pela bactéria 
Clostridium botulinum. A aplicação da toxina botulínica é realizada por meio de 
uma injeção intramuscular que permite a paralisia do musculo, uma vez que 
age diretamente entre os nervos e o musculo impedindo a liberação da 
acetilcolina (substância responsável pelas contrações musculares). Esse 
procedimento faz com que a pele não fique franzida e ainda previne o 
aparecimento de novas rugas. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é de 

mostrar de maneira clara e objetiva o uso de toxina botulínica em 
procedimentos estéticos, levando em consideração a origem da toxina, 
mecanismos de ação e aplicação e usos na estética. MATERIAIS E 
METÓDOS: Foi realizado pesquisas online baseadas em material científico 

publicado, e usando como base o livro “Toxina Botulínica em Odontologia” 
escrito pela autora Célia Marisa Rizzatti Barbosa. PALAVRAS CHAVES: toxina 
botulínica, contrações musculares, acetilcolina, rugas, complexo proteico. 
REVISÃO LITERARIA: A aplicação da toxina em casos de hipertrofia do 

masseter por exemplo propicia uma redução da função muscular, com isso 
melhoras estéticas ocorrem e outros sintomas podem ser minimizados 
melhores resultados podem ser obtidos também no musculo temporal. 
CONCLUSÃO: Finalmente quem queira se submente a procedimentos 

estéticos, deve levar alguns pontos em consideração como: assegurar que a 
clinica esta licenciada para realizar esse tipo de procedimento, se o profissional 
tem a formação adequada e que a marca do produto está autorizada para uso 
cosmético, além de assinar um consentimento informado, que explica os 
benefícios e riscos do ato. 
DESCRITORES: Toxina Botulínica. Músculo. Estética 

 
RL32- A DIVERSIDADE NA LOCALIZAÇÃO DOS HEMANGIOMAS 

Daiany Pereira de Castro, Almir Barbosa dos Santos Filho, Gustavo Faria Lima, 
Nayara Santos Silva, Zinaldo de Oliveira Silva Júnior, Raimundo Célio Pedreira. 
 
INTRODUÇÃO: Hemangiomas são lesões cutâneas vasculares onde há um 
componente proliferativo, eles possuem caráter benigno e podem ocorrer em 
diferentes partes do corpo. São verdadeiros tumores, onde o componente 
proliferativo está constituído por células endoteliais imaturas. Essa má-
formação é mais comum de acontecer no pescoço, face, peito e costas de 
recém-nascidos e crianças, porém também podem surgir em outros lugares, 
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como órgãos, músculos e ossos. Cerca de um terço dos hemangiomas são 
hereditários ou congênitos e estão presentes desde o nascimento; o restante 
aparece nos primeiros meses de vida. Alguns aparecem nas primeiras seis 
semanas de vida e crescem rapidamente. Também são comuns em 
adolescentes e adultos. OBJETIVO: Este trabalho objetiva abordar de forma 

sucinta a diversidade de localização dos hemangiomas através de uma revisão 
sistemática. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento de produções nas 

bases de dados eletrônicas Scielo, Google Acadêmico e Lilacs em 
Outubro/2018 através das palavras chaves encontradas no Bireme. Foram 
encontrados 48 artigos publicados no Brasil e uma grande demanda de artigos 
internacionais sobre o assunto, 15 permaneceram após a leitura de título e 
resumo, sendo selecionados 7 artigos para retirada do objetivo em questão. 
REVISÃO LITERÁRIA: Eles podem situar-se nas camadas superiores da pele 

(hemangioma capilar), localizar-se mais profundamente na pele (hemangioma 
cavernoso) ou ser uma mistura de ambos. A maioria dos hemangiomas se situa 
na face e no pescoço, aparece como uma lesão vermelha ou arroxeada 
saliente na pele ou como um tumor saliente de vasos sanguíneos, mas pode 
aparecer em órgãos como o fígado (hemangioma hepático), baço, pâncreas, 
boca e bolsas sinoviais. Os hemangiomas podem estar presentes desde o 
nascimento ou surgir nos primeiros meses de vida. CONCLUSÃO: Não há 
como prevenir a ocorrência de um hemangioma. A partir do momento em que 
há esse acumulo anormal e benigno de vasos sanguíneos na pele ou em 
órgãos internos é necessário procurar um médico para saber se é preciso fazer 
algum tipo de tratamento. Os hemangiomas superficiais muitas vezes não têm 
repercussão clínica e incomodam mais como problema estético. Muitas vezes 
desaparecem por si próprios, deixando a pele normal ou com pequenas 
manchas. Em algumas situações podem ser usados os raios laser para 
removê-los, também pode ser feito com corticóides, escleroterapia, cirurgia 
para remover pequenos tumores ou tratar o crescimento anormal do 
hemangioma. Quando ele ocorre em órgãos internos de bebês, pode provocar 
complicações que demandam cirurgia ou podem ser acompanhados com 
exames específicos. 
DESCRITORES: Angioma; Corioangioma; Hemangioma Histiocitoide  

 
RL33- DISFUNÇÃO DA  ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

Alex Rodrigues Nogueira, Fernando Vieira Fernandes, Isabela Rodrigues 
Barbosa, Juliana Pereira Da Silva Noleto, Kemilly Rocha Fernandes, Ludymilla 
Lopes Cunha, José Lopes Neto 
 
INTRODUÇÃO: A Articulação Temporomandibular (ATM) é a única articulação 
móvel do crânio. Ela é a junção de dois ossos: temporal e mandíbula. No osso 
temporal existem dois acidentes anatômicos importantes, o Tubérculo articular 
e a fossa da mandíbula. E no osso da mandíbula participa da ATM pelo 
processo condilar: cabeça e colo. Para que a ATM funcione de forma 
adequada, a oclusão dental e o equilíbrio neuromuscular devem relacionar-se 
harmonicamente. O termo Disfunção Temporomandibular (DTM) é utilizado 
para reunir um grupo de doenças que acometem os músculos mastigatório, 
ATM e estruturas adjacentes. A DTM pode ser classificada em dois grandes 
subgrupos: as de origem articular, ou seja, aquelas em que os sinais e 
sintomas estão relacionados à ATM; e as de origem muscular nas quais os 
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sinais e sintomas relacionam-se com a musculatura estomatognática. Existem 
vários métodos de recuperação e melhoramento da (DTM). Pode ser utilizado 
em formas de fisioterapia, medicamento, placas de mordida, dieta macia, 
cirurgia, termoterapia, etc. OBJETIVOS: Por meio da revisão de literatura este 
artigo pretende informar aos acadêmicos e professores de odontologia, quão é 
importante a reeducação para com seus pacientes sobre os cuidados para não 
adquirir a DTM e levar tratamentos imediatos para pessoas que sofrem com o 
mesmo e atentar também para que o nível de pessoas com a doença não se 
proliferem. MÉTODOS: Foi realizado o trabalho de leituras fichamento de 

artigos, pesquisa em livros acadêmicos, discussões, e elaboração do artigo 
cientifico. Revisão literária: A apresentação desta analise compõe-se dos 
artigos relacionados a ATM  e DTM  foram avaliados e discutidos, assim 
organizados de acordo com a temática, abordando a perspectiva da ATM e 
DTM e suas vertentes voltas para esse assunto. CONCLUSÃO: Baseando-se 
nos artigos selecionados, podemos observar quanto ao grau de pesquisa, o 
nível de pessoas que contem a doença, posicionando-se á atentar que e 
possível ainda mais esses níveis crescerem, pois, a mandíbula e uma das 
região do corpo que se movimenta com grande frequência  e quando lesionada 
causa um desconforto muito grande, visto também quê, a reeducação e 
necessária, e profissionais da saúde se preocupem em meios te tratamentos 
que consiste em uma boa recuperação. 
DESCRITORES: ATM, DTM, Placa de mordida. 
 
RL34- IMAGENOLOGIA E CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL  
Sarah Barbosa de Carvalho, Luana Alves Fernandes, Hillana Jorge Antunes, 
Layla Thais Gomes de Souza, Laryssa Mayara da Silva Dias; Joyce Lima 
Barros; Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: Em uma época de grandes inovações tecnológicas para o 

diagnóstico por imagens, vem sendo priorizado os mais sofisticados, 
justamente na busca por um resultado preciso, fazendo com que a abordagem, 
principalmente nas cirurgias de cunho buco-maxilo-facial, seja mais exata. 
Cirurgias buco-maxilo-faciais são frequentes, necessitando de diagnóstico por 
imagem para um planejamento cirúrgico mais eficiente, trazendo uma 
abordagem precisa e uma reabilitação oral que não traga ao paciente 
problemas futuros. O cirurgião dentista necessita de um conhecimento prévio 
de exames de imagem para que assim facilite a indicação de uma abordagem 
cirúrgica correta e uma melhor forma de tratamento seja indicada ao paciente. 
OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo abordar a qualidade dos exames 

por imagem, e o que a inovação nesse ramo está trazendo de benefícios às 
cirurgias buco-maxilo-faciais. METODOLOGIA: Foram analisados artigos da 

revista de traumatologia buco-maxilo-facial, PUBMED, SCIELO contendo 
revisões de literatura e relatos de casos, onde foram abordados temas que 
explicaram a imagenologia e sua importância para o planejamento cirúrgico em 
caso de cirurgias buco-maxilo-faciais. REVISÃO DE LITERATURA: A partir de 
comparação de revisões literárias e relatos de casos encontradas no Pubmed, 
SCIELO, google acadêmico, revista de traumatologia buco-maxilo- facial, foi 
possível analisar a grande importância e visualização de abordagens cirúrgicas 
através da realização do exame de imagem trazendo para o cirurgião dentista 
uma visão melhor do problema, por exemplo em exames panorâmicos onde se 
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visualiza lesões, inflamações, radiopaciades mostrando o lugar da lesão e 
tendo assim uma facilidade e melhor no planejamento cirúrgico. Foram 
analisados 10 artigos onde 4 eram de relatos de casos clínicos, 6 de revisão de 
literatura. A utilização de exame de imagem quando ocorre trauma de face são 
utilizados métodos como rx-perfil de face, análise do tamanho da face, exame 
panorâmico que são mais utilizados para a visualização melhor da fratura e o 
raio-x que é feito por partes da face. CONCLUSÃO: Desta forma, é de grande 

importância a utilização de exames de imagem para que se possa traçar com 
qualidade a reabilitação do paciente pós trauma buco-maxilo-facial já que maior 
compreensão melhora significativamente os resultados, diminuindo assim 
deformidades estéticas e funcionais decorrentes do mal planejamento. 
DESCRITORES: Diagnóstico. Imagem. Cirurgia 
 
RL35- OSTEOMIELITE CRÔNICA MAXILAR 
Dimas De Castro Ribeiro, Kárilla Laudessan Pereira Lemos Branquinho, 
Mateus Ferreira De Oliveira, Lígia Catarine Avelino Negre, Larissa Veloso 
Braga, Patrícia Moura Aguiar, Felipe Camargo Munhoz. 
INTRODUÇÃO: A osteomielite crônica maxilar é um processo inflamatório 
crônico do osso e da medula óssea, podendo ser provocada por altas doses de 
radiação X em radioterapia, interações medicamentosas, procedimentos 
odontológicos (endodontia, exodontia ou remoção saburra), além desses 
causadores a bactéria Staphylococcus aureus pode desencadear essa 
condição. Seus aspectos clínicos e radiográficos apresentam dor, tumefação, 
fístula além de imagens radiográficas que variam de caso a caso, indo da 
radiotransparência, apresentando imagens mistas, semelhantes a roído por 
traças e imagens radiopacas. Isso varia conforme a duração, intensidade da 
inflamação e a resposta biológica individual. O diagnóstico é feito através da 
radiografia panorâmica, que proporciona imagens íntegras do complexo maxio-
mandibular. OBJETIVO: Através de uma revisão sistemática da literatura, este 

trabalho pretende informar e discutir os principais aspectos microbiológicos da 
osteomelite crônica, os quais interferem nos aspectos clínicos, terapêuticos e 
radiológicos dessa infecção. METODO: Foi realizada uma ampla revisão de 
literatura cientifica, baseando-se nas referências bibliográficas do período de 
2005 à 2017, usando como base de dados o Google Acadêmico, Biblioteca 
Digital Da Produção Intelectual (BDPI) e Sistema Integrado De Bibliotecas 
Universidades De São Paulo (SBI). As palavras chaves utilizadas faram: 
“osteomielite” “infecção” e “maxilar” onde foram encontrados 215 artigos com 
relação ao tema ,dos quais 10 foram considerados pelos critério de inclusão. 
REVISÃO DE LITERATURA: Dos trabalhos avaliados, 6 foram de caráter 

qualitativo e 4 de caráter quantitativo. Assim, os artigos foram organizados de 
acordo com temática, abordando as problemáticas crônicas e suas vertentes 
voltadas para esse assunto. Radiograficamente, a osteomielite apresenta-se 
como hipodensidade/radiolucencia de limites difusos, ou densidade mista.   
CONCLUSÃO: Por fim, para se alcançar um diagnóstico da osteomielite 

crônica, é necessário a utilização de exames clínicos e imagiológicos, por isso 
os aspectos radiográficos são extremamente importante para o caso. 
DESCRITORES: Osteomielite, Infecção, Maxilar 
 
