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Apresentação: 

A I Jornada Científica do Curso de Medicina do ITPAC – Porto Nacional, realizada no dia 14 de 
outubro de 2015, teve como objetivo o aprimoramento técnico-científico de discentes, 
docentes, médicos e demais profissionais da saúde. O tema deste primeiro evento foi: Saúde 
Medicina de Família e Comunidade, de grande interesse médico-social, particularmente para 
os profissionais que atuam na região norte do país. Este tema  provocou nos acadêmicos da 
instituição o estímulo à participação no evento científico extracurricular. Para estimulá-los 
ainda mais na busca uma melhor formação e permanente de atualização do conhecimento 
médico, indispensável ao correto exercício da futura profissão; foi proferida a palestra: “A 
importância da saúde científica na área da Medicina de Família e Comunidade” pela Médica e 
Psicóloga Denise Ramos Costa.  Ao todo foram aprovados 118 trabalhos constantes nos anais 
e sendo 15 trabalhos apresentados na forma de painéis e 68 na forma oral. Por fim, o evento 
atingiu o seu principal objetivo, comprovado pelo número de trabalhos aprovados e pelo 
sucesso de público na sua primeira edição. 
 

Comissão Organizadora 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE ESCOLAR E COLABORAÇÃO DO 

ENFERMEIRO: PERCEPÇÃO DOS EDUCADORES DA ESCOLA 

ROGÉRIO CARVALHO DE FIGUEREDO; ISABELA SOARES EULÁLIO; 

MARGARIDA ARAÚJO BARBOSA MIRANDA; LIANA BARCELAR 

EVANGELISTA GUIMARÃES; IVANIA INÁCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO 

O reconhecimento do ambiente escolar como local propício à disseminação da educação 

em saúde contribui para o desenvolvimento e efetividade das ações de atenção, 

promoção e prevenção em saúde de todos que compõem esse cenário. Objetivo: 

Analisar a percepção e atuação dos educadores nas ações de educação em saúde e a 

colaboração do enfermeiro na escola. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo-

exploratório de abordagem quanti-qualitativa que elegeu como amostra 47 educadores 

de uma escola pública e uma particulado município de Paraíso do Tocantins, TO. Foi 

aplicado um questionário com questões objetivas e dissertativas nos meses de maio e 

junho de 2014. Resultados: foi identificado que os educadores compreendem a educação 

em saúde como ferramenta para obtenção ou manutenção do estado de saúde, sendo 

caracterizada por incentivo de atividades físicas, alimentação saudável e prevenção de 

doenças. A atuação dos educadores na educação em saúde não é realizada de forma 

sistemática ao projeto político pedagógico da escola. Entre os pesquisados, 72% atuam 

no ensino fundamental e o consideram como uma fase de ensino oportuna para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente sobre sua percepção de saúde e qualidade 

de vida, mas requer estratégias e metodologias adequadas. A insegurança foi 

evidenciada como impedimento para a realização das ações de educação em saúde 

escolar. Os pesquisados alegam falta de capacitação sobre a temática (63%), falta de 

recursos humanos (78%), além da sobrecarga de tarefas (92%). Em nenhuma das 

escolas tem-se a atuação do enfermeiro, e este profissional foi considerado por 96% dos 

pesquisados como importante colaborador nas ações assistenciais e de educação em 

saúde. Conclusão: conclui-se que o enfermeiro é visto como colaborador no processo de 

formação integral dos estudantes e de todos que compõem o ambiente escolar, 

proporcionando o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre saúde e qualidade 

de vida. 

 Palavras-chave: Educação em Saúde. Enfermeiro na Escola. Saúde na Escola 

Atenção Primária em Saúde; Educação Permanente em Saúde; Processo de Tratamento. 
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DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

ROGÉRIO CARVALHO DE FIGUEREDO; ISABELA SOARES EULÁLIO; 

MARGARIDA ARAÚJO BARBOSA MIRANDA; LIANA BARCELAR 

EVANGELISTA GUIMARÃES; MARKUS WINNICYUS FERREIRA TELES. 

 A Educação Permanente em Saúde propõe a integração dos processos educativos 

de profissionais da saúde às experiências cotidianas dos seus serviços, para isso se faz 

necessário uma mudança das estratégias pedagógicas ao tomar as práticas de trabalho 

como fonte de conhecimento. Objetivo: Analisar os principais desafios no contexto da 

educação permanente em saúde desenvolvida na atenção primária. Metodologia: trata-se 

de uma pesquisa exploratória descritiva, de natureza qualitativa, por meio de revisão 

bibliográfica. Foram utilizados artigos indexados nas bases de dados Bireme, Lilacs e 

Scielo, publicados durante o período de 2007 a 2015. Foram pré-selecionados 51 

artigos, e utilizados 18 para produção dessa pesquisa, após leitura e verificação da 

relação do conteúdo dos artigos ao objetivo desse trabalho. Resultados: percebe-se que 

as ações de educação permanente não são embasadas na identificação das necessidades 

de saúde, ou na observação do ambiente de trabalho e processo de trabalho, tão pouco 

pelo contato direto com os usuários/pacientes. É preciso haver diversas mudanças, 

como, por exemplo: o despertar do interesse pelo trabalho educativo nos profissionais; 

maior comprometimento destes com o trabalho; consideração e enfrentamento dos 

problemas relativos à educação em saúde pelos profissionais, buscando enxergá-los a 

fim de não utilizá-los como forma de proteção para sua não realização, mas para que 

possa ocorrer a real consolidação da inversão do modelo assistencial vigente no Sistema 

Único de Saúde. Conclusão: percebeu-se a necessidade em desenvolver meios que 

esclareçam os propósitos da Educação Permanente em Saúde, que estabeleçam 

programas de capacitação destes profissionais ao adentrarem nesta modalidade de 

trabalho e que esta seja contínua durante todo o período de atuação desses profissionais, 

propiciando assim o pleno desenvolvimento das ações educativas e do aprimoramento 

da formação, consequentemente, a promoção da saúde dos profissionais e comunidade 

assistida. 

 Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde; Educação Permanente em Saúde; 

Processo de Tratamento. 
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 OS EFEITOS DA SINDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM 

 THAINARA DE ASSUNÇÃO LEONES; NATALYA CRISTINA PINHEIRO 

MARTINS; CARLOS AUGUSTO BUCAR NETO; NATHALIE ADAMOGLU DE 

MENDONÇA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 

Para que o enfermeiro possa executar seu trabalho com êxito e competência, seu 

bem-estar é fundamental. Porém, a dedicação exagerada à profissão, quando não 

reconhecida, pode resultar em problemas psicossociais, como a Síndrome de Burnout. 

Este  trabalho aborda especificamente profissionais da Enfermagem. Como futuros 

profissionais da  enfermagem precisa-se saber quais os sintomas da doença e as 

devidas formas de evitá-la, já que a mesma compromete o desempenho profissional e a 

vida pessoal de seus portadores. O objetivo do presente trabalho é fazer uma revisão 

literária e responder a seguinte  pergunta: “Quais os efeitos da síndrome de 

Burnout nos profissionais da Enfermagem?”. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 

literária em artigos publicados nos  sites Sigilo, Lilás e Milene. As informações 

encontradas nesta pesquisa  apontam maneiras eficazes de combate e prevenção no 

desenvolvimento da síndrome, utilizando  para isso, 14 artigos publicados, sendo 7 em 

Inglês e 7 em Português. O estudo  é bastante relevante já que, poucos profissionais 

têm conhecimento da real implicação causada  pela desordem. O afetado precisa 

reconhecer, aceitar e procurar ajuda médica. Precisa que seu  trabalho seja 

reorganizado e que o mesmo tenha o devido reconhecimento. Desenvolver atividades 

físicas e recreativas ao lado de pessoas queridas ajudam muito, claro, associada à 

medicação prescritas por médicos especializados. 

 Palavras-chave: Enfermagem; Patologia; Síndrome de Burnout. 
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O QUE CAUSA OS PROBLEMAS POSTURAIS EM CRIANÇAS EM 

ÉPOCA ESCOLAR? 

 FLAVIANFE CRISTINA MONTEIRO DA SILVA; SARA ROCHA DE CASTRO; 

VÍVIAN RODRIGUES PARENTE; SEBASTIANA PEREIRA CIRQUEIRA; 

DANILO DE OLIVEIRA MARINHO; FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 

Os problemas posturais ocorrem em virtude da má postura que leva à incorreta 

distribuição de peso sobre as estruturas de suporte, que causará um aumento no desvio 

da coluna vertebral. Essas curvaturas podem ser denominadas escoliose, hipercifose e 

lordose. O  objetivo da presente revisão literária é responder a seguinte pergunta: O 

que causa os problemas posturais em crianças em época escolar? Metodologia: será 

realizado um levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados online: Scielo, 

Bireme, Google Acadêmico e em revistas  cientificas, como revista eletrônica de 

educação física, contendo descritos as seguintes palavras chave: má postura, desvio da 

coluna, estudantes, mochilas escolares. Resultados: em nossa pesquisa inicial, analisou-

se seis artigos científicos, e verificou-se que os problemas posturais em crianças que 

carregam excesso de peso nas mochilas escolares, levam à desproporção do ombro, 

devido ao suporte inadequado das mochilas, onde surgem ajustes posturais e ações 

compensatórias, diante dessa aplicação de carga na coluna. Essas alterações levam 

também à compensações patológicas, como a escoliose, a cifose e a hiperlordose. 

Entretanto, não se pode só apontar a peso da mochila, há também outros fatores que 

devem ser considerados. Conclusão: com base na literatura consultada nesta pesquisa, 

há um número diversificado de desvios posturais da coluna vertebral, sendo que, a 

infância e adolescência são períodos críticos para a instalação de alterações posturais 

devido às rápidas mudanças de peso, altura, estrutura muscular e grande exposição a 

fatores predisponentes como a sobrecarga da mochila escolar. 

 Palavras-chave: Estudantes; Má postura; Problemas posturais. 
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 CORRELAÇÃO ENTRE O PESO DA MOCHILA E DESVIOS 

POSTURAIS EM ESCOLARES 

 DANILO DE OLIVEIRA MARINHO; TÚLIO BUCAR SCHWABACHER; CARLOS 

 AUGUSTO BUCAR; FELIPE CAMARGO MUNHOZ, HILDEMBERG AGOSTINHO 

ROCHA DE SANTIAGO. 

 

Muitos problemas posturais, em especial aqueles relacionados com a coluna vertebral, 

têm sua origem no período de crescimento e desenvolvimento corporais, ou seja, na 

infância e na adolescência. Além disso, durante essas fases, os indivíduos estão sujeitos 

a comportamentos de  risco para a coluna, principalmente aqueles relacionados à 

utilização de mochilas e à postura  sentada.   O objetivo do presente trabalho é avaliar 

as implicações do excesso de peso  da mochila sobre a postura de escolares da cidade 

de Porto Nacional – TO. Métodos: Trata-se  de um estudo epidemiológico transversal 

realizado com escolares de escolas da rede pública de ensino da cidade de Porto 

Nacional - TO que utilizam mochilas dorsais para transporte de  material escolar. As 

mochilas destes alunos serão pesadas e os alunos serão fotografados em uma sequência 

de posições que serão avaliadas por fisioterapeutas e software específico. Resultados 

esperados: espera-se que quanto maior for o peso total da mochila, mais acentuado será 

o desvio postural nos indivíduos. 

 Palavras-chave: Desvio Postural; Postura de escolares; Risco para a coluna. 
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      JALECO BRANCO: QUAL A INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA SOBRE 

O PACIENTE? 

 BIANCA RODRIGUES DA COSTA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 

Tanto a interação quanto o estado fisiológico do paciente com o profissional de saúde 

pode ser influenciado por fatores psicológicos. O objetivo do presente trabalho é, 

através de uma revisão literária, responder à seguinte questão: qual a influência 

psicológica da paramentação do profissional de saúde sobre o paciente? Para isso, foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Online Library, 

PubMed e Scielo. Foram utilizadas as seguintes  palavras-chave: White coat; white coat 

effect; white coat impact; white coat syndrome. Os critérios escolhidos foram artigos 

publicados a partir de 2010, em periódicos nacionais e internacionais. Foram analisados 

15 artigos, onde se verificou que o impacto negativo mais observado do jaleco branco 

sobre o paciente, refere-se ao resultado não fidedigno da  mensuração da pressão 

arterial, e, portanto, no diagnóstico médico equivocado e tratamento inadequado. Em 

contrapartida, a vestimenta branca representa para outros pacientes competência, 

profissionalismo, identificação e higiene. 

 Palavras-chave: White coat; white coat effect; white coat impact; white coat 

syndrome. 
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AUTISMO E O PAPEL DO ENFERMEIRO 

 LETÍCYA GOMES H. DE SANTANA; RYTHELLEM LOURANY COIMBRA 

OLIVEIRA; MARIANE CARDOSO JORGE; FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 

 

Este trabalho é importante para que o enfermeiro compreenda sobre o comportamento e 

reações do paciente com e aprendam mais sobre cuidados e deveres com essas pessoas. 

Objetivo: Através de um levantamento bibliográfico melhor sobre o autismo e a 

percepção da  Equipe de enfermagem frente ao atendimento ao paciente com autismo, 

informar e auxiliar  enfermeiros e cuidadores de pessoas portadoras da doença, 

contribuindo para a assistência de  qualidade ao paciente. Metodologia: será realizada 

uma pesquisa bibliográfica na base de dados: Google Acadêmico. Utilizando as 

seguintes descrições: autismo, cuidado e enfermagem. Resultados parciais: foram 

analisados três artigos que mostram a importância da equipe de  enfermagem no 

cuidado de crianças autistas em uma abordagem multiprofissional. Compreende-se que 

o papel do enfermeiro em relação aos cuidados ao paciente autista é mais que um 

simples cuidar, o portador de autismo necessita de mais atenção devido sua dificuldade 

de  interagir, de confiar, de conviver com a sociedade e os profissionais de 

enfermagem têm o difícil  papel de observar o comportamento, tratar, cuidar e ter 

muita paciência com os mesmos. 

 Palavras-chave: Autismo; Cuidado; Enfermagem. 
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 CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM SÍNDROME DE 

DOWN. 

 WALISSON ARAUJO DE MENEZES; JOYCE THAMIRES DE LIMA LUSTOSA; 

FELIPE CAMARGO MUNHOZ. 

Síndrome de Down é o resultado de um acidente genético causado pela trissomia do 

cromossomo 21, possuindo 47 cromossomos, levando a uma série de alterações 

fenotípicas  importantes, associadas a retardo mental. O Enfermeiro desenvolve suas 

atividades através de  consultas de enfermagem em ambulatórios, domicílios, centros de 

saúde, maternidades e instituições hospitalares. Participa do processo educativo em 

escolas, universidades e empresa. É  importante que este profissional utilize-se desses 

diferentes espaços para a efetiva implementação  do cuidado inclusivo de 

enfermagem, com abordagem humanística aos pacientes diferenciados. O objetivo do 

presente trabalho será realizar uma revisão literária das bases de dados nacionais a 

respeito deste tema e levantar o que existe de mais importante sobre o assunto e que está 

disponível gratuitamente para pesquisas acadêmicas. Metodologia: será realizada uma 

pesquisa literária nas bases de dados Scielo, Bireme e Google Acadêmico. utilizando os 

seguintes descritores: “Síndrome de Down” e “ enfermagem”.Serão selecionados artigos 

em Português , com publicação entre os anos de 2000 a 2015. Resultados esperados: a 

hipótese do presente trabalho é a de que o Enfermeiro é um profissional extremamente 

importante para o cuidado multidisciplinar que é necessário para pacientes com 

Síndrome de Down.  Conclusão: pessoas com Síndrome de Down apresentam atraso no 

desenvolvimento cognitivo que pode ser minimizado com ações de Enfermagem. Por 

isso, é extremamente importante que profissionais da área estejam atentos ao que diz a 

literatura mais recente, para que possam interagir de forma mais satisfatória. 

 Palavras-chave: Anomalia; Enfermagem; Síndrome. 
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 AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE HORTIFRÚTIS POR 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES EM RESTAURANTES 

 RAY ALMEIDA DA SILVA ROCHA; GABRIELLA ALVES RIBEIRO; ALINE 

DELGADO BARBOSA; JOAQUIM SANTOS MARTINS NEPOMUCENO 

FONSECA; CARINA SCOLARI GOSCH. 

 

Os coliformes termotolerantes são os capazes de fermentar a lactose com produção de 

gás em até 48hs de incubação à 45ºC. Escherichia coli e algumas cepas de Klebsiella e 

Enterobacter apresentam esta característica, porém, somente E. coli tem como habitat 

primário o  intestino humano e de animais, sendo responsável por episódios de 

toxinfecção alimentar. Objetivo: Verificar a contaminação por coliformes 

termotolerantes nos hortifrútis comercializados  em restaurantes do tipo self-service 

em Porto Nacional – TO. Metodologia: foi realizada pesquisa quali-quantitativa, no 

qual, alfaces e tomates comercializados em 5 restaurantes de Porto Nacional – TO 

foram avaliados quanto à presença e concentração de coliformes termotolerantes. As 

amostras foram coletadas mensalmente no período compreendido entre setembro a 

novembro de 2014 e as análises microbiológicas dos hortifrútis foram realizadas pela 

Técnica dos Tubos Múltiplos para a determinação do Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes totais e  coliformes a 45°C, seguindo metodologia recomendada pela 

ABNT (1991) e Apha (1992). A  análise estatística foi realizada utilizando o 

programa GraphPad Prism 4.0 Software, através da  análise de variância 

(One-Way ANOVA) seguido do teste de Bonferroni. O nível de significância  foi 

estabelecido em p< 0,05. Resultados: das amostras de alfaces e de tomates, 78,6% e 

46,7%, respectivamente, encontravam-se com níveis insatisfatórios de coliformes a 

45ºC, segundo Resolução nº 12 da ANVISA. O restaurante 4 (R4) apresentou diferença 

estatística significante (p<0,05) com relação à presença e a quantidade de coliformes a 

45°C permitidos na legislação, nas alfaces, quando comparado aos restaurantes R2, R3 e 

R5 e nos tomates, quando comparado  aos restaurantes R1, R3 e R5. Conclusão: 

existem diferenças quanto à qualidade de higienização  dos hortifrútis de um 

estabelecimento para outro e há potencial risco de toxinfecção em quatro 

dosrestaurantes avaliados, sendo o restaurante R4 o único que apresentou higienização 

adequada dos hortifrútis analisados. 

 Palavras-chave: Enterobactérias; Pesquisa; Toxinfecção Alimentar. 
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HABILIDADES MANUAIS E O DESENVOLVIMENTO DE 

“EMPOWERMENT” DE GESTANTES NA ESF 

 LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO; ORMINDA NOLETO NOGUEIRA; 

VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; REINALDO DA COSTA LIMA FILHO; 

JOELCY PEREIRA TAVARES. 

 

 A promoção da saúde constitui, nos dias atuais, um dos mais importantes 

recursos para a prevenção e manutenção da saúde, estabelecendo uma relação de 

confiança entre os  interlocutores. O desenvolvimento pessoal e social através da 

divulgação de informações, educação para a saúde e intensificação das habilidades 

vitais é uma das estratégias de promoção  da saúde. Objetivos: relatar a experiência de 

um Projeto desenvolvido pela Estratégia Saúde da  Família em parceria com a 

intersetorialidade no desenvolvimento de habilidades pessoais de  gestantes em São 

Gonçalo do Amarante-CE. Metodologia: trata-se de estudo descritivo,  caracterizado 

como relato de experiência, realizado em junho e julho de 2014. O Projeto foi realizado 

em duas etapas: Desenvolvimento de habilidades manuais e Desenvolvimento de 

“empowerment”. A primeira etapa descreve o processo de aquisição de recursos 

financeiros e  humanos para o desenvolvimento das oficinas de fabricação do enxoval 

do bebê. A segunda  relata o processo de capacitação das gestantes no cuidado pessoal 

e do recém-nascido, o qual foi  realizado através de 3 (três) encontros. Nesta etapa 

utilizaram-se recursos lúdicos, audiovisuais e entrevistas. Resultados: verificou-se 

através de validação que o grupo de gestantes ampliou a consciência crítica das 

participantes ao trocar experiências, ficando evidente a necessidade de  uma prática 

humanística contínua e capaz de transformar estratégias em realidade, para o 

desenvolvimento de ações enriquecedoras dos profissionais da saúde na vivência da 

comunidade  e no dia-a-dia de cada gestante. Conclusões: Identificamos enquanto 

discentes de medicina a  nossa contribuição na promoção da saúde de gestantes, 

aliviando temores e elucidando dúvidas  que contribuirão significativamente para 

enriquecer e promover o conhecimento necessário para  seu autocuidado e do 

recém-nascido. Por outro lado o grupo proporcionou a aquisição de  habilidades 

anuais, favorecendo mudanças positivas nas condições de vida e na compreensão do 

potencial do indivíduo. 

 Palavras-chave: Abordagem comunitária; Atividades em grupo; Gestantes. 
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 O VOLUNTARIADO DE DISCENTES DE MEDICINA: IMPORTÂNCIA 

E BENEFÍCIOS 

 LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO; THIAGO TELE DE MEDEIROS 

MELO; VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; PEDRO PAULO DIAS SOARES; 

JOELCY PEREIRA TAVARES. 

 

 A sociedade Brasileira encontra-se num período de valorização e ampliação do 

espaço da sociedade civil no enfrentamento dos problemas sociais. Diante do exposto e 

da crescente demanda de discentes de medicina por estágios voluntários surgiu à 

necessidade de  compreender a importância e o significado do voluntariado para o 

indivíduo e a sociedade na  visão dos próprios acadêmicos. Objetivos: analisar a 

percepção de acadêmicos de medicina acerca da importância e benefícios de realizar 

estágios voluntários. Metodologia: trata-se de um  estudo de natureza qualitativa do 

tipo descritivo. A pesquisa foi realizada com 12 acadêmicos de medicina integrantes da 

Liga Acadêmica de Neurociências que se encontram inseridos em estágio 

extracurricular voluntário no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e ILPI (Instituição 

de Longa permanência para Idosos), em Porto Nacional - TO. A coleta de dados 

aconteceu por  meio de questionário que buscou informações acerca da importância do 

estágio e os benefícios do  voluntariado para a sociedade. A análise dos dados se deu 

após catalogação das respostas aos questionamentos e leitura em busca das unidades de 

significado. Em seguida estas foram  sintetizadas até chegar às unidades que melhor 

expressaram a essência do fenômeno estudado.  Resultados: evidenciamos que a 

importância do estágio voluntário está relacionado a um melhor  aprendizado e 

aperfeiçoamento, experiência, crescimento profissional e pessoal, interação com  outras 

pessoas, trabalho em equipe e aumento do círculo de amizades. E ainda, os principais 

benefícios para a sociedade incluem um atendimento mais humanizado, incentivo a 

responsabilidade social, aumento do atendimento á saúde e fortalecimento das relações 

interpessoais. Conclusões: O voluntariado está sendo de suma importância na vida 

desses estudantes, onde o crescimento pessoal através de experiências e aprendizado 

leva a responsabilidade social, otimizando os serviços oferecidos à população de forma 

mais humanizada, de qualidade e gratuita, fortalecendo as relações interpessoais de 

apoio mútuo. 

 Palavras-chave:  Abordagem comunitária; Medicina; Voluntariado. 
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VARICOCELE INTRATESTICULAR: RELATO DE CASO 

 ARIADNE CARVALHO GODINHO; CELIANA RIBEIRO PEREIRA-ASSIS; 

THAINÁ  GONDIM SILVA; FERNANDO CIRILO FONSECA; FERNANDA JOYCE 

R. NOLETO.   

Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso de uma varicocele intratesticular em 

adulto  jovem atendido na UBS em Porto Nacional TO. Aproximadamente um terço dos 

homens inférteis apresentam com varicocele. As possíveis causas são: a) ausência ou 

incompetência congênita das válvulas da veia espermática interna; b) dificuldade da 

drenagem venosa por obstrução ou compressão do sistema venoso. Até o momento, não 

existem critérios padronizados para o diagnóstico da varicocele, sendo o melhor método 

um bom exame clínico. A ligadura cirúrgica ainda é o método preferido de tratamento. 

Alguns pacientes podem queixar se de sensação de peso, dor intermitente ou aumento 

do volume escrotal. O diagnóstico, portanto, baseia-se em exame físico minucioso, com 

o paciente em posição ortostática e examinado numa sala aquecida, o que favorece o 

relaxamento da musculatura escrotal. A manobra de valsava, em geral, facilita a 

visibilidade e palpação das veias. Para complementar pode ser solicitado análise seminal 

(espermograma) e ultrassonografia da bolsa escrotal com Doppler. F.P. S, 32 anos, 

procura a UBS mãe Eugênia, com queixa de “sensação estranha” no testículo, relata que 

ao manusear o testículo sentiu um “caroço” e que a bolsa escrotal estava aumentada de 

tamanho, e dolorida.  Exame testicular: bolsa testicular hiperemiada, aumentada de 

tamanho à esquerda. Foi solicitado  ultrassom da bolsa escrotal com Doppler e 

receitado um anti-inflamatório. Paciente retorna com resultado da USG, em que se 

observa varicocele intratesticular, sendo então solicitado espermograma e encaminhado 

ao urologista. A varicocele é considerada a causa primária tratável mais comum de 

infertilidade masculina. Apesar disto, a maioria dos homens com varicocele é capaz de 

conceber sem intervenção. 

 Palavras-chave: Infertilidade; Saúde da família; Varicocele. 
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 PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O PACIENTE COM 

PSORÍASE 

 LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO; VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; 

 WANESSA NAYANE ALVES RABELO; JOÃO PAULO BARREIRA FIRMEZA DE 

BRITO; DANILO GARCIA RUIZ.    

 

A educação em saúde é um dos mais importantes recursos para a prevenção de doenças 

e para adesão ao tratamento de saúde. Acadêmicos de medicina e médicos podem 

utilizá-la com o que terapêutico ao abordar um indivíduo da comunidade rural que 

sentir-se rejeitado socialmente por ser portador de uma doença pouco conhecida dele 

próprio e de seus familiares - psoríase. Objetivos: identificar as principais necessidades 

de educação em saúde de  um paciente acometido por psoríase através de um relato 

de experiência vivenciado em uma  unidade básica de saúde. Metodologia: estudo do 

tipo relato de experiência. Realizado em uma  unidade básica de saúde, na zona 

rural, do município de São Gonçalo do Amarante-CE. Ao todo foram realizadas três 

visitas domiciliares nos meses de junho e julho de 2014. O sujeito do estudo constitui-se 

de um paciente de 63 anos do sexo masculino, casado, motorista. Para a coleta de dados 

foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada. O paciente assinou um termo de 

consentimento informado de caráter livre e esclarecido. Resultados: ao avaliar o 

paciente acometido com psoríase foi constatado que o estresse é um fator relevante para 

aumento das  lesões, pois o mesmo pode ser também uma das causas deflagradoras. O 

paciente procurou, após  as orientações, serviço de saúde para controle e adesão ao 

tratamento. Ao término das visitas  domiciliares o paciente demonstrou conhecimento 

e compreensão do processo patológico, descrevendo corretamente a psoríase e a terapia 

prescrita. Ao avaliar os resultados houve  feedback positivo ao passo que a pele 

também apresentava sinais objetivos de melhora. Conclusões: Constatou-se que o 

paciente acometido com psoríase precisa ser informado de sua doença,como também 

toda a população, pois a doença não é contagiosa. Portanto, acredita-se  na educação 

em saúde como meio de transformação e conhecimento da realidade individual e 

coletiva. 

 Palavras-chave: Educação em saúde; Psoríase; Qualidade de vida. 
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RESISTENCIA BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS 

BETA-LACTÂMICOS E SEUS  RISCOS À SAUDE DA POPULAÇÃO 

 AIRTON AQUINO MOTA JÚNIOR; DÁRIO SERRÃO DA SILVA NETO; IRAN 

ROGER  ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; PAULO MENDONÇA MARANHÃO; 

SILVERLANDA MOTA PACHECO; ANDRÉ MOREIRA ROCHA.    

 

A OMS afirma que “o uso indiscriminado de antibióticos pode levar a um retrocesso na 

terapia antimicrobiana”. E em 2012, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

registrou quase 10 mil casos de bactérias resistentes a remédios nas UTIs do país. Tal 

fato é de extrema importância para a saúde da população tendo em vista que muitas 

afecções são causadas por microorganismos procariontes, que se disseminam 

rapidamente em condições favoráveis, adquirem resistência às terapêuticas, sofrem 

mutações e inviabilizam antibioticoterapias. O presente texto visa esclarecer quanto aos 

mecanismos de ação dos antibióticos ß-lactâmicos, como também o mecanismo de 

resistência muitas vezes adquirido ou desenvolvido pelas bactérias e o perigo da 

automedicação ou prescrições indevidas. 

 Palavras-chave: Automedicação; Penicilinas cefalosporinas; Resistência a 

antibióticos beta-lactâmic. 
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MAMOPLASTIA E ALEITAMENTO MATERNO: UM CASO DE 

INSUCESSO 

 CELIANA RIBEIRO PEREIRA-ASSIS; ARIADNE CARVALHO GODINHO; 

FABIANA ROCHA BRITO; FERNANDA JOYCE R. NOLETO. 

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de dificuldades no aleitamento materno 

após  manipulação cirúrgica nas mamas. F.C. S, 27 anos, G1P1A0, comparece à UBS 

com queixa de que a filha de dois meses acorda muito à noite e tem choros intensos. 

Criança nasceu a termo, por  cesariana, medindo 50 cm e 3000 g; apgar 9/10. Aos 2 

meses, em aleitamento materno exclusivo  sob livre demanda, pesou 4000 g. Não 

foram observados erros na técnica de amamentação, nem  alterações ao exame físico da 

lactente. Foram realizadas novas orientações sobre amamentação e solicitado retorno 

em 3 dias. Ao retornar, o ganho de peso foi de 38 g. A nutriz revela que aos 19  anos 

de idade fez cirurgia bariátrica e aos 24 fez mamoplastia para redução de tecido e 

implante com prótese de silicone (250 mL) nas mamas. Foi orientado introdução de 

fórmula artificial de  partida como complemento ao aleitamento materno e agendado 

retorno em 1 mês. Ao retornar, lactente apresentava 4750 g, um ganho adequado para a 

fase. Alguns estudos afirmam que a  cirurgia de implante de prótese não interfere na 

lactação, outros fazem referência à lactação insuficiente e baixa produção láctea, 

diretamente relacionada à incisão periareolar e à compressão do tecido glandular, 

decorrente do volume implantado e da colocação da prótese sob a glândula. Na redução 

a dificuldade de manter a produção é mais significativa, pois além da retirada de 

parênquima mamário, ocorre lesão de vasos e nervos, com a perda da sensibilidade 

mamilo-areolar. Embora não seja um determinante, a presença da cirurgia pode 

potencializar uma  insegurança já existente ou ser um impeditivo por questões 

estéticas. O apoio é importante para a efetividade da amamentação e essas mulheres 

devem ser encorajadas a amamentar, já que muitas  nem acreditam nesta possibilidade. 

