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A AUSÊNCIA DE ATIVIDADES FÍSICAS E SUA INFLUÊNCIA NO 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

MENESES, Abelle Mariana Pimentel1*; LIMA, Clarice Sousa1; DE SOUSA, Ana Lívia Mascarenha1; 
MOREIRA, Bruna Vital Pereira1; SILVA, Gilberto Portela2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: abellemari@hotmail.com. 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

Ao longo dos anos, observou-se o crescimento de inúmeros problemas psicológicos, dentre 
esses, encontra-se a depressão. Dessa forma, é notório a existência de duas perspectivas de 
estudo voltado para esse transtorno mental, o primeiro caracteriza-se como biológico, voltado 
para questões genéticas ou alterações em determinadas áreas do cérebro, e o segundo 
caracteriza-se como a questão social e psicológica, no qual fatores externos bem como outros 
casos clínicos, como esquizofrenia, alcoolismo, transtorno pós-traumático, dentre outros, 
podem promover estedistúrbio. Diante disso, tratamentos medicamentosos sempre tiveram 
grande destaque, porém, atualmente, a busca por terapêuticas não farmacológicas 
apresentam um crescente aumento, seja pelo fato de não provocar nenhum dano como 
também promover a melhoria na qualidade de vida do indivíduo, tendo em vista os seus 
inúmeros benefícios, sejam cardiorrespiratórios, quanto ao sistema nervoso, capacidade física 
e psicológica. Tendo em vista os inúmeros casos de depressão e da ausência de atividades 
relatados pela equipe de saúde, buscamos entender este vínculo. Nesse contexto, o objetivo 
do estudo é analisar e apresentar a relação da atividade física com problemas psicológicos, 
destacando a depressão. Desse modo, por meio de uma pesquisa de caráter exploratório-
descritivo com abordagem qualitativa, visto que se acredita que assim será o modo mais viável 
de chegar ao resultado esperado, busca-se entender tais questões levantadas. Por fim, 
considera-se que, com base nos frutos obtidos desse trabalho, os órgãos responsáveis pela 
administração dos atos da saúde possam buscar extrair pontos voltados ao que foi 
mencionado anteriormente com o intuito de melhorar a saúde na comunidade, para que assim, 
os habitantes possam ter a possibilidade de uma maior e melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave/Descritores: Depression. Motor activity. Depressão. Atividade motora. 

 

 

 

 

mailto:abellemari@hotmail.com
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DA ESCABIOSE COMO RESULTADO DA 

ESCASSEZ DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
PORTELA, Davi de Aguiar1*; SOARES, Francisca Nayra Patrícia Vieira1; NEVES, Ana Lia 

Silva1; FUENTES, Hariel Bringel1; VAL, Hendrix Marçal Carvalho1; BOTÊLHO, Iara Beatriz de 
Carvalho1; SILVA, Gilberto Portela2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: davi19aguiar@gmail.com.  

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

A escabiose, popularmente conhecida como sarna, é uma ectoparasitose causada por uma reação 

alérgica aos produtos metabolizados pelo ácaro Sarcoptes scabiei var hominis. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) considera essa enfermidade como uma doença tropical negligenciada, a qual está 

associada a populações que são desprovidas de condições de higienização adequado, em sua maioria, 

a ausência de saneamento básico em suas residências. Estima-se que o contato físico interpessoal é 

a única forma de transmissão da escabiose, sendo que a transmissão por fômites pode acontecer 

raramente. As lesões cutâneas com prurido são a principal característica presente nos indivíduos 

infectados por esse ácaro, o qual pode ser principalmente encontrado em regiões do corpo como as 

axilas, a cintura, os genitais e os espaços interdigitais das mãos. A realidade dos portadores da 

escabiose é de extrema relevância para entender como deve ocorrer sua profilaxia, pois algumas 

determinantes sociais são fatores de risco para essa enfermidade. Em geral, a educação em saúde 

associada à garantia de um saneamento básico adequado e ao tratamento em massa com 

medicamentos específicos constituem ações muito eficazes para o combate a essa doença, tão 

negligenciada em populações vulneráveis economicamente. Em virtude desses fatores, essa pesquisa 