RL36- IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM 
CRISE ASMÁTICA EXACERBADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/imagiol%C3%B3gico/7589/
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Elielson Rodrigues Silva Junior, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Laryssa Silva De Melo, Márcia Beatriz Franco Sousa, Moniki 
De Oliveira Barbosa Campos, Claudenir Katzwinkel, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: A asma é considerada a doença crônica mais frequente em 

pacientes pediátricos e é caracterizada pela obstrução difusa, de forma 
reversível, das vias aéreas inferiores a partir da inflamação e edema, além de 
espasmos da musculatura brônquica e obstrução respiratória por presença de 
muco. Os sintomas respiratórios são caracterizados pela presença de dispneia, 
sibilos, falta de ar, tosse, dentre outros. A crise asmática é desencadeada mais 
frequentemente por agentes externos, como agentes virais e partículas 
alergênicas. OBJETIVO: Identificar os pacientes pediátricos em crise asmática 
e avaliar o tratamento utilizado na emergência para manejo desses pacientes. 
MÉTODOS: Foram utilizados dados das plataformas digitais, SCIELO; LILACS; 
MEDLINE e PUBMED, utilizando as palavras chaves, “asma”, “emergência” e 
“tratamento” combinadas entre si. Inicialmente foram encontrados 638 artigos, 
no entanto, usando os critérios de inclusão, sendo estes, textos completos 
disponíveis, publicação nos últimos 5 anos, na língua portuguesa e 
apresentando correlação com o tema proposto, selecionou-se 8 estudos. 
RESULTADOS: Dos 8 artigos selecionados, 7 são de caráter qualitativo 
enquanto apenas um é de caráter quantitativo. Os estudos demonstram que o 
melhor meio para a eficácia do tratamento em pacientes com crise aguda é a 
rápida detecção dos sintomas e a intervenção imediata, evitando a evolução 
para uma insuficiência respiratória obstrutiva. O tipo de tratamento depende da 
gravidade, por isso, o médico deve avaliar o estado geral do paciente, 
detectando presença de sinais clínicos como dificuldade de fala, uso da 
musculatura acessória, alteração do nível de consciência, além da avaliação da 
saturação (<95%), frequência respiratória aumentada, presença de tórax 
silencioso, dentre outros. Deve-se iniciar o tratamento com suplementação de 
oxigênio, utilização de β-2 agonista de curta duração, aplicando de 4-5 jatos e 
repetindo a cada 20 minutos durante 1 hora. Também, deve-se administrar 
prednisolona via oral, considerando as doses adequadas de acordo com peso 
e idade. Há literaturas que indicam o uso de sulfato de magnésio em dose 
única de 2mg, com infusão em 20 minutos, como terapia adjuvante nos 
pacientes que apresentam exacerbação, sendo contraindicados naqueles que 
apresentam insuficiência renal. CONCLUSÃO: Baseando-se nos estudos 
utilizados, percebeu-se a necessidade de rápida identificação do quadro 
asmático grave e intervenção emergencial precoce para que ocorra uma 
evolução satisfatória do prognóstico do paciente, sendo utilizado medicamentos 
por via inalatória e endovenosos, além de suporte ventilatório quando 
necessário. 
DESCRITORES: Estado Asmático. Crianças. Terapêutica. 
 
RL37- A QUALIDADE DO SONO E SUAS REPERCUSSÕES NOS 
ESTUDANTES DE MEDICINA 
Klaus Martins de Souza Barros, Emerson Leão Sousa, Ilceu Verzeletti Junior e 
Valcirlei de Araujo 
 
INTRODUÇÃO: A privação de sono é uma condição da sociedade moderna e é 
particularmente acentuada nos estudantes de medicina, devido a carga de 
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estresse exercida pela rotina de estudos, corroborada pelas elevadas taxas de 
afecções mentais presentes nesse grupo. Logo, faz-se necessário o 
entendimento das complicações e implicações diárias e a longo prazo que 
podem surgir na vida dos estudantes. OBJETIVO: Através dessa revisão de 
literatura, objetiva-se elucidar as influências da qualidade de sono no cotidiano 
de estudantes de medicina. MÉTODOS: Foi realizado levantamento 
bibliográfico do período de 2010 a 2018 usando-se bases de dados, PubMed, 
LILACS e o Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: “Privação 
do Sono ”, “Estudantes de Medicina” e “Aprendizagem” encontrando, 153 
artigos sobre o tema, dos quais 12 foram selecionados considerando sua maior 
adequação ao objetivo estabelecido. REVISÃO LITERÁRIA: A partir da 

literatura foi possível observar que, muitos estudantes relataram achar o seu 
sono ruim, o que por sua vez reverteu-se em níveis médios de estresse, 
ansiedade e depressão mais elevados que os estudantes com boa qualidade 
de sono. Os níveis de estresse, ansiedade e depressão evidenciados nos 
estudantes foram considerados díspares entre eles, sendo que o estresse foi o 
mais significativo. Nesse mesmo viés, nota-se que os estudantes possuem 
certa dificuldade em reconhecer os efeitos associados à má qualidade do sono, 
como é o caso da falta de entusiasmo para realização de atividades habituais, 
como estudar, reduzindo seu desempenho acadêmico e qualidade de vida. 
CONCLUSÃO: Contata-se, portanto, que, a má qualidade do sono dos 

estudantes de medicina tem um impacto em seu dia a dia, afetando humor, 
níveis de estresse e a memorização. De mesmo modo, denotam uma 
importância múltipla, pois seus agravos implicam na educação dos indivíduos e 
na saúde dos mesmos, que porventura pode refletir-se na qualidade 
profissional.  Além disso, tais repercussões advindas da baixa qualidade de 
sono, acometem também à população em geral. 
DESCRITORES: Privação de sono. Estudantes de medicina. Aprendizagem. 
 
RL38- ALTERAÇÕES DENTÁRIAS, A IMPORTÂNCIA DAS ANOMALIAS 
DENTÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO.  

Nathalia Moreira de Araújo, Lucireni Morais Costa, Katia Bandeira Lima Santos,  
Thamara Rodrigues Chagas, Breno Rafael Rodrigues da Silva, Felipe Camargo 
Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: Os distúrbios no desenvolvimento das estruturas dentárias 
podem ter origem hereditária, congênita ou adquirida. Tais 
alterações podem afetar tanto a forma, tamanho, número, posição, 
constituição e\ou função dos dentes, portanto é de extrema importância à 
atuação do cirurgião dentista no diagnóstico e tratamento. OBJETIVO: Por 
meio de revisão de literatura, este trabalho pretende informar sobre a 
importância das alterações dentárias e o quanto é importante os cuidados da 
saúde oral desde o pré-natal. MÉTODOS: Foi realizado levantamento 
bibliográfico do período de 2000 a 2018 usando-se base de dado, PMC e 
Google acadêmico, as palavras chaves utilizadas foram: “alterações” 
“dentárias” e “anomalias”, encontrando mais de 14mil artigos do tema, sendo 
revisado por esse trabalho apenas 10 artigo em critérios de inclusão a língua 
portuguesa. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação desta analise compõe-se 

de estudo de artigos relacionados a alterações dentárias, essencialmente 
relacionada a aspecto do desenvolvimento das estruturas que pode ser de 
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origem hereditária, congênita ou adquirida, levando-se em conta que um 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado das alterações de 
desenvolvimento que vão se instalando são essenciais para que se consiga 
uma harmonia oclusal, funcional e estética  . CONCLUSÃO: baseando-se nos 
artigos selecionados, as alterações dentárias do desenvolvimento, são postas 
diante do cirurgião-dentista geralmente por insatisfação estética ou 
descobertas ainda no pré-natal, então cabe ao profissional saber diagnosticar, 
e traçar o plano de tratamento mais adequado a cada caso. Novas  técnicas 
vem se desenvolvendo a cada dia e a atualização profissional torna-se 
indispensável para que se tenha uma boa decisão clínica, devolvendo assim a 
estética e função ou apenas preservando e acompanhando o caso. 
DESCRITORES: Alterações. Dentárias. Anomalias. 
 
RL39- DIAGNÓSTICO ERRÔNEO DA POLIMIOSITE: REVISÃO DA 
LITERATURA 

Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Mateus Gomes Da Silva Filho, Felipe 
Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: Polimiosite é uma doença de caráter sistêmico idiopática, 

caracterizada por um processo inflamatório não supurativo, que acomete os 
músculos estriados, e manifesta-se clinicamente por fraqueza muscular 
proximal e simétrica. Predominante no sexo feminino, sem causas 
determinantes. Há complicações relatadas com envolvimento pulmonares, 
porém não muito frequentes, complicações do sistema nervoso central. Este 
trabalho objetiva abordar de forma simples o mais objetivo possível o 
diagnóstico correto da polimiosite, além de ressaltar suas persistentes formas 
errôneas, através de uma revisão sistemática. OBJETIVO: Esclarecer à 

população acadêmica os meios adequados para o diagnóstico de certeza da 
polimiosite e demonstrar principais erros corriqueiros na prática clínica. 
MÉTODOS: Foi realizado um levantamento de artigos científicos na base de 
dados eletrônicos da Scielo e PubMed em abril de 2017, pesquisados através 
das palavras chaves “Polimiosite”, “Inflamação Muscular Idiopática”, 
“Dificuldade Diagnóstica de Polimiosite”. Foram incluídos estudos analíticos e 
observacionais, artigos que abordassem o tema no título ou no resumo. Foram 
excluídos relatos de caso e escritos não encontados na íntegra. REVISÃO 
LITERÁRIA: 19 artigos encontrados, os quais abordavam diretamente 
polimiosite e dificuldades diagnósticas no título e no resumo. Um artigo 
publicado no ano de 1990, outro em 1992, e todos os demais publicados desde 
o ano de 2000 a 2015, dentre eles, 4 estão em idioma inglês, 1 em espanhol, 
12 na língua portuguesa do Brasil. CONCLUSÃO: A partir de uma visão 
ampliada do trabalho, é importante ressaltar que há uma grande 
clinicopatológica em saber diagnosticar corretamente a polimiosite, 
especialmente por se assemelhar a outras doenças que trazem a fraqueza 
muscular como manifestação clínica. Paralelamente deve ser dado notoriedade 
a um exame clínico completo e os principais exames complementares que 
devem ser investidos para que não haja um tratamento inadequado da doença. 
Ressalta-se ainda que o valor de enzimas musculares especificas devem ser 
sempre avaliadas. Estudo específicos que abordam o tema possuem baixo 
número na literatura atual, essa revisão veio auxiliar e estimular a pesquisa 
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cientifica dessa área, dando aporte aos profissionais de saúde para uma 
construção de uma prática clínica efetiva.  
DESCRITORES: Polimiosite. Inflamação Muscular Idiopática. Dificuldade 

Diagnóstica de Polimiosite. 
 
RL40- PNEUMATIZAÇÃO DO SEIO MAXILAR 
Mateus Henrique Silva Turibus, Lucas Rodrigues Lopes, Iroilton Dos Santos 
Neto, Amanda Borges Santos, Raiany Almeida Araújo,  Adevaldo Siriano 
Barbosa Junior,  José Lopes Soares Neto 
 
INTRODUÇÃO: A pneumatização do seio maxilar está associada a alguns 

fatores físicos e fisiológicos, decorrente da perda de estruturas dentais na 
região posterior. Em decorrência disso, o mesmo se expande inferiormente, em 
detrimento da redução da resistência do tecido ósseo adjacente por ação 
gravitacional, onde resulta em uma reabsorção óssea, promovendo 
complicações na instalação de implantes dentários na maxila. Como 
consequência, não haverá espaço no osso suficiente para adequação do 
mesmo, pois com essa pneumatização há uma grande aproximação da 
cavidade oral com o seio. OBJETIVO: Discorrer sobre os principais motivos da 
pneumatização do seio maxilar. MÉTODO: Foram utilizadas os descritores: 
“seio maxilar”; “reabsorção óssea” e “reabilitação” na base de dados Google 
Acadêmico. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos entre os 
anos de 2010 a 2018. Por conter informações relevantes a serem adicionadas 
neste trabalho, foi selecionado um único artigo de 2005. Os artigos disponíveis 
são completamente gratuitos. Artigos que não estavam relacionados com o 
tema, foram adicionados como critério de exclusão. REVISÃO LITERÁRIA: 
Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 14 
artigos. A pneumatização do seio maxilar interfere diretamente na colocação de 
implantes dentários, por ser um fator bastante preocupante, pois para 
reabilitação oral, há a necessidadea de uma quantidade mínima remanescente 
de osso, além de se tratar da maxila, que é um osso frágil. CONCLUSÃO: 

Através da análise crítica do conteúdo observado nos artigos, concluiu-se que 
a literatura consultada relata que a pneumatização do seio maxilar se dá 
através de perdas de elementos dentários na região posterior, e também por 
processo fisiológico, em que ocorre uma reabsorção óssea, tornando assim, 
um fator de contra indicação para reabilitação utilizando implantes dentários.   
DESCRITORES: Seio maxilar. Reabsorção óssea. Reabilitação. 

 
RL41- ESTUDOS CEFALOMÉTRICOS. 

Heliana Silva Santos, João Marcos Avelino de Moura, Guilherme Barbosa 
Pasquali, Thaynara Lemos Rodrigues, Luiz Henrique Rodrigues Mascarenhas, 
Marinie Leticia Pinheiro Lima, Cláudia Renata Malvezzi Taques 
 
INTRODUÇÃO: A cefalometria é um método que, empregando radiografias 

orientadas, obtêm mensurações lineares e angulares dos diversos elementos 
anatômicos do crânio e da face, propiciando, importantes informações para 
elaboração das análises cefalométricas, permite a avaliação do crescimento e 
desenvolvimento dos ossos maxilares e faciais, é eficiente para diagnosticar as 
anomalias e alterações encontradas nas várias regiões do crânio, portanto, 
entender a relação entre a forma facial e o crescimento é uma questão 
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importante no tratamento ortodôntico, dando assim ao profissional ortodontista 
meios eficientes do diagnóstico e um correto tratamento. O cefalograma é 
composto por desenho anatômico, que são decalcadas as estruturas 
anatômicas principais, representadas por pontos, dentes e perfil mole. 
OBJETIVO: Através de revisão de literatura, este trabalho pretende informar 

como a cefalometria pode ajudar o ortodontista a planejar um tratamento 
ortodôntico, mostrar os pontos e linhas cefalométricos e para que são 
utilizados. MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográficos do período de 
2006 a 2017 usando as bases de dados, Livro: Ortodontia Diagnóstico e 
planejamento clínico Flávio Vellini Ferreira 7ª edição, Google Acadêmico e 
SciELO, as palavras chaves utilizadas foram “Cefalometria clínica”, 
“Cefalograma”, “pontos cefalométricos” encontrando, 2.299 artigos sobre o 
tema dentre dos quais 11 artigos foram considerados como critério de inclusão 
a língua portuguesa, inglesa e espanhola. REVISÃO LITERÁRIA: A 
apresentação de análise compõe-se através de livro e artigos relacionados a 
Cefalometria clínica, características cefalométricas e análise morfométrica. 
Assim os artigos foram selecionados de acordo com a temática do estudo, 
abordando a cefalometria como tema principal. CONCLUSÃO: Dentre os 
inúmeros elementos necessários para a composição de uma documentação 
ortodôntica, a Cefalometria ocupa um lugar de destaque, permitindo ao 
ortodontista elaborar um diagnóstico correto e planificar o tratamento com mais 
segurança. 
DESCRITORES: Cefalometria Clínica. Cefalograma. Pontos Cefalométricos. 