  Palavras-chave: Aleitamento materno; Cuidado individual, familiar e 

comunitário; Mamoplastia. 
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AGOSTO DOURADO: IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO 

 ARIADNE CARVALHO GODINHO; CELIANA RIBEIRO PEREIRA-ASSIS; 

THAINÁ  GONDIM SILVA; FERNANDO CIRILO FONSECA; FERNANDA JOYCE 

R. NOLETO.  

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma ação ocorrida UBS em Porto Nacional TO. 

O mês  de agosto faz referência ao importante ato de amamentação, e também se 

comemora o dia da  gestante. Diante dessas datas significativas a UBS Mãe Eugênia 

realizou palestra com o intuito de  esclarecer as dúvidas sobre a amamentação. A 

palestra envolvia ainda exercícios de alongamento  para facilitar o trabalho de parto. As 

mudanças mais radicais de todos os tempos na alimentação  infantil ocorreram 

entre 1850 e 1970, época em que o leite materno foi gradativamente sendo substituído 

por leites de outras espécies, cada vez mais modificados na tentativa de 

assemelharem-se ao leite humano. Para promover, proteger e apoiar a amamentação 

com  eficiência, o profissional de saúde, além do conhecimento em aleitamento 

materno e competências clínicas, precisa ter habilidade em se comunicar eficientemente 

com a nutriz. Desde a secular figura da ama de leite até a emblemática vanguarda 

científica construída pelo marketing dos fabricantes de leites modificados, a 

alimentação do lactente tem servido a propósitos que não se circunscrevem 

exclusivamente às questões ligadas à saúde, denotando, em muitas situações, interesses 

relacionados à modulação de comportamento social e à oportunidade de auferir lucros 

de toda espécie. Não basta a mulher estar informada das vantagens do aleitamento 

materno e  optar por esta prática. A cultura da beleza, a necessidade de ser 

independente e a busca de  emprego, fenômenos culturais e políticos têm 

proporcionado o desmame precoce, ou mesmo a não amamentação ao seio. Para levar 

adiante sua opção, a mulher precisa estar inserida em um  ambiente favorável à 

amamentação e contar com o apoio de um profissional habilitado a ajudá-la, se 

necessário. 

 Palavras-chave: Amamentação; Cultura; Saúde da família. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

28 
 

FORMAÇÃO DE CICATRIZ RENAL: RELATO DE CASO 

 FERNANDO CIRILO FONSECA; KAROLINA FREIRE DE OLIVEIRA CABRAL 

DE  SOUZA; THAINÀ GONDIM SILVA; ARIADNE CARVALHO GODINHO; 

CELIANA  RIBEIRO PEREIRA ASSIS; MIRIAN GORETH KAZAN PEREIRA 

MACEDO. 

Esse trabalho tem como objetivo relatar um estudo de caso de pielonefrite de repetição, 

com  formação de cicatrizes renais em paciente pediátrico procedente de Porto 

Nacional – TO. Também denominada pielonefrite, a Infecção do trato urinário “alto”, 

consiste em uma alteração  anatômica das estruturas renais, advindo de um processo 

inflamatório agudo, que acomete os rins e outras estruturas adjacentes. Os agravos 

causados nesta fase da vida têm uma relevância maior, exigindo um cuidado 

diferenciado e especializado. As crianças de baixa idade são amplamente  acometidas, 

sendo a febre o sintoma mais frequente, apresentando ainda, disúria, polaciúria, 

urgência miccional. Crianças portadoras de cicatrizes renais apresentam maior chance 

de desenvolver pielonefrite recorrente, quando comparada aos demais, sem qualquer 

agravo renal. A pielonefrite aguda tem como quadro clínico uma variedade de sintomas 

que compreendem desde  uma doença discreta a uma urossepse, compondo um 

quadro mais complicado. Na presença de  comprometimento renal, observam-se 

hipertermia, geralmente elevada, náuseas, irritabilidade,  apatia, queda do estado geral, 

dor lombar, que pode ser uni ou bilateral mesmo à compressão  leve, além de 

apresentar tremores. As inúmeras variações e situações em que os pacientes se 

encontram, fazem da avaliação da função renal um desafio. Dentre as informações, 

procura-se o  ritmo de filtração do plasma nos glomérulos e as evidências de dano 

renal ou lesões do trato  urinário, por meio de exames de urina, exames de imagem, 

bem como de exames de avaliação da  função renal. O Diagnóstico tardio de 

infecção urinária, associada a uma terapêutica tardia é um  dos principais fatores de 

sequelas renais permanentes. Dentre outros fatores a serem citados,  temos: Idade 

abaixo de um ano; Presença de refluxo vesicoureteral de grau elevado. A correta 

investigação propicia detectar e tratar precocemente os pacientes pediátricos, evitando 

agravos de  maior repercussão. Necessitam de atendimento rápido, embasado e 

específico. 

 Palavras-chave: Cicatrizes Renais. Infecção Urinária na Infância. Saúde  
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SETEMBRO AMARELO: PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

 ARIADNE CARVALHO GODINHO; CELIANA RIBEIRO PEREIRA-ASSIS; 

THAINÁ  GONDIM SILVA; FERNANDO CIRILO FONSECA; FERNANDA JOYCE 

R. NOLETO.  

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma ação ocorrida UBS em Porto Nacional TO. 

O mês  de setembro faz referência à prevenção do suicídio e valor à vida. Diante do 

aumento significativo de suicídio no Brasil e no mundo a UBS Mãe Eugênia realizou 

palestra com o intuito de orientar a  importância do diagnóstico precoce da depressão, 

evitando se o suicídio. No Brasil, estima-se  que 25 pessoas cometam suicídio por dia. 

Segundo a OMS, a tendência é de crescimento dessas mortes entre os jovens, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Nos últimos vinte anos, o suicídio 

cresceu 30% entre os brasileiros com idades de 15 a 29 anos, tornando-se a terceira 

principal causa de morte de pessoas em plena vida produtiva no País. O tratamento da 

depressão inclui terapia cognitivo-comportamental, medicamentos tais como os 

antidepressivos tricíclicos,  os inibidores da monoaminoxidase e os inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina. Alguns  casos, avaliados pelo especialista, 

podem necessitar de eletroconvulsoterapia. Em diversas  ocasiões, o medicamento fará 

com que o paciente se recupere e admita a necessidade de se tratar tanto com 

medicamentos de manutenção e/ou de prevenção quanto com psicoterapia que ampliará 

seu autoconhecimento e o ajudará na reintegração social e na retomada de sua 

individualidade. As causas da depressão são variadas desde a trauma emocional, perda 

de emprego, pressão social, problemas familiares, saúde, bullying. A depressão, se não 

tratada corretamente, pode perdurar por muito tempo, com sério prejuízo à vida do 

paciente: trabalho, família e lazer ficam muito comprometidos, juntamente com um 

risco maior de suicídio. 

 Palavras-chave: Depressão; Saúde da família; Suicídio. 
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 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: EPIDEMIOLOGIA 

DA FORMA MUCOSA EM PORTO NACIONAL, TOCANTINS, 

2008-2014. 

DEYSE SABRINNE DE SOUZA LOPES; ANA LÍVIA FONSECA FERREIRA; 

 FERNANDA DA SILVA FERREIRA; JOANDSON DOS SANTOS SOUZA; 

CARINA SCOLARI GOSCH. 

A Leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecto parasitária, não 

contagiosa, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. As manifestações clínicas 

podem variar desde uma simples lesão cutânea até lesões destrutivas da mucosa nasal, 

oral, faríngea e laríngea. A forma mucosa é a mais grave manifestação, visto que 

apresenta potencial para causar deformidades, incapacidades e, em alguns casos, até 

óbito. O diagnóstico é feito através de dados clínico-epidemiológicos e laboratoriais. 

Objetivos: identificar à prevalência e analisar as ·características 

clínico-epidemiológicas, laboratoriais, terapêuticas e evolução da forma mucosa em 

Porto Nacional – TO, no período de 2008 a 2014. Metodologia: trata-se de um estudo 

quantitativo, descritivo, de caráter retrospectivo. Foram utilizadas informações do banco 

de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória – SINAN, 

disponível no Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde 

do município de Porto Nacional - TO, referentes aos casos notificados LTA entre os 

anos de 2008 a 2014. Resultados: foram notificados 110 casos de LTA autóctones, dos 

quais 7,27% apresentaram a forma mucosa. A maior parte dos pacientes eram homens 

acima dos 50 anos de idade (62,5%), não brancos, com baixa escolaridade, atividade 

profissional ligada à agricultura e residentes em zona rural. Em 95% dos casos a 

confirmação da doença foi laboratorial. No tratamento, a droga de escolha foi o 

antimonial Pentavalente. Verificou-se 1,8% de óbitos. Conclusão: traçar o perfil do 

paciente mais  acometido pela doença é necessário para melhorar a abordagem das 

estratégias de prevenção e  controle, além de melhor assistir os indivíduos mais 

susceptíveis a evoluírem para a forma mucosa. 

 Palavras-chave: Epidemiologia; Pesquisa; Porto Nacional. 
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DERMATOCÁLASE SUPERIOR: RELATO DE CASO 

 THAINÁ GONDIM SILVA; FERNANDO CIRILO FONSECA; ARIADNE 

CARVALHO  GODINHO; MARCO TÚLIO FERNANDES DE OLIVEIRA; 

CELIANA RIBEIRO PEREIRA ASSIS; ONILSON BATISTA DA SILVA.    

A dermatocálase é caracterizada pelo acúmulo de pele da pálpebra, associada à perda da 

elasticidade, abundância de gordura e tecido muscular hipertrófico nas pálpebras, 

acometendo a  pálpebra superior, inferior ou ambas, resultando em alterações estéticas 

e/ou visuais.  A pálpebra é um tecido frouxo, que constantemente retêm líquidos, que, 

associada ao  envelhecimento, resulta em flacidez, adquirida ao longo da vida. Devido 

a essa frouxidão da pele, as bolsas adiposas, tanto superiores quanto inferiores, ficam 

visíveis. Além do incômodo estético, a dermatocálase também pode acarretar danos 

visuais e danos funcionais. A dermatocálase é decorrente do aumento do peso 

progressivo, de ambas as pálpebras, de acordo com o envelhecimento. Este peso pode 

provocar tanto déficit na acuidade visual central ou do campo visual. Pode ser causada 

por alteração estética das pálpebras, obstrução mecânica do campo visual, cefaleia 

frontal e fadiga à leitura, causado pelo uso crônico e excessivo da musculatura frontal 

para compensar a obstrução visual. Para a correção da dermatocálase, seja ela por 

motivos estéticos ou funcionais, o paciente se submete à blefaroplastia – pequeno 

procedimento cirúrgico que resulta em melhora visual e no retardo do 

envelhecimento.Tendo em vista a escassez literária e a incidência preocupante de 96,5% 

na população acima de  50 anos de idade segundo Siqueira et al. (2005), 

justifica-se o interesse em estudar esta  disfunção palpebral e o impacto resultante 

da cirurgia corretiva assim como, avaliar a progressão  entre pré e pós-operatório.A 

cirurgia de dermatocálase superior (blefaroplastia de pálpebra superior) é utilizada tanto 

para  correção estética quanto para correção funcional. Os principais objetivos foram 

estudar e avaliar  os benefícios do tratamento cirúrgico da afecção e suas 

intercorrências, após a blefaroplastia. 

 Palavras-chave: Cuidado Individual; Envelhecimento; Oftalmologia. 
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ESPÉCIES DE 

LEISHMANIA  PREVALENTES EM PORTO NACIONAL, TOCANTINS, 

2009-2013 

 DEYSE SABRINNE DE SOUZA LOPES; JOANDSON DOS SANTOS SOUZA; 

DANILO CARVALHO GUIMARÃES; CARINA SCOLARI GOSCH    

A leishmaniose é uma zoonose de afecção comum em regiões tropicais e subtropicais, 

 causada por várias espécies de leishmania, protozoários intracelulares 

obrigatórios, da família  Trypanosomatidae, com grande tropismo pelo sistema 

fagocítico mononuclear. A Leishmaniose  Tegumentar Americana (LTA), 

especificamente, compreende uma doença não contagiosa, cujas  manifestações 

características envolvem lesões que acometem pele e mucosas. Objetivos: 

 identificar a espécie de leishmania, a prevalência da doença e analisar as 

características  clínico-epidemiológicas, laboratoriais, terapêuticas da LTA em 

Porto Nacional – TO, no período  de 2009 a 2013. Metodologia: estudo descritivo 

com a utilização de dados de todos os casos de  LTA da microrregião de Porto 

Nacional notificados ao SINAN, no período de janeiro de 2009 a  dezembro de 2013. 

Para a identificação das espécies foi realizado a técnica PCR-RFLP.  Resultados: 

foram notificados 536 casos confirmados de LTA. Houve predominância de casos 

 que envolviam indivíduos habitantes da área urbana (62,3%), do sexo masculino 

(75,0%), de raça  parda (67,9%) escolaridade baixa e faixa etária variando entre 20 

e 59 anos (64,2%), com forma  cutânea da doença (92,7%). As espécies incidentes 

foram do gênero Viannia, L (V) braziliensis e  L (V) guianenses. Conclusão: 

caracterizar a doença em um âmbito regional, através da  identificação correta desses 

parasitas é necessário para instituição de esquemas terapêuticos mais  eficientes às 

espécies vigentes na região, minimizando os quadros de resistência ao tratamento, 

 recidivas e evolução para a forma mucosa. 

 Palavras-chave: Biologia Molecular; Pesquisa; Porto Nacional. 
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 IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO DIAGNÓSTICO 

DIFÍCIL – UM CASO DE MIOPATIA INFLAMATÓRIA 

YGOR ALUÍSIO DE MOURA; DANILO GARCIA RUIZ    

Polimiosite e Dermatomiosite são as duas maiores entidades que constituem as 

chamadas  miopatias inflamatórias idiopáticas. Trata-se de um grupo de doenças 

sistêmicas crônicas, de  etiologia desconhecida, caracterizadas por variados tipos e 

graus de inflamação do músculo  esquelético. Podem atingir a pele e os pulmões em 

proporções variadas.  A Síndrome do anticorpo antissintetase também faz parte deste 

grupo de miopatias inflamatórias  idiopáticas, que é caracterizada por miosite, 

artropatia, febre, fenômeno de Raynaud, doença  pulmonar intersticial, mãos de 

mecânico, síndrome sicca e autoanticorpos contra aminoacil  sintetase RNAt, 

sendo o mais comum o anti-Jo-1. Trata-se de doença rara mais prevalente no  sexo 

feminino.  Relatamos o caso de um paciente masculino de 50 anos em que foi 

necessário o apoio da atenção  especializada para conclusão diagnóstica e 

condução terapêutica apropriada. M.A.S. 50 anos, masculino, pardo, lavrador, 

encaminhado à atenção especializada com um  quadro arrastado de tosse seca há 3 

meses, associado à dispneia, artralgia e mialgia. Há 2 meses  apresentou 

espessamento cutâneo das mãos, iniciando nas pontas dos dedos, evoluindo para  lateral 

dos dedos, palma das mãos e punhos. Os exames de imagem (Raio-X e TC de tórax) 

 demonstravam doença pulmonar intersticial. A biópsia pulmonar revelou um 

processo inflamatório  crônico intersticial misto inespecífico. A biópsia de pele 

teve como resultado uma dermatite  crônica eczematosa. Exames laboratoriais 

demonstraram aumento de VHS e CPK, além de FAN  reagente com título 1/80 e 

padrão citoplasmático fibrilar linear). Apesar da pesquisa do anticorpo  Anti-Jo-1 

resultar negativa, fechou-se o diagnóstico de síndrome do anticorpo antissintetase. Foi 

 iniciada pulsoterapia com metilprednisolona e ciclofosfamida e o paciente hoje 

se encontra com  uma melhora significativa do quadro.  Nesse caso de doença 

rara, nota-se importante atuação da atenção especializada na condução  clínica e 

cuidado individual. Nota-se, também, a utilização dos diferentes níveis de atenção e 

 recursos da rede pública de saúde. 

 Palavras-chave: Assistência centrada no paciente; Doenças musculares; 

Medicina. 
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RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE E PSIQUIATRIA: UMA 

ABORDAGEM AMPLA 

 YGOR ALUÍSIO DE MOURA; JEFFTER COSTA GALVÃO; DANIELA MOREIRA 

SCALABRINI; LEONARDO ALVES MONTURIL    

A formação de um bom médico é baseada em 3 grandes pilares: conhecimento, 

habilidade e  atitude. Em se tratando de relações interpessoais, o modo como é 

estabelecido o primeiro  encontro irá ditar a qualidade e nível de satisfação do 

mesmo. E a relação médico-paciente não é  diferente, uma das principais virtudes dos 

médicos deve ser a empatia, que é definida como a  capacidade do médico em se colocar 

no lugar do paciente, entendendo assim seus anseios.  Acredita-se que 54% das 

alterações que um paciente acredita possuir não são reconhecidas pelos  médicos no 

momento da consulta, assim como 50% dos distúrbios psicossociais e psiquiátricos 

 não são levados em conta pelos profissionais.  A cada consulta ocorre uma 

nova relação e cabe ao médico o dever de fazer com que esta  relação seja voltada 

ao paciente e não só a sua  enfermidade, seguindo esta ideia o médico é capaz  de 

diminuir a assimetria da relação que deve ser mais bem trabalhada quando se trata de 

pacientes  psíquicos. Sobre  enfermidades psiquiátricas, nota-se que toda a família 

do doente é afetada mais  gravemente do que em qualquer outro grupo de doenças. 

O paciente e sua família sofrem não só  pela doença, mas também pelas 

expectativas e frustrações oriundas deste diagnóstico. Por muito tempo a 

psiquiatria era tida como a especialidade responsável por cuidar das pessoas 

 desviadas da sociedade. Na década de 1970 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) reconhece o  caos na assistência ao doente mental e afirma que é impossível 

seu cuidado ficar restrito a  especialistas, estimulando então a descentralização dos 

serviços oferecidos e o aumento da  participação da comunidade na reintegração destes 

doentes. Todo paciente deve ser questionado  sobre possíveis alterações psíquicas 

e estes devem ser abordados de maneira ampla, tendo suas  necessidades físicas e 

mentais bem assistidas. 

 Palavras-chave: Medicina; Psiquiatria; Relação. 
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 A NEUROCIÊNCIA E SUAS AÇÕES SOCIAIS: UM ESTUDO EM 

IDOSOS DOS ASILOS DE PORTO NACIONAL 

DYAN CARLOS LOPES VIEIRA; PEDRO PAULO DIAS SOARES; ANA PAULA 

TOMAZELLI; DR. LEONARDO FERREIRA CAIXETA    

A perda da função cerebral que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, 

 levando a problemas cognitivos, de memória, raciocínio, linguagem, 

comportamento e  personalidade. No Brasil, há poucos dados sobre a frequência de 

demência ou de transtornos  cognitivos na população idosa.  Os poucos estudos 

mostram que os quadros de demência  ocorrem com mais frequência em pessoas 

com mais idade, menor nível de escolaridade e nível  socioeconômico mais baixo.   

O objetivo do presente trabalho é tentar compreender  como evolui a demência em 

idosos que residem em asilos e que ficaram privados da presença  familiar Metodologia: 

será aplicado o mini-exame de saúde mental (diretamente ao idoso) e a  escala de 

demência (diretamente ao cuidador do idoso), sendo que os 100 idosos serão avaliados 

 por no mínimo dois estudantes durante a aplicação dos questionários. O material 

será analisado  segundo os critérios objetivos de pontuação de ambos os questionários. 

Com isso, esperamos traçar  o perfil epidemiológico de pacientes idosos com 

demências (Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson,  Demência Corticobasal, entre 

outras), no Município de Porto Nacional-To. Resultados  esperados: corroborando com 

outros achados da literatura nacional, indivíduos mais velhos, com  menor 

escolaridade (ou analfabetos) e baixo nível sócio econômico apresentarão mais sintomas 

de  perda cognitiva. Além disso, acreditamos que o abandono familiar será um 

importante fator a ser  considerado. Conclusão: a obtenção desses dados será de extrema 

importância para a  compreensão dos fatores associados às perdas cognitivas 

associadas à idade avançada. Além  disso, se a presente hipótese for confirmada, 

evidenciará a necessidade de ações intervencionistas,  que podem ser realizadas em 

forma de projetos de extensão por acadêmicos estudantes de  Neurociências. 

 Palavras-chave: Demência; Idoso; Neurociências. 
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VACINAÇÃO: COMO O FATOR HISTÓRICO-CULTURAL 

INFLUENCIA O MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL 

JESSICA FERNANDES OLIVEIRA 

Embora a vacinação salve milhões de pessoas todos os anos, é sabido que a sensação de 

 proteção de quem não se vacina, muitas vezes, estimula um movimento 

anti-vacinas, que acaba  por diminuir o índice de indivíduos que precisam ser 

imunizados anualmente. Além disso, há uma  questão histórico-cultural que 

também estimula esses movimentos e faz com que esses índices  fiquem cada vez 

menores. À vacinação é atribuído o posto de uma das maiores conquistas da 

 humanidade e é importante para criar imunidade a uma determinada doença ou 

para curar uma  infecção já instalada. Ela é uma ação integrada e de rotina nos 

serviços de saúde e que provoca  grande impacto nas condições gerais de saúde. O 

presente estudo objetiva apontar quais são  esses fatores histórico-culturais que 

influenciam no número de pessoas que são vacinadas e  porque o índice de 

imunizados não chega a cem por cento no país. E ainda, apontar através de 

 gráficos e tabelas o número de pessoas vacinadas entre os anos de 2013 a 2015 

no município de  Porto Nacional, Estado do Tocantins, através de dados coletados 

na Secretaria de Saúde do  município. Por fim, relacionar esses dados às questões 

histórico-culturais demonstradas no  presente estudo, para entender onde deve haver 

maior atenção ao atrair mais pessoas para  vacinarem-se. Foram utilizados também 7 

artigos acadêmicos relacionados ao tema e dados  estatísticos retirados de órgãos 

Públicos de Saúde do País. 

 Palavras-chave: Anti-Vacinas; Histórico-Cultural; Vacinação. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

37 
 

DOENÇA DE ALZHEIMER: ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E 

FISIOPATOLÓGICAS DECORRENTES DA NEURODEGENERAÇÃO - 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 LANA THAYNA ALENCAR DIAS ; BÁRBARA BUENO BORBA; MARIA LUISA 

OLIVEIRA DE SOUSA; LARISSA KARÉM DUARTE PEREIRA; JÚLIA MOTA 

ALCOFORADO BRAGA; IVA CAROLINE CHAVES DA SILVA JACOBINA    

A Doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa progressiva a qual 

atinge,  sobretudo, o núcleo dorsal da rafe sem o comprometimento inicial do córtex. 

Esse distúrbio  denota a ausência de sinapses cerebrais e o depósito de fibrilas de 

peptídeos de ß-amiloide, além  de comprometer a integridade física, mental e 

social abrangendo em especial o idoso. Para o  desenvolvimento da DA, é de 

fundamental importância a identificação de fusos fibrilares, pois sua  concentração 

e distribuição determina a gravidade da doença. Tal patologia apresenta como  fatores 

de risco o trauma craniano, baixa escolaridade, hipertensão arterial, diabetes, hábitos 

 alimentares e fatores ambientais. Os Portadores dessa  enfermidade possuem 

deficiência ou  anormalidade da acetilcolina, o que pode provocar redução da atividade 

da  colina-acetil-trasferase, degeneração do núcleo basal de Meynert e alteração no 

número e  sensibilidade de receptores nicotínicos cerebrais. O presente trabalho tem 

como objetivo  identificar as regiões anatômicas do sistema nervoso central 

afetado pela DA, compreender suas  alterações neurofisiológicas e reconhecer os fatores 

de risco para diagnosticar precocemente e  retardar a progressão das lesões cerebrais. 

Trata-se de uma revisão sistemática elaborada através  da análise exploratória de 

estudos primários, nos quais foram encontradas 15 publicações que se  enquadraram 

nos critérios de inclusão/exclusão. A DA é um grave problema da saúde pública, 

 visto que é a quarta causa de morte em países desenvolvidos e apesar de ser uma 

doença  incurável é possível retardar seu avanço através do controle dos sintomas, 

garantindo a melhor  qualidade de vida do paciente e da família. 

 Palavras-chave: Clínica; Neurofisiologia; Neurotransmissor. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

38 
 

VÍTIMAS DE ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS EM PORTO 

NACIONAL NO ANO DE 2014 

 TATHIANA NASCIMENTO MARQUES; RHAÍSSA CHRISTINE ONISHI 

 CARABOLANTE; ANDRÉ MOREIRA ROCHA; ANTONIO MARQUES DE SOUZA 

NETO; LARISSA JÁCOME BARROS SILVESTRE    

Na atualidade há um crescente número de acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas. Esse  cenário se faz presente na maioria das cidades em 

desenvolvimento, como é o caso de Porto  Nacional. Por ser um veículo desprotegido, 

os acidentes motociclísticos geram transtornos tanto  para a vítima quanto para a 

sociedade como em todo. As lesões podem ser as mais variadas  possíveis desde leves 

até graves inclusive levando ao óbito.  Os procedimentos médicos podem  ser 

conservadores ou cirúrgicos. E ainda, as sequelas podem ser irreversíveis deixando 

 incapacitados pessoas da classe economicamente ativa. Através de uma pesquisa 

epidemiológica,  retrospectiva e quantitativa, buscou-se quantificar vítimas de 

acidentes motociclisticos que foram  atendidas no Hospital Regional de Porto 

Nacional-TO no ano de 2014. De acordo com os dados  fornecidos pelo Hospital 

Regional de Porto Nacional, em 2014 foram atendidos em torno de  quatro mil 

pacientes por mês nas diferentes áreas, sendo que , desses atendimentos, cerca de 700 

 foram acidentes com motocicletas. Espera-se que esta pesquisa possa servir 

como subsídio para  o direcionamento de novas ações na prevenção de acidentes, de 

fiscalizações, considerando o  grande número de acidentes no ano estudado. Pois 

trabalhando a prevenção de acidentes na  atenção primária à saúde pode-se diminuir o 

número de vítimas e gastos com internações e  serviços especializados. 

 Palavras-chave: Atenção primária; Motocicletas; Trânsito. 
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DERMATOVIROSE NA COMUNIDADE: MOLUSCO CONTAGIOSO, 

REVISÃO LITERÁRIA. 

 ALINE SANTOS IAMAMOTO; TATHIANA NASCIMENTO MARQUES; MAYRA 

INGRED PARENTE;  MATHEUS VOGADO BATISTA;  KELBER JÁCOME 

SANTANA JÚNIOR; ESP. LETÍCIA CAMARGO GODINHO GUIMARÃES    

Neste presente trabalho realizou-se levantamento literário sobre a dermatovirose 

conhecida como  Molusco contagioso. Esta dermatovirose causada por poxvírus é 

caracterizada por erupção  benigna e autolimitada de uma ou múltiplas pápulas 

esféricas, brilhantes com pequena depressão  no centro. A transmissão 

habitualmente ocorre por contato direto com indivíduos infectados,  muito comum 

em pessoas imunocomprometidas, crianças e idosos. Métodos: estudo de revisão 

 literária, baseada em bases indexadas em revistas e jornais eletrônicos abordando 

assuntos  relacionados à infecção por Molusco Contagioso. Resultados: baseada na 

literatura foi explanado  sobre os principais aspectos do quadro clínico da doença 

assim como seus aspectos laboratoriais,  preventivos, transmissão, imunidade e 

tratamento. Discussão: trata-se de uma doença de  prevalência mundial, estando 

correlacionada a medidas preventivas como higiene individual,  condições sanitárias 

específicas da população. 

 Palavras-chave: Dermatovirose; Molusco Contagioso; Poxvírus. 
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IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

INTERVENÇÃO DA VARICELA ZOSTER 

ALINE SANTOS IAMAMOTO; KELLBER JÁCOME S. JUNIOR;   MATHEUS 

VOGADO BATISTA;  MAYRA INGRED PARENTE ; TATHIANA 

 NASCIMENTO MARQUES; ESP. LETÍCIA CAMARGO GODINHO GUIMARÃES.  

Foi apresentado no trabalho, de acordo com a literatura sobre o tema Varicela-Zoster 

que é o  agente de duas doenças: a varicela e o herpes zoster conhecido como 

“cobreiro”. O herpes-zoster  caracteriza-se por lesões vesiculares na pele, que 

acompanham trajeto das raízes nervosas em  apenas um lado do corpo, já à 

varicela são vesículas de base eritematosa que evoluem para  crostas que secam e 

caem. A transmissão acontece de pessoa para pessoa, a varicela acomete 

 principalmente crianças em idade escolar e na maioria dos casos, a doença 

evolui para cura  espontânea; já o herpes zoster o acometimento é comum em 

idosos e pessoas com o sistema  imunológico debilitado. Ainda que raro, uma 

pessoa infectada pelo herpes - zoster pode transmitir  o vírus da varicela a quem 

não está  imune. 

 Palavras-chave:  Vesículas; Varicela Zoster; Vírus. 
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 RELATO EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA NO GRUPO DE GESTANTE EM 

UMA UNIDADE BÁSICA 

 TATHIANA NASCIMENTO MARQUES ; ALINE SANTOS IAMAMOTO; 

MATEUS  BATISTA VOGADO; MAYRA INGRED PARENTE; KELLBER 

JÁCOME S. JUNIOR; LETÍCIA CAMARGO GODINHO GUIMARÃES    

A gestação é um período delicado na vida da mulher, embora não seja considerada uma 

doença  ocorrem transformações significativas em toda sua fisiologia. Há uma 

vulnerabilidade durante a  gestação, pois estará, exposta a várias exigências, 

ocorrendo um período de adaptação e/ou  reorganização corporal, bioquímica, 

hormonal e inclusive familiar e social. A consulta denominada  pré- natal deve ser 

realizada periodicamente na Unidade Básica de Saúde com  enfermeiros e 

 médicos, e , quando se agrega outros profissionais, a qualidade aumenta. A 

formação de grupo de  gestantes possibilita o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências, por essa razão,  é  considerado uma ótima opção para  promover a 

compreensão do processo de gestação. Esse  trabalho relata as experiências 

vivenciadas pelas gestantes da Unidade Básica de Saúde – Vila  Nova I da cidade de 

Porto Nacional, assim como vivenciadas pelos acadêmicos do nono período  do 

curso de medicina do ITPAC/Porto Nacional no ano de 2015. 

 Palavras-chave: Gestante; Grupo; Unidade básica de saúde. 
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CONSCIENTIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE CÂNCER UTERINO E 

DE MAMA À COMUNIDADE ACADÊMICA 

 TATHIANA NASCIMENTO MARQUES; ALINE SANTOS IAMAMOTO; MATEUS 

 BATISTA VOGADO; MAYRA INGRED PARENTE; KELBER JÁCOME; LETÍCIA 

CAMARGO GODINHO GUIMARÃES    

O câncer de mama e o câncer de colo de útero são típicos de países pobres ou em 

 desenvolvimento. Início da atividade sexual antes dos 18 anos de idade, 

pluralidade de parceiros  sexuais, tabagismo, higiene precária e uso prolongado de 

contraceptivos orais são os principais  fatores do câncer de colo de útero.  Os 

estímulos endócrinos como o excesso de estrogênio em  circulação no sangue, de 

origem orgânica ou provocado por exposição a fatores do meio  ambiente – como a 

exposição a pesticidas, plásticos, poluição são os fatores para o câncer de  mama. 

De acordo com o Ministério da Saúde os elevados índices de incidência e mortalidade 

por  câncer do colo do útero e da mama, no Brasil, justificam a implantação de 

estratégias efetivas de  controle dessas doenças que incluam ações de promoção à 

saúde, prevenção e detecção  precoce, tratamento e de cuidados paliativos,quando esses 

se fizerem necessários. Por essa razão  o objetivo desse trabalho é mostrar aos 

acadêmicos a importância da prevenção dessas  patologias através de banners e 

folders explicativos, para que se tenha uma formação acadêmica  de qualidade e com 

consciência da importância de trabalhar a prevenção dessas patologias. 

 Palavras-chave: Mama; Prevenção; Útero. 
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 HIPERVITAMINOSES RELACIONADAS AO USO INDISCRIMINADO 

DE POLIVITAMÍNICOS: ABORDAGEM AOS RISCOS À SAÚDE 

JOÃO CARVALHO GOMES NETO; IAGO SANTOS CERQUEIRA; JOAQUIM 

SANTOS MARTINS NEPOMUCENO DA FONSECA; ISADORA HERTEL 

BILHARINHO; RAINER PLÍNIO LEITE DE NEGREIROS; ANDRÉ MOREIRA 

ROCHA    

As vitaminas são nutrientes orgânicos de essencial importância para o metabolismo 

 humano. Quantidades em excesso desses micronutrientes podem ocasionar 

manifestações  patológicas relacionadas à hipervitaminose, levando à 

intoxicação. As hipervitaminoses são  causadas principalmente por vitaminas 

lipossolúveis (A, K, D e E). Justificativa: A busca pela  alimentação completa leva 

muitas pessoas a consumirem nutrientes de caráter artificial, mesmo  sem a certeza 

de sua deficiência no organismo, caracterizando posteriores efeitos adversos. 

 Objetivos: expor as principais hipervitaminoses pelo uso indiscriminado de 

polivitamínicos, dando  ênfase nas causas do uso abusivo e nas patologias 

associadas. Metodologia: foi realizada uma  revisão bibliográfica abordando trabalhos 

publicados principalmente dos últimos 10 anos, a fim de  verificar as informações 

disponíveis sobre o consumo excessivo de polivitamínicos e seus possíveis  efeitos 

prejudiciais sobre a saúde. Resultado e discussão: como qualquer fármaco em excesso, 

 os polivitamínicos causam injúrias à saúde quando usados erroneamente. A 

hipervitaminose em  vitamina A pode levar a perda de massa corporal, eritema 

localizado e hemorragias, além de  evidências indiretas que em excesso durante as 

primeiras semanas de gestação é teratogênica. A  vitamina D é uma das substâncias 

mais tóxicas que se conhece, sendo a calcinose a manifestação  mais frequente. A 

hipervitaminose causada pela vitamina K é bastante rara, mas quando ocorre  causa 

destruição de hemácias e icterícia. A vitamina E não é tida como tóxica, porém quando 

 administrada em altas doses pode acarretar ligeira inibição do sistema imune e 

ganho de peso. O uso dos polivitamínicos ocorre muitas vezes sem orientação de um 

 profissional da saúde. Os principais trabalhos relatam estudos sobre as vitaminas 

A e D. Portanto,  a revisão revela que há uma baixa frequência na ocorrência de 

hipervitaminoses, entretanto, a  convicção popular de um produto benéfico e 

inofensivo pode fazer com que as hipervitaminoses  tornem-se um problema de 

saúde pública. 

 Palavras-chave: Automedicação; Cuidado comunitário e individual; Vitaminas. 
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 INFECÇÃO PARASITÁRIA POR GIARDIA LAMBLIA: DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL E CONSEQUÊNCIAS PARA AS CRIANÇAS 

BRUNA SILVA RESENDE; BEATRIZ ZANELLA LODI; MARINA ROCHA 

MARTINS; JANDREI ROGÉRIO MARKUS    

A infecção por Giardia lamblia é um problema de saúde pública, pois gera impactos 

 na morbidade relacionada à diarreia ocasionando redução da qualidade de vida, 

principalmente  nas crianças. Objetivou-se, desta forma, estabelecer as melhores 

formas de diagnóstico de  infecção por Giardia lamblia e expor as consequências 

decorrentes dessa infecção na infância,  enfatizando o cuidado familiar na 

prevenção de novos casos. Materiais e métodos: O estudo  caracteriza-se como uma 

revisão de literatura com a busca de publicações científicas nos bancos  de dados 

Scielo, Bireme, Periódicos Capes e Biblioteca Virtual em Saúde divulgadas entre os 

 anos de 2000 a 2015.  Resultados e discussão: a pesquisa de antígenos de G. 

lamblia em fezes  (ELIZA) tem vantagens na detecção de amostras positivas para 

esse protozoário quando  comparada aos métodos de centrífugo-flutuação e 

centrífugo-sedimentação, que são os mais  utilizados nas rotinas laboratoriais. Em 

relação ao quadro clínico da giardíase nas crianças,  sabe-se que é variável 

ocasionando desde infecções assintomáticas até quadros de diarreia  crônica, má 

absorção de nutrientes associado à desnutrição, déficit intelectual e do crescimento, 

 perda de peso, náuseas, distensão abdominal e flatulência. É fundamental uma 

educação orientada  para os hábitos de higiene como forma de aprimorar o cuidado 

familiar na prática de medidas  profiláticas, pois essas medidas são a base para a 

redução do número de novos casos. Conclusão:  a realização de exames mais 

específicos no diagnóstico de giardíase é relevante para evitar  resultados 

falso-negativos que mascaram os reais índices deste parasitismo na infância. A 

 promoção de saúde dentro do ambiente familiar pode evitar a ocorrência de 

novos casos nas  crianças, que têm a qualidade de vida comprometida e o 

desenvolvimento prejudicados quando  infectadas. Além disso, as crianças 

necessitam da orientação dos pais para realizarem o  desenvolvimento das noções 

básicas de higiene. 

 Palavras-chave: Cuidado familiar; Desenvolvimento infantil.; Giardíase. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE LEISHMANIOSE 

VISCERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO 

VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; CAROLINE SUCHARSKI VIENSCOSKI; 

 VALQUIRIA SOUZA GOMES; MORGANA BATISTA PEREIRA; LYON JORGE 

DE CASTRO LEAL; THOMPSON DE OLIVEIRA TURÍBIO    

A leishmaniose visceral (LV) também conhecida como calazar é uma infecção 

 sistêmica causada por um protozoário (Leishmania), é uma protozoose cujo 

espectro clinico pode  variar desde manifestações clínicas discretas até as graves, que se 

forem negligenciadas, podem  levar a óbito. No Brasil, é uma doença endêmica, 

no entanto têm sido registrados surtos  frequentes, está distribuída em 21 unidades 

da federação, atingindo as cinco regiões brasileiras.  Nos últimos dez anos, a 

média anual de casos de LV foi de 3.379 casos e a incidência de 1,9  casos por 

100.000 habitantes. O Programa de Vigilância e Controle da LV, no Brasil, tem como 

 principal objetivo a redução do número de casos e de óbitos por meio do 

diagnóstico e  tratamento precoces (WERNECK, 2010). Metodologia: estudo 

epidemiológico do tipo  retrospectivo quantitativo, realizado em maio de 2015, no 

município de Porto Nacional-TO.  A  coleta e análise dos dados foram realizadas 

com base em um levantamento epidemiológico dos  casos notificados no Sistema 

de Informação de Agravos e Notificações (SINAN) dos anos de  2010 à 2014. 

Resultados: verificou-se que a maior ocorrência foi observada nos meses de 

 outubro a fevereiro (período de chuva), com relação ao sexo, os homens foram 

mais acometidos  cerca de 84% dos casos, a maior parte dos afetados em raça são os 

pardos, apresentando cerca  de 70% dos casos relatados. Foi administrada em 

aproximadamente 76% dos casos o Antimonial  Pentavalente, sendo que 

aproximadamente 81% evoluíram para a cura. Conclusão: não foi  observado redução na 

incidência, a mesma permanecendo alta sobre a população. Portanto, visto  que se 

trata de uma patologia endêmica no município, deve-se ter atenção para que o 

diagnóstico  e tratamento sejam prematuros e obtenham boa eficácia. 

 Palavras-chave: Leishmaniose; Leishmaniose visceral; Saúde pública. 
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 VIVÊNCIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOB A ÓTICA DOS 

ACADÊMICOS DE MEDICINA 

VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; TAILLINY DE JESUS REIS; ANDRIELE 

GASPARETTO    

A atenção básica é hoje a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde  (SUS) 

e tem na Saúde da Família uma grande estratégia para reorientar seu modelo assistencial 

na  busca de promoção da saúde da população. Assim, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do  Curso de Medicina preconizam uma maior aproximação entre 

acadêmicos da realidade do SUS e  da atenção básica. Porém, esta área ainda é vista 

com desinteresse por alguns acadêmicos, que  menosprezam a importância desse 

entendimento e conhecimento  para sua formação. Objetivos:  relatar a percepção 

dos acadêmicos acerca dos benefícios das vivências acadêmicas em  unidades 

básicas de saúde (UBS). Metodologia: estudo do tipo relato de experiência, realizado 

 com acadêmicos da disciplina de Saúde e Comunidade I do 4º período de 

medicina. As práticas  ainda estão sendo efetuadas em uma unidade básica de 

saúde, na zona urbana do município de  Porto Nacional-TO de forma semanal e 

supervisionadas por docente da disciplina. Resultados:  Os acadêmicos podem 

observar e vivenciar o funcionamento do serviço, sendo realocados para o 

 acompanhamento de diferentes ambientes: sala de vacinação, recepção, sala de 

acolhimento,  acompanhamento de consultas médicas com internos, onde podem 

observar procedimentos e  abordagens da equipe como um todo. Durante o processo, 

ocorrem discussões que enriquecem  ainda mais o aprendizado, sendo essas com os 

profissionais e, de maneira igualmente importante,  com os usuários. Conclusões: é 

evidenciado que a importância das vivências em unidades básicas  de saúde está 

relacionada com um melhor aprendizado e com uma observação mais próxima da 

 rotina dos serviços os quais serão, para alguns, ambiente de trabalho no futuro, 

entendendo desde  já seus mecanismos de funcionamento, analisando seus princípios 

e diretrizes, aprendendo  condutas e abordagens e identificando as vantagens e 

limitações do sistema e como proceder com  cada uma delas. 

 Palavras-chave: Atenção básica; Unidades básicas de saúde; Vivências em 

UBS. 
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 COMO A QUALIDADE DO SONO PREJUDICA O DESEMPENHO DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA? 

VITOR PEREIRA CAPPELLESSO; CAROLINE SUCHARSKI VIENSCOSKI; 

MORGANA BATISTA PEREIRA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Estudantes de medicina  são muito susceptíveis a transtornos de sono. O estresse, a 

 cobrança, a carga curricular em horário integral, as atividades extracurriculares 

com exigência de  alto rendimento e o tempo demandado em estudo são fatores que 

prejudicam a quantidade e a  qualidade de horas de sono desse individuo, os quais 

muitas vezes utilizam de substâncias  estimulantes para melhorar seu desempenho 

e amenizar o cansaço. Essa supressão no sono  repercute também na saúde dos 

acadêmicos e  pode atrapalhar seu aprendizado, seu  desempenho, e, por 

conseguinte, sua formação. Metodologia: para se realizar o estudo, será  aplicado aos 

acadêmicos o questionário da qualidade de sono de Pittsburgh, que visa entender 

 como funciona o processo diário de funcionamento  do sono. Objetivo: Avaliar 

os hábitos e  qualidade do sono nos acadêmicos de medicina do 1º período ao 8º 

período da FAPAC/ITPAC  - Porto Nacional, observando se os mesmos afetam a 

satisfação dos estudantes com seu  rendimento acadêmico. Resultados esperados: a 

hipótese do presente trabalho é a de que os  acadêmicos que sofrem com uma supressão 

de sono possuem um déficit, podendo ser sutil ou  grande, em seu aprendizado Aqueles 

que possuem um sono saudável estão mais satisfeitos com  seu rendimento quando 

comparados ao sono suprimido. 

 Palavras-chave: Desempenho acadêmico; Rendimento acadêmico; Supressão 

de sono. 
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: UMA ABORDAGEM 

NEUROFISIOLÓGICA - REVISÃO DE LITERATURA. 

 BEATRIZ CÉSAR DE OLIVEIRA; CINDHY MAYARA MACIEL IPIRANGA;  

IOLE  CHRISTINNE ANDRÉ FREIRE; IVANA MARTINS BENEVIDES BEZERRA 

; MARINA ROCHA MARTINS; MURILO BAZZO CARVALHO    

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença  neurodegenerativa que afeta 

principalmente os neurônios motores da medula espinhal, tronco  cerebral e do 

encéfalo. A atividade intelectual e cognitiva do paciente se mantém preservada. Esta 

 patologia de etiologia desconhecida caracteriza-se pela atrofia progressiva nos 

músculos do  corpo, atingindo membros superiores e inferiores, fala, deglutição, 

comprometimento da função  pulmonar e déficit neurológico. Mesmo não possuindo 

causa conhecida, a ELA apresenta  hipóteses etipatogênicas, tais como: mutação da 

enzima catalisadora superóxido-dismutase  (SOD-1), a excitotoxicidade com aumento 

de glutamato, defeitos no transporte axonal e  disfunção mitocondrial. A sua maior 

ocorrência é em pessoas na faixa dos 40 a 60 anos, em  indivíduos do sexo 

masculino. Em 5% a 10% dos casos é caracterizada por uma herança  autossômica 

dominante. Como sintoma inicial a dor pode ocorrer de maneira expressiva.  O 

 objetivo dessa revisão de literatura é abordar os aspectos fisiológicos e sua ação 

no cotidiano do  paciente.  Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura 

especializada, abrangendo  publicações científicas do período de 1992 a 2014 escritos 

em português e inglês. Foi realizada  uma consulta a estudos primários nas seguintes 

bases de dados: Scielo, PubMed, Medline.  Resultados e discussão: a ELA leva à 

atrofia muscular, induzindo o paciente a  apresentar uma dependência funcional 

tornando-se prisioneiro do próprio corpo. Isto pode  levá-lo a desencadear 

depressão e ansiedade, fatores que dificultaram uma habilitação.  Conclusão: a 

destruição dos neurônios provoca fraqueza e atrofia muscular, torna o  paciente 

incapaz de respirar, falar e andar sozinho dentro de pouco tempo após o diagnóstico. 

 Não há formas específicas de tratamento, embora os usos de medicamentos 

retardem o avanço  da doença. O mais indicado é a melhoria da qualidade de vida do 

paciente uma vez que sua  capacidade intelectual é preservada. 

 Palavras-chave: Doença Neurodegenerativa; ELA; Esclerose. 
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RESSECÇÃO SEGMENTAR PARCIAL DE MANDÍBULA COM 

RECONSTRUÇÃO POR ENXERTO MICROVASCULARIZADO DE 

FÍBULA 

ANA LUÍZA VIEIRA ALVES; MICHAEL ROBERT MAIA SIQUEIRA; CARLLINI 

BARROSO VICENTINI    

O ameloblastoma consiste em um tumor de origem odontogênica que tem como 

 localização preferencial a região posterior de mandíbula e que acomete 

indivíduos de várias  idades, sendo predominante nas 4ª e 5ª décadas de vida. Ele 

denota atenção devido à sua  frequência, capacidade de infiltração e índice de recidiva.    

O objetivo desse banner é relatar um caso de ameloblastoma plexiforme na mandíbula, 

 dando ênfase aos aspectos radiológicos e histológicos do tumor, ao tratamento 

escolhido para  sanar o problema (Ressecção segmentar parcial de mandíbula 

com reconstrução por enxerto  microvascularizado de fíbula) e fazendo uma 

revisão literária.  Conclusão: os ameloblastomas chamam a atenção devido à sua 

frequência, capacidade de  infiltração e índice de recidiva. Ressalta-se a importância 

dos exames de imagem e histológicos  para a identificação do modelo do 

ameloblastoma e assim, o tratamento a ser utilizado. Dentre  todos os tratamentos 

existentes para o Ameloblastoma Plexiforme de Mandíbula, o mais indicado  é a 

ressecção segmentar de mandíbula com reconstrução por enxerto microvascularizado de 

 fíbula, posto que o enxerto ideal para um defeito mandibular deve prover osso, 

cujo comprimento,  espessura e largura assemelhem-se com a mandíbula, para 

reconstrução do osso que possuir o  defeito e permitir uma boa integração óssea. Dessa 

maneira, enxertos vascularizados imediatos de  fíbula restauram o formato e função 

orofacial com a colocação de tecidos vascularizados no  defeito, proporcionam a 

cicatrização óssea, reduzem o risco de cicatriz, contração e fibrose, 

 proporcionando a melhora da qualidade de vida do paciente. 

 Palavras-chave: Ameloblatoma; Mandibula; Reconstrução. 
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A VISITA DOMICILIAR SOB A ÓTICA DE ACADÊMICOS DO 

QUARTO PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA 

ANA LUÍZA VIEIRA ALVES; BRUCE R. L. OTSUKA ; CESAR BARROS 

MIRANDA; ANDRILE GASPARETTO    

A visita domiciliar (VD) é hoje uma importante ferramenta dentro da estratégia  de 

saúde da família (ESF), constitui também uma ferramenta educacional para acadêmicos 

de  cursos da área da saúde principalmente medicina, onde busca-se observar as 

reais condições  familiares e proporcionar ao acadêmico uma formação 

humanística dentro da área da saúde.  Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos 

quanto á visita domiciliar em ESF, ressaltando  sua importância como ferramenta 

educacional e instrumento de formação humanística.   Metodologia: as visitas 

domiciliares, realizadas pelos acadêmicos do 4º período de  Medicina do ITPAC 

Porto, ocorrem uma vez por semana em uma Unidade de Saúde da Família  do 

Município de Porto Nacional acompanhados pela Agente Comunitária de Saúde. O 

objetivo  da VD é desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças para melhora de  qualidade de vida dos envolvidos.  Resultado: através 

das visitas domiciliares o acadêmico tem uma ampliação na sua percepção  da 

realidade do paciente e da comunidade, deixando de lado os conceitos de núcleo e 

passando a  adotar a interdisciplinaridade como estratégia de ação. Através das visitas 

torna-se possível  proporcionar uma maior informação em saúde para as famílias, 

levando a promoção da saúde,  gerando um maior bem estar físico e psicológico. 

 Conclusão: a visita domiciliar é uma experiência construtiva em âmbito 

acadêmico e social,  deve ser estimulada devido ao seu caráter não fragmentador de 

processo de trabalho e das  relações entre os diferentes profissionais, além de 

constituir-se uma ferramenta de aprendizado  acadêmico humanizado. 

 Palavras-chave: Acadêmicos; Comunidade; Visita domiciliar. 
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 A INTERFERÊNCIA DA NEUROFISIOLOGIA NO APRENDIZADO 

INFANTIL ATINGIDA PELA EPILEPSIA 

MARIANA NOLETO ARRUDA; MARIA THEREZA DE OLIVEIRA BARROS; 

GABRIELA WODZIK MARTINS; BRENO CASTRO NEVES; EVA CAROLINA 

MOREIRA COSTA; GUSTAVO CARVALHO VIVEIROS    

A epilepsia é o distúrbio neurológico de maior incidência mundial, caracterizada por 

crises  epilépticas de repetição, com ou sem convulsões. Essas crises possuem 

diferentes intensidades e  frequência, de forma que suas implicações 

biopsicossociais estão intimamente atreladas a isso. O  mecanismo se dá através da 

descarga excessiva de impulsos nervosos, gerando um curto circuito,  que ocorre 

principalmente no lobo temporal encefálico. Dentre as causas mais frequentes dessa 

 moléstia estão malformações congênitas do sistema nervoso, complicações 

obstétricas,  neoplasias, AVCs, crises prolongadas e crises febris. A prevalência da 

epilepsia indica que entre 5  a 10 crianças em cada 1.000 apresentam crises de 

repetição prolongada, com repercussões  importantes em seu desenvolvimento 

cognitivo. Este trabalho tem por premissa discorrer a  respeito dessa doença 

conturbada, estabelecendo relações entre o tempo de exposição e os  danos do 

desenvolvimento cognitivo das crianças acometidas. Na confecção deste artigo de 

 opinião, foram analisados 23 artigos com adendos pertinentes ao déficit de 

aprendizado em  crianças epilépticas, sendo que 10 destes discorriam de forma 

mais ampla do espectro da doença,  trazendo também o isolamento como fator 

agravante do mau desenvolvimento cognitivo das  crianças afetadas e, por isso, foram 

os selecionados. Os resultados observados são corroborados  pelos efeitos 

neurofisiológicos, psíquicos e emocionais da doença, a qual também pode ser 

 agravada pelas condições sociais do doente. O prognóstico positivo depende 

primariamente do  diagnóstico precoce, logo seguido de tratamento. Além disso, as 

inclusões de tratamentos  psicológicos têm eficácia comprovada na diminuição dos 

sintomas, que, apesar de progressivos,  são retardados pelo uso correto de 

medicamentos específicos. 

 Palavras-chave: Aprendizado; Epilepsia; Infância. 
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ALTERAÇÕES NEUROANATOMORFOLÓGICAS DO SISTEMA 

NERVOSO CENTRAL RELACIONADAS AO USO DE ÁLCOOL: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 ALAN OLIVEIRA PEREIRA; LUDIMILA DIAS SILVA; ANA AMÉLIA VIEIRA 

DE SÁ; JOSÉ SOARES LOPES NETO    

O álcool é, dentre as drogas neurotóxicas, a de maior índice de usuários em  nível 

mundial por ser de fácil acesso e aceita socialmente. O álcool altera a neuroanatomia 

 cerebral, causando consequências e danos irreversíveis á saúde do indivíduo pela 

degeneração do  tecido cerebral. Contudo, esse estudo reafirma a importância, para 

estudantes, pesquisadores e  clínicos, de um maior entendimento da ação do álcool no 

sistema nervoso central e seus efeitos e  danos à saúde do indivíduo.  Objetivo: 

Caracterizar as principais alterações neurológicas promovidas pelo consumo de 

 bebidas alcoólicas; Explorar os mecanismos lesivos do álcool sobre a morfologia 

neuronal.  Metodologia: foi conduzida uma busca nas bases de dados eletrônicos 

Lilacs,  Scielo  e Bireme. Foram utilizados os seguintes descritores. Álcool. Sistema 

nervoso central.  Alterações. Neurotransmissores. Consideraram-se os artigos 

publicados em português e inglês,  tendo sido excluídos os estudos publicados nos 

demais idiomas e os que disponibilizaram apenas  resumos.  Resultados/ 

discussão: entende-se que ao ser ingerido e metabolizado, o etanol de  desloca pela 

corrente sanguínea até chegar ao encéfalo, alterando o funcionamento do SNC. A 

 principal ação do etanol no SNC é observada, sobretudo, ao nível de receptores 

para os  neurotransmissores GABA e glutamato. O GABA e o glutamato são 

principais neurotransmissores  inibitório e excitatório, respectivamente, do nosso 

organismo. Nos receptores do GABA o etanol  age igualmente a um modelo 

positivo, ou seja, aumenta o efeito do GABA. Entretanto , nos  receptores de 

glutamato o etanol inibe o seu funcionamento, levando a uma redução da atividade 

 do Sistema Nervoso Central.    Foi possível perceber que o uso indiscriminado do 

álcool gera  uma serie de prejuízos às características neurológicas do individuo, 

levando desde dependência  ate alterações mais intensas do sistema nervoso central 

como perca da atividade neural, redução  das sinapses e alterações número e funções 

de neurotransmissores e síndromes danosas ao  individuo. 

 Palavras-chave: Álcool; Neurotransmissores; Sistema Nervoso Central. 
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VACINA CONTRA HPV: PREVENÇÃO EFICAZ? 

BEATRIZ ZANELLA LODI; MARINA ROCHA MARTINS; BRUNA SILVA 

RESENDE; JANDREI ROGÉRIO MARKUS    

A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) é reconhecida como precursora na 

 ocorrência do câncer de colo uterino. Entre os sorotipos de HPV, os 16 e 18 

estão presentes em  70% de todos os cânceres cervicais e os sorotipos 6 e 11 são os 

que mais se relacionam com os  condilomas genitais. A vacina quadrivalente é 

distribuída pelo SUS para meninas de 9 a 13 anos  desde 2014 e previne contra as 

infecções destes 4 sorotipos. Objetivos: avaliar as publicações  existentes sobre a 

eficácia da vacina contra o HPV em mulheres entre 9 e 26 anos e os eventos 

 adversos relacionados ao uso desta vacina. Metodologia: estudo de meta-análise 

sobre as  publicações científicas sobre a vacina do HVP nos bancos de dados 

Scielo, Bireme e Biblioteca  Virtual em Saúde, compreendendo os anos de 2010 a 

2015. Resultados: foram encontrados 13  artigos sobre o tema sendo considerados 

relevantes 9 artigos. Estudo com 5.455 mulheres  mostrou a eficácia das vacinas de 

100% na prevenção de lesões intraepiteliais vaginais, vulvares,  perianais, cervicais e 

adenocarcinoma. Outro estudo com 12.167 mulheres mostrou eficácia de  98% para 

neoplasias e adenocarcinoma, 44% em pacientes com infecção prévia pelos tipos 16 e 

 18 e 17% para as pacientes com infecção prévia por esses e outros tipos. 

Conclusão: ainda não  há estudos de coorte ou de acompanhamento com longo 

período que demonstram a sua eficácia,  além de não haver comprovação da eficácia 

em mulheres maiores que 26 anos ou menores que 9,  homens e imunossuprimidos. 

Nas publicações encontradas demonstrou-se que a vacina é eficaz  em todas as regiões, 

etnias e grupos raciais até o momento. 

 Palavras-chave: Mulheres; Papiloma vírus humano; Vacina. 
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OBESIDADE INFANTIL: UM RELATO DE CASO 

 CELIANA RIBEIRO PEREIRA-ASSIS; ARIADNE CARVALHO GODINHO; 

FERNANDA JOYCE R. NOLETO; FERNANDO CIRILO FONSECA; THAINÁ 

GONDIM SILVA 

Trata-se do relato de um caso de obesidade infantil atendido em UBS de Porto 

Nacional-TO.  T.S.C., 6 anos, acompanhada da mãe, com queixa de cefaleia há cerca de 

8 meses e constipação  intestinal de longa data. Cefaleia diária, com piora ao uso 

de eletroeletrônicos e melhora com  analgésicos e compressas. Alimentação rica em 

bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos  fritos e industrializados, poucos 

legumes e frutas. Sedentária. Nascida a termo por parto vaginal  (PN: 4220 g; Comp.: 

52 cm; Apgar 9/10; PC: 37 cm). Aleitamento materno exclusivo até 1 ano.  Mãe 

nunca restringiu salgadinhos, doces e refrigerantes ofertados diariamente pelos tios. Ao 

 exame físico, chamaram atenção: IMC=24,14 (obesidade grave para a idade); 

PA=115x75  mmHg; sem outras alterações. A obesidade é considerada pela OMS 

como a epidemia do século  XXI, resultante dos maus hábitos alimentares e do 

sedentarismo. Nos últimos 30 anos, a  prevalência da obesidade infantil triplicou, 

passando a ser a principal doença nutricional pediátrica  a nível mundial. O resultado 

da alimentação desequilibrada é observado com a obesidade infantil,  hipertensão, 

dislipidemia e hiperinsulinismo na infância e com doenças crônico-degenerativas no 

 adulto, além de esteatose hepática, apneia do sono, problemas articulares e 

intestinais. A  formação dos hábitos alimentares é influenciada por fatores ambientais e 

fisiológicos,  modificando-se de acordo com a exposição. Exemplo e atitudes tomadas 

em relação à  alimentação da criança pelo cuidador, em especial a mãe, são 

determinantes. A evolução da  tecnologia e a urbanização contribuíram para o 

sedentarismo, destacando-se o uso da televisão e  eletroeletrônicos. O melhor caminho 

para reversão desta epidemia é a prevenção, principalmente  a nível pediátrico. 

Portanto, a insistência no aconselhamento alimentar, realizada pelos  profissionais 

de saúde, sobretudo a nível da saúde comunitária e da família, podem ajudar a 

 reverter esta realidade e a combater a obesidade infantil. 

 Palavras-chave: Cuidado individual, Familiar e comunitário; Má alimentação; 

Obesidade infantil. 
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 O USO DE OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE 

MEDICINA 

LARISSA JÁCOME BARROS SILVESTRE; TATHIANA NASCIMENTO 

MARQUES 

A presente pesquisa constitui um tema que possui uma significativa interlocução com as 

três áreas  do conhecimento: a educação, a informática e a saúde , e suscita várias 

inquietações se  consubstanciando na seguinte indagação: Até que ponto a 

utilização de objetos virtuais contribui  para melhorar a qualidade do ensino 

superior na área da saúde? Como objetivo geral,  pretende-se estudar o uso da 

informática como ferramenta de apoio aos processos de ensino e de  aprendizagem 

no âmbito do Ensino Superior em Saúde, com foco nos Objetos Virtuais de 

 Aprendizagem. A investigação cientifica pleiteada requer a realização de 

pesquisas bibliográficas,  na qual, abrange o estudo de livros, artigos publicados em 

revistas e jornais, com a elaboração de  fichamentos, a fim de selecionar os 

conteúdos considerados primordiais. De acordo com a visão  dos autores que 

subsidiaram essa revisão bibliográfica, um objeto de aprendizagem pode auxiliar 

 o professor em sua ação docente, na medida em que oferece diferentes 

ferramentas que servem  de apoio ao processo de aprendizagem. Portanto, o uso 

desses objetos remete a um novo tipo de  aprendizagem ancorada no uso do 

computador, no qual o professor passa do papel de  transmissor de informação para 

exercer um papel de mediador da aprendizagem, possibilitado,  assim, uma 

participação ativa do aluno na construção do seu conhecimento. A análise da realidade 

 envolvida na pesquisa, certamente contribuirá para o aprofundamento dos 

escassos estudos  existentes acerca da informática como um dos recursos 

audiovisual e pedagógico, na prática  cotidiana dos docentes dos cursos de 

medicina. 