 
RL42- A EFICÁCIA ANTIBACTERIANA DO ÓLEO DE COCO NA REDUÇÃO 
DO  STREPTOCOCCUS MUTANS NA CAVIDADE ORAL 
Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Leonardo Brito Querido, Fernando 
Cavalcante Castro Garção 
 
INTRODUÇÃO: A cárie dentária é uma doença de grande incidência e de 
etiologia multifatorial. A dieta, o hábito de higienização, a morfologia dentária e 
outros fatores influenciam sobremaneira na saúde bucal e sistêmica. O 
processo de cárie esta relacionado a diversos microrganismos que compõem a 
microflora oral, dentre eles destaca-se a bactéria Streptococcus Mutans que é 
predominantemente encontrada no biofilme. Para reduzi-la é indispensável a 
limpeza mecânica, e como complemento preventivo natural, seguro e eficaz se 
evidencia o uso do óleo de coco. Estudos in vitro comprovam que a eficiência 
do óleo é semelhante a da clorexidina, pois, o óleo de coco é rico em ácidos 
graxos de cadeia média dos quais 92% são ácidos saturados e, dentro desta 
porcentagem, 50% são de ácido láurico que provoca o efeito antimicrobiano e 
anti-inflamatório. Apesar de no momento não haver um consenso quanto ao 
mecanismo de ação, sabe-se que é comprovada a diminuição da adesão da 
placa na superfície do dente. OBJETIVO: A presente revisão de literatura visa 
informar a eficácia antibacteriana do óleo de coco na redução de 
microrganismos da cavidade oral, especificamente do Streptococcus mutans. 
MÉTODOS: Foram obtidos por pesquisa eletrônica nos bancos de dados PMC, 

Google Acadêmico e PubMed artigos de referência datados no período de 
2013 a 2017. As palavras chaves utilizadas foram: “Óleo de coco”, 
“Streptococcus” e “Mutans” encontrando, 337 artigos ao todo sobre o assunto, 
dos quais 10 considerando como critério de inclusão a língua portuguesa e 
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Inglês. Artigos que não atenderam a proposta do tema foram desconsiderados, 
bem como artigos que abordavam sobre outros tipos de óleos. REVISÃO 
LITERÁRIA: A apresentação desta análise compõe-se do estudo de artigos 

relacionados à atividade antibacteriana do óleo de coco sobre a contagem da 
bactéria Streptococcus mutans na região bucal. Dos trabalhos avaliados, oito 
foram de caráter qualitativo e dois de caráter quantitativo. Dessa forma, as 
pesquisas foram selecionadas com base em estudos de casos em instituições, 
abordando temas como a comparação da eficiência do óleo de coco e da 
clorexidina, a ação do óleo de coco sobre a placa bacteriana e suas vertentes 
voltadas para o assunto. CONCLUSÃO: Com base nos artigos estudados, o 
óleo de coco se apresenta como um meio acessível, benéfico e sem efeitos 
colaterais para a saúde oral que por consequência, quando realizada conforme 
o combinado, pode servir como um adjuvante natural para escovação dentária.  
DESCRITORES: Óleo de coco. Streptococcus. Mutans.  
 
RL43- ASPECTO CLÍNICO DA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO 
Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Fernanda Martins Concer, Dom Leonardo 
Di Coimbra Lira Fontes, Eduardo Castro melo, Raimundo Célio Pedreira  
 
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Intestino Curto (SIC) é uma condição clínica 
caracterizada pelo déficit absortivo intestinal de nutrientes e fluidos, em adultos, 
mais de 70% dos casos está relacionado diretamente à ressecção cirúrgica de 
extenso seguimento intestinal, comprometendo o estado nutricional do 
paciente. OBJETIVO: Buscar os aspectos clínicos, elencando os sinais e 
sintomas e estabelecendo as causas, diagnóstico e tratamento da Síndrome do 
Intestino Curto, para a sociedade acadêmica e profissional nas áreas da saúde. 
MÉTODOS: Foi executada uma busca de artigos científicos em bases de 

dados eletrônicos da Scielo, Lilacs e Pubmed, pesquisados por meio das 
palavras chaves “Síndrome”, “Intestino Curto” e “Trato Gastrointestinal”. Foram 
incluídos estudos analíticos e observacionais, artigos que abordassem o tema 
no título ou no resumo, excluindo-se relatos de casos e artigos não 
encontrados na integra. REVISÃO LITERÁRIA: A partir dos dados obtidos na 
busca em plataformas eletrônicas, sem restrição de período, obtiveram-se um 
total de 37 artigos onde buscou-se analisar dados em que abordasse de forma 
satisfatória os aspectos clínicos, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento da 
Síndrome do Intestino Curto. Foram selecionados 2 artigos em língua 
Espanhola, 18 de língua Portuguesa do Brasil e 16 de língua Inglesa. Entre 
eles está 1 artigo publicado no ano de 1998 e 1 no ano de 1999, 24 artigos 
publicados entre os anos de 2000 a 2010 e 10 artigos publicados entre o ano 
de 2011 até a data atual. CONCLUSÃO: A partir da análise literária é 
importante ressaltar que a Síndrome do Intestino Curto cursa com um estado 
de má-absorção global, promovendo alterações da anatomia e fisiologia 
intestinal causando consequências metabólicas e nutricionais ao paciente. O 
quadro clínico de má-absorção intestinal se correlaciona com o comprimento e 
o local onde há a perda de alças intestinais, seja ela por causas de ressecções 
ou por má formações congênitas, resultando em perca de peso e deficiências 
energéticas orgânicas. Ainda pacientes com menos de 100 cm de intestino 
delgado, sem colón necessitam de nutrição parenteral (NP), por outro lado 
pacientes com perda intestinal menor de 50 cm e cólon preservado optam por 
nutrição oral. 
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DESCRITORES: Síndrome. Intestino Curto. Trato Gastrointestinal. 

 
RL44- UTILIZAÇÃO DE DENTES HUMANOS: ASPECTOS ÉTICOS E 
LEGAIS NO ÂMBITO ACADÊMICO  
Samilla Oliveira e Silva, Vida Mahatma Alves Dias e Nicole Cristine Sousa 
Oliveira, Maryana Rodrigues Dias, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que o propósito principal de um banco de dentes é 
suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para 
pesquisa ou para treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos, dessa forma 
eliminando o comércio ilegal de dentes que ainda existe nas faculdades, além 
de ter a biossegurança junto aos estudantes. OBJETIVO: O intuito desse 
trabalho foi rever na literatura os aspectos éticos e legais envolvidos na 
utilização de dentes humanos Fornecendo subsídios a todos os seus usuários, 
sejam eles clínicos, pesquisadores, professores e alunos e respondendo as 
perguntas: O que é um banco de dentes? Como é o seu funcionamento? Qual 
a importância da forma de armazenamento do elemento dental e sua utilização 
de acordo com padrões de biossegurança?. MÉTODOS: Foi realizado o 
Google Acadêmico como ferramenta de pesquisa, com aproximadamente 
29.000 resultados relacionados. Destes, foram usados 10 artigos para 
avaliação, com o período entre 2006 a 2018. Os descritores utilizados foram: 
“Banco de Dentes Humanos”, “Ética”, “Comércio ilegal”. REVISÃO LITERÁRIA: 
O uso de dentes humanos para o ensino e pesquisa em Odontologia é uma 
prática frequente. Entretanto, na maioria das vezes, são utilizados sem a 
biossegurança adequada. Além disso, existe grande dificuldade na obtenção 
do número adequado de dentes solicitados pelas disciplinas. A implantação de 
Bancos de Dentes Humanos (BDH) em instituições de ensino é fundamental 
para viabilizar a manipulação segura para aprendizagem, pesquisa e inovações 
tecnológicas que façam uso de dentes humanos. Para que seu funcionamento 
seja adequado, a organização e a legalização do uso deles devem ser 
divulgados. Procedimentos relativos às etapas de arrecadação, sua origem, 
limpeza e desinfecção, separação e armazenamento, cessão e/ou empréstimo 
devem ser desenvolvidos, aprimorados e colocados ao alcance dos 
interessados. CONCLUSÃO: É notório que a implantação de um BDH é 
fundamental em uma instituição de ensino e pesquisa na área de odontologia. 
A criação de um Banco de Dentes justifica-se, legalmente, para o fornecimento 
de dentes em condições adequadas de manuseio e como meio de coibir o 
comércio irregular, visto que eleva a qualidade do aprendizado, proporciona 
segurança física e legal aos indivíduos e possibilita uma ampliação das 
possibilidades de avanço na área tecnológica. 
DESCRITORES: Banco de Dentes Humanos. Ética. Comércio illegal. 

 
RL45- COMO CONTROLAR HEMORRAGIAS RADICULARES?  
Pedro Victor Aires de Carvalho, Willian Jones Jacobson, Danillo Cruz 
Mousinho, Iroilton dos Santos Neto, Isadora Miranda, Eduardo Marques, 
Alcides Gomes de Oliveira. 
INTRODUÇÃO - Hemorragia radicular é um fenômeno que ocorre 
corriqueiramente na prática clínica odontológica, em endodontia seu 
surgimento se dá em detrimento do corte parcial ou total do tecido pulpar, 
sobreinstrumentação, arrombamento apical e perfurações radiculares. Tal 
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episódio promove sangramentos prolongados e difíceis de controlar, 
geralmente ocorre em pacientes jovens devido tecido pulpar volumoso, 
pacientes hipertensos, cardiopatas, hemofílicos, pacientes que sofreram 
tromboses e pacientes que tiveram acidente vascular cerebral são pacientes 
propensos a terem sangramentos radiculares expressivos. Pacientes 
hipertensos podem vir a ter maiores sangramentos em detrimentos da maior 
pressão interna vascular, além do mais, pacientes hemofílicos possuem 
deficiência na coagulação o que favorecem sangramentos em excesso, 
pacientes que sofreram trombose e aqueles que tiveram acidente vascular 
cerebral geralmente fazem uso de anticoagulantes, medicação essa que 
diminui o tempo de protombina e aumenta os riscos de hemorragias. 
OBJETIVO: Apresentar técnicas endodônticas para controlar hemorragias 
radiculares. MÉTODO: A partir de um levantamento bibliográfico que utilizou as 

bases de dados: Google acadêmico, Scielo e Pubmed, com as palavras-chave: 
Endodontia, Hemorragia pulpar e Medicação endodôntica. Foram incluídos 
artigos datados dos anos de 2008 a 2018 que descrevessem a abordagem 
clínica para contenção de homarragias. REVISÃO DA LITERATURA: 

Hemorragias radiculares com pouco volume de sangue na maioria dos casos 
cessam de maneira espontânea, porém, hemorragias com volumes maiores de 
sangue são mais duradoras. Existem alguns materiais e condutas clínicas 
empregadas para cessar o sangramento, todavia para controlar a hemorragia 
radicular primeiro deve-se irrigar abundantemente o conduto radicular com 
hipoclorito de sódio 2,5%, em alguns casos somente o ato de irrigar já promove 
controle hemorrágico, casos clínicos em que não cesse o sangramento com a 
solução irrigadora, usa-se cones de papéis absorventes, bolinhas de algodão 
com epinefrina na câmara pulpar, esponja à base de gelatina que estimula a 
coagulação e o hidróxido de cálcio P.A, que detém o fluxo sanguíneo devido 
necrose tecidual superficial. CONCLUSÃO: Diante do exposto torna-se 
necessário a elucidação para os acadêmicos e profissionais de Odontologia o 
conhecimento dos materiais e técnicas utilizadas no controle do sangramento 
radicular em Endodontia, pois, a hemorragia radicular é muito prevalente na 
prática odontologia. 
DESCRITORES: Endodontia; Hemorragia pulpar; Medicação endodôntica.  
 
RL46- PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DEPRESSÃO EM 
ACADÊMICOS DE MEDICINA. 
Maria Eduarda Farias Lima Jácomo, Carolina Oliveira Lessa, Gediel Dos 
Santos Queiróz, Ester De Sousa Campos, Denise Ramos Costa 
 
INTRODUÇÃO: O curso de Medicina apresenta fatores estressantes, como 
alta cobrança de resultados, grande carga horária, pressão de professores e 
familiares, além da intensa dedicação aos estudos e contato com sofrimento 
alheio, que podem desencadear transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e 
a depressão. Os estudos apontaram que dentre o publico alvo a incidência das 
doenças é maior em mulheres, bolsista e estudantes de capitais. Uma das 
causas para a depressão dos estudantes é a ideia de que a medicina é uma 
profissão exigente e por isso, a universidade também deve ser extremamente 
rigorosa, muitos professores e administradores da área de medicina acreditam 
que mais pressão, mais horas e mais demandas levarão a resultados 
educacionais melhores e que o padrão seria rebaixado com um treinamento 
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menos rigoroso. Contudo a realidade mostra o contrario, pois, a partir do ponto 
em que exigência se torna excessiva tende a fazer com que o desempenho dos 
alunos caia. A prevalência de episódios depressivos na população geral dos 
Estados Unidos da América e menor que a encontrada entre os estudantes de 
medicina. O tabagismo também é um fator de analise de ansiedade, na 
universidade do Anhemi no Morumbi, São Paulo, contatou-se que 37% dos 
acadêmicos de medicina faziam uso de cigarro, sendo desses, 50% fumam 
mais de uma carteira de cigarros por dia. OBJETIVO: Enfatizara necessidade 
do cuidado a saúde mental dos acadêmicos do curso de medicina. MÉTODOS: 

Coordenou-se uma busca de publicações científicas utilizando-se terminologias 
cadastradas nos Descritores de Ciência da Saúde. Realizou-se a consulta das 
publicações nos seguintes bancos eletrônicos: Scielo, Bireme, Periódicos 
Capes e Biblioteca Virtual em Saúde. REVISÃO LITERÁRIA: Estudos 

realizados em 43 países mostraram que a prevalência global agrupada 
estimada de depressão ou de sintomas depressivos no curso de medicina foi 
de 27,2% e variou de 9,3% a 55,9%, dentre esses apenas 15,7% procuraram 
tratamento psiquiátrico, e 11,1%, com variação de 9,6% a 29,5%, já pensaram 
em suicídio. CONCLUSÃO: Diante do exposto, mesmo o problema dos altos 
índices de doenças mentais sendo reconhecido, o foco costuma ser em 
tratamento e não em prevenção. Os dados sobre a saúde mental dos alunos 
precisam ser encarados como resultados centrais dos programas de ensino, 
tão importantes quanto notas em provas e colocação em vagas de residências. 
DESCRITORES: Depressão.  Ansiedade.  Medicina.  