 Palavras-chave: Aprendizagem; Informática; Medicina. 
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 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ASSOCIADAS À SÍNDROME 

SEROTONINÉRGICA. 

PAULA RAÍSSA GALVAN MOURA; ADRIANO AUGUSTO ALMEIA 

GUIMARÃES;  HEWERTON DOUGLAS DIAS ALVES; JOSÉ HENRIQUE 

CHAVES MACHADO; CAIQUE ROSA DA SILVA BARROS; CARLLINI 

BARROSO VICENTINI    

A Síndrome Serotoninérgica (SS) é caracterizada por um conjunto de sintomas 

 observados com a administração de dois ou mais medicamentos que aumentam a 

concentração de  serotonina, sendo potencialmente fatal. O uso de antidepressivos 

do tipo inibidor da recaptação  da serotonina tem aumentado nos últimos anos em 

neurologia e psiquiatria. Como são drogas de  introdução recente, pouco se sabe de 

seus efeitos secundários precoces e tardios. Objetivo:  esclarecer à comunidade 

acadêmica e profissionais da área médica, que a prevenção da síndrome 

 serotoninérgica ocorre, principalmente, evitando-se a combinação de dois 

medicamentos  pró-serotoninérgicos e monitorando-se o surgimento dos 

primeiros sintomas. Esclarecer ainda,  que a SS pode ser prevenida combinando-se 

investigação farmacogenética, educação dos  profissionais de saúde, modificação 

nas práticas de prescrição e o uso de tecnologias avançadas.  Métodos – Revisão 

de literatura em bases de dados. Resultados esperados – a prevenção do  regime 

multidroga, que é crítica para evitar a Síndrome Serotoninérgica. Caso haja a 

necessidade  de empregar esse regime, deve-se fazer um monitoramento para detectar 

as interações  medicamentosas e assim facilitar o tratamento. 

 Palavras-chave: Interações medicamentosas; ISRS; Síndrome Serotoninérgica. 
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A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA INFLUENCIA NO 

CONTROLE DA  TRANSMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS CONGÊNITA 

EM PORTO NACIONAL? 

 ANA PATRÍCIA DA S. ARRUDA CAVALCANTE; ANA KARLA COSTA 

CAMPOS; FRANCISCO CAMPOS LUZ; FELIPE CAMARGO MUNHOZ 

No século XV a sífilis era considerada uma epidemia mundial, seu tratamento eficaz 

deu-se em  1928 com o descobrimento da penicilina, a qual é utilizada até os tempos 

atuais. O programa  DST AIDS visa o diagnóstico precoce e tratamento eficaz para a 

prevenção destes agravos,  contudo, criou-se o Protocolo para a prevenção vertical de 

HIV e Sífilis o qual é utilizado pelos   profissionais envolvidos na saúde pública 

de cada município. No município de Porto Nacional  o primeiro PFS foi criado em 

1998, porém, os dados de pesquisa somente tiveram inicio e foram  compilados a 

partir de 2007. O estudo presente tem por finalidade avaliar os resultados que a  saúde 

da família proporciona para o controle de sífilis congênita a partir de um diagnóstico de 

 Sífilis gestacional, no município de Porto Nacional–TO no período de 2007 a 

2014. O estudo se  baseou na observação de dados obtidos pela Secretaria da Saúde, 

Vigilância Sanitária e  epidemiológica através do SINAN e análise de prontuários 

do Hospital Materno Infantil Tia Dede  de Porto Nacional – TO. Ele abrange a 

variação da incidência de portadores de sífilis gestacional  e congênita nos últimos 7 

anos. Observou-se que apesar do trabalho da atenção primária, a  transmissão vertical 

da sífilis gestacional é presente e preocupante, visto que, os dados mostram  que no 

período de 2007 a 2014, a incidência da transmissão vertical é  em media de 49%. 

 Observou-se ainda que os dados não seguem um padrão de evolução positivo, e 

sim aleatório,  pois alguns anos a efetividade da intervenção da saúde pública é de 100% 

e em outros não  apresentam  resultado. 

 Palavras-chave: Atenção primária; Pesquisa; Sífilis congênita. 
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COMO A DOR CRÔNICA AFETA A VIDA DAS PESSOAS? -  UMA 

REVISÃO LITERÁRIA 

CARLA LUÍSA DE SOUZA JACÓ; DIEGO CLAUSER MARÇON; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ     

Segundo a IASP (International Association for the Study of Pain), a dor é uma 

 experiência sensorial e emocional desagradável e particular, associada a um 

dano tecidual real ou  em potencial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudo da 

Dor – SBED, a dor pode ser  classificada ainda em dois grandes grupos, como aguda, 

com duração de alguns minutos a  algumas semanas e crônica, com duração acima de 

quatro semanas. O Ministério da Saúde  preconiza a importância do correto 

diagnóstico e tratamento da dor crônica devido a sua  relevância observada em 

estudos epidemiológicos mundiais sobre o desempenho insatisfatório dos 

 indivíduos em suas atividades laborais. Dados do ministério da previdência 

social revelam uma  crescente taxa de acometidos por distúrbios causadores da dor 

crônica e um declínio significativo  da produtividade, sendo que entre 2001 e 2014 

quase metade dos benefícios concedidos no país  a pessoas afastadas temporariamente 

do trabalho, excetuando-se as aposentadorias foi por  auxílio-doença.   O 

objetivo do presente trabalho é, através de uma revisão literária de artigos, responder 

 a seguinte questão: Como a dor crônica afeta a vida das pessoas? Metodologia: 

será realizada uma pesquisa em bases de dados nacionais e internacionais, em 

 português e em inglês, utilizando as seguintes palavras chaves: dor crônica 

(chronic pain),  atividades laborais (Work activities), morbidade (morbidity) e 

qualidade de vida (life quality).  Resultados/Conclusão: a dor é um fator relevante 

em se tratando de saúde e qualidade de vida e  necessita ser considerado em 

estudos epidemiológicos para que possam ser estudadas novas  estratégias de 

combate a dor e suas consequências sociais. Esperamos destacar a importância  deste 

problema para a saúde pública de todos os países, assim como, sugerir planos de ação 

que  podem ser futuramente implementados em nossa própria instituição de ensino. 

 Palavras-chave: Atividades Laborais; Dor Crônica; Qualidade de Vida. 
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RECURSOS OFERECIDOS PELA UBS QUE AUXILIAM NA 

PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 

CAMILLA PORTO TEIXEIRA; LAIS MAGNABOSCO VASCONCELOS; 

MARCELA NEHME ALMEIDA; MARIANA FRANCO BARBOSA; JOELCY 

PEREIRA TAVARES  

O pé diabético é uma das complicações crônicas mais frequentes do DM. 

 Caracteriza¬-se pela presença de lesões nos pés em decorrência de alterações 

vasculares  periféricas e/ou neurológicas, constituindo-se pela tríade: neuropatia, 

doença vascular periférica e  infecção. Se este agravo não for reconhecido 

precocemente, pode evoluir para gan¬grena e até  mesmo amputação do membro. 

Assim, estudos vêm  enfatizando a necessidade dos pro¬fissionais  da saúde 

avaliarem os pés das pessoas com diabetes de modo sistemático, com a finalidade de 

 re¬conhecerem os fatores de risco que podem ser modifi¬cados estimulando o 

autocuidado e um  adequado controle metabólico reduzindo o risco de ulceração e 

amputação.    O presente trabalho visa estudar a prevenção do pé diabético através do 

 reconhecimento dos recursos oferecidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS).  

 Metodologia: este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A 

revisão permite reunir  e sintetizar o conhecimento científico produzido sobre o 

tema abordado, avaliando as evidências  disponíveis para sua inserção na prática. A 

coleta de artigos foi feita no banco de dados do  PubMed e Scielo, em ambos foram 

utilizados os descritores diabect foot, self-care, diabetes e pé  diabético. Foram 

encontrados 34 artigos nas línguas portuguesa e inglesa, e destes ,apenas 15 

 contemplaram de forma integral os critérios de inclusão.  Resultados: os 

resultados apontaram que os recursos executados pelas UBS em relação aos 

 pacientes portadores de DM devem envolver: o exame diário do pé para 

identificação de  modificações (mudança de cor, edema, rachadura, dor e paresia); 

além de orientações aos  pacientes, tais como: uso de calçados adequados; lavar e 

secar cuidadosamente os pés;  hidratação diária; evitar andar descalço e verificar a 

temperatura da água em banhos.  Conclusão: diante dos artigos estudados verifica-se 

que através dos trabalhos desenvolvidos pela  UBS é possível diminuir a 

incidência e evolução do pé diabético. 

 Palavras-chave: Autocuidado; Diabetes; Pé diabético. 
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A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO DO PACIENTE E PRECAUÇÕES 

NO AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR 

FAGNER  VINICIUS ALENCAR COELHO; ANA LÍVIA FONSECA FERREIRA; 

MATHEUS COARACY DE SÁ; ALLYSSON RENAN MARTINS DE SÁ; PROF. 

DR. VALDIR FRANCISCO ODORIZZI    

O serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) envolve todas as ações que ocorrem 

 antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar, e pode influir 

positivamente nas taxas de  morbidade e mortalidade por trauma. A assistência 

qualificada na cena do acidente, o transporte e  a chegada precoce ao hospital são 

fundamentais para que a vítima chegue ao hospital com vida.  Para um desempenho 

digno e eficaz é importantíssimo a qualificação dos profissionais envolvidos  e a 

eliminação de riscos.  Objetivos: relatar a importância da estabilização do paciente e 

precauções a serem tomadas no  atendimento pré-hospitalar tanto pelos 

profissionais quanto nos pacientes.  Metodologia: foi realizada uma pesquisa na base 

de dados online SciELO em busca de revisão  dos artigos que demonstraram a 

eficácia do cuidado individual de um paciente atendido no  ambiente pré-hospitalar. 

Como critério de exclusão dos artigos foi utilizado a especificidade diante  do 

atendimento, eliminando aqueles que eram específicos e que tratavam apenas de  

enfermidades  incomuns ou acidentes de trânsitos raros, levando em conta os que 

tratavam a respeito dos riscos  e precauções a serem tomadas durante o 

atendimento pré-hospitalar.  Resultados: diante dos artigos estudados verifica-se que o 

atendimento pré-hospitalar ágil, bem  estruturado e com profissionais capacitados 

, elimina riscos potenciais á saúde da vítima. A  estabilização e as precauções 

previamente planejadas levaram a um êxito da equipe e um  bem-estar da 

comunidade, zelando do cuidado individual de todos que a compõe.  Conclusão: 

perante o exposto fica claro que o atendimento pré-hospitalar deve ser realizado com 

 profissionais capacitados e qualificados evitando riscos de contaminação e 

diminuição da  mortalidade. É de grande importância que estes profissionais 

realizam capacitações  frequentemente em busca do melhor conhecimento e 

desenvolvimento buscando aperfeiçoamento  garantindo uma melhor qualidade e 

agilidade no APH. 

 Palavras-chave: Cuidado Individual; Precauções; Regulação. 
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TABAGISMO E A SAÚDE DA MULHER – REVISÃO 

NÚBIA FERREIRA DA SILVA TAVARES; VICENTE DE PAULA  FREIRE DA 

SILVA JUNIOR ; ALAN OLIVEIRA PEREIRA; BRUNA HANAUER; JOELCY 

PEREIRA TAVARES    

O tabagismo se configura, na atualidade, como um grave problema de saúde pública, 

 com  o que para a atenção básica, tendo em vista que é um agravante para  

doenças e agravos  crônicos não transmissíveis (DANT), diabetes e hipertensão por 

exemplo.  Objetivos: discutir a respeito do tabagismo e sua relevância para a 

atenção básica em medicina de  família e comunidade. Relacionar o uso do tabaco 

e suas consequências, principalmente  morfológicas, para a saúde da mulher. Citar 

métodos para  cessação do uso do tabaco entre   mulheres. Metodologia: trata-se 

de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados: Scielo, Lilacs  e 

Google Acadêmico. Resultados: é considerado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a maior causa isolada de  adoecimento e morte evitável do mundo. Cerca de 

1,2 bilhões de pessoas são fumantes em todo  o planeta. Estudos apontam que o 

tabagismo é fortemente influenciado pelas variáveis  socioeconômicas, em que os 

moradores têm pouca escolaridade e naqueles em que os moradores  exercem 

ocupação menos qualificada. O consumo de tabaco está cada vez mais acentuado entre 

 as mulheres, fato que motiva elevada atenção das instituições de saúde na 

tentativa de alertar a  sociedade e profissionais de saúde para o assunto.  Conclusão: 

dentre as especificidades que o uso do tabaco causa na saúde da mulher, destaca-se 

 diversos tipos de câncer, de vulva e de ovário, além de leucemia mieloide aguda. 

Destaca-se  ainda, alterações cardiovasculares, osteoarticulares e relacionadas à 

gestação, onde pode levar  desde a má formação do feto, até prejuízos de crescimento 

e desenvolvimento. 

 Palavras-chave: Morfologia; Mulher; Tabagismo. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REALIDADE DA ATENÇÃO 

BÁSICA DA SAÚDE INDÍGENA NA ALDEIA SALTO EM 

TOCANTÍNIA/TO 

MAYARA ARMELIATO ; MARCO AURÉLIO BELTRAMI; DANILO GARCIA 

RUIZ;  MARIELE CUNHA PIRES ; THATIANE RODRIGUES AIRES CASTELO 

BRANCO; ANDRIELE GASPARETTO    

A vivência é um processo de imersão teórica, prática e vivencial dentro do sistema de 

 saúde, onde os acadêmicos compartilham conhecimentos sobre a gestão, 

estratégias, controle  social e processos de educação na saúde, estabelecendo assim o 

contato prévio antes da  formação com os princípios e a realidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Objetivo: relatar a  experiência de vivência e estágio na 

Atenção Básica da Saúde Indígena na Aldeia Salto de etnia  Xerente em 

Tocantínia/TO. Metodologia: relato de experiência por estudantes de medicina, na 

 realidade do SUS, ofertado pelo Ministério da Saúde através do projeto Vivência 

e Estágio na  Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS). Esse ocorreu nos dias 

03 a 09 de Agosto de  2015 em Palmas/TO, contando com a participação de 30 

acadêmicos de diversos cursos da área  da saúde. O grupo, na ocasião, foi 

acompanhado por profissionais da saúde do Distrito Sanitário  Especial Indígena 

(DSEI). Resultados: a vivência revelou condições indesejáveis tanto de trabalho, 

 quanto de acolhimento do paciente. A estrutura física da Unidade Básica de 

Saúde está muito  aquém do preconizado pelo Ministério da Saúde, pode-se 

perceber várias carências tanto da  estrutura física, insumos e disponibilidade de 

profissionais. O número de médicos alocados na  aldeia representa uma quantidade 

insuficiente frente às necessidades da região. A comunidade  relatou negligência 

quanto as ações de atenção à saúde e controvérsias entre os serviços  oferecidos 

pelo SUS e os efetivamente prestados. Conclusão: a vivência trouxe reflexões para a 

 formação dos acadêmicos, pois permitiu conhecer a realidade da comunidade e 

perceber que a  atenção básica deve ser priorizada e melhor estruturada, 

respeitando as práticas tradicionais e a  língua materna. A experiência complementa 

os conhecimentos adquiridos na academia e permite  qualificar melhor o 

acadêmico para futuramente trabalhar no contexto da atenção básica dos  povos 

indígenas. 

 Palavras-chave: Atenção; Indígena; Vivência. 
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ALEITAMENTO MATERNO: UMA PERSPECTIVA DE ENSINO 

VIRTUAL 

 CARLOS AUGUSTO BUCAR NETO; NATHALIE ADAMOGLU DE MENDONÇA; 

 MARIA EUGENIA ADAMOGLU JELINCIC DE MENDONCA; MARCO AURÉLIO 

LEÃO BELTRAMI; ANDRIELE GASPARETTO    

O aleitamento é um importante pilar da saúde infantil, sendo instrumento fundamental 

 de proteção à saúde dos bebês, preconizado pelo Ministério da Saúde. Mesmo 

diante de todas  as propagandas, ainda é difícil alcançar a meta de amamentação 

preconizada e, neste ponto, a  internet vem a somar no quesito informação.  

Objetivo: relatar a experiência no desenvolvimento de práticas educativas para a 

promoção do  aleitamento materno.  Metodologia ou descrição da experiência: Pesquisa 

qualitativa,  enfocando as nutrizes e gestantes  atendidas em uma UBS do 

município de Santa Rosa do Tocantins. No ano de 2014 foi criada  uma página 

virtual no facebook com a ajuda dos acadêmicos, que ficou no ar durante um ano 

 para realização de discussões e conscientização da importância e benefícios do 

aleitamento  materno para o bebê e sua mãe. Foram disponibilizados vídeos 

educativos, links de acesso ao  Ministério da Saúde, material de campanhas, 

e-mail para contato em caso de dúvidas, links com  as dúvidas mais frequentes e 

publicação de dicas e relatos de casos escritos pelas próprias  nutrizes.

 Resultados: o número de acessos e de seguidores da página foram ascendendo à 

medida que era  realizado a divulgação do projeto na UBS como forma 

complementar de informação. Das 96  gestantes atendidas na unidade, 60 delas 

afirmaram terem visitado a página e destas, 50 disseram  ter visitado a página mais de 

uma vez na semana, isto demonstra a necessidade da criação de novas  formas de 

transmitir o conhecimento fazendo das novas mídias de comunicação uma grande aliada 

 neste processo. Conclusões ou hipóteses: Embora o trabalho educativo não 

seja uma tarefa simples, é possível  desenvolver práticas compartilhadas de educação 

em saúde e com a participação ativa dos  usuários dos serviços de saúde, 

considerando suas necessidades e suas subjetividades como parte  integrante e 

consciente de seu papel no processo educativo. 

 Palavras-chave: Aleitamento Materno; Gestantes; Saúde da Família . 
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HANSENÍASE: IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO 

INTERDISCIPLINAR 

MARCO AURÉLIO LEÃO BELTRAMI; NATHALIE ADAMOGLU DE 

MENDONÇA; CARLOS AUGUSTO BUCAR NETO; MARIA EUGENIA 

ADAMOGLU JELINCIC DE MENDONCA; ANDRIELE GASPARETTO    

A hanseníase é uma doença infecciosa com alta prevalência no Brasil, causada pelo 

 Mycobacterium Leprae. Possui predileção pela pele e nevos periféricos, sendo o 

dano  neurológico o responsável pelas sequelas. O Ministério da Saúde preconiza um 

tratamento  interdisciplinar passando pela psicologia, fisioterapia e odontologia, além 

da equipe da Estratégia  de Saúde da Família.  Objetivo: Relatar um caso de 

hanseníase dimorfa atendido na Unidade Básica de Saúde Vila  Nova II na cidade 

Porto Nacional (TO), definindo a importância do atendimento multidisciplinar  para o 

sucesso do tratamento do paciente.  Metodologia ou descrição da experiência: Paciente 

diagnosticado com hanseníase dimorfa, neurite  de nervo auricular magno esquerdo 

e reação hansênica tipo 1. Iniciou PQT/MB, corticoterapia  com prednisona 

1mg/kg/dia, profilaxia para osteoporose e estrogiloidíase. Encaminhado  psicólogo, 

fisioterapeuta e odontólogo, ignorou o tratamento odontológico. Evoluiu com melhora 

 da neurite e da reação tipo 1, permitindo o desmame da corticoterapia. Após 15 

dias do  desmame completo, retornou com ressurgimento da neurite. Foi 

novamente tratado e  encaminhado imediatamente para odontologia que confirmou 10 

cáries em 8 dentes, o que justifica  o ressurgimento da neurite.  Resultados: a atenção 

aos pacientes portadores de hanseníase deve ser integral e integrada. O  médico é 

responsável por direcionar o paciente, entretanto nem sempre os pacientes entendem a 

 importância do tratamento interdisciplinar com odontólogos, fisioterapeutas,  

enfermeiros,  psicólogos e acabam por prejudicar a recuperação. No caso ficou clara a 

importância do  tratamento interdisciplinar, a literatura mostra que pacientes com 

cáries estão mais suscetíveis a  neurites e reações hansênicas.  Conclusões ou 

hipóteses: Na abordagem da hanseníase devemos recorrer ao diagnóstico  precoce, 

tratamento adequado e prevenção de incapacidades, conduzindo o paciente a realizar o 

 tratamento multidisciplinar, para que haja uma real efetividade terapêutica sem 

recaídas após o  desmame. No caso das neurites em particular, o tratamento 

multidisciplinar é essencial para evitar  incapacidades e reduzir o sofrimento. 

 Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Hanseníase; Integralidade em 

Saúde. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS ACIMA DO PESO NAS 

ESCOLAS DE PORTO NACIONAL 

 BRUCE RAWLINSON LIMA OTSUKA; BRUNA HANAUER; FELIPE CAMARGO 

MUNHOZ    

A obesidade representa hoje um desafio para a medicina por se tratar de uma doença 

 de causas multifatoriais que vem aumentando seus índices a cada ano, segundo a 

OMS estima-se  que a obesidade atinge 11% das crianças entre 5 e 9 anos no 

mundo, no Brasil esse índice é de  uma em cada três crianças e na região norte ele 

chega a 26%.   o objetivo do presente  trabalho é traçar um perfil corporal das 

crianças entre 5 e 9 anos matriculadas nas escolas de  Porto Nacional e descobrir 

qual a prevalência média obesidade infantil no município nos últimos 4  anos e analisar 

os principais riscos envolvidos. Metodologia: o estudo se baseia em uma coleta  dos 

dados de IMC das crianças com idades entre 5 e 9 anos de 2010 a 2014 gerados pelo 

 SISVAN. Não foram incluídas crianças fora desta faixa etária. Resultados: o 

perfil corporal  predominante nas crianças de porto nacional entre 2010 a 2014 é 

o IMC dentro da faixa normal,  a prevalência média da obesidade infantil é de 

22,25%, e a incidência média foi de 4,45% entre  os anos de 2010 a 2014. Conclusão: 

a obesidade necessita de uma atenção especial devido ao  aumento das taxa de 

crescimento a nível mundial, é uma doença grave, pois está associada a  diversos 

problemas secundários, iniciativas de promoção da saúde, incentivar campanhas de 

 atividades físicas e educar as crianças sobre alimentação saudável geram 

resultados expressivos,  não apresentam alto custo e vão diminuir a sobrecarga 

futura de indivíduos obesos no sistema de  saúde. 

 Palavras-chave: Obesidade Infantil; Porto Nacional; Prevenção. 
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CONTAMINAÇÃO POR ENTEROPARASITAS DE ALFACES 

COMERCIALIZADAS EM RESTAURANTES DE PORTO NACIONAL 

ISABELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE; NATHALIE ADAMOGLU DE 

 MENDONÇA; CARLOS AUGUSTO BUCAR NETO; OZENILDE ALVES ROCHA 

MARTINS    

A contaminação humana por enteroparasitos ocorre a milhares de anos. As 

 parasitoses intestinais são responsáveis por inúmeros prejuízos à saúde humana, 

desde grandes  perdas econômicas até perdas significantes à saúde. Tradicionalmente, os 

produtos “in natura” não  preocupavam os órgãos regulamentadores, pois eram 

considerados seguros, diversos fatores  fizeram com que surgisse a preocupação 

com riscos de natureza parasitológica.  O estudo visou pesquisar a ocorrência de 

enteroparasitas de interesse médico em  amostras de alface colocadas à disposição 

para consumo imediato em 5 restaurantes de Porto  Nacional – TO.  Metodologia 

ou descrição da experiência: a matéria-prima alface (Lactuca sativa) “in natura” foi 

 obtida em 5 restaurantes da cidade de Porto Nacional, foram coletadas dez folhas 

por  estabelecimento entre maio e dezembro de 2014. No laboratório, as folhas foram 

processadas  pelo método de Craig modificado, em seguida, as folhas foram 

desprezadas e a água utilizada na  lavagem foi transferida para dez tubos de ensaio, 

destes, cinco analisados pelo método de Faust e  cinco pelo método de Blagg.

 Resultados: das amostras analisadas obteve-se positividade em 80% para os 

métodos de Faust e  de Blagg, a maior incidência foi de Endolimax nana, 40% e 

Giardia intestinalis, 40%, o menor  percentual ficou com a Entamoeba coli 20%.

 Conclusões ou hipóteses: No presente estudo, sobressaiu a importância que as 

hortaliças,  principalmente aquelas consumidas “in natura”, podem desempenhar 

como via de transmissão das  enteroparasitoses. Apesar da relevância do tema em 

questão, são poucos os trabalhos nacionais  referidos na literatura médica que 

estabelecem graus de contaminação de hortaliças. 

 Palavras-chave: Alface; Enteroparasitas; Faust. 
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A IMPORTÂNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS 

ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS CAUSADAS PELA HIPERTENSÃO 

ALAN OLIVEIRA PEREIRA; BRUNA HANAUER; NÚBIA FERREIRA DA SILVA 

 TAVARES; VICENTE DE PAULA FREIRE DA SILVA JUNIOR; JOELCY 

PEREIRA TAVARES    

A hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressão 

 sanguínea nas artérias com prevalência de 24,4% da população nacional acima 

de 18 anos. É um  dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente 

vascular cerebral, tromboembólico  ou hemorrágico, aneurisma arterial, doença arterial 

periférica, além de ser uma das causas de  insuficiência renal crônica, insuficiência 

cardíaca e  arte agudo do miocárdio. No Brasil, as  doenças cardiovasculares são 

responsáveis por 33% dos óbitos com causas conhecidas. Porém,  adesão à terapia 

anti-hipertensiva ainda é insatisfatória e permanece como desafio aos serviços de 

 saúde e às políticas públicas, em especial na Atenção Primária à Saúde.   

Devido à alta prevalência este trabalho propõe caracterizar as principais alterações 

 cardiovasculares causadas pela hipertensão arterial a fim de demonstrar a 

importância desta  afecção aos profissionais da área da saúde possibilitando-os a 

informar os pacientes e seus  familiares com o intuito de aumentar a adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial. Para a  realização dessa revisão, conduziu-se uma 

busca nas bases de dados eletrônicos: Scielo, Google  Acadêmico e Lilacs, 

utilizando os seguintes descritores. Hipertensão. Morfologia. Alterações. 

 Cardiovasculares. As principais alterações encontradas na literatura são: a 

hipertrofia ventricular  esquerda e a doença arterial coronária tais alterações 

fazem com que a quantidade de sangue que  o coração bombeia por minuto (débito 

cardíaco) seja insuficiente para satisfazer as necessidades  de oxigênio e de nutrientes 

do organismo culminando assim para um caso de insuficiência cardíaca  congestiva, 

diminuindo a qualidade e a sobrevida do paciente. O conhecimento dessas alterações 

 e de suas implicações possibilitou a orientação domiciliar, por parte dos 

profissionais, aumentando  o envolvimento dos familiares e do paciente no processo 

terapêutico, facilitando a adesão ao  tratamento da hipertensão arterial o que levou uma 

melhora na qualidade de vida além de um  prolongamento do tempo de vida dos 

pacientes. 

 Palavras-chave: Alterações morfológicas; Doenças cardiovasculares; 

Hipertensão. 
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FARMACOTERAPIA BASEADA EM ANOREXÍGENOS: RESULTADOS 

QUE MERECEM ATENÇÃO JUNTO À SAÚDE BÁSICA 

RAY ALMEIDA DA SILVA ROCHA; PAULA SILVA ARAGÃO; GABRIELLA 

ALVES RIBEIRO; RARIFELA DO CARMO CUTRIM ; ISABELLA AYRES 

ALFONSO CAVALCANTE; ANDRÉ MOREIRA ROCHA    

Os anorexígenos induzem a supressão do apetite estimulando o centro da saciedade, 

 no entanto possui amplos efeitos adversos. O uso abusivo mostra-se como um 

problema de saúde  coletiva no Brasil e sugere a reavaliação das políticas até então 

seguidas em relação a esses  produtos. Objetivos: descrever o uso dos medicamentos 

anorexígenos atuais e elucidar os  benefícios/malefícios para a saúde da comunidade. 

Metodologia: trata-se de um trabalho  descritivo realizado através de 

levantamento bibliográfico em publicações científicas disponíveis  em bases de 

dados eletrônicas, como: Portal de Periódicos da Capes, Scientific Electronic Library 

 Online, Springer Journals e Google Acadêmico, englobando o período de 1990 a 

2014. Foram  usadas terminologias como: anorexígenos, redução de peso, efeitos 

adversos e saúde pública.  Resultados: dentre os fármacos anorexígenos, tem-se a 

sibutramina, mazindol e os  catecolaminérgicos – anfetamina, fenproporex, 

dietilpropina (anfepramona), que reduzem o apetite  e a ingestão de alimentos, 

fazendo com que os pacientes obesos possam aderir mais facilmente às  dietas 

resultando na perda de peso. Entretanto, segundo o estudo SCOUT, a sibutramina 

possui  baixo coeficiente de efetividade na diminuição do peso e pouca manutenção de 

perda de peso a  longo prazo, além de causar aumento do risco de problemas 

cardiovasculares. Já os  catecolaminérgicos apresentam significativos riscos 

cardiopulmonares e do SNC. Em 2011 a  ANVISA pôs fim a autorização do uso 

dessas substancias, e desenvolveu medidas de controle  para medicamentos que 

contenham sibutramina. Porém, posteriormente, por pressão do  Congresso Nacional e 

Indústria Farmacêutica, ela aprovou o Regulamento Técnico para o  controle, 

comercialização, prescrição e distribuição de medicamentos que contenham tais 

 substâncias.  Conclusão: a terapêutica farmacológica anorexígena ainda é bem 

controvérsia, na  qual suas consequências negativas são ocultadas pelos interesses 

da indústria farmacêutica.  Verifica-se, portanto, a responsabilidade do profissional 

em saúde perante o acompanhamento do  paciente sob este tipo de tratamento. 