 
RL47- A RELEVÂNCIA DA RADIOGRAFIA NO AUXILIO DO DIAGNOSTICO 
DE TUMORES OSSEOS MALIGNOS E BENIGNOS 
Ana Victória dos Reis Guerra Nogueira, Giovanna Carolina Sousa Déo, Indiara 
de Abreu Silva Valente, Luiz Felipe Regino, Sérgio Marra de Azevedo Filho, 
Felipe Camargo Munhoz. 
 
INTRODUÇÃO: Os tumores ósseos podem ser classificados em benignos e 

malignos, estes com potencial de metastatização. Os benignos podem ser 
latentes quando não apresentam crescimento ou curam espontaneamente, 
ativos quando crescem, mas não comprometem as barreiras naturais e 
agressivas quando destroem essas barreiras. Os tumores malignos podem ser 
intra compartimentais ou extra compartimentais. O fato de destruírem as 
barreiras naturais identifica os tumores mais avançados ou agressivos. 
OBJETIVO: Apresentar uma forma sistematizada para leitura de uma 
radiografia. Com uma abordagem simples não é possível determinar o 
diagnóstico preciso da lesão, mas é possível identificar características que 
sugerem que a lesão seja benigna ou maligna. 2- Apresentar algumas das 
neoplasias ósseas benignas e malignas mais comuns. 3- Apresentar a filosofia 
do tratamento cirúrgico dos tumores ósseos e as técnicas mais comuns. 
MÉTODOS: Depois de levantada a suspeita clínica e confirmada com a 

radiografia devem ser realizados os exames de imagem como tomografia 
computadorizada e ressonância magnética e depois deles a biopsia. Como o 
paciente não deve esperar muito tempo para ter confirmada a sua suspeita e é 
altamente recomendável que o cirurgião escolha o local e a técnica da biopsia 
é preferível que nesse momento o paciente seja encaminhado para um centro 
de tratamento de câncer. REVISÃO DE LITERATURA: A tomografia e a 
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ressonância magnética são indispensáveis no diagnóstico do comprometimento 
de partes moles e na avaliação da extensão intra e extra medular do tumor. A 
cintilografia auxilia na pesquisa de metástases e na avaliação do 
comprometimento do osso afetado. Na década de 1970 a sobrevida dos 
pacientes com osteossarcoma era por volta de 20 a 30% em 5 anos. Hoje a 
sobrevida é por volta de 50 a 60%. Com a melhora progressiva da sobrevida 
dos pacientes a preocupação com a função passou a ser muito maior. 
CONCLUSÃO: O Tratamento dos tumores ósseos, como de tumores de outros 
sistemas, baseia-se inicialmente no diagnóstico preciso. O processo utilizado 
para esta caracterização do diagnóstico é chamado de “estadiamento”. Uma 
vez firmado o diagnóstico é possível definir o protocolo de tratamento mais 
adequado. Estes protocolos são baseados em estudos multicêntricos, com o 
maior número possível de pacientes, em que foi comprovado um melhor 
resultado quando comparado a esquemas de tratamento anteriores. 
DESCRITORES: Tomografia computadorizada. Ressonância magnética. 

Cintilografia. 
 
RL48- MEDIASTINITE NECROSANTE DESCENDENTE COMO 
COMPLICAÇÃO DE INFECÇÃO ODONTOGÊNICA: REVISÃO DE 
LITERATURA 
Raiany Almeida Araújo, Mateus Henrique Silva Turibus, Iroilton dos Santos 
Neto, Amanda Borges Santos, Gabriela Oliveira Moromizato, Adevaldo Siriano 
Barbosa Júnior, Felipe Camargo Munhoz  
 
INTRODUÇÃO: Uma das formas mais letais de Mediastinite é a Mediastinite 

Necrosante Descendente, que ocorre como complicação de infecções 
odontogênicas.  Pode espalhar-se através dos espaços fasciais e profundos do 
pescoço enquanto progride inferiormente para o mediastino, particularmente no 
paciente diabético, imunocomprometido ou debilitado. OBJETIVO: O objetivo 

deste trabalho foi investigar artigos que analisaram Mediastinite Necrosante 
Descendente como complicação de infecções que tem como origem a cavidade 
bucal, após a exodontia dos terceiros molares, identificando sua causa, 
diagnóstico, microrganismos presentes e tratamento. MÉTODOS: Foram 

realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. 
Os artigos selecionados foram publicados no período de 1978 a 2017 utilizando 
os seguintes descritores: infecção, mediastinite, odontogênica e seus 
respectivos termos em Inglês. Foram incluídos artigos originais que 
apresentassem o diagnóstico e tratamento da Infecção Mediastinite 
Odontogênica na região voltada para a cabeça e pescoço, como critério de 
elegibilidade dos artigos, os estudos publicados antes de 1978 foram excluídos, 
além dos artigos em que não estavam relacionados com o tema proposto. 
REVISÃO LITERÁRIA: A Mediastinite Necrosante Descendente, ocorre como 
complicação de infecções odontogênicas.  Mais comum em pessoas do sexo 
masculino, se desenvolve em pacientes entre 30 e 50 anos. Fatores de risco 
incluem má higiene dental, diabetes, abuso de drogas, consumo excessivo de 
álcool, pacientes imunossuprimidos e uso recente de esteroides. Apresenta 
taxa de mortalidade 20 a 40%. A raridade da doença, o pouco conhecimento 
sobre sua fisiopatologia e o fato de o atendimento inicial aos pacientes ser feito 
usualmente em centros não especializados acabam por retardar o diagnóstico, 
o que pode piorar o prognóstico. CONCLUSÃO: A prevenção e o diagnóstico 

https://www.sinonimos.com.br/particularmente/
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precoce são essenciais nestes casos, pois a Mediastinite Necrosante 
Descendente pode progredir rapidamente para choque séptico e falência de 
órgãos. O reconhecimento antecipado e o tratamento são essenciais para 
minimizar a morbidade. 
DESCRITORES: Infecção. Mediastinite. Odontogênica. 

 
RL49- TRAUMAS, CIRURGIAS E INCIDÊNCIAS EM LESÕES POR ARMA DE 
FOGO   
PROCEDIMENTO OU CIRURGIA NO TRAUMA 

Isabella Teles Fernandes, Sarah Barbosa De Carvalho, Louise Antonia Vieira 
Vasconcelos, Mágna Joice Carneiro Silva, Lígia Catarine Avelino Negre, 
Lucireni Morais Costa, Leonardo Brito Querido, Fernando Cavalcante Castro 
Garção 
 

INTRODUÇÃO: Com o exponencial crescimento da violência nos últimos anos, 

os ferimentos causados por arma de fogo passaram a ser um verdadeiro 
problema de saúde pública mundial. A região maxilo-facial é uma das áreas do 
corpo mais afetadas por tais ferimentos, os quais podem causar traumas 
consideráveis nas estruturas vitais, assim como hemorragias internas de difícil 
controle. Por essa razão, mister que o tratamento conte com a presença de 
uma equipe multidisciplinar, capaz não apenas de efetuar os procedimentos 
emergenciais e cirúrgicos, como também contribuir com o processo de 
reabilitação. OBJETIVO: Através de análise de casos clínicos e revisões de 

literatura, este trabalho tem por objetivo mostrar os impactos causados por um 
projétil na região buco-maxilo-facial, verificar como ocorrem os procedimentos 
cirúrgicos e os mecanismos para a reabilitação do paciente no pós-operatório. 
METODOLOGIA: Os estudos foram feitos através de análise de revisões de 

literaturas apresentadas no Scielo, revista de cirurgia e traumatologia buco-
maxilo-facial, google acadêmico onde foram encontrados 898 artigos 
relacionados, os quais foram analisados oito artigos considerando critérios de 
inclusão de literatura em inglês e português datados o mais recente em 2016. 
REVISÃO DE LITERATURA: A amostra de materiais apresentados tem como 
base a análise de casos clínicos, incidências de casos, estudo de casos em 
hospitais, cidades, abordando temas como frequência em metrópoles, hospitais 
das mesmas, entradas em hospitais de fraturas por arma de fogo sendo quatro 
com incidências de casos, e dois com mostra de tratamentos e realização de 
cirurgias de reabilitação do paciente. CONCLUSÃO: Conclui-se que a 

incidência de lesões causadas por arma de fogo é cada vez mais frequente, 
acarretando diversas entradas de pacientes em hospitais de grande porte, 
sendo certo, ainda, que o trauma craniofacial em comento acomete uma 
parcela significativa da população economicamente produtiva. Com a presente 
análise, auxilia-se na adoção de medidas preventivas específicas, o que 
possibilitaria a redução de tais sequelas, bem como no longo processo de 
reabilitação.  
DESCRITORES : Trauma , Mandíbula, Fratura. 
 
RL50- FATORES DE RISCO AO CÂNCER DE OVÁRIO 
Denise Alexandra Barbosa, Gustavo Pelizari Marques, Ana Paula Vanzella 
Halmenschlager Nunes 
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INTRODUÇÃO: O câncer de ovário está em uma proporção de três-quartos do 

estágio avançado quando feito o diagnóstico. Sendo predominantemente 
carcinomas epiteliais, comumente encontrado, ou tumor maligno de células 
germinativas. Com uma estimativa de novos casos, de 6.150 casos para 2018, 
fora contabilizado 3.283 mortes em 2013 segundo dados do Instituto Nacional 
de Câncer. OBJETIVO: Demonstrar os principais fatores de risco envolvidos na 
aquisição do câncer de ovário de acordo com a maioria das publicações. 
MÉTODOS: Estabeleceu-se uma pesquisa com base em publicações de 
artigos disponíveis na base de dados PubMed, Scielo e EBSCOhost, assim 
como livros da área de saúde publicados nos últimos 7 anos. REVISÃO 
LITERÁRIA: Verifica-se que grande parte dos cânceres ovarianos surgem em 

mulheres pós-menopausa, sendo menos de 10 a 15% que se apresentam na 
pré-menopausa. O diagnóstico acontece por volta dos 60 a 65 anos. Dentre os 
possíveis fatores de risco, encontra-se: raça branca, nuliparidade, infertilidade, 
dieta rica em gorduras, lactose, paracetamol e poeira contaminada com 
asbesto. Contraceptivos orais, gestações, ligadura tubária e aleitamento 
diminuem o risco. A menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade pode 
acarretar em uma ovulação desmedida e sem o bloqueio de tal ovulação gera 
características para a malignidade. Visto sua importância frente aos 
carcinomas epiteliais, e seu diagnóstico tardio. CONCLUSÃO: De certa forma 
os contraceptivos orais podem gerar um efeito protetor para o grupo de 
mulheres de alto risco para o câncer de ovário. Contudo, verifica-se que a 
utilização de fórmulas para reposição hormonal pode atuar de forma 
controvérsia aos contraceptivos orais, aumentando o índice de óbitos em 
pacientes com câncer de ovário. 
DESCRITORES: Etiologia. Epidemiologia. Induzido quimicamente. 
 
RL51- DIAGNÓSTICO DO LINFOMA DE HODGKIN 
Gustavo Pelizari Marques, Denise Alexandra Barbosa, Maribel Fernández 
Fernández 
 
INTRODUÇÃO: O linfoma de Hodgkin se origina em um ou alguns linfonodos 
agrupados e se espalha para tecidos do corpo onde há ligação com esses 
mesmos linfonodos. Verifica-se que a partir dos dados do Instituto Nacional de 
Câncer uma estimativa para 2018 de 2.530 casos, sendo 1.480 homens e 
1.050 mulheres. É mais comum no adulto dos 15 aos 40 anos, maiormente 
entre 25 a 30 anos. Com o avanço no tratamento, a mortalidade foi reduzida 
superior a 60%. A incidência permaneceu estável nos últimos 50 anos. Sendo 
obrigatório a utilização de biópsia para o diagnóstico. OBJETIVO: Divulgar os 

sinais e sintomas mais comuns no linfoma de Hodgkin apesar de na maioria 
das vezes serem inespecíficos. MÉTODOS: Pesquisa com base em 

publicações de artigos disponíveis na base de dados PubMed, EBSCOhost e 
Scielo, assim como em livros da área de saúde publicados nos últimos 6 anos. 
REVISÃO LITERÁRIA:  Verifica-se que a partir da epidemiologia e do 

diagnóstico há um critério para se determinar a patologia por intermédio dos 
sintomas que são variados. Ao se desenvolver em linfonodos superficiais do 
pescoço, virilhas, axilas, formam-se ínguas indolores localizadas. Caso 
acometa a região do tórax, pode surgir tosse, falta de ar e dor. Quando na 
pelve e no abdômen, pode haver sensação de plenitude gástrica e distensão 
abdominal. A febre, perda de peso sem motivo, sudorese noturna, e coceira na 
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pele são outros motivos de alerta. Deve-se levar em conta o avanço no 
tratamento para uma redução em sua incidência. CONCLUSÃO: De certa 
forma o patologista encontrará células de Reed-Sternberg que são células 
gigantes anormais. Elas induzirão o acúmulo de glóbulos brancos, mais 
especificamente linfócitos, macrófagos e granulócitos, formadores de mais de 
90% da massa de células presente no tumor, sendo necessário uma avaliação 
precisa e criteriosa durante os sinais clínicos e biópsia do local. 
DESCRITORES: Diagnóstico. Epidemiologia. Imunologia. 
 