 Palavras-chave: Pesquisa; Redução de peso; Saúde Pública. 
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AVALIAÇÃO DO PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO 

DOS CÂNCERES DE MAMA E COLO DE ÚTERO 

CAROLINE KELLER DE CARVALHO; GABRIEL KELLER DE CARVALHO; 

LANNA  RAYSSA MENEZES E SILVA; RAINER PLÍNIO LEITE DE NEGREIROS; 

RITCHELLY BORGES DA CUNHA 

O câncer é um problema de saúde pública e de caráter individual é um dos limitadores 

da ação  terapêutica, favorecendo o fortalecimento do campo da prevenção. Os 

cânceres de mama e de  colo do útero são os mais incidentes entre as mulheres, 

excetuando-se o câncer de pele não  melanoma. Dessa forma, a redução dos cânceres de 

mama e colo do útero é uma prioridade  contida no pacto pela saúde 2006. Com os 

serviços de rastreamento oferecidos, houve  importante redução da morbimortalidade, 

porém as taxas ainda são insatisfatórias. O presente  estudo pretende avaliar o 

papel da atenção básica na detecção precoce de lesões  pré-canceríginas. Para tanto, 

foi feito uma revisão bibliográfica que apontou que as taxas de  mortalidade por esses 

tipos de cânceres ainda desafiam as políticas públicas de saúde, indicando 

 possíveis deficiências na oferta, no acesso e na qualidade dos serviços prestados. 

O rastreamento  é a única estratégia potencialmente capaz de reduzir a 

mortalidade. São exemplos de ações na   detecção precoce, a colpocitologia e a 

mamografia que têm sido as estratégias mais efetivas e  seguras para detecção. O 

autoexame mamário também é importante e isento de efeito colateral.  Um estudo 

apontou que, a sobrevida em 5 anos tem sido de 75% entre praticantes do auto-  exame 

contra 57% entre as não praticantes. Conclui-se que as práticas de prevenção não estão 

 sendo aplicadas em sua plenitude e dependem não somente da atuação dos 

profissionais de  saúde, mas da vontade dos políticos e motivação das pacientes. 

Ações como capacitar os  recursos humanos que atuam nesta área e os médicos de 

família que tem acesso à população  assintomática são importantes. Além disso, deve 

envolver a participação da população que deve  estar informada sobre os 

comportamentos de risco, os sinais de alerta e a frequência da  prevenção. 

 Palavras-chave: Atenção Básica; Câncer de Colo do Útero; Câncer de Mama. 
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FISIOPATOLOGIA DA ESCLEROSE MÚLTIPLA PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PEDRO DURAN MARQUEZ DE SOUZA; HEITOR COSTA BATISTA; LUCAS 

SENA MELO; LUCAS AUGUSTO ALVES; ANTÔNIO GUILHERME CORTEZ 

FREITAS DINIZ; CARLLINI BARROSO VICENTINI    

A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso 

 central, que tem como principal característica a destruição da mielina devido ao 

ataque de  linfócitos T (RIOS et al, 2011). O desenvolvimento da EM 

provavelmente está relacionado a  predisposição genética e à influência de fatores 

ambientais. O diagnóstico é clínico, sem exames  laboratoriais, sendo apenas 

confirmados através dos exames de imagem (OLIVEIRA, 1998;  SOUZA, 1998). 

 Objetivos: o principal objetivo desta revisão é analisar as alterações que ocorrem 

no tecido  nervoso causadoras dos sintomas clássicos de pacientes portadores da 

EM e seus respectivos  tratamentos, bem como o grau de conhecimento dos 

profissionais de saúde a respeito da doença  e as formas de  enfrentamento desta, em 

relação aos doentes.  Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, 

caracterizado numa revisão de  literatura realizada durante o mês de setembro de 

2015. Foram rastreados estudos realizados  entre 1998 e 2014. Para o estudo foram 

consultados artigos científicos presentes nos bancos de  dados eletrônicos SciELO, 

PePSIC, além dos da Universidade Estadual de Maringá,  Universidade do Contestado 

e Associação Médico Brasileira.  Resultados e discussão: dos artigos visualizados, 

somente 35,7% foram analisados, pois grande  parte deles não contribuía como 

embasamento teórico para revisão de literatura proposta. RIOS  et al, 2011, cita que 

mais de 60% dos entrevistados no seu estudo não conheciam as causas e o 

 tratamento da EM. Conclusão: é importante para os profissionais de saúde 

conhecer as  particularidades e o tratamento da EM, visto que é uma grave patologia 

que ainda acomete um  grande número de indivíduos. 

 Palavras-chave: Cuidado individual, familiar e comunitário; Doença 

Desmielinizante; Esclerose Múltipla. 
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RISCOS A SAÚDE DA MULHER QUE UTILIZAM 

ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE EMERGÊNCIA 

LARISSA BRITO PEREIRA; LEILLA MOLFI; LUANA ORLANDIN; RAFAEL 

GUIMARÃES FERREIRA; THAÍS ANJOS DE CASTRO; ANDRÉ MOREIRA 

ROCHA  

A anticoncepção de emergência que tem por objetivo prevenir a gravidez indesejada 

 ou inoportuna após a relação sexual que, por alguma razão, foi desprotegida, é 

somente indicada  em casos especiais e excepcionais, e não como um método 

anticoncepcional de uso rotineiro. Os  efeitos adversos mais prevalentes são: 

náuseas, vômitos, sangramento uterino. O período  menstrual virá um pouco antecipado 

ou atrasado da data regular, o relato de alterações menos  comum são: sensibilidade 

das mamas aumentadas, cefaleia e retenção hídrica. Objetivos: informar  aos 

profissionais de saúde sobre os efeitos colaterais da anticoncepção de emergência, 

 compreendendo sobre os efeitos adversos e os possíveis riscos que o método 

oferece à saúde da  mulher, comparando os métodos Levonorgestrel e Yuzpe. 

Materiais e métodos: Trata-se de uma  pesquisa bibliográfica em que foram 

utilizadas as bases de dados online Lilacs, SciELO,  BD. Resultados: percebeu-se 

que o uso levonorgestrel apresenta poucos efeitos adversos e  ainda verificou-se 

que esse é o método mais eficaz quando comparado ao método Yuzpe, aonde  em um 

estudo, 85 % das mulheres que fizeram uso de levonorgestrel obtiveram suas gravidezes 

 prevenidas, em contraposição somente 57% dos que utilizaram o método Yuzpe 

obtiveram  eficácia. A contracepção de emergência é um método eficaz com poucos 

efeitos adversos a  mulher usuária do medicamento, devendo ser usado com cautela 

afim de que não perca seu efeito  contraceptivo. Conclusão: notou-se que os 

contraceptivos de emergência apresentam reduzidos  efeitos à saúde da mulher, 

além de ser um método fácil de ser utilizado e com segurança. O  intervalo de tempo 

entre a relação sexual desprotegida e a sua administração, não deve exceder  72 

horas, pois pode comprometer a sua eficácia. 

 Palavras-chave: Anticoncepção; Mulher; Sáude. 
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RETINOBLASTOMA PEDIÁTRICO: IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO 

BÁSICA COMO PREVENÇÃO AO CÂNCER NO SNC. 

RARIFELA DO CARMO CUTRIM; DAYS BATISTA GOMES; RAIANE PAGNO 

 SANTANA; IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; CARMEN 

SCHELIVE CORREIA; JOSEFA MOREIRA DO NASCIMENTO-ROCHA    

O Retinoblastoma é uma neoplasia neuroectodérmica intra-ocular altamente maligna, 

 classificada como o terceiro câncer pediátrico mais frequente, representando 4% 

dos tumores  infantis. É considerado uma ameaça à vida da criança por sua alta 

capacidade de sofrer metástase  e devido sua alta morbidade, necessitando, 

portanto, de um diagnóstico precoce. A adoção de  políticas públicas eficazes 

proporciona o aumento da expectativa de vida e até mesmo a chance  de cura. 

Objetivo: Relatar aspectos gerais do Retinoblastoma, epidemiologia e a importância do 

 diagnóstico precoce para a saúde da comunidade. Metodologia: estudo realizado 

através de  levantamento bibliográfico em bases de dados como: PubMed, Lilacs e 

Scielo. Foram priorizados  os parâmetros: definição, etiologia, epidemiologia e 

métodos de diagnóstico, relativo aos últimos  onze anos. Resultados: o 

Retinoblastoma pode ser bi ou unilateral, cuja proporção varia de 40%  -60% e 

25%-75%, respectivamente. A relação masculino/feminino é de 1,1:1, predominando 

em  crianças de cor branca (80,4%). A idade varia de 2 meses a 12 anos, com média 

predominante  de 25 meses. Observou-se que a forma hereditária está presente em 40% 

dos casos e sofre  influência de fatores ambientais. Em alguns casos estende-se para 

órbita e atinge o SNC via nervo  óptico, e, dependendo do estadiamento, pode sofrer 

metástase; nestes casos a taxa de  mortalidade é superior à 50%. Considerando o 

histórico familiar, o diagnóstico por oftalmoscopia  binocular indireta, deve ser 

realizado semestralmente até dois anos e meio de vida. A eficácia  terapêutica está 

relacionada ao diagnóstico precoce, porém, no Brasil, 60% dos casos são 

 diagnosticados tardiamente, quando não é possível salvar a visão, nem a vida da 

criança.  Conclusão: por ser um câncer altamente maligno e metastático, o 

retinoblastoma, deve ser  diagnosticado precocemente pela atenção básica com a 

finalidade de salvar o olho e  principalmente a vida da criança. 

 Palavras-chave: Afecção congênita; Distúrbio visual; Oncogênese. 
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QUAL O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES OFÍDICOS DE 

PORTO NACIONAL? 

 ROSEMIRO BATISTA DE SOUZA FILHO; SEBASTIÃO DIOCLÉCIO CRUZ 

NETO;  ANA FLÁVIA DINIZ MONTES; MARIANA FRANCO BARBOSA; 

WELLINGTON LINS DE ALENCAR FILHO; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

O acidente ofídico é um problema de saúde pública, que engloba temas relacionados à 

família e  ao meio ambiente. O presente trabalho prevê traçar o perfil 

epidemiológico dos acidentes ofídicos  no município de Porto Nacional no estado 

do Tocantins, no período de 2011 - 2015. Os dados  de ofidismo serão obtidos no 

SINAM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE  NOTIFICAÇÃO) por 

meio da Secretaria de Saúde Municipal, levando-se em conta as variáveis:  sexo, 

idade, gênero da serpente, ano, mês, letalidade, tratamento, profissão, horário do 

acidente e  local da picada. Assim, de acordo com a literatura, espera-se que haja 

predomínio de acidentes  pelo gênero Bothrops, em homens, de 15 a 49 anos, em 

membros superiores e inferiores, e em  sua maioria na zona rural. Além disso, o 

tratamento previsto, e mais indicado, deve ser por via  intravenosa. A importância 

deste relato é de direcionar uma quantidade adequada de  medicamentos de acordo 

com as necessidades demonstradas pelo município. 

 Palavras-chave: Acidentes ofídicos; Bothrops; Epidemiologia. 
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AÇÕES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR EMPREENDIDAS PELO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

CAROLINE KELLER DE CARVALHO; THAYNARA SOARES PEREIRA 

O elevado índice de gestações não planejadas é um indicador desfavorável em relação à 

Saúde  da Mulher. Observamos uma queda nas taxas de fecundidade desde a década 

1980, porém ainda  são encontrados valores altos, principalmente em famílias em 

condições socioeconômicas  desfavoráveis. Gestações não planejadas estão associadas 

à depressão pós-parto e alto índice de  abortos gerando altos custos à saúde 

pública. Amparado pela Constituição Federal, o  Planejamento Familiar (PF) é um 

direito de mulheres e homens que os permite optar livre e  conscientemente por ter ou 

não ter filhos e pela escolha do método anticoncepcional mais  adequado.  Devem 

ser abordados também os aspectos relativos à sexualidade e saúde  reprodutiva. 

Todos os níveis de atenção devem estar envolvidos no PF, no Brasil o mais 

 envolvido é a Atenção Básica, através do Programa de Saúde da Família (PSF). 

Através de  revisão de literatura, o presente trabalho pretende identificar as ações de 

planejamento familiar  que os profissionais de saúde do PSF realizam. 

Observou-se que as principais ações empreendidas são: informação aos usuários sobre 

todos os métodos contraceptivos disponíveis,  colocando os prós e contras de cada 

um, para que a escolha seja livre e informada; a oferta dos  métodos pela rede pública, 

sendo esta a principal dificuldade apontada; capacitação dos  profissionais para 

orientar no momento da opção contraceptiva e após essa escolha auxiliar sobre  a 

forma correta de utilização; acompanhar os usuários e oferecer uma rede apropriada de 

serviços  que incluem estruturas físicas e materiais adequados. Concluiu-se que 

apesar das conquistas  obtidas nos últimos anos como a desburocratização dos 

fluxos para colocação de dispositivo  intrauterino e encaminhamento para 

contracepção cirúrgica, as ações do PSF no planejamento  familiar necessitam ser 

melhoradas. 

 Palavras-chave: Gestações; Método contraceptivo; Planejamento Familiar. 
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 IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE LIGA ACADÊMICA DE 

MEDICINA E A COMUNIDADE 

RAYZA KARLLA SALES ARAÚJO; RAILSON ALVES FREITAS; GUILHERME 

 GOULART OLIVEIRA; FELIPE NEVES SILVA SOUZA; ELYANNE DOS 

SANTOS GOMES 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de medicina 

 participantes da Liga Acadêmica de Cardiologia de Porto Nacional 

(LICAR-PORTO). O projeto  de extensão “Coração Mais Forte, Vida Mais 

Saudável” (Junho/2014), foi executado numa  comunidade carente de Porto 

Nacional.  Objetivos: relatar a realização do Projeto de extensão,  enfatizando a 

importância da integração  dos acadêmicos de medicina com a comunidade. 

 Metodologia: o projeto aconteceu no bairro Jardim Eldorado, “CENTRINHO 

Dr. Heloisa  Manzano/CRAS”, Porto Nacional.  A ação focalizou a monitorizarão da 

pressão arterial, glicemia  capilar, saturação de oxigênio, medida do peso e altura dos 

participantes.  Além disso,  coletaram-se uma breve história patológica pregressa e 

hábitos de vida dos moradores,  influenciadores no sistema cardiovascular. 

Orientação de hábitos de vida saudáveis, como  alimentação balanceada, redução da 

ingesta salina e prática de atividade física.  Houve palestra  informativa e 

educativa sobre fatores de risco cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, e suas 

 principais complicações. A ação foi divulgada pelo bairro, por meio de carro de 

som, dois dias  antes da realização, convidando os moradores. Foram atendidos 

54 moradores. Resultados: os acadêmicos ficaram satisfeitos por atingir o principal 

objetivo, que era promover a  integração com a sociedade, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida dessa, por meio de  esclarecimento das doenças 

cardíacas e suas formas de prevenção e tratamento. Conseguiu-se  também identificar 

pacientes com dados vitais alterados, sugestivos de patologias, orientando para 

 agendamento de consulta. Foi muito gratificante receber o agradecimento e o 

sorriso da  comunidade, sem contar no aprendizado de como garantir uma boa 

relação médico-paciente.  Conclusão: este projeto mostrou a importância de formar 

vínculo entre acadêmicos e  comunidade. Uma medicina humanizada é de suma 

importância para a formação médica, focada  no ser humano de forma integral e 

não somente no processo patológico. Isso facilita no  diagnóstico precoce e 

prevenção de doenças. 

 Palavras-chave: Ligas Acadêmicas; Medicina de Família e Comunidade; Saúde 

da Família. 
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INTERNATO DE MEDICINA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RAYZA KARLLA SALES ARAÚJO; ANA LÍVIA FONSECA FERREIRA; 

GLACIANE APARECIDA MAGALHÃES; NATÁLIA BELTRAMI; HELOÍSA 

AMORIM TEIXEIRA LOPES; TAÍS FERNANDA DA SILVA PAPASSONI     

A participação dos internos do curso de medicina na Estratégia Saúde da Família 

 (ESF) corresponde à carga horária de 25% do estágio curricular.  A ESF se 

apresenta como uma  nova maneira de trabalhar a saúde seguindo os princípios da 

universalidade, integralidade e  equidade, tendo a família o centro da atenção, e 

não somente a patologia do paciente.  Objetivos: relatar a vivência dos internos de 

medicina durante quatro meses de prática na  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Maria da Conceição Florêncio Aires da Silva, Porto  Nacional-TO.  Metodologia: 

foram realizados acompanhamento e atendimento aos pacientes da UBS, além de 

 palestras, visando esclarecimento das patologias, prevenção e promoção da 

saúde, visitas  domiciliares e no Abrigo João XXIII, pertencente à área de abrangência. 

Realizaram-se também  atividades educacionais em escola e aos grupos de 

atendimentos da UBS (Gestantes, Hiperdia,  Puericultura, saúde do Homem), discussão 

de temas clínicos e atualização terapêutica e  medicamentosa. Foi vivenciado o 

poder da resolubilidade da medicina de família e o seu papel  primordial na base do 

sistema de saúde.  Resultados: observou-se durante o estágio curricular a 

importância da integralidade no  atendimento ao paciente. Visando além das 

consultas, uma abordagem amplificada, englobando  palestras educativas, visitas 

domiciliares  e campanhas de vacinação, fortalecendo a relação  médico-paciente e a 

melhor adesão aos tratamentos, devido ao acesso a informação. Além de  proporcionar 

aos internos uma visão humanizada e integral do paciente.    Conclusão: conclui-se 

que a vivência dos internos na UBS é de suma importância para o  aprendizado, visto 

que é o primeiro contato efetivo desses com a comunidade. A ESF abrange  várias 

áreas da saúde, favorecendo para a formação profissional de boa qualidade e uma visão 

 ampla do processo saúde-doença. O atendimento nas UBS`s resolve grande parte 

da demanda  médica da comunidade, diminuindo a sobrecarga de outras especialidades 

no SUS. 

 Palavras-chave: Formação Médica; Medicina de Família e Comunidade; 

Vivência em ESF. 
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CAPTAÇÃO DE DOADORES DE MEDULA OSSEA COMO 

ESTRATEGIA DE PROMOÇÃO EM SAÚDE 

 PAULA SILVA ARAGÃO; JESSIANE JARDER COELHO DA SILVA; 

GABRIELLA  ALVES RIBEIRO; IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; 

DAYS BATISTA GOMES; JOSEFA MOREIRA DO NASCIMENTO-ROCHA    

No Brasil existem cerca de 1050 pessoas à espera pelo transplante de medula  óssea 

(INCA, 2012). Existem mais de três milhões de pessoas cadastradas, no entanto a 

 miscigenação das raças dificulta a localização de doadores compatíveis. 

Objetivos: divulgar a  campanha realizada pela LAONCO juntamente com a Hemorrede 

UCT de Porto Nacional, em  prol do esclarecimento e cadastro de doadores de medula 

óssea, a fim de que o município  alcançasse a meta estabelecia para 2014.  

Metodologia: trata-se de um projeto de extensão  para cadastrar discentes, docentes e 

funcionários do ITPAC – Porto ao banco de dados do  Registro Nacional de 

Doadores de Medula Óssea/REDOME. O projeto ocorreu em duas etapas  no mês 

de outubro de 2014, promovendo o registro de dados pessoais e autorização à 

 Hemorrede UCT, para a realização dos testes laboratoriais a partir de amostras 

sanguíneas  doadas pelos mesmos. Resultados: o projeto “Doe Medula Óssea, Doe 

Vida” surgiu devido  à necessidade de conscientização da população local a respeito do 

cadastro no REDOME, junto  à Hemorrede UCT. O evento contou com uma 

palestra de conscientização ministrada por  profissionais do Hemorrede, na qual 

compareceram acadêmicos dos cursos de  enfermagem,  Odontologia e Medicina e 

também funcionários docentes e administrativos do ITPAC Porto  Nacional. Na 

oportunidade foram sanadas duvidas sobre o cadastro no REDOME e os  procedimentos 

de doação da medula óssea. Posteriormente foi realizado 189 cadastros e coletas  de 

amostras sanguíneas, o que correspondeu a 75,6% da meta estabelecida para o 

município de  Porto Nacional em 2014, que era de 250 cadastros, e em todo estado era 

de 4.850 cadastros.  Conclusão: O evento foi de salutar importância para a educação e 

promoção da saúde, por  ter contribuindo para a conscientização e obtenção de 

cadastros suficientes para alterar  significativamente a meta prevista para o 

Hemorrede UCT de Porto Nacional. 

 Palavras-chave: Cuidado  comunitário: REDOME; transplantes. 
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HANSENÍASE: DIFICULDADES DIAGNOSTICAS E DE MANEJO NA 

ATENÇÃO BÁSICA. 

MURILO BAZZO CARVALHO; ISADORA HERTEL BILHARINHO; LISLENA 

 BARBOSA CASTRO; MARIA LUISA OLIVEIRA DE SOUZA; IÊDA MARIA 

SILVA RIBEIRO; RAY ALMEIDA DA SILVA ROCHA    

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, que se caracteriza 

 principalmente por sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões de pele e nos 

nervos periféricos.  O diagnóstico de hanseníase é clínico e epidemiológico, realizado 

através da análise da história e  das condições de vida do paciente e do exame 

dermatoneurológico. A escassez de sintomas no  início da doença pode contribuir 

para a demora e erros no diagnóstico ou para subdiagnóstico.  Objetivos: apontar os 

desafios encontrados no diagnostico e manejo de pacientes com hanseníase  na 

atenção básica de saúde. Metodologia: trata-se de um trabalho descritivo realizado 

através de  levantamento bibliográfico em publicações científicas disponíveis em 

bases de dados eletrônicas,  como: Proquest, Scientific Electronic Library Online, 

Springer Journals e Google Acadêmico.  Foram usadas terminologias como: 

obstáculos, desafios e dificuldades no diagnostico de  hanseníase, manejo de 

paciente com hanseníase. Resultados: no passado a hanseníase (lepra) era 

 considerada sinal de impureza, pecado e punição. Atualmente a doença ainda é 

motivo de estigma  e preconceito, devido às incapacidades e deformidades causadas. 

Os padrões sociais fazem com  que o portador da doença seja considerado inferior, 

dificultando a procura de tratamento por  parte dos doentes e consequentemente o seu 

diagnostico. A falta de capacitação e treinamento de  profissional dificulta o 

diagnostico, sendo necessária uma maior divulgação com relação à doença  pelos 

profissionais e pela mídia. A alta rotatividade dos profissionais nos serviços de atenção 

 primária e a falta de contra-referência, que dificulta o acompanhamento dos 

casos, também são  obstáculos.  Conclusão: O diagnostico tardio da hanseníase pode 

gerar grande quantidade de  portadores com incapacidades físicas, que podem ser 

evitadas com o tratamento precoce da  doença. Além disso, a educação em saúde 

publica é fundamental para evitar suas complicações e  desfazer seu preconceito. 

 Palavras-chave: Dermatoneurológico; Lepra; Pesquisa. 
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MENINGITE PARASITÁRIA: O QUE UM MÉDICO GENERALISTA 

PRECISA SABER 

JOAQUIM SANTOS MARTINS NEPOMUCENO DA FONSECA; IRAN ROGER 

 ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; IAGO SANTOS CERQUEIRA; PHABLIO JOSÉ 

SILVA; JÚLIA OLIVEIRA DE CARVALHO; JOÃO CARVALHO GOMES NETO  

Meningite é a inflamação das membranas que revestem o encéfalo e a medula

 espinhal. É causada por agentes infecciosos, sendo classificada como viral, 

bacteriana, parasitária ou fúngica. A meningite parasitária geralmente é presumida 

quando há predomínio de eosinófilos  no líquor, sendo assim, denominada 

também de meningite eosinofílica. Justificativa:A  meningite parasitária, um tipo 

subnotificado de meningite, está ganhando espaço na mídia e deve  ser mais 

estudado no âmbito da saúde nacional. Objetivos: este trabalho tem por objetivo  expor 

os principais agentes causadores de meningite parasitária, sua sintomatologia, 

diagnóstico,  tratamento, prognóstico e prevenção, a fim de informar médicos e 

profissionais da saúde sobre  esta infecção que vem se alastrando.  Metodologia: foi 

realizada uma revisão bibliográfica, a  fim de verificar as informações disponíveis 

até o momento sobre a meningite parasitária.  Resultados e discussão: a meningite 

parasitária é mais comum em países pouco  desenvolvidos e é normalmente causada por 

parasitas encontrados em água, comida ou solo  contaminados. Considerando que o 

caramujo transmissor do Angiostrongylus cantonensis, um dos  parasitas que causam 

a doença, foi detectado no Brasil há menos de dez anos, os profissionais de  saúde 

precisam estar atentos para identificar novos casos e a população deve adotar medidas 

de  prevenção simples. Infecções por Naegleria fowleri, que causa 

meningoencefalite amebiana  primária, são raras. Nos anos entre 2003 e 2012, 31 

infecções foram notificadas nos EUA, todas  fatais. O atraso no diagnóstico é um 

dos fatores que contribuem para o agravamento do quadro.    A Naegleria fowleri 

infecta pessoas apenas pelo nariz, quando a  água está contaminada com a ameba. 

Portanto, deve-se evitar nadar ou mergulhar em locais de  água doce e quente. Para 

prevenir a contaminação causada pelo verme Angiostrongylus  cantonensis, deve-se 

evitar comer moluscos crus, obter um bom saneamento básico e uma higiene  pessoal 

adequada para não ingerir acidentalmente esses animais. 

 Palavras-chave: Abordagem Comunitária; Meningite; Prevenção à saúde. 
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PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REDUÇÃO DAS TAXAS DE 

MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL 

CAROLINE KELLER DE CARVALHO; GABRIEL KELLER DE CARVALHO; 

LANNA  RAYSSA MENEZES E SILVA; RAINER PLÍNIO LEITE DE NEGREIROS; 

RITCHELLY BORGES DA CUNHA 

O pré-natal é um exercício de Medicina Preventiva, que presta assistência à gestante 

visando  assegurar o bom desenvolvimento da gestação, um parto tranquilo, um 

recém-nascido saudável e  uma saúde materna sem impactos. Deve ser iniciada no 

primeiro trimestre e recomenda-se que  sejam realizadas no mínimo seis consultas. 

Foram preconizados alguns passos para um pré-natal  de qualidade como orientar 

os hábitos de vida, assistir psicologicamente a gestante, prepará-la  para a 

maternidade, instruí-la sobre o parto humanizado, dando-lhes noções de puericultura, 

evitar  o uso de medicações e de medidas que se tornem prejudiciais para o feto, tratar 

os pequenos  distúrbios da gestação e realizar profilaxia, diagnóstico e tratamento das 

doenças inerentes à  gestação ou dela intercorrentes. A unidade básica de saúde deve 

ser a porta de entrada da  gestante no sistema de saúde. Através de ampla revisão 

bibliográfica, o objetivo do trabalho é  apontar a importância da atenção pré-natal 

na redução das taxas de morbimortalidade  materno-infantil. Houve uma importante 

redução da mortalidade infantil nas últimas décadas,  porém, um número 

expressivo de mortes ainda faz parte da nossa realidade. A queda das taxas 

 maternas se deve fundamentalmente ao melhor controle da hipertensão, 

hemorragia, infecções  puerperais, aborto e outras doenças do aparelho 

circulatório. Já as taxas infantis além de estarem  relacionadas à melhoria da saúde 

materna, incluem também ações de incentivo ao aleitamento  materno e cuidados 

no pós-parto. É evidente que uma assistência pré-natal adequada tem o  potencial de 

diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal. No entanto, ainda 

 persistem questões relacionadas à dificuldade de acesso, à baixa qualidade da 

atenção pré- natal,  o início tardio da assistência pré-natal, o baixo número de 

consultas, a carência de orientações às  gestantes, principalmente, quanto aos 

aspectos relacionados ao parto, à amamentação e aos  cuidados com o 

recém-nascido. 

 Palavras-chave: Aleitamento materno; Atenção básica; Puericultura. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

81 
 

MANUTENÇÃO  DO CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

INTRACRANIANA COM  BENZODIAZEPÍNICOS EM EMERGÊNCIAS 

DA COMUNIDADE 

GUSTAVO DIAS DA SILVA MORAES; ADÃO KENNEDY FERREIRA RIBEIRO; 

BRUNO ALVES BARBOSA; FAGNER VINICIUS ALENCAR COELHO; JULES 

RODRIGUES DE ARAUJO; ANDRÉ MOREIRA ROCHA     

Os fatores que levam ao quadro de hipertensão intracraniana (HI) são diversos, podendo 

ser de  origem traumática, infecciosa e ou metabólica que dependendo da extensão do 

dano neurológico é  grande causador de morbimortalidade. A hipertensão 

intracraniana está ligada a muitos tipos de  patologias de modo que elas fazem um 

aumento da pressão intracraniana e esta varia de modo  exponencial em função do 

volume do conteúdo do crânio. Este volume é composto por um  somatório dos 

volumes dos compartimentos do encéfalo (80%), sangue (10%), liquor (10%) e, 

 eventualmente, de outros constituintes com efeito de massa. Um bom estado de 

analgesia e  sedação é imprescindível para uma maior tolerância aos procedimentos 

de  enfermagem dos  pacientes com HI, tendo em vista que diminui a agitação 

psicomotora e o aumento da atividade  muscular, que podem, em última análise, 

contribuir para o aumento da PIC. Os benzodiazepínicos são drogas agonizas do 

Ácido Gama Amino Butírico (GABA) e são as mais  utilizadas para sedação em 

leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) podendo citar como  exemplo o 

Midazolam, Propofol e Lorazepam.  Objetivo: explorar a ação e a eficácia dos 

benzodiazepínicos para manutenção adequada da sedação assim  como avaliar riscos e 

benefícios na escolha da medicação de primeira opção reduzindo o impacto  das 

sequelas no individuo.  Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica em 

que foram utilizadas as bases de dados online Scielo  e descrição da bula dos 

medicamentos Lorazepam e Midazolam. Resultados: diante dos efeitos 

farmacológicos apresentados verifica-se que o uso dos benzodiazepínicos  levará 

a resultados diferentes de acordo com a droga administrada e o efeito desejado para 

cada  paciente.  Conclusão: diante dos resultados apresentados nota-se que 

midazolam e propofol são os agentes de escolha  apenas para o tratamento de curta 

duração e o diazepam para tratamento de longa duração. 

 Palavras-chave: Benzodiazepínicos; Comunidade; Hipertensão intracraniana. 
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 OS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE EM 

PORTO NACIONAL ESTÃO ADERINDO AO TRATAMENTO? 

AMANNDA ALVES O. A. CARAÚBA; BEATRIZ ZANELLA LODI; LETÍCIA 

LOPES DOS SANTOS; LUANA FARIA LIMA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

É de suma importância constatar se os pacientes estão ou não aderindo ao tratamento 

 da tuberculose quando diagnosticada, pois o abandono do tratamento é 

preocupante para a saúde  pública, sendo que, o paciente pode continuar transmitindo 

a doença, além da possibilidade de  ocorrer resistência do bacilo aos medicamentos 

utilizados, dificultando ainda mais a cura e o  controle desta doença. Objetivo: 

Identificar a porcentagem de pacientes diagnosticados com  tuberculose que 

abandonaram o tratamento nos últimos anos, assim como os possíveis motivos  que 

levam isso a acontecer; a fim de poder propor projetos intervencionistas que hajam 

 diretamente sobre este alarmante problema. Metodologia: será realizado uma 

pesquisa sobre o  andamento dos tratamentos dos pacientes diagnosticados, através 

da análise dos prontuários do  SAE (Serviço de Atendimento Especializado) e 

Unidades Básicas de Saúde de Porto Nacional.  Resultados esperados: espera-se 

encontrar maiores taxas de abandonos aos tratamentos pelas  seguintes causas: 

indivíduos com baixa escolaridade, baixa renda, os que não residem com  familiares, os 

não brancos, os que fazem uso abusivo de álcool e drogas ilícitas e os indivíduos 

 portadores de HIV. 

 Palavras-chave: Abandono ao tratamento;. Saúde pública; Tuberculose. 
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ALTERAÇÕES MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS DA DOENÇA 

DE ALZHEIMER 

MARIANA FRANCO BARBOSA; MARCELA NEHME ALMEIDA; CAMILLA 

PORTO  TEIXEIRA; LAÍS MAGNABOSCO VASCONCELOS ; JOELCY PEREIRA 

TAVARES  

A doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum de demência e se apresenta 

 como um dos maiores desafios da geriatria. Fatores genéticos podem predispor a 

ocorrência da  doença, que fisiopatologicamente se caracteriza pela perda de neurônios 

em áreas cerebrais  responsáveis por funções cognitivas. A DA requer maior demanda 

de cuidados, assim estudos já  demonstram a importância da avaliação 

neuropsicológica para identificação precoce da  degeneração. Justificativa: O 

indivíduo acometido apresenta dificuldade ou incapacidade de  realizar as atividades 

diárias, se tornando muitas vezes um problema de saúde pública. Em países 

 desenvolvidos a DA é a quarta causa de morte mais frequente e se associa à 

idade. O  presente trabalho vem para enfatizar e colher informações a cerca da 

doença de Alzheimer, a fim  de conscientizar e dirigir ações municipais, estaduais e 

federais sobre a moléstia abordada.  Métodos: para realização do estudo, foram 

utilizadas as bases de dados do Scielo, PubMed e  Google Acadêmico. Conclusão: 

mostra-se assim a relevância do estudo amplo e detalhado da  doença, tanto pela sua 

abrangência quanto pela complexidade dos sintomas e mudanças sociais  relacionadas. 

 Palavras-chave: Cognição; Doença de Alzheimer; Neuropsicológica . 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE HIPERTENSÃO NA 

POPULAÇÃO DE PORTO NACIONAL-TO 

JONATHAN ALVES EPAMINONDAS; LUÍS FERNANDO CARVALHO 

PINHEIRO;  KAIO LEAL DE SOUSA BARROS ; SHISLEY MARQUES ALENCAR 

EPAMINONDAS; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Hipertensão arterial é uma doença crônica que acomete cerca de 20% da  população 

brasileira, sendo a principal causa de morte no mundo. A obesidade, o diabetes, o 

 sedentarismo, a má alimentação (consumo excessivo de sódio e gorduras), o 

alcoolismo e o  tabagismo são fatores que podem desencadear o aparecimento da 

doença.  Objetivo: Analisar  o perfil epidemiológico de casos de Hipertensão Arterial 

do município de Porto Nacional-TO,  considerando seus principais fatores de 

risco e possíveis complicações.  Metodologia: para  que o estudo seja realizado será feito 

uma análise de dados coletados na Secretaria Municipal de  Saúde no município 

de Porto Nacional no decorrer do ano de 2014. Resultado  esperados: com base nos 

dados apurados na Secretaria Municipal de Saúde do município,  averiguar a incidência 

de casos de Hipertensão Arterial no ano de 2014. Esses dados serão  importantes 

para que se possa propor ações intervencionistas para os grupos mais necessitados. 

 Palavras-chave: Epidemiologia; Hipertensão; Perfil epidemiológico. 
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MORTALIDADE HOSPITALAR DO SUS POR INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO NO TOCANTINS, BRASIL 

LUARA PORTO DE QUEIROZ; FELIPE NEVES SILVA SOUZA; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ    

Metade das mortes por doença cardíaca coronariana estão diretamente relacionadas com 

o  Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), que hoje, é uma das principais causas de 

morbimortalidade  no Brasil. O objetivo do presente trabalho foi realizar um 

levantamento epidemiológico através da  consulta de dados do DATASUS e traçar o 

perfil destes pacientes internados em hospitais da  rede pública no Tocantins. Foram 

coletados dados do DATASUS no período de janeiro de 2008  a junho de 2015. A 

variável selecionada para análise foi o local de internação, sexo; faixa etária, e  local 

de residência. No período estudado verificamos um total de 2.476 pessoas internadas 

por  infarto agudo do miocárdio. O percentual de internações passou de 10,42% no 

ano de 2008 para  17,04% no ano de 2014, 0,36% era formada por crianças, 0,16% 

por adolescentes, 41,5% por  adultos e 57,8% por idosos; 31,30% eram do sexo 

feminino; e 68,70%, masculino. 38,5% dos  indivíduos não declarou sua cor e a maior 

prevalência de cor relatado foi a cor parda, que  representou 51,8%, seguida da cor 

branca, 7,5%. Cidades como Porto Nacional, Paraíso do  Tocantins, Araguaçu e 

outras, apresentaram valores inferiores a 4%; 41,1% foram internados na  capital e 

58,9% no interior do Estado, sendo que, a cidade de Araguaína, que é o 2º município 

 mais populoso do Tocantins, foi o que mais internou pacientes durante esse 

período entre as  cidades do interior (29,9%), acompanhado de Gurupi (14,4%), 3º 

mais populoso, e de  Augustinópolis (5,5%), que é a 13º mais populosa. 

Levantamentos epidemiológicos são  necessários para um melhor entendimento 

do panorama de internações por essa doença, a fim de  possibilitar estudos, 

articulações de estratégias e cuidados para a promoção e prevenção da saúde  da 

população Tocantinense. 

 Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio; Internação; Morbidade. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO CONTROLE DO 

CONSUMO PREJUDICIAL DO ÁLCOOL 

 IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; CARMEM SCHELIVE 

CORREIA; BRUNA VIEIRA DIAS ; DAYS BATISTA GOMES; RARIFELA DO 

CARMO CUTRIM; JOSEFA MOREIRA DO NASCIMENTO-ROCHA    

O uso prejudicial do álcool está relacionado a mais de 60 tipos de doenças, como 

 desordens mentais , muitas vezes resultantes em suicídios, processos 

oncogênicos diversos e  distúrbios metabólicos desencadeantes de lesões hepáticas 

severas. Comportamentos de alto  risco também estão relacionados, entre eles, a 

prática do sexo inseguro e o uso de substâncias  psicoativas. Tais problemas afetam 

não apenas o consumidor, mas também toda a comunidade.  Objetivos: descrever 

os prejuízos decorrentes do consumo do álcool  e as políticas públicas que visam 

reduzi-los. Metodologia: foi realizado levantamento bibliográfico  em bases de dados 

eletrônicos - Medline/PubMed, Lilacs e Periódicos Capes, dos últimos dez  anos, 

utilizando os critérios de inclusão: políticas relacionadas ao consumo de bebidas 

alcoólicas;  programas de prevenção; integração dos serviços de saúde. Resultados: 

políticas como aumento  de preço das bebidas, idade mínima para compra, restrição 

à densidade de bares, de horários e  dias de venda de bebidas alcoólicas são altamente 

eficazes. Àquelas voltadas para o controle do  beber e dirigir, como a redução do 

limite da concentração do álcool no sangue, suspensão da  licença de motorista e o 

estabelecimento de pontos de fiscalização, são igualmente eficazes no  controle do 

uso do álcool. Já outras voltadas para prevenção nas escolas, advertências nos  rótulos 

e mensagens publicitárias, são menos eficazes e de elevado custo. Sendo preferível a 

 proibição da publicidade do álcool, já que tem menor custo e maior efetividade 

que qualquer  outra medida contrapropaganda. Conclusões: Os danos físicos, psíquicos 

e sociais associados ao  consumo abusivo do álcool são relevantes e geram custos 

a saúde . As políticas públicas são em  sua maioria de baixo custo, facilmente 

implementáveis e eficientes, contribuindo de forma  significativa para a redução 

dos problemas relacionados ao álcool nas comunidades. 

 Palavras-chave: Consumo de álcool; Educação em Saúde; Políticas Públicas. 
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AUTOMEDICAÇÃO CONTINUADA E OS EFEITOS INDESEJÁVEIS 

DO LAXANTE BISACODIL 

KAROLINA ALENCAR BANDEIRA; TATHIANA NASCIMENTO MARQUES; 

RAIMUNDO CÉLIO PEDREIRA    

Automedicação é a utilização de fármacos sem prescrição e orientação médica com o 

paciente  assumindo a decisão pela escolha da droga. Os prejuízos estão na 

longitudinalidade desta prática  para um determinado medicamento, o que poderá 

acentuar os efeitos colaterais. Os laxantes,  como o Bisacodil, aparecem nos relatos de 

automedicação e são utilizados nos casos de  obstipação intestinal de curso agudo 

ou crônico sem o devido esclarecimento da origem da  mesma.  Objetivos: 

considerar os efeitos indesejáveis do Bisacodil, sua utilização indiscriminada na 

obstipação,  principalmente quando de maneira contínua. Relacionar os efeitos 

colaterais através da revisão de  publicações e alertar para a necessidade de 

estabelecer as causas da obstipação intestinal. Metodologia: revisão de publicações 

sobre automedicação, obstipação intestinal e uso indiscriminado de  laxantes 

através de tratados médicos e artigos científicos, inclusas informações dos laboratórios 

 que comercializam o princípio ativo – Bisacodil.  Resultado: a automedicação 

ocorre por dificuldade de acesso aos serviços de saúde, pouco acesso a  informações 

sobre doenças e medicamentos ou autocuidado. O temor é o uso sem a investigação 

 diagnóstica da obstipação, como erros alimentares, medicamentos e doenças 

intestinais  específicas. Os laxantes mais usados são bisacodil, picossulfato de sódio 

e sene, cuja evidência  clínica não está disponível para a sua recomendação. 

Como efeitos colaterais os laxantes  apresentam dor em cólica e diarreia aquosa, 

podendo levar a distúrbio hidroeletrolíticos. O  Bisacodil estimula o peristaltismo 

do cólon após hidrólise na mucosa do intestino grosso e  promove acúmulo de água e 

eletrólitos no lúmen colônico, por ação hidragoga e antirreabsortiva.  Existem 

relatos de angioedema e aumento da sensibilidade ao uso de glicosídeos cardíacos. 

 Importante é esclarecer que os laxantes não podem ser utilizados por períodos 

superiores há uma  semana e que mesmo obtendo alívio dos sintomas, no próximo 

episódio de obstipação deve o  paciente procurar um serviço de saúde. 

 Palavras-chave: Automedicação; Bisacodil; Laxante. 
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RESISTÊNCIA FARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DO 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE: UM PROBLEMA SOCIAL 

IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; JOÃO CARVALHO GOMES 

NETO; JOAQUIM SANTOS MARTINS NEPOMUCENO DA FONSECA; PAULA 

SILVA ARAGÃO ; DAYS BATISTA GOMES; CARINA SCOLARI GOSCH    

Os transtornos ansiosos são os quadros psiquiátricos mais comuns, tanto em crianças 

 quanto em adultos, são responsáveis por importante prejuízo funcional, 

comprometimento da  qualidade de vida do individuo e um alto custo social. Apesar da 

ampla disponibilidade de  medicamentos para os transtornos de ansiedade, grande 

parcela dos pacientes tratados apresenta  resistência ao tratamento ou mesmo 

sintomas residuais. Objetivos:  analisar os diferentes aspectos pertinentes à 

resistência ao tratamento na abordagem dos  transtornos de ansiedade. 

Metodologia: estudo realizado através do levantamento bibliográfico em  bases de 

dados eletrônicos – Medline, PubMed, Lilacs e Periódicos Capes dos últimos dez anos. 

 Foram utilizados como critérios de inclusão: definição, etiologia, tratamento e 

casos resistentes.  Resultados: algumas condições clínicas têm sido relacionadas à 

resistência ao tratamento dos  transtornos de ansiedade, como: maior gravidade 

da doença, presença de comorbidades ou de  transtornos de personalidade, 

diagnóstico incorreto, uso inapropriado de antidepressivos e a  não utilização de 

técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Conclusão: determinados  fatores que 

contribuem para a resistência ao tratamento só podem ser corrigidos com medidas a 

 longo prazo, como a diminuição de estressores externos, a capacitação de 

profissionais acerca do  diagnóstico e tratamento, e a conservação de um sistema 

de saúde funcional, para que o  tratamento médico e psicológico ocorram de 

maneira eficaz. Estratégias de  enfrentamento e  exposição devem ser estimuladas e, 

esforços na avaliação do tratamento implementado e da  adesão do paciente ao 

tratamento devem ser realizados antes de considerar o paciente refratário.  A 

resistência ao tratamento tem importância expressiva nos transtornos de ansiedade. O 

real  entendimento dos fatores envolvidos na ausência de resposta ao tratamento é 

fundamental para o  auxílio dos pacientes. Novas abordagens terapêuticas, baseadas 

em evidências, podem expressar  menos prejuízos e melhores taxas de resposta 

relacionadas a esses transtornos. 

 Palavras-chave: Integração dos Serviços de Saúde; Transtornos Ansiosos; 

Tratamento da Ansiedade. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE ABORDANDO A IMPORTÂNCIA DO EXAME 

COLPOCITOPATOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LUÍSA KECYANE BATISTA CARDOSO; NATHALIE OLIVEIRA GONÇALVES; 

IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; PAULA SILVA ARAGÃO; 

BRUNA VIEIRA DIAS; DAYS BATISTA GOMES    

O exame colpocitopatológico, tem como objetivo a detecção precoce do câncer de 

 colo de útero. Trata-se de uma neoplasia prevenível, e quando tratado em sua 

fase inicial torna-se  curável. O exame é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, 

sendo realizado por um  enfermeiro  ou médico dentro das Unidades de Saúde da 

Família. Mesmo sendo uma neoplasia prevenível e  detectável ainda é a quarta maior 

causa de morte entre as mulheres. Nesse contexto, observa-se a  importância da 

prática de educação em saúde no intuito de explicar a importância desse  procedimento 

e incentivar as mulheres a realizarem ao menos uma vez ao ano. Objetivo: relatar 

 uma prática de educação em saúde realizada com mulheres cadastradas em uma 

Unidade de  Saúde da Família do Município de Jequié-Ba. Metodologia: trata-se de 

um evento que reuniu  cerca de 20 mulheres, as quais foram convidadas 

anteriormente ou que estavam presentes no  momento da palestra. A experiência foi 

realizada no mês de dezembro de 2014 por estudantes da  área de saúde e organizado 

pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O método utilizado  foi uma 

exposição dialogada, um álbum seriado confeccionado previamente e instrumentos de 

 realização do exame Colpocitopatológico. Resultados: muitas mulheres não 

tinham conhecimento  sobre o principal objetivo do exame Colpocitopatológico, 

transparecendo curiosidades sobre o  assunto. Durante a educação em saúde foi 

esclarecido algumas dúvidas sobre a realização do  procedimento e  enfatizado a 

importância da realização deste. Conclusões: Observou-se a  dificuldade de adesão 

das mulheres a esse programa, sendo muitas vezes por falta de informação.  Ao fim 

da palestra notou-se a importância da realização da educação em saúde por parte dos 

 profissionais, visto que essa ação tem uma influência positiva na vida das 

mulheres. 

 Palavras-chave: Câncer de colo de útero; Educação Popular; Prevenção. 
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OBSTÁCULOS FÍSICOS PARA ACESSAR UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE EM PORTO NACIONAL–TO 

JULIANNA GONDIM ARAÚJO ; THAYNÁ AYALA DE SOUSA MARQUES; 

MAYARA CRISTINA DA SILVA MACHADO ; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Idosos e deficientes físicos são os principais prejudicados pela precariedade e 

 inadequação de estruturas públicas e edificações, principalmente na área da 

saúde, devido à falta  de cuidados básicos em seus projetos arquitetônicos. Objetivos: 

através de um estudo descritivo  qualitativo, entender a dificuldade que idosos e 

deficientes físicos podem ter no acesso às  unidades de saúde através da enumeração 

das barreiras arquitetônicas  enfrentadas pelos pacientes  em questão; observar se há 

equidade nos atendimentos; estabelecer ideias para melhora da  acessibilidade aos 

pacientes idosos e deficientes físicos. Metodologia: foi realizado um estudo  piloto 

observacional nas doze Unidades Básicas de Saúde (UBS) em funcionamento na cidade 

de  Porto Nacional – TO, acompanhado da aplicação de um questionário nas 

unidades  pré-determinadas de modo aleatório, respondido pelos funcionários dos 

locais. Resultados  parciais: as principais barreiras arquitetônicas encontradas até 

agora nas UBS foram: degraus  altos; falta de rampa; largura inadequada das 

portarias; falta de corrimão e de salas de espera  banheiros e consultórios 

inadequados; entre outros. Resultados esperados: espera-se  compreender quais 

são os desafios necessários para garantir melhor qualidade de atendimento  para 

pacientes com necessidades especiais para as UBS em Porto Nacional – TO, assim 

como,  propor alternativas práticas que possam ser aplicadas e, desta forma, contribuir 

para o  desenvolvimento de uma medicina baseada em evidências com finalidades 

humanitárias em nosso  meio de atuação. 

 Palavras-chave: Obstáculos físicos; Pacientes com necessidades especiais; 

Unidades básicas de saúde. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

91 
 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE: UMA 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR; DAYS BATISTA GOMES ; 

PAULA  SILVA ARAGÃO; GABRIELLA ALVES RIBEIRO; PEDRO PAULO DIAS 

SOARES; CARINA SCOLARI GOSCH    

O Transtorno de Personalidade Borderline é caracterizado pela instabilidade nos 

 relacionamentos interpessoais, da autoimagem e dos afetos e impulsividade 

acentuada.  Expressando-se no início da vida adulta, é o transtorno de personalidade 

mais comum entre a  população geral. Para atender esses pacientes é necessário uma 

abordagem interdisciplinar,  contemplando as diversas dimensões desses indivíduos. 

Objetivos: descrever a importância do  trabalho integrativo voltado para o 

atendimento de pessoas com transtorno de personalidade  borderline. Metodologia: o 

estudo foi realizado através do levantamento bibliográfico em bases  de dados 

eletrônicos – Medline, PubMed, Lilacs e Periódicos Capes dos últimos 15 anos. Foram 

 utilizados como critérios de inclusão: definição, etiologia, abordagem 

interdisciplinar, abordagem  terapêutica. Resultados: a abordagem interdisciplinar tem 

como base quatro eixos: a psicoterapia  individual de orientação analítica, 

grupo-terapia de orientação analítica, tratamento farmacológico  e intervenções 

sociais. Estudos realizados com borderlines tratados fora da intervenção

 interdisciplinar não demonstraram melhoras no quadro geral do paciente. 

Quando estes pacientes  receberam abordagem interdisciplinar, houve melhora 

considerável em seus relacionamentos  familiares e sociais, diminuição da 

agressividade, aceitação da medicação e ampliação de seus  interesses 

sócio-ocupacionais. Conclusão: é possível perceber o quanto a abordagem 

 interdisciplinar possibilita uma melhora no quadro dos pacientes com transtorno 

de personalidade  borderline. É notável a estabilidade que um tratamento bem 

organizado transmite ao paciente, ele  se sente confiante e acolhido ao perceber 

que tem o aparato de uma equipe coesa e capaz de  corresponder às suas necessidades. 

Fica clara a importância da prática interdisciplinar de  tratamento no campo da 

saúde mental, evidenciando a utilidade de compreendermos o ser  humano em sua 

integralidade. 

 Palavras-chave: Integração dos serviços de saúde; Transtornos Psiquiátricos; 

Tratamento do transtorno. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

92 
 

O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER ENDOMETRIAL ATRAVÉS 

DA HISTEROSCOPIA: REVISÃO 

BRUNA VIEIRA DIAS; CARMEM SCHELIVE CORREIA; DAYS BATISTA 

GOMES; IRAN ROGER ALKIMIN DE OLIVEIRA JÚNIOR 

O câncer do endométrio é a neoplasia genital mais frequente entre as mulheres nos 

 países desenvolvidos e a segunda mais frequente no Brasil, sendo superada 

apenas pelo câncer da  cérvice. Constitui-se em uma doença que tende a aumentar 

com a maior longevidade das  mulheres, considerando-se o contexto das 

modificações comportamentais da mulher na  atualidade, com as consequentes 

alterações na sua saúde e comportamento hormonal. A  histeroscopia diagnóstica é 

indicada em situações que exijam o estudo da cavidade uterina, tais  como: em 

pacientes com ultrassonografias alteradas, com sangramento uterino anormal, em casos 

 de dispositivo intrauterino perdido, no controle da hiperplasia endometrial, na 

infertilidade conjugal  e nas malformações uterinas. É um procedimento realizado por 

dentro da vagina e do canal do  colo uterino utilizando uma fina ótica permitindo a 

visualização da cavidade. O objetivo  dessa revisão foi relacionar o diagnóstico 

precoce do câncer de endométrio ao exame de  histeroscopia. Metodologia: trata-se 

de um estudo realizado por meio de levantamento  bibliográfico em bases de dados 

como: Medline, Lilacs (Literatura Latino-Americana em  Ciências de Saúde) e Scielo. 

Todos os registros de artigos e periódicos publicados entre 2007 e  2014, que 

continham o assunto foram identificados, armazenados e tratados. Resultados e 

 conclusão: o câncer endometrial apresenta uma grande diversidade de fatores 

causais. Realizar  um acompanhamento adequado dessa população em risco torna-se 

fator primordial no sucesso  do tratamento. Dentre os métodos diagnósticos a 

histeroscopia associada à biópsia vem se  destacando como um exame simples, 

rápido, seguro e com baixa incidência de complicações,  principalmente nos casos de 

processos focais do endométrio como os pólipos e miomas  submucosos. 

Portanto, a histeroscopia apresenta alta acurácia diagnóstica nos casos de câncer de 

 endométrio e combinada com a biópsia é citada como “padrão-ouro”. 

 Palavras-chave: Câncer endometrial; Diagnóstico; Histeroscopia. 
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EXAMES PREVENTIVOS PARA CÂNCER DE CÓLO DE ÚTERO EM 

PORTO NACIONAL-TO 

 NAYARA DA COSTA ANDRADE; LUCIANA HAHMANN ABREU; TAILLINY 

DE JESUS REIS; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

A colpocitologia oncótica constituiu grande avanço no controle do carcinoma da  

 cérvice uterina. O método, atualmente, representa importante forma de 

rastreamento deste tipo de  neoplasia. Observa-se significativa  diminuição da 

mortalidade por câncer do colo do útero nos  países onde sua implementação foi 

ampla, mas apesar da metodologia para o seu rastreamento ser  de fácil acesso, baixo 

custo e fácil execução, ainda representa a segunda maior estimativa de  incidência de 

neoplasia maligna na população feminina brasileira. Objetivos: verificar a incidência 

 com que as mulheres procuram os serviços públicos de saúde para realização dos 

exames; discutir  os possíveis fatores de adesão ou não adesão aos exames; 

verificar o nível de conhecimento das  mulheres sobre os exames e sua 

importância na prevenção do câncer de colo de útero. Metodologia: serão aplicados 

questionários fechados em um numero de 60 mulheres nas  Unidades Básicas de 

Saúde da cidade de Porto Nacional- TO. Resultados esperados: a hipótese  do 

presente trabalho é a de que um número considerável de mulheres deixam de realizar 

exames  preventivos de colo uterino por falta de informações concisas sobre a 

importância destes. 

 Palavras-chave: Câncer; Informação; Prevenção. 
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TRAUMATISMO MAXILO - FACIAL EM PORTO NACIONAL - TO 

2014. 

DANYELLA AZEVEDO LUSTOSA; ADONIRAN DA SILVA PIMENTEL; 

DANIELA ALVES VASCONCELOS; FLÂVIA SARAIVA AMÂNCIO DE SOUSA; 

FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

O traumatismo é o termo usado para designar, geralmente, lesões graves ou que 

 acarretam risco de morte para o indivíduo, tornando necessários cuidados 

cirúrgico. O objetivo  deste estudo será determinar o perfil epidemiológico e a 

prevalência das causas do traumatismo  maxilo-facial nos pacientes atendidos no 

Hospital de Referência de Porto Nacional – TO, situado  à Avenida Murilo Braga, 

1592 – Centro. Métodos - será realizada uma avaliação analítica,  retrospectiva, e 

quantitativa, caracterizada pela observação direta de prontuários referente ao ano 

 de 2014. Resultados esperados: os conhecimentos das causas e dos índices das 

regiões  anatômicas mais afetadas poderão contribuir para a evolução de medidas 

terapêuticas e  preventivas, tais como campanhas educacionais com ênfase no uso 

moderado de álcool,  orientações preventivas em relação às situações de violência 

interpessoal, cuidados com crianças  e idosos, uso de equipamento de segurança para os 

condutores de veículos e métodos que evitem  acidentes esportivos. 

 Palavras-chave: Face; Prevalência; Trauma. 
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AMAMENTAÇÃO UM GANHO PARA TODA VIDA 

THAYNARA SOARES PEREIRA; CAROLINE KELLER DE CARVALHO 

 Amamentar é um ato natural e constitui a melhor forma de alimentar, proteger e 

amar o seu bebê.  A amamentação é um processo fisiológico, mas que precisa ser 

aprendido e sobre tudo  conscientizado. Segundo, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS)  a prática da amamentação exclusiva 

nos primeiros seis meses e a manutenção do aleitamento  materno, acrescido de 

alimentos complementares adequados até pelo menos dois anos de vida, se  a mãe 

e a criança assim o desejarem, constituem práticas indispensáveis para a saúde e o 

 desenvolvimento da criança. A partir do conhecimento sobre a importância do 

aleitamento  materno e da institucionalização dos direitos maternos houve uma grande 

mudança na opinião e na  abordagem do tema. Em 1990, foi idealizada pela OMS e 

pelo UNICEF a Iniciativa Hospital  Amigo da Criança (IHAC) para promover, proteger 

e apoiar o aleitamento materno. O objetivo é  mobilizar os funcionários dos 

estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e rotinas  responsáveis pelos 

elevados índices de desmame precoce. Para isso, foram estabelecidos os Dez  Passos 

para o Sucesso do Aleitamento Materno. E em 2008, a Licença a Maternidade foi 

 prorrogada de 120 dias para 180 dias. Reforçando a importância do aleitamento 

materno  exclusivo desde a primeira hora de vida até no mínimo seis meses em 

demanda livre, pois, auxilia  nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia, 

reduz mortalidade infantil, morbidade,  previne distúrbios de aprendizagem, 

diminui violência à criança, previne doenças crônicas futuras,  vínculo afetivo entre 

mãe e filho. Além das questões de saúde, as mães com receios precisam do 

 estímulo e do apoio da família, dos amigos, dos agentes de saúde, da 

comunidade, onde todos  devem ter acesso às informações sobre os benefícios do 

aleitamento materno exclusivo para o  cuidado individual, familiar e comunitário 

de mãe e filho. 

 Palavras-chave: Aleitamento; Amamentação; Exclusivo. 
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 PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EM UNIDADE DE 

ATENÇÃO BÁSICA 

 THAYNARA SOARES PEREIRA; CAROLINE KELLER DE CARVALHO; 

LORENA THESSA VIEIRA DE RESENDE    

As medidas preventivas especificamente dirigidas à prevenção do câncer do colo do 

útero  (PCCU) foram fortalecidas no início da década de 80 com a criação do Programa 

de Assistência  Integral à Saúde da Mulher (PAISM), lançado em 1983, que 

priorizava a assistência integral à  saúde da mulher. Atualmente, a PCCU integra as 

ações de Atenção Básica dirigida a grupos  específicos da população, inseridas no 

Manual para a Organização da Atenção Básica, sendo  preconizada como uma das 

ações da Estratégia Saúde da Família (ESF). Contudo, a prevenção  do câncer do 

colo do útero (PCCU), ainda hoje, representa um sério problema de Saúde Pública. 

 As razões para explicar este problema são as mais variadas, entre elas a própria 

organização da  saúde pública, a organização dos serviços de saúde e a qualidade 

da assistência, sendo o  problema mais evidente o desafio da comunicação e da 

transferência das informações que são  necessárias para a integralidade da atenção. 

Trabalhar em equipe multiprofissional na atenção à  saúde da mulher é uma 

abordagem apropriada no atendimento integral. As práticas de PCCU  devem ser 

direcionadas à educação em saúde, ao estímulo ao autocuidado, à realização do exame 

 Papanicolau, à consulta médica e de enfermagem na área da saúde da mulher, ao 

retorno para a  entrega do resultado e a conduta adequada para cada paciente. Este 

trabalho visa a abordagem  da importância do PCCU para todas as mulher com vida 

sexual ativa, mostrando de forma  conjunta as possibilidades de prevenção e controle 

do câncer de colo de útero dentro da Unidade  de Atenção Básica. 