RL52- PARALISIA DE BELL: ASPECTOS CLÍNICOS, FISIOPATOLÓGICOS 
E TERAPÊUTICOS- Revisão de Literatura 

João Batista Dos Santos Filho, Ana Margarete Souza Pedreira, Anna Carmela 
Araujo Benoliel Vasconcelos, Felipe Alior Fernandes Louzada De 
Almeida,Marcelo Silva Cabral. 
 
INTRODUÇÃO: A paralisia de Bell (PB), também chamada de paralisia 
periférica foi descrita pela primeira vez em1821 pelo britânico Sir Charles Bell. 
Essa é uma paralisia do nervo facial, tem forma aguda, sem causa detectável. 
Manifesta-se na hemiface homolateral, acometendo todos os músculos da 
expressão facial, sendo causada por lesão do núcleo do nervo facial ou pelo 
próprio nervo facial. A fisiopatologia da PB ainda permanece não bem 
esclarecida, a mesma pode estar associada á infecção pelo vírus Herpes 
simples e fatores climáticos podem atuar como reativadores da infecção latente 
desse vírus no gânglio geniculado do nervo facial. OBJETIVO: Esta revisão de 
literatura teve por finalidade compreender os aspectos clínicos, fisiopatológicos 
e terapêuticos da PB. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão cujo método foi 
encontrar publicações dos últimos quinze anos a respeito do tema nas 
seguintes bases de dados: Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Scielo, realizada em tempo transversal, do tipo qualitativo, com delineamento 
descritivo e exploratório. REVISÃO LITERÁRIA: A PB tem como diagnóstico 
diferencia-la paralisia facial central, que ocorre devido à lesão acima do núcleo 
do nervo facial, localizado na ponte. O diagnóstico da PB é essencialmente 
clínico, podem ser solicitados exames de imagem, como ressonância nuclear 
magnética de encéfalo e eletroneuromiografia. Ao exame físico é solicitado que 
o paciente feche os olhos e sorria. Na PB toda a hemiface é comprometida, já 
na paralisia facial central, compromete apenas a porção inferior da face. O seu 
tratamento permanece controverso, alguns estudos indicam o uso de 
corticosteroides, outros informam que sua eficácia é duvidosa; embora haja 
evidências da associação da PB com o VHS, o uso de agentes antivirais para o 
tratamento deste distúrbio é polêmico na literatura. A ação multiprofissional 
envolvendo fisioterapeuta, fonoaudióloga e médico obtiveram êxito, uma vez 
que englobou as demandas trazidas pelo paciente, tanto no aspecto funcional 
quanto psicossocial. CONCLUSÃO –A PB corresponde de 60% a 75% de 
todas as causas de paralisia facial, Apesar do bom prognóstico da maioria dos 
pacientes com PB, 30% não tem resolução completa dos sintomas continuando 
com algum grau de paresia, dor facial e problemas psicológicos .Afeta ambos 
os sexos, as hemifaces são acometidas com a mesma frequência .Tem 
predomínio maior em pessoas com mais de 70 anos e menor em crianças com 
menos de 10 anos. 
DESCRITORES: Paralisia de Bell. Paralisia Facial. Periférica. 
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RL53- ANTICOAGULAÇÃO NA FIBRILAÇÃO ATRIAL: MELHORES 
OPÇÕES ATUAIS 

Gustavo Pelizari Marques, Denise Alexandra Barbosa, Ernani Pechulo 
Ederson, Astério Souza Magalhães Filho 
 
INTRODUÇÃO: A anticoagulação consiste em um tratamento base para 

pacientes acometidos por fibrilação atrial por um período maior que 48 horas 
tendo em vista a possibilidade de formação de trombos no átrio esquerdo. Com 
isso, torna-se importante a sabedoria dos melhores agentes anticoagulantes 
disponíveis no mercado. OBJETIVO: Esclarecer os novos anticoagulantes 

disponíveis no mercado brasileiro que não necessitem de avaliação periódica 
do tempo da ativação da protrombina e da RNI (relação normalizada 
internacional) mais comuns em nosso meio e que contenham o melhor custo 
benefício. MÉTODOS: Revisão de literatura em base de dados PubMed e 
defesa de tese incor USP de obras publicadas dos últimos 2 anos. REVISÃO 
LITERÁRIA: Devido aos melhores resultados clínicos e a diminuição de 

eventos embólicos, há maiores taxas tanto da sobrevida quanto da qualidade 
de vida com o uso de dabigatrano quando comparado com enoxaparina e 
rivaroxabana. Apesar do anticoagulante de baixo peso molecular enoxaparina 
possuir melhor efeito anti agregação plaquetária, o dabigatrano demonstrou 
elevar com mais facilidade o RNI, exame essencial no acompanhamento de 
pacientes anticoagulados, mas que deixam de ser necessária a sua realização 
rotineira no paciente se administrado os novos anticoagulantes: rivaroxabana 
ou dabigatrano. CONCLUSÃO: Houve economia tanto para o tratamento diário 

de pacientes internados como para a prevenção de eventos embólicos futuros 
com uso de dabigatrano, pois além de ser disponível via oral oferecendo uma 
maior facilidade ao acompanhamento ambulatorial do paciente, não seria 
necessário realizar o exame RNI periodicamente para comprovar sua eficácia 
na anticoagulação ou eficácia do lote do medicamento, diminuindo ainda mais 
os custos. Enoxaparina e rivaroxabana demonstraram dificuldade no 
acompanhamento e custo elevado respectivamente. 
DESCRITORES: Análise. Economia. Efeito terapêutico. 

 
RL54- PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE 
FIBROMIALGIA 
Jéssica Fernanda Ferreira Martins; Daiany Pereira de Castro; Lara Inês Martins 
Dantas; Dhiécyka Carvalho Silva, Camilla Bandeira Oliveira Coelho, Sabrina 
Carvalho Ribeiro; Bruno de Oliveira Araújo Sousa 
 
INTRODUÇÃO: A síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma 

síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida, que se 
manifesta no sistema músculo-esquelético, podendo apresentar sintomas em 
outros aparelhos e sistemas. Distúrbios do sono, sedentarismo, ansiedade e 
depressão também podem estar ligadas de alguma forma à síndrome. O 
sintoma mais importante da fibromialgia é a dor, que pode afetar uma grande 
parte do corpo. No tratamento de pacientes com fibromialgia, foi realizada uma 
divisão em cinco categorias: benefícios dos exercícios físicos; outros recursos 
fisioterapêuticos utilizados no tratamento da fibromialgia; a fisioterapia como 
parte integrante de tratamento interdisciplinar; dor e limitações funcionais 
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impostas pela fibromialgia; importância do processo educativo. A literatura faz 
referência favorável a variados programas de exercícios físicos, mostrando que 
os de baixa intensidade são os mais benéficos. OBJETIVO: Este trabalho 

objetiva abordar de forma sucinta os diversos tratamentos da fibromialgia 
através de uma revisão sistemática. METODOLOGIA: Foi realizado um 

levantamento de produções nas bases de dados eletrônicas Scielo, Google 
Acadêmico e Lilacs em Setem/2017 através das palavras chaves encontradas 
no Birene. Dos 37 artigos encontrados, 15 permaneceram após a leitura de 
título e resumo, sendo selecionados os 15 artigos. Após obtenção desses 
artigos, foi realizada leitura analítica com organização por temas e sua 
apresentação. REVISÃO LITERÁRIA: Cinco dos artigos sobre o tema foram 

publicados entre 2000 e 2003 e os demais a partir de 2012. Quanto ao idioma 
todos foram publicados em português. CONCLUSÃO:  O trabalho demonstrou 

que há importantes lacunas do conhecimento sobre inúmeras formas de ter 
uma vida melhor através dos diversos tratamentos da fibromialgia, sendo que 
cada organismo corresponde a um tratamento adequado. Sendo assim, 
conclui-se que a terapêutica adequada trás uma nova qualidade de vida ao 
paciente fibromiálgico. 
DESCRITORES: Fibrosite, Reumatismo Muscular e Síndrome da Dor 

Miofascial Difusa 
 
RL55- PARALISIA DE BELL: ASPECTOS CLÍNICOS, FISIOPATOLÓGICOS 
E TERAPÊUTICOS- Revisão de Literatura 

João Batista dos Santos Filho, Ana Margarete Souza Pedreira, Anna Carmela 
Araujo Benoliel Vasconcelos, Felipe Alior Fernandes Louzada de 
Almeida,Marcelo Silva Cabral. 
 
INTRODUÇÃO – A paralisia de Bell (PB), também chamada de paralisia 
periférica foi descrita pela primeira vez em1821 pelo britânico Sir Charles Bell. 
Essa é uma paralisia do nervo facial, tem forma aguda, sem causa detectável. 
Manifesta-se na hemiface homolateral, acometendo todos os músculos da 
expressão facial, sendo causada por lesão do núcleo do nervo facial ou pelo 
próprio nervo facial. A fisiopatologia da PB ainda permanece não bem 
esclarecida, a mesma pode estar associada a infecção pelo vírus Herpes 
simples e fatores climáticos podem atuar como reativadores da infecção latente 
desse vírus no gânglio geniculado do nervo facial. OBJETIVO –Esta revisão de 
literatura teve por finalidade compreender os aspectos clínicos, fisiopatológicos 
e terapêuticos da PB. MÉTODOS – Trata-se de uma revisão cujo método foi 
encontrar publicações dos últimos quinze anos a respeito do tema nas 
seguintes bases de dados: Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Scielo, realizada em tempo transversal, do tipo qualitativo, com delineamento 
descritivo e exploratório. REVISÃO LITERÁRIA –A PB tem como diagnóstico 
diferenciala paralisia facial central, que ocorre devido àlesão acima do núcleo 
do nervo facial, localizado na ponte. O diagnóstico da PB é essencialmente 
clínico,podem ser solicitados exames de imagem,como ressonância nuclear 
magnética de encéfalo e eletroneuromiografia. Ao exame físico é solicitado 
queo paciente feche os olhos e sorria. Na PB toda a hemiface é comprometida, 
já na paralisia facial central, compromete apenas a porção inferior da face.O 
seu tratamento permanece controverso,alguns estudos indicam o uso de 
corticosteroides, outros informam que sua eficácia é duvidosa;embora haja 
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evidências da associação da PB com o VHS, o uso de agentes antivirais para o 
tratamento deste distúrbio é polêmico na literatura. A açãomultiprofissional 
envolvendo fisioterapeuta, fonoaudióloga e médico obtiveram êxito, uma vez 
que englobou as demandas trazidas pelo paciente, tanto no aspecto funcional 
quanto psicossocial. CONCLUSÃO –A PB corresponde de 60% a 75% de 

todas as causas de paralisia facial, Apesar do bom prognóstico da maioria dos 
pacientes com PB, 30% não tem resolução completa dos sintomas continuando 
com algum grau de paresia, dor facial e problemas psicológicos.Afeta ambos 
os sexos, as hemifaces são acometidas com a mesma frequência.Tem 
predomíniomaior em pessoas com mais de 70 anos e menor em crianças com 
menos de 10 anos. 
DESCRITORES: Paralisia de Bell. Paralisia Facial. Periférica. 

 
R56-  DTM  E GÊNERO. POR QUE ACOMETE MAIS MULHERES? 
Amanda Borges Santos , Adevaldo Siriano Barbosa Junior, Gabriela Oliveira 
Moromizato, Iroilton dos Santos Neto , Mateus Henrique Silva Turibus, Raiany 
Almeida Araujo, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO:  A DTM são distúrbios da ATM, que envolvem os músculos 

mastigatórios e outras estruturas associadas. Possui caráter multifatorial, mas 
com maior prevalência no gênero feminino, assim como muitas dores crônicas. 
Existem fatores sociais e biológicos que podem estar relacionados com essas 
diferenças. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão 

de literatura, responder a seguinte pergunta: por que a disfunção temporo 
mandibular acomete mais mulheres do que homens? MÉTODOS: Foram 

utilizados os seguintes descritores: DTM; gênero. Para inclusão dos artigos, 
priorizou-se os mais atuais, inicialmente buscamos os de 2016 obtendo apenas 
13 resultados, entretanto todos fugiam ao tema proposto. Na sequência, 
selecionamos artigos de 2015 obtivemos 211 resultados. Depois, conforme o 
idioma (português) foram apresentados 133 artigos. A fim de direcionar a 
pesquisa utilizamos a frase exata, porque acomete mais mulheres do que 
homens, aproximadamente 37 resultados, dos quais somente 5 foram 
selecionados, o restante não estava intimamente ligado ao tema. Por fim, 
utilizamos os artigos de 2014, em português que foram fornecidos inicialmente 
62 resultados, dos quais utilizamos os mais relevantes e recentes, totalizando 
10 artigos. RESULTADOS: Dos 10 artigos analisados, somente 3 não 
afirmaram que a maior ocorrência de DTM são em pacientes do gênero 
feminino, porém apontam os mesmos fatores psicológicos e emocionais, que 
os demais autores consideram ser fatores importantes neste distúrbio. 
REVISÃO LITERARIA: Os  fatores   emocionais,  como   o   estresse   e   a   
ansiedade,   desempenham   um importante  papel  na  etiologia  da  DTM,  
contribuindo  para  o  aparecimento,  agravamento  e perpetuação  dessa  
desordem. O gênero feminino apresentou maior frequência de dores no corpo 
que o gênero masculino com diferença estatística. Os resultados   apontam   
prevalência   elevada   de DTM, principalmente   no   público   feminino. 
Concluiu-se  que DTM  e  sintomas  otológicos  apresentaram  alta  prevalência  
na  população estudada, assim como gênero feminino, idade e depressão 
foram associados à disfunção. A relação mulher : homem que sofrem com DTM 
é de 2,6 para 1. Apesar dos grupos apresentarem escores de ansiedade 
parecidos, houve uma maior prevalência de depressão no grupo com DTM tipo 
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I do que no grupo com DTM tipo III, principalmente entre as mulheres. A DTM 
foi mais frequente no sexo feminino (79,3%), com o sintoma  de  tensão  
emocional. Variáveis psicológicas  e sexo feminino são importantes indicadores 
de risco na incidência da DTM, mesmo em adolescentes. Há uma alta 
prevalência de DTM e depressão na população fibromiálgica. A DTM mostrou-
se mais intensa nos indivíduos com maior severidade de depressão. 
Predomínio de mulheres e média de 37 anos de idade. Na tabela 5.1 temos 
que 56 ATMs (46,67%) sofrem estalo e que 42 pacientes (70%) são do gênero 
feminino. CONCLUSÃO: É importante que o cirurgião-dentista reconheça que 

existem diferenças de gênero para as manifestações de DTM. Mulheres são 
mais suscetíveis à lesão crônica, principalmente às das regiões de cabeça e 
pescoço. 
DESCRITORES: DTM e gênero , Doenças Crônicas , ATM. 