 Palavras-chave: Papanicolaou; Prevenção; Unidade de Atenção Básica. 
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LEUCODISTROFIAS: REALIDADE RARA E RELEVANTE NO 

ÂMBITO SOCIAL 

THAYNARA SOARES PEREIRA; ADOLFO MAIA ARMIATO ; HÉLIO COSTA 

 RIBEIRO; KAMILLA GODOI PIRES; THAYLAINE LOPES MILHOMEM 

 Leucodistrofias são patologias genéticas raras caracterizadas pela disfunção 

degenerativa do  sistema nervoso central e periférico, em decorrência de alterações 

na bainha de mielina (estrutura  que reveste as células nervosas), é geneticamente 

determinada, e afeta não mais do que um em  cada 2.000 pessoas, ou seja, 0,05% 

da população. É possível identificar diversos tipos de 

 Leucodistrofias:Adrenoleucodistrofia, Adrenoleucodistrofia ligada ao X, Doença 

de Alexander,  Doença de Canavan, Doença de Krabbe, Doença de Pelizaeus 

Merzbacher (paraplegia espástica  ligada ao X), Doença de Refsum, Leucodistrofia 

metacromática, Síndrome 18q com deficiência  de proteína básica mielina, 

Síndrome de Aicardi-Goutieres, Síndrome de Zellweger. Apesar de  constituírem 

um grupo heterogêneo, todas elas apresentam um padrão progressivo da doença, o 

 que significa que os pacientes vão agravando o seu quadro clínico ao longo da 

vida. Este trabalho  irá expor as características de algumas dessas doenças 

leucodistróficas relacionando-as com a  integração dos pacientes portadores da 

patologia com a sociedade e o ambiente familiar, dando  ênfase na importância do 

conhecimento da evolução clínica, que é caracterizada pela perda  progressiva do tônus 

corporal e nos movimentos, alterações de marcha, fala, visão, audição, 

 comportamento, memória e processos mentais, e do prognóstico para o cuidado 

individual,  familiar e comunitário.  As Leucodistrofias, ás vezes passam 

imperceptíveis aos olhos dos  profissionais de saúde, que pouco lidam com tal, porém, 

deve-se aplicar relevância em tais casos  que, apesar de raros, afetam de forma 

significativa a vida social tanto do portador da doença  como de seus familiares, 

sendo importante a aplicação de uma boa anamnese e história clínica  para o 

conhecimento e conscientização precoce no caso da apresentação da patologia. 

 Palavras-chave: Bainha de mielina; Disfunção degenerativa; Leucodistrofias. 
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A RELEVÂNCIA DA MAMOGRAFIA NA PREVENÇÃO E 

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA 

ÉVELYN MAYARA ROCHA BRAGA; ESDRAS LIMA LINS; ISADORA 

PROCOPIO GOMES DA SILVA; KESLEY SILVEIRA DE ALBUQUERQUE; 

FELIPE CAMARGOMUNHOZ    

O câncer de mama é a principal causa de morte por neoplasia em mulheres adultas 

brasileiras,  principalmente as de idade mais avançada. Este tipo de câncer tem 

apresentado incidências  elevadas e crescentes na maioria dos países, demonstrando 

a necessidade de se estimular em  grande escala a prevenção e diagnóstico precoce. 

Dentre os métodos de rastreamento se encontra a mamografia, que se trata de um exame 

 radiológico, capaz de identificar alterações em casos sintomáticos e inclusive 

antes mesmo da  ocorrência de manifestações clínicas, sendo considerada 

fundamental para a diminuição de  mortalidade por câncer de mama, principalmente 

na faixa etária dos 50 aos 69 anos de idade.   O presente estudo visa explanar 

acerca da relevância desse exame radiológico no câncer de  mama, os fatores de 

risco associados a essa neoplasia e suas possíveis causas, com foco na  prevenção e 

promoção de saúde, visto que as altas taxas de mortalidade refletem com  abrangência 

em toda a comunidade. 

 Palavras-chave:  Mamografia; Câncer de mama; Prevenção. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA ANGIOGRAFIA COMO MÉTODO 

DIAGNOSTICO DE IMAGEM 

ESDRAS LIMA LINS; ÉVELYN MAYARA ROCHA BRAGA; KESLEY SILVEIRA 

DE ALBUQUERQRE; ISADORA PROCÓPIO GOMES DA SILVA; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ    

 

 Caracterizada como um método de imagem, a angiografia, também 

 denominada como arteriografia, utiliza raios X e meio de contraste para a 

 visualização de vasos sanguíneos, dentre os quais se destacam as artérias 

 cardíacas e cerebrais. O exame leva em seu processo a utilização de cateter 

 que tem por finalidade introduzir a substância contrastante. A angiografia busca 

 diagnosticar algum tipo de alteração e se faz capaz, assim, de efetuar o 

 prognóstico do paciente. O presente estudo teve como objetivo explorar as 

 atribuições desse procedimento, proporcionando um maior conhecimento 

 acerca do assunto e promoção na área da saúde para toda a população,  uma 

vez que aquele se passa tão desconhecido por muitos. Por fim, a  amplitude desse 

conhecimento propicia a prevenção de infarto e de possíveis  áreas de estenose, por 

exemplo, além do diagnóstico precoce, uma garantia  para a melhoria da saúde da 

comunidade. 

 Palavras-chave: Angiografia; Angioplastia; Arteriografia. 
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EU SOU 12 POR 8 

THAYNARA SOARES PEREIRA; ADOLFO MAIA ARMIATO; HÉLIO COSTA 

RIBEIRO; KAMILLA GODOI PIRES; THAYLAINE LOPES MILHOMEM; 

ELYANNE DOS SANTOS GOMES    

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis  elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais  e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações  metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. É  sabida a 

importância de adoção de uma vida saudável em ambos os aspectos e, o que poucos 

 sabem, é que estilo de vida saudável é fator crucial para a prevenção da 

Hipertensão Arterial  Sistêmica. É notória a exposição frequente de artigos e trabalhos 

que focam a importância do  diagnóstico precoce e até mesmo da adesão ao tratamento 

correto; este trabalho porém, tem  como objetivo a exposição exclusiva e focal da 

prevenção da HAS, onde serão citados  pontos-chaves para o esclarecimento de 

fatores que ajudam nesta causa( não ingestão de  álcool,não ingestão excessiva de sal, 

não sedentarismo, peso adequado para a idade, dentre  outros),  como também de 

fatores de riscos que a doença poderá trazer ao portador e o quanto é  vital valores 

pressóricos adequados para uma qualidade de vida excelente e prevenção de

 doenças que trazem limitações. 

 Palavras-chave: Hipertensão; Prevenção; Qualidade de vida. 
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SÍNDROME DA HIPOCONDRÍASE DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

NA FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON; CESAR BARROS MIRANDA; 

VALQUIRA SOUZA GOMES; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

A Síndrome da Hipocondríase do Estudante de Medicina é uma condição psicológica 

comum nas  instituições superiores na qual o acadêmico impõe-se como submisso e 

tão logo acometido por  sinais e/ou sintomas que o fazem acreditar apresentar 

alguma condição patológica.  O objetivo do presente o estudo é avaliar o grau de 

incidência e prevalência da Síndrome da  Hipocondríase do Estudante de Medicina na 

Faculdade Presidente Antônio Carlos, bem como  avaliar como ela pode se manifestar 

e por ventura influenciar o cotidiano desses acadêmicos.  A metodologia consiste na 

aplicação de questionários auto declarativos nas turmas de 1° a 8°  período na 

Instituição a fim de traçar o perfil epidemiológico da incidência da SHEM na FAPAC, 

 bem como pela resposta dos acadêmicos às situações características da 

síndrome.  Os resultados serão obtidos por meio de associação estatística dos dados 

coletados com a  verossimilhança contextual bibliográfica da Síndrome em 

questão. Espera-se por uso de  conhecimentos estatísticos obter-se um perfil 

epidemiológico da SHEM na Instituição e passar a  ciência e conhecimento sobre a 

mesma aos respectivos acadêmicos. 

 Palavras-chave: Estudante; Hipocondríase; Medicina. 
 
 

    

 

  

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

102 
 

CUIDADOS AO PACIENTE FALCÊMICO NA REGIÃO NORTE DO 

BRASIL - REVISÃO DE LITERATURA 

YURI RIGUETI BARBOZA; JÉSSICA FERNANDES OLIVEIRA; VICENTE DE 

PAULA FREIRE DA SILVA JÚNIOR; YASMINE PINTO BARCELLOS; CARINA 

SCOLARI GOSCH; JOÃO PAULO MARTINS DO CARMO    

A anemia falciforme (AF) é a hemoglobinopatia mais comum, caracterizada por uma 

mutação de  um único nucleotídeo no gene da cadeia ß da hemoglobina (Hb), levando 

à anemia hemolítica  hereditária. De caráter autossômico recessivo, as Hbs mais 

prevalentes na população  afrodescendente são HbS e HbC, que levam à doença em 

homozigotos. Heterozigotos  (portadores, HbS/C, HbA/S) possuem traço falcêmico e 

são clinicamente assintomáticos, exceto  em condições de baixa tensão de O2. A 

hipóxia resultante altera a solubilidade das HbA/S,  tornando-a menos flexíveis. Nos 

capilares, as hemácias se acumulam e hemolisam, inflamando e  inchando articulações 

de pequenos ossos. Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os temas  citados, no 

Tocantins e região Norte do Brasil, selecionando artigos dos últimos 10 anos. O 

 objetivo é aprimorar a formação profissional integral e humanizada dos 

acadêmicos ITPAC  envolvidos, promover ações de saúde e melhorar a qualidade de 

vida da população local. Devido  à dificuldade do diagnóstico clínico/físico, torna-se 

necessário diagnóstico preciso do ponto de  vista molecular e genético para investigar a 

presença de traço (HbS-) ou paciente falcêmico  (HbSS) na população do Estado; 

para diferenciá-las de outras anemias e de portadores de  doenças reumatológicas, 

como pacientes com suspeita de lúpus eritematoso sistêmico (LES) e  artrite 

reumatoide (AR). Assim, após estudo retrospectivo para avaliar dados de pacientes de 

 hospitais e clínicas da região, a análise dos resultados desta pesquisa contribuirá 

para expandir a  expertise obtida com detecção de anêmicos e falcêmicos; 

implementar programas de atenção para  portadores de outras doenças genéticas; e 

promover a saúde comunitária. 

 Palavras-chave: Anemia Falciforme; Genética; Saúde Comunitária. 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A FILA DE TRANSPLANTE RENAL 

GUILHERME AMARAL NOGUEIRA; AMANDA VALESSA DA SILVA SANTOS 

A diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de 

distúrbios  metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, a qual é o 

resultado de defeitos na ação da  insulina, na secreção ou em ambas. A prevalência 

global do DM está aumentando em proporções  epidêmicas, estimava-se haver 30 

milhões de adultos com DM no mundo; esse número cresceu  para 135 milhões em 

1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de chegar a 300  milhões em 

2030. Como complicação crônica desta patologia, a nefropatia diabética (ND) acomete 

cerca de 35%  dos pacientes diabéticos, sendo a principal causa de doença renal crônica, 

e a principal causa de  terapia de substituição renal nos países desenvolvidos. 

 O rastreio da ND deve ser iniciada logo após o diagnóstico de diabetes nos 

pacientes com DM2  e após 5 anos do início do DM1. Esta baseia-se na medida anual 

da albuminúria e na estimativa  da TFG. Seu tratamento tem como estratégia o 

controle glicêmico, o controle pressórico, a  restrição proteica e fármacos que atuam no 

SRAA, lembrando que o controle glicêmico além de  ser estratégico no tratamento, 

seu controle prévio é preventiva.  Temos como objetivo neste trabalho discutir os 

fatores de risco relacionados ao desenvolvimento  e à progressão da ND, assim como 

as estratégias de prevenção e os recursos terapêuticos que  podem ser empregados para 

evitar a instalação e/ou progressão da nefropatia diabética. Tarefas  essas 

atribuídas as unidades básicas de saúde. 

 Palavras-chave: Complicação crônica; Diabetes mellitus; Nefropatia diabética. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIAGNOSTICO DO PÉ 

DIABÉTICO 

 AMANDA VALESSA DA SILVA SANTOS ; GUILHERME AMARAL NOGUEIRA 

O Diabetes mellitus é uma doença crônica, tendo como causas fatores hereditários e 

ambientais.  Afeta uma grande gama da população mundial, sendo um problema de 

saúde pública, uma vez  que sua prevalência e taxa de morbimortalidade são 

crescentes.  Grande parte dos brasileiros  possui essa  enfermidade, no entanto 

poucos possuem esse conhecimento e dos pacientes  portadores cientes da doença 

não segue um tratamento adequado, o que acaba gerando a médio  e longo prazo 

complicações cardiovasculares, renais, oftalmológicas, e neurológicas.  O pé 

diabético é uma importante complicação do diabetes mellitus, sendo decorrente da 

 neuropatia periférica crônica, e  tendo como  inicio a perda da sensibilidade dos 

membros  inferiores  o que predispõe  lesões que, por geralmente  passarem 

despercebidas acabam,  formando úlceras que podem evoluir e se fazer necessário 

a amputação,  deste modo o pé  diabético é um dos maiores responsáveis  pela 

amputação – não traumática de membros  inferiores.  Um diagnostico precoce que 

certamente evitaria o agravo da situação e posterior amputação é um  grande 

desafio, os pacientes geralmente são despreparados e carentes de informação do cuidado 

 adequado que devem ter com seus pés e os profissionais da saúde geralmente 

negligenciam um  simples exame dos mesmo. É de extrema importância o 

profissional de saúde auxiliar o paciente diabético, fazendo uma  educação em saúde 

com este, para que o paciente tenha conhecimento e passe a ter um  adequado 

autocuidado. Cabe ao nível primário de atenção esse tipo de apoio ao diabético,  sendo 

essa equipe primaria a peça chave para o diagnostico precoce do pé diabético. 

 Palavras-chave: Diabetes mellitus; Neuropatia periférica; Pé diabético. 
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BIOMARCADORES, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ARTRITE 

REUMATOIDE – ESTADO DA ARTE NO TOCANTINS 

 VICENTE DE PAULA FREIRE DA SILVA JÚNIOR; YURI RIGUETI BARBOZA; 

 YASMINE PINTO BARCELLOS; CARINA SCOLARI GOSCH; DANILO GARCIA 

RUIZ; JOÃO PAULO MARTINS DO CARMO    

 

 A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica mediada pelo 

sistema imune e de  causa desconhecida. Inicia-se por volta dos 40 anos e 

caracteriza-se por hiperplasia sinovial,  presença de células anormais e respostas 

imunes humorais crônicas presentes em ~1-3% da  população mundial, 

predominantemente em mulheres. Há anos, a elucidação de mecanismos  moleculares 

permitiu compreender melhor as reações envolvidas em sua patogênese e desenvolver 

 terapias mais eficazes. Sua progressão e tratamento variam, devido a fatores 

genéticos. Assim, a  ausência de um padrão a ser seguido no tratamento aumenta a 

importância da anamnese, da  história familiar e do conhecimento e dosagem de 

biomarcadores nessa etapa diagnóstica.  Cuidados como evitar exposição ambiental 

que desencadeie ou agrave sintomas evidenciam o  papel da família e equipes 

multiprofissionais de atenção primária e secundária para prevenção e melhor 

qualidade de vida do paciente, além de cuidado clínico especializado. A árvore 

genealógica é importante para calcular o risco familiar de recorrência da AR. A 

prevalência na  população latino-americana está em cerca de 0,5% e os genes 

HLA-DRB1*0404 e TNF-308A  foram associados à AR nessa população. A 

presença de agregação familiar indica  hereditariedade, porém a AR é poligênica e 

não segue padrão mendeliano. Um tratamento  bastante utilizado é o infliximabe 

(anticorpo monoclonal). Porém não há dados na literatura  científica especializada 

(PubMed, Bireme, Scielo, Periódicos CAPES), sobre biomarcadores  moleculares e 

tratamento no Estado do Tocantins. Assim, objetivamos descrever o estado atual 

 do diagnóstico e tratamento da AR, para que pacientes e profissionais 

tocantinenses possam se  beneficiar desse conhecimento. 

 Palavras-chave: Artrite Reumatoide; Cuidado Familiar; Imunogenética. 
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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO NO BRASIL: IMUNOLOGIA E 

ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL (REVISÃO DE LITERATURA) 

YASMINE PINTO BARCELLOS; YURI RIGUETI BARBOZA; VICENTE DE 

PAULA FREIRE DA SILVA JUNIOR; CARINA SCOLARI GOSCH; DANILO 

GARCIA RUIZ; JOÃO PAULO MARTINS DO CARMO    

 

 O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune e difícil 

condução clínica.  Apresenta-se de duas maneiras: cutânea ou sistêmica (LES). A 

forma sistêmica se manifesta com  fotossensibilidade e manchas avermelhadas 

(eritematosas) na pele exposta à luz solar, como rosto  (lesões características em asa 

de borboleta), orelhas e membros superiores, acometendo também  órgãos 

internos. Pode ocorrer em qualquer idade, etnia ou gênero, porém é mais frequente em 

 mulheres, mestiços e afrodescendentes. As alterações e a evolução imprevisível 

do LES exigem  avaliação especializada, cuidado multiprofissional experiente e 

sensibilidade para as reações  psicológicas do paciente. Assim como na artrite 

reumatoide (AR), o tratamento varia de acordo  com o diagnóstico, sintomas e 

genética, porém, anamnese, histórico familiar e conhecimento de  biomarcadores são 

importantes nessa etapa. No Brasil, estimativas indicam cerca de 65000  pacientes 

lúpicos (1:1700 mulheres). Faltam dados na literatura especializada sobre a doença no 

 estado do Tocantins. Porém, no Rio Grande do Norte, por exemplo, a incidência 

relatada é maior  que a média mundial, devido à intensa radiação ultravioleta, 

associada com fatores hormonais,  genéticos e populacionais, semelhantes aos 

encontrados no Tocantins. A principal causa do LES é  o desequilíbrio na produção 

de autoanticorpos que reagem com proteínas e DNA, gerando  inflamação em 

diversos órgãos como pele, mucosas, articulações, rins etc. Sua etiopatogenia 

 enigmática já foi relacionada ao Santo Graal, que nunca localizado na história, é 

metáfora da  busca por excelência, como a conquista do conhecimento sobre o LES: 

uma mistura cumulativa  de estudos, experiência clínica, técnica e trabalho em 

equipe. 

 Palavras-chave: Imunogenética; Lúpus Eritematoso Sistêmico; Trabalho em 

equipe. 
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO 

DA SÍNDROME DE ANGLE 

ALANA MILHOMEM CARVALHO; BRUNA RAPOSO; FELIPE MUNHOZ    

A Síndrome de Eagle é um conjunto de sintomas e sinais resultante da ossificação ou 

aumento do  ligamento estilo hióideo secundário a uma hipertrofia da apófise estiloide 

do osso temporal. Pode  originar dor facial, otalgia, cefaleias, disfagia, odinofagia, 

zumbidos e muitas vezes trismo  (contratura espasmódica do músculo masseter). O 

diagnóstico da Síndrome de Eagle é difícil. Os  sintomas descritos acabam por ser 

atribuídos a outras causas. Os exames radiológicos nem  sempre são conclusivos, se 

não forem específicos (incidências especiais) para investigação desta  patologia. 

Muitas vezes estes doentes são considerados  sofrendo de patologia psicossomática e 

 são encaminhados ao Psiquiatra. A calcificação do ligamento do estilo-hióide 

causa limitação dos  movimentos cervicais e dores intensas na região. É uma causa 

importante de neuralgia secundária  do glossofaríngeo. Aparece sobre tudo na idade 

adulta e no sexo feminino. É raro antes dos 30  anos. O diagnóstico é 

eminentemente radiográfico. O tratamento nos casos menos graves é feito  com 

analgésicos. Por vezes o paciente tem que ser assistido em cirurgia maxilo-facial já que 

na  maioria dos casos o tratamento médico é ineficaz. 

 Palavras-chave: Síndrome de Eagle; Diagnóstico; Tratamento. 
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POR QUE TODO PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVERIA 

RECONHECER A SÍNDROME DE EAGLE? 

BRUNNA RAPOSO TEIXEIRA; ALANA MILHOMEM CARVALHO; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ    

Muitas pessoas apresentam sintomatologia dolorosa na região de pescoço ou 

 desconforto na região da orofaringe, não sabem o que pode ser, normalmente 

confundindo com  disfunção temporomandibular, alterações da garganta ou outras 

alterações. Entretanto, através de  um exame de imagens de rotina odontológica 

(radiografia panorâmica), é possível identificar a  Síndrome de Eagle, que é uma 

desordem importante, frequentemente negligenciada em hipóteses  diagnósticas. 

Através de uma revisão de literatura de artigos gratuitos em português,  o objetivo do 

presente trabalho é responder a seguinte pergunta: Como diagnosticar e tratar a 

 Síndrome de Eagle? MATERIAIS E METÓDOS: Foi realizada uma pesquisa 

utilizando a  seguintes bases de dados: Scielo, Bireme, Google Acadêmico, no idioma 

português, publicados  entre 2001 e 2014.Não foram utilizados artigos com temas 

diferentes. Resultado: a pesquisa  identificou 15 artigos, 7 da base de pesquisa Scielo, 

4da Bireme, 4 do Google Acadêmico, todos  em português, falando sobre o 

diagnóstico e tratamento da Síndrome de Eagle. Conclusão:  existe uma literatura 

considerável discutindo o tema, de fácil acesso à população geral. Profissionais da área 

da saúde, que sabem utilizar recursos tecnológicos modernos para obter  informação, 

deveriam ter segurança em diagnosticar esta desordem. O aumento do processo 

 estiloide do osso temporal pode ou não estar associado ao histórico de 

tonsilectomia.Quando o  tratamento com fisioterapia e analgésicos não é suficiente 

para controle da dor e manutenção de  qualidade de vida, a cirurgia de 

estiloidectomia é recomendada, e nestes casos, exames  complementares 

imaginológicos com reconstruções tridimensionais são muito importantes. Através 

 da revisão dos artigos obtidos, concluímos que nestes casos, o acesso extra oral é 

mais seguro,  por evitar contato com a artéria carótida interno. 

 Palavras-chave: Diagnostico; Síndrome de Eagle; tratamento. 
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QUAL O SIGNIFICADO DOS DENTES PARA OS ÍNDIOS KARAJÁ? - 

UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO. 

 PATRÍCIA DE SOUZA E SOUSA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ; ADRIANO 

CASTORINO; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

A Constituição Federal Brasileira diz que, “A saúde é direito de todos e dever do 

 estado”. Isso proporciona à população indígena o merecimento de cuidados 

médicos e  odontológicos. O conhecimento científico da odontologia ocidentalizada 

e os saberes tradicionais  dos Karajá, por vezes entram em conflito, sendo assim, é 

extremamente importante conhecer quais  são os anseios deste grupo populacional, 

para compreendermos a melhor forma de interagir com  eles. Objetivo: Compreender 

o significado dos elementos dentais para os indígenas da tribo Karajá,  através de 

uma experiência antropológica. Metodologia: será realizado um estudo observacional 

 contando com a presença de um Antropólogo, um Odontólogo e um acadêmico 

de odontologia  da instituição ITPAC PORTO, pela disciplina de TCC 1, sem, 

entretanto, interferirem diretamente  na relação analisada. Faremos visitas mensais (De 

outubro á dezembro em 2015) na aldeia da  tribo Karajá do Tocantins, localizada na 

ilha do bananal ao longo do rio Araguaia. Nestas visitas,  tentaremos de entender qual 

é a percepção que os indígenas têm de seus elementos dentais e suas  relações com 

estética, saúde e comportamento. As entrevistas serão gravadas e os relatos 

 ilustrados em frases proferidas pelos próprios indígenas, de acordo com a 

frequência com que  aparecerem. Resultado esperado: nossa hipótese é a de que a 

forma como os índios Karajá dão  significado aos seus dentes não difere muito da 

forma que a nossa cultura o faz, pelo menos em  seus elementos principais. Eventuais 

diferenças sobre essas formas de percepção, são muito  importantes para a 

adequação de ações intervencionistas, que podem ser propostas no futuro. 

 Espera-se ,que este trabalho, favoreça o ganho cultural por parte dos alunos e 

profissionais da  saúde e traga compreensão etnológica e respeito ao povo 

indígena. Almeja-se também conseguir  a aceitação da comunidade indígena à 

presença do cirurgião-dentista e acolhimento das dicas de  prevenção às doenças bucais. 

 Palavras-chave: Antropologia; Odontologia antropológica; Saúde indígena. 

 
 

    

 

  



I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE MEDICINA 
 

 

110 
 

PACIENTES SORO POSITIVO NA ODONTOLOGIA 

MARCELAMAMAMAM AQUINO LACERDAMAR; THAYS RODRIGUES DA 

SILVA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Pacientes que são portadores do vírus HIV necessitam de uma atenção redobrada do 

Cirurgião-  dentista, não apenas pelo fato de ser soro positivo, mas também, por estes 

terem um risco maior  de complicações clínicas. O vírus HIV não tem capacidade de se 

reproduzir por si próprio, por  isso, age como um parasita, invadindo as células do 

hospedeiro. Ele infecta toda e qualquer célula  do organismo que expresse em sua 

superfície o receptor CD4, tendo, porém, uma maior afinidade  pelos linfócitos T, do 

sistema imunológico. Desse modo, à medida que o vírus HIV se replica,  causa 

depleção das células T, diminuindo a resistência orgânica contra infecções. 

 Palavras-chave: Cirurgião dentista; HIV; Paciente. 
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ÁLCOOL E CÂNCER BUCAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

MECANISMOS RELACIONADOS 

URGEL LIMEIRA DA SILVA JUNIOR; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

O metabolismo do álcool aumenta a produção de radicais livres e estresse oxidativo  

resultando  em danos celulares. Muitas formas de câncer são consideradas como o 

resultado de reações entre  radicais livres e DNA, resultando em mutações que podem 

afetar negativamente o ciclo celular e  potencialmente levar a malignidade;(câncer  

bucal). A mutação genética das enzimas de  degradação do álcool pode ser responsável 

pela diferença na sensibilidade individual. A partir de  uma revisão de literatura em 

bases de dados nacionais (Scielo, Bireme e Google Acadêmico) e  utilizando os 

descritores: “Álcool” e “Câncer Bucal”, este trabalho tem como objetivo levantar o 

 número de artigos que discorrem a respeito desse assunto, e estabelecer uma 

relação entre  diferentes mecanismos da ação do álcool e a carcinogênese na cavidade 

oral (etanol, carcinoma  de células escamosas, mucosa bucal). A hipótese do 

presente trabalho é a de que o consumo de  álcool é um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer bucal.Determinadas  concentrações de álcool causam o 

aumento da permeabilidade da mucosa bucal, potencializando  a penetração de 

carcinógenos (substancias que podem causar câncer). Além disso,é responsável  por um 

aumento da proliferação epitelial, bem como pela modificação do seu processo de 

 maturação. Outras alterações, como redução da capacidade de reparo de DNA, 

distúrbios do  sistema imune e do estado nutricional podem contribuir na sua relação 

com o desenvolvimento do  câncer bucal. Através de uma análise honesta dos dados 

encontrados, espera-se promover uma  atualização sobre este tema, ressaltando a 

importância de políticas sociais que podem ser executas  de forma interdisciplinar por 

estudantes da área da saúde. 

 Palavras-chave: Etanol; Carcinoma de células escamosas; Mucosa bucal. 
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QUAIS AS CAUSAS DE ANSIEDADE FRENTE AO TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO? 

DÉBORAH IARA ALVES FELIPE; AMANDA BEATRIZ AZEVEDO ALVES; 

FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 

A ansiedade é uma experiência vivida por alguns pacientes frente  a um atendimento 

 odontológico por acreditarem que irão passar por alguma experiência traumática. 

Seu impacto  negativo afeta a realização do tratamento, dessa forma, encontrar a causa 

geradora é importante  para tentar eliminar ou amenizar tal sentimento. O objetivo 

do presente trabalho é revisar a literatura gratuita disponível (open acess), 

 buscando identificar as causas da ansiedade frente a um atendimento 

odontológico.  Metodologia: foi realizada uma pesquisa na base de dados do Scielo 

usando como palavras-  chave os termos "ansiedade" e "atendimento 

odontológico", os critérios de exclusão foram artigos publicados há mais de 3 anos ou 

que não estavam em português.  Resultados: dos 17 artigos, apenas 3 foram 

selecionados por se adequarem aos critérios  escolhidos. Os artigos mostram que 

a ansiedade é caracterizada por sentimentos de tensão,  apreensão, nervosismo e 

preocupação. Sua causa é considerada multifatorial, estando associada a  fatores 

internos do próprio paciente, o ambiente no qual ele vive e a própria situação de 

 atendimento. A ansiedade é considerada uma das maiores barreiras ao 

atendimento daqueles  pacientes que necessitam de tratamento odontológico. Seu 

impacto reflete na evasão dos  cuidados dentários, baixa autoestima e distúrbios 

psicológicos. A percepção aliada a uma melhor  comunicação entre paciente e 

profissional ajuda a contornar essa situação. Conclusão: a ansiedade frente a um 

atendimento odontológico é uma barreira que dificulta a  realização do tratamento, 

necessitando assim de uma maior cooperação do paciente juntamente  com uma 

abordagem diferenciada por parte do profissional. 

 Palavras-chave: Ansiedade; Atendimento odontológico. 
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL EM PACIENTES COM 

HEMOFILIA 

BÁRBARA ALENCAR TOMASI; MARIA ELIZA PEDROSO BRITO; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ    

 Em pacientes hemofílicos, a hemorragia bucal pode estar relacionada ao 

descuido com  a higienização bucal ou mordidas na língua. Esses fatos deveriam ser 

evitados pelo pacientes  portadores de hemofilia.   O objetivo do seguinte trabalho 

é, através de uma revisão de  literatura, verificar por que é importante que o paciente 

com hemofilia tenha uma boa saúde  bucal. Metodologia: foi realizada pesquisa 

bibliográfica nas seguintes bases de dados: Bireme,  Google Acadêmico e Scielo, 

usando os seguintes descritores: pacientes hemofílicos, odontologia,  cirurgião 

dentista. Foram utilizados como critérios de exclusão: artigos que não fossem em 

 português e artigos publicados antes do ano 2000. Resultados parciais: foram 

utilizados 8 artigos  de base para este trabalho, que afirmavam que uma boa 

higienização oral pode evitar processos  odontológicos invasivos em pacientes 

hemofílicos (o que é considerado grave nesse tipo de  paciente), exames para 

diagnóstico de hemofilia (hemograma e coagulograma). Conclusão: é de  suma 

importância uma boa higienização oral de pacientes hemofílicos para se tentar evitar 

 processos odontológicos invasivos, para que não ocorra um possível agravo na 

sua doença. 