 
R57- ESQUITOSSOMOSE E O TOCANTINS : UMA REVISÃO SISTEMATICA 
DA LITERATURA. 
Ana Luiza Rosa de Araujo, Isabela Dutra Marcarini, Iago machado, Denny 
Augusta Teixeira da Silva, Fernando Castro, Victoria Riberiro dos Santos 
 
INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença que leva a problemas de 
saúde cronica. A infecção é adquirida quando as pessoas entram em contato 
com agua doce, nas quais estão infectadas com as formas larvais de parasita 
do genero esquitossoma. A região em questão apresenta se controlada para 
respectiva doença, sendo considerada não endemica, e novos casos são de 
notificação compulsoria.OBJETIVO: este trabalho visa analisar e fazer um 

estudo de reconsideração em relação a prevalência do número de casos de 
esquistossomose, no Tocantins.MÉTODOS: Foi realizado um levantamento 

epidemiológico do período no site do ministerio da saúde, no que se realaciona 
ao SINAN(sistema de agravos de notificação),nos periodos de 2012 e 2015 , 
casos de esquitossomose no estado do Tocantins.REVISÃO LITERARIA: No 
Brasil, a esquitossomose é conhecida popularmente como ‘’xistose’’, ‘’barriga 
d´agua’’ e ‘’doença dos caramujos’’, é endemica em grande parte do territorio 
nacional, considerada ainda um grave problema de saude publica pois acomete 
milhoes de pessoas anualmente e leva ao um numero significativo de formas 
graves da doença e obitos. Caracteriscas biologicas, 
demograficas,socioeconomicas,politicas e culturais compoem os fatores de 
risco para a transmissão dessa parasitose e tem contribuido para a formação 
de quadros endemicos. A precariedade do saneamento básico, o destino dos 
residuos e o contato com coleçoes hidricas contaminadas são determinates 
para o aumento do numero de casos. O tocantins possui uma vasta coleção 
hidrica e areas desprovidas  de saneamento basico,desde modo os fatores 
condicionaes se relacionam e podem estar favorecendo a transmissão da 
doença em maior intensidade na região.CONCLUSÃO:Portanto, apesar da 
relevância dessa parasitose são poucos os estudos sobre a mesma na região 
norte, especialmente o estado do Tocantins que é considerada uma região 
indene. Todavia, pesquisas e estudos já publicados indicam uma forte 
tendência de novos casos de esquistossomose, nesse contexto é importante 
saber os riscos dessa doença. 
DESCRITORES: Esquistossomose. Transmissão. Estado do Tocantins. 
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R58- ASPECTO CLÍNICO DA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO 

Tarcis Roberto Almeida Guimarães, Fernanda Martins Concer, Dom Leonardo 
Di Coimbra Lira Fontes, Eduardo Castro melo,, Raimundo Célio Pedreira 
 
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Intestino Curto (SIC) é uma condição clínica 

caracterizada pelo déficit absortivo intestinal de nutrientes e fluidos, em adultos, 
mais de 70% dos casos está relacionado diretamente à ressecção cirúrgica de 
extenso seguimento intestinal, comprometendo o estado nutricional do 
paciente. OBJETIVO: Buscar os aspectos clínicos, elencando os sinais e 

sintomas e estabelecendo as causas, diagnóstico e tratamento da Síndrome do 
Intestino Curto, para a sociedade acadêmica e profissional nas áreas da saúde. 
MÉTODOS: Foi executada uma busca de artigos científicos em bases de 
dados eletrônicos da Scielo, Lilacs e Pubmed, pesquisados por meio das 
palavras chaves “Síndrome”, “Intestino Curto” e “Trato Gastrointestinal”. Foram 
incluídos estudos analíticos e observacionais, artigos que abordassem o tema 
no título ou no resumo, excluindo-se relatos de casos e artigos não 
encontrados na integra. ANÁLISE DE DADOS: A partir dos dados obtidos na 

busca em plataformas eletrônicas, sem restrição de período, obtiveram-se um 
total de 37 artigos onde buscou-se analisar dados em que abordasse de forma 
satisfatória os aspectos clínicos, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento da 
Síndrome do Intestino Curto. Foram selecionados 2 artigos em língua 
Espanhola, 18 de língua Portuguesa do Brasil e 16 de língua Inglesa. Entre 
eles está 1 artigo publicado no ano de 1998 e 1 no ano de 1999, 24 artigos 
publicados entre os anos de 2000 a 2010 e 10 artigos publicados entre o ano 
de 2011 até a data atual. CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS: A partir da análise 

literária é importante ressaltar que a Síndrome do Intestino Curto cursa com um 
estado de má-absorção global, promovendo alterações da anatomia e fisiologia 
intestinal causando consequências metabólicas e nutricionais ao paciente. O 
quadro clínico de má-absorção intestinal se correlaciona com o comprimento e 
o local onde há a perda de alças intestinais, seja ela por causas de ressecções 
ou por má formações congênitas, resultando em perca de peso e deficiências 
energéticas orgânicas. Ainda pacientes com menos de 100 cm de intestino 
delgado, sem colón necessitam de nutrição parenteral (NP), por outro lado 
pacientes com perda intestinal menor de 50 cm e cólon preservado optam por 
nutrição oral. 
DESCRITORES: Síndrome. Intestino Curto. Trato Gastrointestinal. 
 
R59- ESTEROIDES ANABOLIZANTES, UM CORPO DE ALUGUEL OU 
ESTEROIDES ANABOLIZANTES, DA ESTÉTICA AO SUS 

Felipe Antônio de Oliveira, Thales Gustavo Ferreira, Guilherme Vaz Burns. 
 
INTRODUÇÃO: Uso de hormônios esteroides anabolizantes para fins estéticos 
vêm tornando-se importante preocupação em saúde. O aumento da frequência 
do uso de esteroides anabolizantes somando a falta de informação da 
população, sem auxílio médico adequado e  acompanhamento de exames 
laboratoriais de rotina, podem resultar em grande quantidade de efeitos 
adversos decorrentes do mau uso dessas substâncias. OBJETIVO: Através 
dessa revisão de literatura, objetiva-se analisar os principais efeitos colaterais 
relacionados ao uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, além de 
seu impacto na saúde do usuário e as consequências sociais dessa ação. 
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MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográfico do período de 1980 a 

2015 usando-se bases de dados, PubMed e Google Acadêmico. As palavras 
chaves utilizadas foram: esteroides anabolizantes, GH e insulina, encontrando, 
20 artigos sobre o tema, dos quais 6 foram selecionados. REVISÃO 
LITERÁRIA: O uso separado ou combinado dos esteroides anabolizantes Gh, 

insulina e testosterona tiveram efeitos benéficos  para fins estéticos como 
ganho de massa magra e perda de gordura, além de melhora da performance 
esportiva em todos os casos, entretanto ficou claro que os ganhos físicos 
desenvolvidos não se mantêm em taxas hormonais basais após a interrupção 
do uso dos hormônios , dessa forma levando o indivíduo a reutilizar as 
substâncias, por vezes causando dependência psicológica e exacerbando as 
chances do aparecimento dos efeitos colaterais mais prevalentes , como 
hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial, nefropatias ,hepatopatias , 
dislipidemias , diabetes mellitus tipo 2 ,  virilizarão nas mulheres . . 
CONCLUSÃO: Portanto, é salutar a necessidade de se romper com o ciclo 

vicioso do uso inadequado e sem orientação de esteroides com o proposito de 
manutenção da estética corporal, que possibilita o desenvolvimento de afeitos 
adversos. Dessa forma, prevenindo alterações como: hipertrofia cardíaca, 
dislipidemia, hipertensão, desregulação hormonal, desenvolvimento de 
diabetes mellitus tipo 2, nefropatia e acromegalia e seus gastos para a saúde 
pública. 
DESCRITORES: Esteroides anabolizantes. GH. Insulina. 
 
R60- OS TRÊS PILARES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR ÀS VÍTIMA DE TRAUMA 

Márcia Beatriz Franco Sousa, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O trauma ascende como um dos principais fatores 
contemporâneos de mortalidade, assim sendo, um correto atendimento de 
emergência ao paciente traumatizado é essencial para estabelecer um 
tratamento secundário e prognóstico de qualidade. Dessa maneira, estabelece-
se três essenciais pilares do atendimento pré-hospitalar, os quais requerem 
planejamento constante, permanente e dinâmico. OBJETIVOS: A presente 

revisão de literatura tem como objetivo, apresentar de maneira coesa, quais 
são os três principais pilares do atendimento pré-hospitalar às vítimas de 
trauma. MÉTODOS: Foram utilizadas na elaboração da pesquisa dados das 
plataformas digitais, Scielo; Lilacs; Medline e Pubmed, utilizando as palavras 
chaves, “atendimento”, “pré-hospitalar” e “trauma” combinadas entre si. 
Inicialmente, foram encontrados 168 estudos, no entanto, usando os critérios 
de inclusão, sendo estes, artigos escritos na língua portuguesa e publicados 
entre janeiro de 2017 a setembro de 2018, selecionou-se 14 estudos, 10 
quantitativos e 4 qualitativos. REVISÃO LITERÁRIA: Os estudos quantitativos 

demostraram que a maior parte dos óbitos por trauma acontecem nas primeiras 
horas do pós-trauma, no entanto, a maioria das vítimas que recebem um 
atendimento inicial pré-hospitalar de qualidade possuem maiores chances de 
sobrevida, além de melhor adaptação ao tratamento secundário e melhor 
prognóstico. Os estudos qualitativos evidenciaram que as normas preconizadas 
no PHTLS pré-hospitalar trauma suporte de vida, e no ATLS atendimento no 
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trauma suporte de vida, são de ampla relevância na dinâmica pré-hospitalar, 
esses protocolos podem ser essencialmente classificados em três pilares 
fundamentais, sendo estes, estrutura adequada para receber os indivíduos que 
sofreram trauma; processos assistenciais bem definidos e melhores práticas 
médicas focadas em tomadas de decisão. CONCLUSÃO: baseando-se nos 

estudos analisados, é evidente que o desempenho dos três pilares essenciais 
no atendimento pré-hospitalar às vítimas de trauma, são de total importância 
para a preservação das funções fisiológicas do organismo do paciente, bem 
como, conduta de tratamento adequadas e um prognóstico satisfatório. 
DESCRITORES: Atendimento. Emergência. Trauma.  
 

R61- SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UMA PATOLOGIA AUTOIMUNE 
DE ETIOLOGIA NÃO CLARAMENTE DEFINIDA – Revisão de Literatura 

Ana Margarete Souza Pedreira, Ludimila Dias Silva, Roberto Pedreira Da Silva, 
Paulo Afonso Vieira Gomes Filho, Marcelo Silva Cabral. 
 
INTRODUÇÃO – A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), caracteriza-se por uma 

polirradiculoneurite aguda, decorrente de uma resposta autoimune mediada, 
desmielinizante, ou seja, com predomínio de lesão da bainha de mielina, que 
reveste as fibras nervosas, responsável por proteger o axônio e conduzir os 
impulsos elétricos com velocidade e precisão. Essa lesão é chamada de 
desmielinização e faz com que os impulsos nervosos se propaguem mais 
lentamente. De etiologia desconhecida, a SGB leva ao comprometimento 
inflamatório agudo dos nervos periféricos e craniais, o que resulta na debilidade 
simétrica progressiva e ascendente dos membros, apresentando formas 
atípicas de evolução. OBJETIVO – Esta revisão de literatura teve por finalidade 
compreender os aspectos fisiopatológicos da SGB; correlacionar os sinais e 
sintomas para diagnóstico precoce e contribuir com conteúdo sobre a síndrome 
para pesquisadores em futuras produções científicas. MÉTODOS – Trata-se de 

uma revisão, cujo método foi encontrar publicações dos últimos dez anos, a 
respeito do tema nas seguintes bases de dados: Pubmed, Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e Scielo, realizada em tempo transversal, do tipo qualitativo, com 
delineamento descritivo e exploratório. REVISÃO LITERÁRIA – A SGB tem 

início progressivo com paralisia flácida e tetraparesia ascendente, fraqueza 
acompanhada por hiporreflexia e arreflexia e, ocasionalmente, por anomalias 
sensoriais e do Sistema Nervoso Autónomo (SNA). O diagnóstico baseia-se na 
avaliação do quadro clínico e na exclusão de outras causas, complementado 
por exames como a avaliação da condução nervosa, que pode diferenciar entre 
a degeneração axonal e a desmielinização, relevante para o diagnóstico 
diferencial das neuropatias periféricas; e análise do líquido cefalorraquidiano 
(LCR), que apresenta dissociação proteíno-citológica com celularidade normal 
e aumento da proteínorraquia. O tratamento inclui plasmaférese, 
imunoglobulina humana endovenosa e fisioterapia, de acordo com a gravidade 
clínica. A SGB tem uma progressão de 2 a 4 semanas, uma vez persistente o 
quadro de sinais e sintomas exclui-se o diagnóstico de SGB e investiga-se o 
quadro sugestivo de Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica 
(PCID). CONCLUSÃO – A SGB tem bom prognóstico, quando diagnosticada 
precocemente, com 95% de cura. Tem predomínio pelo sexo masculino, com 
pico entre 20 e 30 anos, rara em crianças menores de um ano; sem relação 
com épocas do ano; com incidência anual de 1-4 por 100.000 habitantes. 
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Cerca de 70% dos portadores de SGB, foram expostos a uma infecção viral 
aguda precedente, sendo a SGB desenvolvida pela reação imune mediada do 
organismo, e ainda, fatores precipitantes pouco significativos, como cirurgias, 
gravidez e imunização. 
DESCRITORES: Síndrome de Guillain-Barré. Neuropatia. Sistema Nervoso 

Periférico. Desmielinizante. 
 

R62- A RELEVÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) NO 
AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DO CISTO DO DUCTO NASOPALATINO 
(CDNP).  

Alícia Costa Santos, Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Isabella Luyça Martins 
Queiroz, Helber Ribeiro da Silva, Renée Louise Aires Manduca, Felipe 
Camargo Munhoz..  
 
INTRODUÇÃO: O cisto do ducto nasopalatino (CDNP) é classificado como 
cisto não odontogênico de etiologia incerta e que acomete cerca de 1% da 
população.  Geralmente são assintomáticos e os casos relatados apostam o 
gênero masculino como mais propenso a esta patologia. Geralmente, como é 
assintomático o paciente descobre através de exames radiográficos e clínicos 
de rotina. Seu aspecto radiográfico aparenta uma área radiolúcida, redonda ou 
oval, na forma clássica de coração, acima dos incisivos centrais. Em 
contrapartida, exames por imagens tridimensionais (altura, largura e 
espessura), como a tomografia computadorizada (TC), mostram-se um 
relevante recurso imaginológico para o auxilio no diagnostico e tratamento do 
CDNP, pois localiza de modo preciso a lesão cística. Nesse sentido, favorece 
ao cirurgião-dentista determinar com maior grau de segurança a técnica 
cirúrgica mais apropriada ao caso. OBJETIVO: Por meio da revisão de 
literatura, este trabalho pretende informar os benefícios do uso da TC no 
diagnóstico de cistos maxilares, especificamente no ducto nasopalatino. 
MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográfico do período de 2000 a 

2017 usando-se bases de dados, PMC, PubMed e o Google Acadêmico. As 
palavras chaves utilizadas foram: “cisto”, “maxila” e “tomografia 
computadorizada” encontrando, 265 artigos sobre o tema, dos quais 10 
considerando como critério de inclusão a língua portuguesa e Inglês. REVISÃO 
LITERÁRIA: A apresentação desta análise compõe-se do estudo de artigos 
relacionados a cistos no ducto nasopalatino, essencialmente relacionados a 
aspectos da tomografia computadorizada. Dos trabalhos avaliados, seis foram 
de caráter qualitativo e quatro de caráter quantitativo. Assim, os artigos foram 
organizados de acordo com a temática, abordando a perspectiva tomográfica 
dos cistos no ducto nasopalatino e suas vertentes voltadas para esse assunto. 
CONCLUSÃO: Baseando-se nos artigos selecionados, a solicitação de um 
exame complementar como a tomografia computadorizada em casos de CDNP 
é um dos meios benéficos no diagnóstico. Além disso, importante ressaltar que 
a conclusão do diagnóstico não deve ser feita baseada apenas em imagens, é 
preciso também efetuar uma biopsia de lesão, visto que, existem outras lesões 
semelhantes a esta.   
DESCRITORES: Cisto. Maxila. Tomografia computadorizada. 

 



 

 

163 

R63- RECONSTRUÇÃO NO COMPLEXO BUCO-MAXILO-FACIAL COM O 
USO DE RETALHO LIVRE DE FÍBULA. 
Mágna Joice Carneiro Silva, Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Sarah Barbosa 
de Carvalho, Isabella Teles Fernandes, Lucireni Morais Costa, Lígia Catarine 
Avelino Negre, Fernando Cavalcante Castro Garção, Leonardo Brito Querido. 

 

INTRODUÇÃO: Reconstrução óssea no complexo buco-maxilo-facial é de 

extrema dificuldade, em especial a mandíbula, por ser uma estrutura de grande 
importância no aparelho estomatognático, isto é, a sua falha afeta diretamente 
na mastigação, deglutição, fonética e estética. São geralmente usados 
enxertos vascularizados ou retalhos livres, pois quando há grande 
descontinuidade tecidual este tipo de procedimento é o mais indicado. Nesse 
sentido, a alternativa de uso do retalho livre da fíbula é justificada por esse 
retalho fornecer o maior montante de tecido ósseo entre todos os outros e, 
ainda, causa pouca morbidade na área doadora. Importante ressaltar que se 
faz necessário analisar de maneira individualizada e não deve ser a única 
medida de sucesso. OBJETIVO: Através de uma revisão sistemática da 

literatura, este trabalho pretende informar os benefícios do uso de enxerto 
ósseo microvascularizado de fíbula em pacientes que sofrem uma interrupção 

da continuidade mandibular.  METODOLOGIA: Os estudos consistiram em uma 

ampla revisão de literatura científica, usando-se as bases de dados PubMed, 
SciELO e a Revista Cirurgia BMF. As palavras chaves utilizadas foram: 
“mandíbula”, “trauma” e “estética”, encontrando, 123 artigos sobre o tema, dos 
quais 6 foram analisados, considerando como critério de inclusão os idiomas 
Português e Inglês, e datas de publicação entre os anos de 2005 e 2017.  
REVISÃO DE LITERATURA: A apresentação desta análise compõe-se do 

estudo de artigos relacionados a trauma, essencialmente a restauração 
mandibular. Dos trabalhos avaliados, 4 foram de caráter qualitativo e 2 de 
caráter quantitativo. Assim, os artigos foram organizados de acordo com a 
temática, abordando as problemáticas mandibulares e suas vertentes voltadas 
para esse assunto. CONCLUSÃO: Por fim, a reconstrução mandibular por 
enxerto ósseo de fíbula mostra-se uma técnica eficiente por gerar resultados 
satisfatórios no âmbito funcional e estético do paciente. Sua indicação deve ser 
subjetiva, levando-se em consideração os riscos e benefícios, assim como seu 
impacto na vida do mesmo.   
DESCRITORES: Mandíbula. Trauma. Estética.  

 

R64- REVASCULARIZAÇÃO PULPAR - REVISÃO DA LITERATURA 

Autores: Nathália de Matos Santos, Danillo Cruz Mousinho, Janynne Zago 
Martins, Iroilton dos Santos Neto, Raiany Almeida Araújo, Mateus Ferreira de 
Oliveira, Alcides Gomes de Oliveira. 
 
INTRODUÇÃO: A revascularização pulpar é um procedimento endodôntico de 

indução do completo desenvolvimento radicular e fechamento apical em 
elementos dentais avulsionados ou não, permanentes com necrose pulpar e 
com rizogênese incompleta. A implicação na ausência de continuidade da 
formação radicular e a interrupção na formação dentina radicular torna o 
elemento dental mais frágil, afetando a sustentação e podendo levar a uma 
perda prematura do órgão dental o que prejudica fonética, estética além do 
desenvolvimento facial. Todavia, em virtude da fragilidade das paredes 
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dentinárias não é indicado a instrumentação com movimentos de “vai e vem”, a 
solução irrigante deve ser de baixa concentração em detrimento da presença 
de paredes dentinárias divergentes. Após completa descontaminação do 
sistema de canais radiculares uma medicação à base de três antibióticos 
(ciprofloxacino, metronidazol e minociclina) e deixado no interior do sistema de 
canais por 4 semanas e posteriormente um sangramento apical é induzido e 
mantido a 3 mm da Junção amelocementária. O sangramento induzido no 
interior da raiz, preenche o canal radicular com sangue e células tronco 
mesenquimais que estimulará o processo de rizogênese. OBJETIVO: 

Examinar a efetividade da revascularização pulpar em dentes necrosados e 
com rizogênese incompleta. MÉTODOS: Para obtenção das informações foi 

realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos datados do período de 
2016 a 2018, usando-se as bases de dados: Google acadêmico, PubMed e 
Scielo. As palavras-chave utilizadas foram ‘’Endodontia’’, ‘’revascularização 
pulpar’’ e ‘’rizogênese’’ encontrando um total de 328 artigos sobre o tema. 
 Foram incluídos apenas trabalhos que apresentavam concordância com o 
tema, dentre eles artigos em português e inglês, e excluídos trabalhos datados 
em ano inferior a 2016. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação deste estudo 
compõe-se da análise de artigos relacionados a revascularização pulpar em 
dentes necrosados e com a rizogênese incompleta. Mediante as pesquisas, 
obteve-se como resultado 10 trabalhos. Dentre eles três de caráter quantitativo 
e sete de caráter qualitativo. No qual, os trabalhos foram organizados de 
acordo com a temática, em que abordaram a revascularização pulpar por meio 
de relatos de caso e revisão literária. CONCLUSÃO: A revascularização pulpar 
é um tratamento inovador ao qual restitui tecidos perdidos no interior do canal, 
estimulando o desenvolvimento de células tronco mesenquimais e possibilita o 
desenvolvimento completo do processo de rizogênese. Tem como vantagem a 
reestruturação da vitalidade pulpar e é menos invasivo comparado com a 
técnica de apicificação. Não há um protocolo ideal estabelecido, porém é um 
tratamento válido e vem apresentando ótimos resultados. 
DESCRITORES: Endodontia. Revascularização pulpar. Rizogênese. 
 

R65- DIÁRIO DA DOR: INSTRUMENTO DE OURO NA ABORDAGEM DAS 
CEFALEIAS 

Joelma Amaral Galvão, Bruna Silva Resende, Ana Luisa Maciel, Mariana 
Antunes Fiorotto De Abreu, Marcelo Silva Cabral 
  
INTRODUÇÃO: A cefaleia é a terceira queixa mais frequente nos ambulatórios 
de clínica médica, sendo um sintoma que necessita de investigação, 
diagnóstico e acompanhamento. São classificadas em primárias, quando não 
possuem um substrato orgânico envolvido, e secundárias, quando ocorrem 
devido agressões ao organismo por uma doença clínica identificável. O 
diagnóstico é realizado por meio de critérios de classificação, porém nem 
sempre a anamnese permite evidenciar um diagnóstico de certeza. Nesse 
contexto, ressalta-se a importância da utilização do diário da dor, que permite 
melhor caracterizar a experiência dolorosa do paciente e mensurar os 
benefícios de uma terapêutica instituída. OBJETIVO: Analisar a importância do 
diário da dor na abordagem às cefaleias. MÉTODOS: Foi realizado um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Bireme e Biblioteca 
Virtual de Saúde para reunião de publicações que abordassem os pontos 
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principais a respeito da aplicação do diário da dor no contexto das cefaleias. 
Também foi utilizado como fonte de consulta o site da Sociedade Brasileira de 
Cefaleia. REVISÃO LITERÁRIA: Estudos mostram que a utilização clínica do 

diário da dor na abordagem da cefaleia é versátil, enriquecedora e auxiliar no 
diagnóstico. Além de complementar as informações da anamnese, permite 
melhor caracterizar a dor manifestada, sendo fundamental que o profissional 
médico encoraje seu paciente a preencher esse diário rigorosamente. Dentre 
os pontos principais que merecem registro no diário da dor deve-se incluir a 
frequência, intensidade, duração, sintomas associados, medicamentos 
utilizados e seus efeitos no controle da dor, bem como os fatores 
desencadeantes observados pelo paciente. Outra aplicação desse diário é no 
seguimento do paciente com cefaleia, pois permite entender os benefícios 
individuais dos programas de prevenção e tratamento estabelecidos com vistas 
à redução da frequência e intensidade das crises álgicas. Isso possibilita ao 
médico entender os benefícios reais da terapêutica estabelecida e propor 
mudanças, caso não haja um resultado efetivo. Para os pacientes analfabetos, 
crianças e adolescentes os registros das informações sobre a dor também 
devem ser instituídos, porém é necessária a colaboração de membros da 
família mais esclarecidos para a correta anotação das informações. 
CONCLUSÃO: Verifica-se, portanto, que o diário da dor é um instrumento rico 
em informações auxiliares no diagnóstico e acompanhamento de pacientes 
com cefaleia, permitindo otimizar uma proposta de prevenção e tratamento 
desse sintoma.  
 

DESCRITORES: Diagnóstico clínico. Cefaleia. Anamnese. 

 
R66- ESTEROIDES ANABOLIZANTES UTILIZADOS NA ESTÉTICA E SUA 
EPIDEMIA. 
Felipe Antônio Garção de Oliveira, Thales Gustavo Menezes Santana Ferreira, 
Guilherme Vaz Burns. 
 