 Palavras-chave: Hemofilia; Odontologia. 
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MULTIDISCIPLINARIDADE NO TRATAMENTO BASEADO EM 

EVIDÊNCIAS  DE PACIENTE ONCOLÓGICO COM MANIFESTAÇÕES 

ORAIS 

 FERNANDA MORAES MARQUES DE SÁ; LANYLLA NATHANY DOS SANTOS 

 GOMES; ANA PAULA  CAROLA SOUSA ; LUZILEY ABADIA PIMENTEL DOS 

 SANTOS MIRANDA ; WAGNER DE SOUZA LIMA DA LUZ , ANTÔNIO CÉSAR 

DOURADO SOUSA, FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 

 O câncer, assim como os efeitos deletérios dos tratamentos antineoplásicos 

levam ao desequilíbrio  entre o sistema imunológico e a microbiota, levando a uma 

série de alterações na cavidade bucal.  Paciente W.M.J.W, do sexo feminino, 64 

anos de idade, diagnosticada com adenocarcinoma do  intestino grau III, após 

começar seu protocolo de realização de quimioterapia, relata que começou  a 

perceber diminuição em seu fluxo salivar, acompanhado de hipersensibilidade dos 

elementos  dentais, cáries, ulcerações na mucosa, acúmulo de placa branca na língua 

e palato, sangramento  gengival acentuado que evoluiu para mobilidade dental e 

perda da sustentação de sua prótese  removível. Os autores do presente trabalho estão 

realizando o acompanhamento do caso clínico e,  de forma paralela, está sendo feito 

um levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados:  Scielo, Biblioteca 

online ITPAC-PORTO e Burimi e Google Acadêmico, utilizando os descritores  Câncer 

e Odontologia (Cancer and Dentistry), Quimioterapia (Chemoterapy) e Laserterapia 

 (Lasertherapy). Nossos resultados preliminares têm mostrado que, com o 

tratamento através da  quimioterapia associada à lasertererapia,  a paciente relatou 

melhoras significativas no desconforto  na cavidade intra-oral e articular. Enquanto 

observamos a evolução clínica do caso, procuraremos  responder a questões 

fundamentais, como: Por que é importante o acompanhamento odontológico  em 

pacientes oncológicos? Como a quimioterapia pode interferir em problemas 

odontológicos?  Como a laserterapia pode ser benéfica nestes casos? Esperou-se 

com isso obter conhecimento  para que realiza o melhor tratamento 

multidisciplinar baseado em evidências possível, a fim de  contribuir para melhorar a 

qualidade de vida da paciente, em um momento tão dramático 

 Palavras-chave: Câncer; Laserterapia; Quimioterapia . 
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GESTANTES PODEM RECEBER CUIDADOS ODONTOLÓGICOS? – 

REVISÃO DE LITERATURA 

LUCIANO DOS SANTOS BARBOSA; MAYARA PALOMMA RODRIGUES 

LEMOS; FELIPE CAMARGO MUNHOZ, ANA PAULA ALVES GONÇALVES 

LACERDA, ELYNE REGIANE DOS SANTOS GOMES    

Vários profissionais da área odontológica demonstram preocupação em desmistificar a 

crença  popular, ainda hoje bastante enraizado, de que, pacientes gestantes, não podem 

receber assistência  odontológica. Porém, ainda há renúncia por parte de alguns 

cirurgiões-dentistas em apresentar  aplicação da odontologia para gestantes, devido a 

diferenças de opiniões, possivelmente  decorrentes da abordagem deficiente da 

matéria durante a formação acadêmica, bem como por  falta de interação 

multidisciplinar. As gestantes são inseguras e acreditam que o tratamento 

 odontológico pode ser causador de anormalidades congênitas ou aborto. O 

objetivo do presente  trabalho será realizar uma revisão literária dos artigos gratuitos 

em português em bases de dados  nacionais, utilizando as palavras-chave: Gestantes 

e Odontologia. Os artigos serão analisados e  apresentados. A hipótese dos 

presentes apresentadores é a de que o conhecimento científico atual  ratifica que 

qualquer terapêutica odontológica pode ser efetivada durante a gestação, havendo um 

 consenso na literatura de que o segundo trimestre é o período de preferência para 

os tratamentos  dentários. Contudo, o atendimento requer que sejam escolhidos os 

agentes mais seguros,  restringindo a duração do tratamento e minimizando 

dosagens. Isto é essencial para uma terapia  segura. Esta apresentação tem por objetivo 

revisar a literatura com artigos gratuitos disponível  sobre o tratamento odontológico 

durante o período de gravidez, permitindo esclarecimentos para  fundamentar condutas 

clínicas em evidências científicas, o que é imprescindível para a formação  de 

profissionais aptos a prestarem atendimento individualizado às gestantes, incluindo 

ações  preventivas e curativas, para que se promova a saúde bucal da mãe e, 

consequentemente, do  bebê. 

 Palavras-chave: Comunidade e Família; Odontologia; Pacientes Gestantes. 
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BULIMIA NERVOSA E EROSÃO DENTÁRIA - REVISÃO DE ARTIGOS 

GRATUITOS 

KARLA MARIANO DA SILVA ; RENATA RAMALHO SARDINHA; FELIPE 

CAMARGO  MUNHOZ,ANA PAULA ALVES GONÇALVES LACERDA, ELYNE 

REGIANE DOS SANTOS GOMES    

Bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por períodos de compulsão 

 alimentar seguidos por comportamentos não saudáveis para perda de peso rápido 

como induzir  vômito, uso de laxantes, abuso de cafeína, uso de cocaína e/ou dietas 

inadequadas. A indução de  vômito leva ácido clorídrico que seria usado para a 

digestão de proteínas no estômago para a  cavidade bucal, diminuindo o pH da saliva 

e induzindo a erosão dentária,  que é um tipo de  desgaste que ocorre na estrutura do 

dente caracterizada pela perda progressiva de tecido,  causada pela ação de 

substâncias químicas, podendo evoluir para perda importante de estrutura  dental.     

O objetivo do seguinte trabalho é, através de uma revisão literária, responder a seguinte 

 pergunta: Qual a relação da bulimia nervosa com a erosão dentária?  

Metodologia: será realizado um levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados 

Scielo,  Bireme e Google Acadêmico, com a palavra chave “erosão dental” e “bulimia 

nervosa”. Desta  forma, pretende-se esclarecer o que os artigos discutem a respeito 

do tratamento multidisciplinar,  levando em consideração o diagnóstico e opções de 

tratamento integrado , assim como estratégias para prevenção e controle da erosão 

dental. Pretende-se encontrar  aspectos clínicos e epidemiológicos da erosão 

dental na dentição permanente, assim como  compreender a causa intrínseca de lesões 

cervicais não cariosas e propor uma situação de  importância para a saúde da 

comunidade e que relaciona o trabalho de clínicos de áreas distintas. 

 Palavras-chave: Bulimia nervosa; Erosão dental. 
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DIAGNÓSTICO DE ATEROMAS EM RADIOGRAFIAS 

PANORÂMICAS: REVISÃO DE ARTIGOS GRATUITOS 

BRUNA MICHELLY CARDOSO DE OLIVEIRA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ  

Saber analisar e diferenciar estruturas nas imagens radiográficas é uma competência 

 do cirurgião-dentista. Infelizmente ainda hoje, muitos odontólogos não 

conseguem olhar um exame  de imagem corretamente para um melhor tratamento ou 

prevenção de patologias, como o acidente  vascular cerebral , que pode ser prevenido 

por um correto diagnóstico precoce de ateromas na  artéria carótida.   O objetivo 

deste trabalho é responder a seguinte pergunta: O cirurgião- dentista sabe fazer 

um correto diagnóstico de ateromas nas radiografias panorâmicas?  Metodologia: 

será realizada uma pesquisa nas seguinte bases de dados: Scielo, PubMed e Bireme, 

 utilizando as palavras chaves: Ateroma e radiografias panorâmicas. Resultados e 

preliminares:  foram encontrados e lidos 5 artigos que tratam sobre o tema, para 

realização desse trabalho.  Estes relatam que o ateroma é uma placa de gordura 

calficificada no interior de uma artéria. A  artéria que mais é acometida é a carótida 

por ficar na região cervical. Os exames radiológicos que  o cirurgião-dentista pede, 

principalmente a panorâmica, abrange toda a esta região, por esta causa,  muita vezes o 

dentista é o primeiro profissional da área da saúde a encontrar a formação desta  placa. 

Conclusão: observarmos a necessidade de o cirurgião-dentista saber fazer uma correta 

 interpretação de imagens radiográficas panorâmicas. Podemos identificar 

ateromas calcificados  entre o osso hioide e a C3, ao saber diagnosticar tal 

imagem, o profissional poderá encaminhar o  paciente para averiguação mais 

completa e tratamento adequado para evitar um futuro acidente  vascular, podendo 

salvar vidas. 

 Palavras-chave: Ateroma; Panorâmica; Radiografia. 
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MONONUCLEOSE INFECCIOSA-UMA AMEAÇA POR TRÁS DO 

BEIJO. 

ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS; BRENNDA DA SILVA GUIMARÃES; 

BRUNA ISABELLA LOCATELLI GOLDONI; CAMILLA PEREIRA DA SILVA; 

THAYNÁ RODRIGUES DE AZEVEDO GUIMARÃES; FELIPE CAMARGO 

MUNHOZ    

A mononucleose é uma doença infecciosa que pode ser adquirida através do beijo, 

 assim como herpes labial; cárie; gengivite; hepatite B e sífilis. Afeta 

principalmente indivíduos de  15 a 25 anos. Por ser adquirida através da saliva é 

chamada “doença do beijo”.  Estudos demonstram que o vírus Epestein-Barr 

(pertencente da família do Herpes Vírus), agente  causador da doença, traz consigo 

potencial oncogênico, podendo desenvolver carcinoma de  nasofaringe. O objetivo do 

presente trabalho é responder a seguinte questão: O que é  Mononucleose Infecciosa? 

Métodos: Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados  Medline e Google 

Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: Mononucleose infecciosa 

 (Infectious Mononucleosis); Doença do beijo (Kissing Disease); Vírus 

Epestein-Barr  (Epestein-Barr Vírus). Foi utilizado como critério de exclusão artigos 

com mais de cinco anos.  Resultado: foram encontrados dez artigos, dos quais dez 

foram escolhidos para o  desenvolvimento da pesquisa. Conclusão: após estudo 

feito sobre o tema mononucleose  infecciosa, chegou-se ao entendimento do quão 

importante se faz o conhecimento dessa doença,  não somente pelos profissionais da 

área da saúde, mas sim por toda a população em geral, pois a  doença acarreta entre 

outros fatores o enfartamento dos linfonodos do pescoço e das axilas,  e também 

comprometer o fígado e o baço. O vírus prolifera e cai na corrente sanguínea 

 provocando viremia, se espalhando por todo o organismo humano onde existem 

células linfoides,  infectando Linfócitos B maduros de memória, Linfócitos T e 

Células NK.  A doença tem como  sinais clínicos, febre (pode prolongar-se por até 

quatro semanas, sendo um sinal obrigatório da  doença) com período de encubação 

de 32 a 49 dias; Fadiga; Faringite; Gânglios infartados. A  penicilina é contraindicada 

para pessoas com a doença, pois provoca exantema (erupções  cutâneas) em 90 a 

100% dos casos. 

 Palavras-chave:  Vírus Epestein-Barr; Doença do beijo; Mononucleose 

infecciosa . 
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QUAL A RELAÇÃO DA HIPERPLASIA EPITELIAL FOCAL COM 

DESCENDENTES DE ÍNDIOS BRASILEIROS? 

MARCIO JOSÉ FERNANDES FILHO; ALINE TAVARES CORADO; LEONARDO 

NATAL DA CRUZ; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

A hiperplasia epitelial focal (doença de Heck), é uma patologia benigna, rara, que 

 atinge a mucosa oral de crianças e jovens em vários locais no mundo em 

diferentes etnias, como  esquimós e/ou indígenas. Tem etiologia virótica através do 

Vírus Papiloma Humano (HPV), no  qual os subtipos 13 (em pacientes jovens e de idade 

mais avançada) e 32 (em pessoas de mais  idade) vêm a ser detectados nessas lesões. 

O objetivo do presente trabalho é responder a  seguinte questão: Qual a relação 

entre Doença de Heck e descendentes de índios brasileiros.  Metodologia: foi 

realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo e Proquest,  usando os 

seguintes descritores: Indígenas, Hiperplasia epitelial focal, Doença de Heck. Foi 

 utilizado como critério de exclusão artigos anteriores ao ano de 2005 e artigos 

em inglês.  Resultados: foram encontrados 10 (dez) artigos. Neles, identificou-se que 

a hiperplasia epitelial  focal ocorre em indígenas, no entanto,  há relatos de outros grupos 

étnicos. Em sua grande  maioria, essa  enfermidade é observada em esquimós e em 

índios norte-americanos, assim como  os das regiões central e do sul do Brasil, 

como, por exemplo, em índios Krahô-Kanela. A doença  de Heck caracterizada por 

lesões bem definidas, de forma única ou múltiplas, como nódulos ou  pápulas de 

tamanho variado (0,1 a 1 cm); não apresenta dor na maioria dos casos e se localiza 

 nas mucosas labial, lingual, gengival, jugal, e raramente na orofaringe. 

Conclusão: em relação à  presença dessa doença em certos grupos, afirma-se a 

existência de um co-fator genético e étnico.  Seu diagnóstico é feito através de biópsias 

incisional ou excisional, seguido de exame  histopatológico. O tratamento para a 

hiperplasia vai desde o acompanhamento do caso, pois a  doença regride de forma 

espontânea, até o tratamento cirúrgico; existindo alternativas de  tratamento, como 

cauterização e utilização de tratamentos tópicos, como ácido retinóico. 

 Palavras-chave:  Doença de Heck; Hiperplasia epitelial focal; Indígenas. 
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QUAIS OS CUIDADOS QUE O CIRURGIÃO DENTISTA DEVE TER 

COM PACIENTES HIPERTENSOS? 

DALILA DE PAIVA FARIA; TÁTYLA CRISTINA RAMALHO MOURA; IARA 

RAMOS RESENDE COELHO; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 A hipertensão é uma cardiopatia caracterizada pela elevação anormal da pressão 

arterial. Caso  não haja controle, o paciente pode apresentar sérias complicações. Para o 

cirurgião-dentista, é de  suma importância o conhecimento das consequências e das 

possíveis complicações que  porventura possam surgir durante o atendimento clínico 

ou, ainda, em decorrência da terapia  medicamentosa instituída. O uso de 

anti-hipertensivos pode provocar algumas complicações orais,  como a diminuição da 

secreção salivar e o aumento do tecido gengival. Além disso, o uso de  anestésicos 

locais de forma incorreta pode agravar ainda mais o quadro de hipertensão do 

 paciente. Sendo assim é , necessário o conhecimento das possíveis complicações 

locais e/ou  sistêmicas em decorrência da terapêutica medicamentosa empregada em 

indivíduos hipertensos,  para que possam intervir clinicamente de forma segura e 

eficaz nestes pacientes. Entretanto, o  objetivo do presente trabalho será realizar 

uma revisão bibliográfica a respeito do tema, usando os  descritores “hipertensão” e 

“odontologia” nas bases de dados Lilacs, Scielo, Bireme e Google  Acadêmico. 

Serão selecionados artigos em português, e divididos em categorias em  comum e 

comentados durante a apresentação. Espera-se trazer atualização bibliográfica para um 

 tema multidisciplinar de altíssima importância para a saúde de toda a 

comunidade. 

 Palavras-chave: Fatores de Risco; Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); 

Odontologia.  
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SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E ODONTOLOGIA – 

UMA REVISÃO LITERÁRIA 

CAMILA SOUSA DE MELO; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 Definir o sono não é algo simples e como não se estar consciente, não tem se 

controle do próprio   corpo. Durante o sono, a respiração diminui, essa mudança na 

respiração pode ocasionar o  aparecimento da apneia, já que o individuo exerce uma 

força respiratória para reverter esse  quadro com relatos de falta de ar por 10 segundos 

ou mais. Pacientes com apneia se queixam  com frequência de excesso de sono diurno e 

fadiga. Seu principal fator é o ronco, sabendo disso  é realizado um exame que 

monitora o sono, chamado de polissonografia que pode diagnosticar a  síndrome e 

seu grau de severidade.  Com o resultado desse exame, e passado métodos para acabar 

 com os sintomas. Outros fatores também predispõem a apneia, como sexo, peso 

e idade. O  objetivo do presente trabalho é responder a seguinte questão: Qual a 

relação da apneia do sono  com a odontologia? Métodos: Será realizada uma pesquisa 

bibliográfica nas seguintes bases de  dados: Bireme, Scielo e Google Acadêmico 

utilizando os seguintes descritores: apneia do sono,  odontologia. Resultados 

Prévios: foram encontrados 12 (doze) artigos descrevendo conceitos  básicos sobre 

apneia do sono, arquitetura do sono e o papel do cirurgião-dentista no tratamento 

 da apneia do sono. Os pacientes diagnosticados fazem acompanhamento médico 

e também com  dentista. O paciente que ronca também respira pela boca e isso, 

além de ser prejudicial por  acometer mudanças dentárias, facilita o surgimento dessa 

síndrome. O dentista apresenta um  papel importante para a recuperação do paciente 

através de cirurgia bucomaxilofacial em casos  graves e também utilizando 

dispositivos intrabucais. O cirurgião-dentista deve estar apto a se  integrar com uma 

equipe médica para total sucesso de controle dessa síndrome para no final , obter 

 um resultado positivo. 

 Palavras-chave: Apneia do sono; Odontologia. 
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 COMO O SORRISO É IMPORTANTE PARA A PERSONALIDADE DAS 

PESSOAS? 

ISABELLA NOLASCO; RAFAEL VINICIUS DA ROCHA; FELIPE CAMARGO 

MUNHOZ    

O grau de satisfação e percepção do indivíduo em relação ao seu sorriso pode 

influenciar em sua  autoestima e como ele se comporta no meio social, sendo 

importante para sua saúde psicológica,  podendo definir sua personalidade. Sendo 

assim, o objetivo do presente projeto é avaliar como a  satisfação com o próprio 

sorriso pode interferir na personalidade dos indivíduos. Serão aplicados  testes de 

personalidade internacionalmente reconhecidos em publicações científicas em pacientes 

 da clínica de diagnóstico do ITPAC-Porto Nacional, após terem assinado o 

termo de  consentimento esclarecido. Além disso, os indivíduos irão identificar o 

grau de satisfação que elas  possuem com o próprio sorriso, através de uma escala de 

0-10, com 0 indicando total insatisfação e 10 indicando total satisfação. O cirurgião-

dentista deve sempre levar em  consideração os anseios e expectativas de seus 

pacientes, obtendo assim, uma maior satisfação  pessoal quanto ao resultado estético 

final e consequente melhoria na autoestima e maior segurança  no convívio 

interpessoal. 

 Palavras-chave: Personalidade; Satisfação; Sorriso. 
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ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES USUÁRIOS DE DROGAS – 

REVISÃO DE ARTIGOS GRATUITOS 

 MARCUS VINÍCIUS MORAES; MARCELO DE LIMA PAIVA ; RAFAELA ALVES  

PEREIRA; GIOVANNA COSTA SILVEIRA ; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Drogas licitas e ilícitas como álcool, tabaco, maconha e, entre outros entorpecentes, 

 geram alterações psíquicas e fisiológicas em seus usuários. Muitas dessas 

alterações podem ser  percebidas pelo cirurgião-dentista durante a oroscopia e é 

importante identificá-los, pois podem  interferir no sucesso do tratamento. 

Objetivo: Realizar um estudo bibliográfico a respeito das  possíveis alterações bucais 

presentes em usuários de drogas. Métodos: Será realizada pesquisa  nas seguintes 

bases de dados: Scielo,Lilacs, Bireme e Google Acadêmico, usando os seguintes 

 descritores: alterações bucais; drogas; usuários. Será utilizado como critério de 

exclusão  artigos  que não sejam em português. Resultados parciais: foram 

encontrados 5 (cinco) artigos, onde  evidenciou-se que é importante que essas pessoas 

sejam acompanhadas por um cirurgião-dentista  (CD), pois estas se encontram com 

possíveis danos na cavidade oral, e com o sistema  imunológico debilitado, devido o 

uso constante de substâncias químicas. 

 Palavras-chave: Alterações bucais; Drogas; Usuários. 
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TRATAMENTO DA DOR OROFACIAL BASEADO EM EVIDÊNCIAS – 

UMA REVISÃO OPEN ACESS. 

 JOSILLEYA DAMACENA SIMÃO; RAYSSA CARVALHO MENDES ALCANFOR; 

 PATRICIA DE SOUZA E SOUSA; RAFAEL VINICIUS DA ROCHA; FELIPE 

CAMARGO MUNHOZ    

Dor Orofacial é toda dor associada a tecidos moles e mineralizados (pele, vasos 

sanguíneos,  ossos, dentes, glândulas ou músculos) da cavidade oral e da face. Na 

Odontologia podem ser de  origem odontogênica, ou estar associados às cefaleias, 

patologias neurogênicas, dores  musculoesqueléticas, dores psicogênicas, câncer, 

infecções, fenômenos autoimunes e trauma  tecidual. O objetivo deste trabalho foi 

identificar na literatura quais são as principais formas de  tratamento e quais seus reais 

efeitos no controle da Dor Orofacial. A pesquisa enfatiza a  importância do 

correto diagnóstico e da escolha adequada para cada tipo de sintomatologia , uma 

 vez que, terapias inadequadas podem causar iatrogenias, cronificação da dor, etc. 

A prática da  Odontologia Baseada em Evidências (OBE) não ampara a prescrição de 

técnicas que promovem  mudanças oclusais complexos e irreversíveis preconizando 

tratamentos não invasivos e reversíveis.  As formas de tratamento encontradas na 

literatura são diversas: educação do paciente,  automanejo, intervenção 

comportamental, utilização de fármacos, placas interoclusais, terapias  físicas, 

treinamento postural, exercícios, acupuntura, laserterapia, infiltrações articulares, toxina 

 botulínica, dentre outras. Pôde ser observado que há uma divergência entre os 

autores, tendo em  vista que enquanto alguns trabalhos afirmam melhora do paciente 

utilizando determinado tipo de  tratamento, outros  afirmam que , algumas 

condições têm caráter cíclico ou transitório, e que  os pacientes melhorariam de 

qualquer maneira. 

 Palavras-chave: Dor Orofacial; Odontologia; Tratamento. 
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      CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: AS COMPLICAÇÕES DA 

RADIOTERAPIA NA CAVIDADE ORAL 

SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO; ISNARA DOS SANTOS LOPES SOUSA 

 CEREZOLI; LEANDRO MOREIRA ARRAES; HADASSA REBECCA AZEVEDO 

SILVA; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 

 É fundamental que dentistas e médicos tenham a capacidade de diagnosticar os 

sinais das complicações do tratamento de radioterapia em pacientes com câncer na 

região de cabeça e  pescoço. A cavidade oral é um espelho do organismo, e por ser 

assim, denuncia sinais de  anormalidades. O objetivo do presente trabalho é 

responder a seguinte questão: Como os  profissionais da saúde podem contribuir 

para o diagnóstico e tratamento das complicações  relacionadas à radioterapia? Será 

realizada uma pesquisa nas seguintes bases de dados: Google  Acadêmico, Lilacs, 

Scielo, Fazendo uso dos seguintes descritores “head and neck cancer  radiotherapy 

complications”. Empregando como critério de exclusão de resultados: Artigos com 

 mais de 15 anos, artigos relacionados às complicações da radioterapia em outras 

áreas do corpo  que não seja cabeça e pescoço. Espera-se a partir das informações 

, que os acadêmicos  reconheçam a importância de um diagnóstico precoce das 

complicações advindas da radioterapia,  o que não é difícil, visto que , a maioria 

destas complicações já são conhecidas e até mesmo  esperadas. O clínico 

preparado para realizar um diagnóstico aliado a uma equipe multidisciplinar 

 contribui para a melhora da qualidade de vida do paciente, reduzindo seu 

sofrimento e  aumentando as chances de cura. 

 Palavras-chave: Câncer de Cabeça e Pescoço; Complicação Radioterapia; 

Pesquisa. 
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CONHECIMENTO SOBRE DIABETES MELLITUS DE PACIENTES DE 

HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO NACIONAL - TO 

ADEVALDO SIRIANO BARBOSA JÚNIOR; DARA YORRANA GAMA ARAÚJO; 

 KELLVIS NUNES DA SILVA; TIAGO RIBEIRO DE ALMEIDA; WYLMAH BRITO 

DOS REIS; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

 

 Pelo fato do Diabetes Mellitus (DM) ser uma doença muito delicada, avaliou-se 

alguns artigos para esclarecer sua importância e seus cuidados nas profissões de saúde, 

 embasados nos conhecimentos da Ciência Médica. Como o (MD) é uma doença 

que necessita de mudanças para toda a vida, torna-se necessário ações educativas para 

 instruir e conscientizar o diabético da importância do seu conhecimento sobre a 

 doença como parte integral do cuidado. Sendo assim , o objetivo do presente 

trabalho  será avaliar os conhecimentos adquiridos pelos diabéticos no ambulatório 

 interdisciplinar de Porto Nacional – TO , acerca de temas relativos ao DM. 

Trata-se de  um estudo descritivo na abordagem quantitativa feito através da 

utilização de um  questionário. As questões norteadoras à entrevista foram 

compostas por temas  referentes aos conhecimentos adquiridos referentes ao Diabetes 

Mellitus, terapêutica  medicamentosa, nutrição, automonitorização, atividade física e 

cuidados com o corpo. Após a formulação da atividade educativa, espera-se que 

os pacientes passem a  conhecer mais sobre sua doença, evidenciando a 

importância da educação em saúde  no controle da diabetes e obtendo melhoras, tanto 

para os profissionais como para os pacientes, trazendo novas possibilidades de 

cuidados e tratamentos. 

 Palavras-chave: Atividade Física; Conscientização; Diabetes Mellitus. 
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ESTOMATITE GANGRENOSA EM INDIVÍDUOS DESNUTRIDOS – 

UMA QUESTÃO DRAMÁTICA EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS. 

MARIANA DE OLIVEIRA VAZ; FELIPE CAMARGO MUNHOZ    

Cancrum Oris, Noma ou estomatite gangrenosa é uma doença que afeta principalmente 

crianças  desnutridas e imunodeprimidas. A doença inicia-se com uma pequena 

úlcera na mucosa bucal ou  gengival, progredindo em menos de 72h para uma placa 

gangrenosa. Afeta a arcada dentaria, o  maxilar superior e todos os tecidos moles 

da face. O objetivo do presente trabalho é responder a  seguinte questão: Qual a 

relação da desnutrição com a estomatite gangrenosa?. Para isso, será  realizada 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico, Bireme e Scielo, usando 

os  seguintes descritores, Cancrum Oris, Noma, estomatite gangrenosa e 

desnutrição.  Com sua  inflamação, a estomatite gangrenosa causa deformações 

em toda a face, começando de dentro da  cavidade oral para fora, resultando numa 

ferida profunda e perfurante. Clinicamente pode-se notar  pápula eritematosa, 

arroxeadas, endurecidas e dolorosas. A causa desta doença é desconhecida, 

 embora a desnutrição seja o favor predominante. Pessoas desidratadas e com 

deficiências de  proteínas, de vitaminas e minerais e com desequilíbrio endócrino 

alto são mais susceptíveis. Tal  doença é acometida em países subdesenvolvidos da 

África, Ásia e América do Sul. O índice de  mortalidade é altíssimo, 80% a 90% das 

pessoas não conseguem sobreviver à doença. 

 Palavras-chave: Desnutrição; Estomatite gangrenosa; Noma. 
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A importância do uso do ácido fólico para prevenção da anencefalia: 

Revisão  

RAFAELA SOARES AZEVEDO MUNDIM RIOS, BRUNA VIEIRA DIAS, IÊDA 

MARIA SILVA RIBEIRO, MAÍSA MUNIZ, PRISCILA LOPES NERI. 

A anencefalia é uma malformação congênita causada por uma neurulação anormal na 

qual não se têm a formação das pregas neurais, nem a formação do tubo neural na 

região do encéfalo1. As falhas no fechamento do tubo neural acontecem entre a terceira 

e a quarta semana de desenvolvimento embrionário2. Os defeitos da formação do tubo 

neural apresentam etiologia heterogênea, sendo considerada uma herança multifatorial2 

em que se enquadram fatores genéticos, ambientais e socioeconômicos1,2,3. Presume-

se que a causa mais freqüente seja a deficiência de ácido fólico4,5. Objetivo: O objetivo 

dessa revisão é mostrar a importância do uso do ácido fólico para prevenir a 

anencefalia. Metodologia: Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento 

bibliográfico em bases de dados como: PubMed, Lilacs (Literatura Latino-Americana 

em Ciências de Saúde) e Scielo. Todos os registros de artigos e periódicos publicados 

entre 2007 e 2014, que continham o assunto foram identificados, armazenados e 

tratados. Resultados e discussão: o nível socioeconômico, a idade, as consultas, os 

profissionais e o planejamento da gravidez são fatores importantes que determinam o 

uso do ácido fólico durante a gestação1,6. O ácido fólico é uma vitamina do complexo 

B que tem um papel fundamental na multiplicação celular, tornando-se necessário para 

desenvolvimento embrionário. O folato aumenta o número de eritrócitos, faz o 

alargamento do útero e ajuda no crescimento da placenta e do feto, sendo um requisito 

para o crescimento normal do embrião1,6. Conclusão: a partir dessa revisão sistemática 

observou-se que a anencefalia é um defeito de formação do tubo neural e que apresenta 

etiologia heterogênea, em que se enquadram fatores genéticos, ambientais e 

socioeconômicos. O uso do ácido fólico torna-se indispensável, juntamente com o 

acompanhamento pré-natal. Para prevenir esse defeito o uso do ácido fólico deve ser 

iniciado antes mesmo de a mulher engravidar, no período periconcepcional. 

Palavras-chave: Ácido Fólico; Anencefalia; Tubo Neural. 
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ADESÃO DAS MULHERES RESIDENTES NA CIDADE DE PORTO 

NACIONAL – TO AO EXAME PREVENTIVO DE COLPOCITOLOGIA 

ONCÓTICA PELA TÉCNICA DO PAPANICOLAU.  

 NAYARA DE COSTA ANDRADE; LUCIANA HAHMANN; TAILLINY REIS DE 

JESUS; FELIPE CAMARGO MUNHOZ.  

A colpocitologia oncótica constituiu grande avanço no controle do carcinoma da cérvice 

uterina. O método atualmente, representa importante forma de rastreamento deste tipo 

de neoplasia. Observa-se significativa diminuição da mortalidade por câncer do colo do 

útero nos países onde sua implementação foi ampla, mas apesar da metodologia para o 

seu rastreamento ser de fácil acesso, baixo custo e fácil execução, ainda representa a 

segunda maior estimativa de incidência de neoplasia maligna na população feminina 

brasileira. Objetivos: verificar a incidência com que as mulheres procuram os serviços 

públicos de saúde para realização dos exames; discutir os possíveis fatores de adesão ou 

não adesão aos exames; verificar o nível de conhecimento das mulheres sobre os 

exames e sua importância na prevenção do câncer de colo de útero. Metodologia: serão 

aplicados questionários fechados em um numero de 60 mulheres nas Unidades Básicas 

de Saúde da cidade de Porto Nacional- TO. Resultados esperados: induz-se que um 

número considerável de mulheres deixam de realizar os exames preventivos de colo 

uterino por falta de informações concisas sobre a importância destes.  

Palavras-chave: Prevenção; Informação; Câncer de colo de útero. 
 