INTRODUÇÃO: Uso de hormônios esteroides anabolizantes para fins estéticos 
vêm tornando-se importante preocupação em saúde. O aumento da frequência 
do uso de esteroides anabolizantes somando a falta de informação da 
população, sem auxílio médico adequado e  acompanhamento de exames 
laboratoriais de rotina, podem resultar em grande quantidade de efeitos 
adversos decorrentes do mau uso dessas substâncias. OBJETIVO: Através 

dessa revisão de literatura, objetiva-se analisar os principais efeitos colaterais 
relacionados ao uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, além de 
seu impacto na saúde do usuário e as consequências sociais dessa ação. 
MÉTODOS: Foi realizado levantamento bibliográfico do período de 1980 a 

2015 usando-se bases de dados, PubMed e Google Acadêmico. As palavras 
chaves utilizadas foram: esteroides anabolizantes, GH e insulina, encontrando, 
20 artigos sobre o tema, dos quais 6 foram selecionados. REVISÃO 
LITERÁRIA: O uso separado ou combinado dos esteroides anabolizantes Gh, 

insulina e testosterona tiveram efeitos benéficos  para fins estéticos como 
ganho de massa magra e perda de gordura, além de melhora da performance 
esportiva em todos os casos, entretanto ficou claro que os ganhos físicos 
desenvolvidos não se mantêm em taxas hormonais basais após a interrupção 
do uso dos hormônios , dessa forma levando o indivíduo a reutilizar as 
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substâncias, por vezes causando dependência psicológica e exacerbando as 
chances do aparecimento dos efeitos colaterais mais prevalentes , como 
hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial, nefropatias ,hepatopatias , 
dislipidemias , diabetes mellitus tipo 2 ,  virilizarão nas mulheres . . 
CONCLUSÃO: Portanto, é salutar a necessidade de se romper com o ciclo 

vicioso do uso inadequado e sem orientação de esteroides com o proposito de 
manutenção da estética corporal, que possibilita o desenvolvimento de afeitos 
adversos. Dessa forma, prevenindo alterações como: hipertrofia cardíaca, 
dislipidemia, hipertensão, desregulação hormonal, desenvolvimento de 
diabetes mellitus tipo 2, nefropatia e acromegalia e seus gastos para a saúde 
pública. 
 
DESCRITORES: Esteroides anabolizantes. GH. Insulina. 

 
R67- DEMANDAS DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA NO SERVIÇO PRÉ-
HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA 
Moniki de Oliveira Barbosa Campos, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Márcia 
Beatriz Franco Sousa, Felipe Camargo Munhoz  
 
INTRODUÇÃO: O atendimento pré-hospitalar ao traumatizado desenvolveu-se 

nas últimas décadas de maneira paralela em muitos países, sendo o paciente 
com trauma o principal protagonista. Porém, as ocorrências de atendimentos 
psiquiátricos em tais serviços têm sido constantes e preocupantes. Com a 
Reforma Psiquiátrica, as crises antes desconhecidas e esquecidas nos 
hospitais psiquiátricos conquistaram espaço social através de leis, a  partir de 
então, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) passou a integrar 
a rede de atenção psicossocial, com a responsabilidade de atender situações 
de urgências e emergências psiquiátricas, dentre as quais estão às crises 
psíquicas, que acontecem quando o sujeito em crise necessita de uma 
assistência apropriada a fim de evitar danos permanentes ou temporários a sua 
integridade física e psíquica, além de realizar o transporte com segurança até o 
serviço adequado dentro da rede. OBJETIVO: Buscar e analisar na literatura 

recente resultados encontrados em diversas pesquisas sobre a demanda dos 
atendimentos de natureza psiquiátrica, realizados pelo Serviço Pré-hospitalar 
Móvel de Urgência. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática de 
literatura cuja pergunta norteadora foi: “O que os estudos atuais relatam sobre 
os atendimentos de natureza psiquiátrica, realizados Serviço Pré-hospitalar 
Móvel de Urgência? ”. Foram feitas buscas nas bases de dados PubMed, 
SciELO e Lilacs utilizando os descritores “psychiatric emergency” AND “crisis 
intervention” AND “emergency medical services”, sendo os critérios de inclusão 
trabalhos epidemiológicos descritivos e observacionais com no máximo 4 anos 
de publicação e em língua inglesa, portuguesa, alemão ou espanhola. 
RESULTADOS: foram encontrados 402 artigos que, após critérios exclusivos, 

foram reduzidos a 13 trabalhos desenvolvidos em três países, nos quais se 
encontraram valores variando entre 0,2% a 60% nas ocorrências atendidas 
pelo Serviço Pré-hospitalar Móvel de Urgência, a maioria homens entre a 
terceira e a quinta década de vida. CONCLUSÃO: os atendimentos aos 

usuários de drogas ilícitas são as principais ocorrências de natureza 
psiquiátrica atendidas pelo serviço. Ações de emergências psiquiátricas são 
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uma realidade de demanda aumentada e ainda concebidas como complexas, 
complicadas e merecedoras de uma atenção que parece estar longe do 
arcabouço de competências de quem proporciona o cuidado. 
PALAVRAS-CHAVE: Emergências psiquiátricas. Intervenção na crise. 
Serviços médicos de emergência. 
 
R68- OS TRÊS PILARES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR ÀS VÍTIMA DE TRAUMA 
Márcia Beatriz Franco Sousa, Alana Maria Sousa Correia, Brunna Vitória 
Gouveia Prado, Elielson Rodrigues Silva Júnior, Laryssa Silva Melo, Moniki de 
Oliveira Barbosa Campos, Felipe Camargo Munhoz 
 
INTRODUÇÃO: O trauma ascende como um dos principais fatores 

contemporâneos de mortalidade, assim sendo, um correto atendimento de 
emergência ao paciente traumatizado é essencial para estabelecer um 
tratamento secundário e prognóstico de qualidade. Dessa maneira, estabelece-
se três essenciais pilares do atendimento pré-hospitalar, os quais requerem 
planejamento constante, permanente e dinâmico. OBJETIVOS: A presente 
revisão de literatura tem como objetivo, apresentar de maneira coesa, quais 
são os três principais pilares do atendimento pré-hospitalar às vítimas de 
trauma. MÉTODOS: Foram utilizadas na elaboração da pesquisa dados das 

plataformas digitais, Scielo; Lilacs; Medline e Pubmed, utilizando as palavras 
chaves, “atendimento”, “pré-hospitalar” e “trauma” combinadas entre si. 
Inicialmente, foram encontrados 168 estudos, no entanto, usando os critérios 
de inclusão, sendo estes, artigos escritos na língua portuguesa e publicados 
entre janeiro de 2017 a setembro de 2018, selecionou-se 14 estudos, 10 
quantitativos e 4 qualitativos. REVISÃO LITERÁRIA: Os estudos quantitativos 

demostraram que a maior parte dos óbitos por trauma acontecem nas primeiras 
horas do pós-trauma, no entanto, a maioria das vítimas que recebem um 
atendimento inicial pré-hospitalar de qualidade possuem maiores chances de 
sobrevida, além de melhor adaptação ao tratamento secundário e melhor 
prognóstico. Os estudos qualitativos evidenciaram que as normas preconizadas 
no PHTLS pré-hospitalar trauma suporte de vida, e no ATLS atendimento no 
trauma suporte de vida, são de ampla relevância na dinâmica pré-hospitalar, 
esses protocolos podem ser essencialmente classificados em três pilares 
fundamentais, sendo estes, estrutura adequada para receber os indivíduos que 
sofreram trauma; processos assistenciais bem definidos e melhores práticas 
médicas focadas em tomadas de decisão. CONCLUSÃO: baseando-se nos 
estudos analisados, é evidente que o desempenho dos três pilares essenciais 
no atendimento pré-hospitalar às vítimas de trauma, são de total importância 
para a preservação das funções fisiológicas do organismo do paciente, bem 
como, conduta de tratamento adequadas e um prognóstico satisfatório. 
 
Palavras-chave: Atendimento. Emergência. Trauma.  

 
 
 

 

R68- IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM 
CRISE ASMÁTICA EXACERBADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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ELIELSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, ALANA MARIA SOUSA CORREIA, 
BRUNNA VITÓRIA GOUVEIA PRADO, LARYSSA SILVA DE MELO, MÁRCIA 
BEATRIZ FRANCO SOUSA, MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS, 
CLAUDENIR KATZWINKEL, FELIPE CAMARGO MUNHOZ 
 

INTRODUÇÃO: A asma é considerada a doença crônica mais frequente em 

pacientes pediátricos e é caracterizada pela obstrução difusa, de forma 
reversível, das vias aéreas inferiores a partir da inflamação e edema, além de 
espasmos da musculatura brônquica e obstrução respiratória por presença de 
muco. Os sintomas respiratórios são caracterizados pela presença de dispneia, 
sibilos, falta de ar, tosse, dentre outros. A crise asmática é desencadeada mais 
frequentemente por agentes externos, como agentes virais e partículas 
alergênicas OBJETIVO: Identificar os pacientes pediátricos em crise asmática 
e avaliar o tratamento utilizado na emergência para manejo desses pacientes. 
MÉTODOS: Foram utilizados dados das plataformas digitais, SCIELO; LILACS; 
MEDLINE e PUBMED, utilizando as palavras chaves, “asma”, “emergência” e 
“tratamento” combinadas entre si. Inicialmente foram encontrados 638 artigos, 
no entanto, usando os critérios de inclusão, sendo estes, textos completos 
disponíveis, publicação nos últimos 5 anos, na língua portuguesa e 
apresentando correlação com o tema proposto, selecionou-se 8 estudos. 
RESULTADOS: Dos 8 artigos selecionados, 7 são de caráter qualitativo 
enquanto apenas um é de caráter quantitativo. Os estudos demonstram que o 
melhor meio para a eficácia do tratamento em pacientes com crise aguda é a 
rápida detecção dos sintomas e a intervenção imediata, evitando a evolução 
para uma insuficiência respiratória obstrutiva. O tipo de tratamento depende da 
gravidade, por isso, o médico deve avaliar o estado geral do paciente, 
detectando presença de sinais clínicos como dificuldade de fala, uso da 
musculatura acessória, alteração do nível de consciência, além da avaliação da 
saturação (<95%), frequência respiratória aumentada, presença de tórax 
silencioso, dentre outros. Deve-se iniciar o tratamento com suplementação de 
oxigênio, utilização de β-2 agonista de curta duração, aplicando de 4-5 jatos e 
repetindo a cada 20 minutos durante 1 hora. Também, deve-se administrar 
prednisolona via oral, considerando as doses adequadas de acordo com peso 
e idade. Há literaturas que indicam o uso de sulfato de magnésio em dose 
única de no máximo 2g, a depender do peso do paciente, com infusão em 20 
minutos, como terapia adjuvante nos pacientes que apresentam exacerbação, 
sendo contraindicados naqueles que apresentam insuficiência renal. 
CONCLUSÃO: Baseando-se nos estudos utilizados, percebeu-se a 

necessidade de rápida identificação do quadro asmático grave e intervenção 
emergencial precoce para que ocorra uma evolução satisfatória do prognóstico 
do paciente, sendo utilizado medicamentos por via inalatória e endovenosos, 
além de suporte ventilatório quando necessário. 
 
DESCRITORES: Estado Asmático. Crianças. Terapêutica. 

 

R70- TRAUMATISMOS FACIAIS POR PROJÉTIL DE ARMAS DE FOGO: 
TRATAMENTOS APLICADOS E A EFICÁCIA NOS CASOS ANALISADOS – 
REVISÃO DE LITERATURA  
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Letícia Aires Rosa, Janynne Zago Martins, Maria Helena Alves da Silva, Thais 
da Cunha Santos, Nauany Maria da Cunha Xavier, Lucas Gabriel Gomes da 
Silva, Felipe Camargo Munhoz. 
 
Introdução: Lesões faciais por armas de fogo, têm se tornado rotina nos 

hospitais de emergência e trauma. Traumas de ferimentos por projétil de arma 
de fogo produzem lesões que podem variar de acordo com o calibre da arma 
usada, da distância a partir da qual o paciente é baleado e da textura do tecido 
atingido. Nesse sentido, para se de avaliar a gravidade das lesões não apenas 
é interessante que se empregue um diagnóstico direcionado ao tipo de causa, 
mas que se saiba qual munição foi empregada. A extensão do trauma é 
proporcional à área do ponto de impacto, à densidade do tecido, à velocidade 
do projétil no impacto, além de fatores inerentes ao projétil (forma, composição, 
tamanho, velocidade, ângulo de penetração, distância em relação à vítima) e 
aos tecidos atingidos. O tratamento é cada vez mais controverso em termos de 
reconstrução cirúrgica. Trabalhos demonstraram que a reconstrução imediata 
minimiza as desvantagens da técnica convencional, tais como infecção e 
cicatriz resultante da contração dos tecidos. Porém, cada caso deve ser 
estudado separadamente. Os defensores da reconstrução tardia argumentaram 
que o período prolongado diminui taxas de infecção, reduz detritos necróticos 
permitindo ao cirurgião avaliar melhor a extensão de irreversível lesão, 
diminuindo o edema pós-traumático, permitindo melhor avaliação das 
estruturas faciais. Objetivo: O presente trabalho objetiva demonstrar, através 

de uma revisão de literatura opções de tratamento de trauma facial decorrente 
de arma de fogo e a eficácia de acordo alguns teóricos contemporâneos. 
Metodologia: Revisão sistemática de literatura utilizando as bases de dados o 
Google acadêmico, Pubmed e scielo a partir dos descritores “Trauma facial por 
arma de fogo; ferimentos e técnicas de tratamento de lesões por arma de fogo” 
e seus termos em inglês. Revisão Literária: Foram analisados 20 artigos 

científicos, em português, para compor essa revisão, divididos em relatos, 
avaliação de casos e complicações de pacientes tratados com lesão facial, e 
tratamentos imediato e a longo prazo de fraturas faciais por armas de fogo. 
Foram identificados 32 trabalhos sobre o tema sendo excluídos os textos com 
informações ultrapassadas. Conclusão: Para que o tratamento do ferimento 
por PAF em face seja eficaz, considera-se o tempo decorrido do trauma até o 
início do atendimento, assim como a qualificação técnica da equipe, são fatores 
essenciais para que o sucesso do tratamento seja alcançado, com isso o 
paciente receberá os cuidados necessários o mais rápido possível, reduzindo o 
número de complicações e sequelas. 
 
Descritores: Trauma facial por arma de fogo; Ferimento por portátil de arma de 

fogo; Técnicas de tratamento de lesões por arma de fogo”. 
 

 