tem o objetivo de avaliar as relações entre a prevalência da escabiose em populações cujo saneamento 

básico não é garantido no local em que vivem, levando em consideração as suas características 

sociodemográficas e econômicas, assim como a ausência de uma educação sanitária vigente. A 

avaliação utiliza-se de uma abordagem inteiramente qualitativa e será realizada por meio de um 

questionário que associará as determinantes sociais de uma população com a presença de infecção 

por escabiose em algum momento de suas vidas. Nossos resultados poderão indicar quais os fatores 

de risco são mais prevalentes para a presença da escabiose na realidade dos participantes do estudo, 

levando em consideração como a falta de saneamento básico pode intensificar a proliferação dessa 

doença, assim como qual tratamento deve atuar para melhorar a qualidade de vida da população de 

áreas afetadas.  

 

Palavras-chave/Descritores: Ectoparasitoses. Sarna. Tratamento. 
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ANÁLISE DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DA COVID-19. 

 

LIMA, Cynthia Cardozo1*¸SILVA,Fernando José De Morais1, BRITO, Lairce Cristina 

Ribeiro1,BEZERRA, Marla Bruniele Silva1, COSTA, Thayna Peres1,SILVA.Gilberto Portela2,ARAÚJO, 

Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: cyslimma@gmail.com 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

A pandemia da Covid-19 causada por um novo tipo de Coronavírus (Sars- Cov-2), surgido na 
cidade chinesa de Wuhan em 2019,transformou a vida da população mundial e é considerado 
um dos maiores desafios para a comunidade global neste século. A ameaça de um vírus 
desconhecido associado as medidas tomadas com o intuito de conter a propagação da 
doença, afetam a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, é provável que 
muitos países experimentem uma 'onda' de transtornos mentais relacionados a COVID-19 
como resultado do aumento de fatores de risco ligados à pandemia, como isolamento social; 
desemprego; habitação; renda; estresse; trauma relacionado ao trabalho; tristeza ; perda de 
familiares e ao período extenso da quarentena. Sendo assim, , o objetivo desse estudo foi 
avaliar o impacto  da Covid-19 na saúde mental da população sintetizando evidências 
crescentes sobre as respostas psicológicas à doença nos indivíduos em geral. A investigação 
das condições de saúde será realizada pela aplicação de um questionário cuja a amostra será 
constituída por pessoas que passaram pela quarentena, isolamento e distanciamento social 
no cenário da pandemia da Covid-19, em todas as idades, e que assinarem o Termo de 
consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nossos resultados poderão identificar os principais 
fatores de risco para o adoecimento mental dos indivíduos diante de uma pandemia, auxiliando 
as nações na prevenção da ocorrência de novos casos de transtornos mentais, bem como no 
fortalecimento de respostas em saúde mental para apoiar pessoas que se tornam mentalmente 
doentes. 

Palavras Chaves: Covid-19, Transtornos Mentais, Ansiedade e Depressão 
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CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ACOMETEM 

PACIENTES ACAMADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

ROCHA, Thaiz Helena Lopes¹*; SERPA, Priscila Gomes Silva¹*; BRITO, Rayanne Texeira¹*; FILHO, 

Roque Lages Furtado¹*; MELO, Tércio Emanuel Oliveira¹*; LIMA, Thais Machado¹*; RIBEIRO, Victoria 

Regia Ferreira da Silva¹*; SILVA, Gilberto Portela²; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autores correspondentes: e-mail: thaiz.lopes@hotmail.com; priscilagomess91@outlook.com; 

rayannetb@gmail.com; roquelages123@hotmail.com; terciomelo25@hotmail.com; 

tmlima2000@gmail.com; victoria.regia17@outlook.com. 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

O paciente acamado no domicílio ou com restrição de mobilidade pode gerar graves problemas e, em 

muitas situações, ter sua saúde prejudicada ao desencadear doenças como a lesão por pressão (LPP), 

Trombose Venosa Profunda (TVP), depressão, entre outras. Em suma, são doenças com altas taxas 

entre pacientes acamados. O grupo de risco é formado por pacientes inconscientes ou imobilizados, 

portadores de continências, diabetes, hipertensão, deficiência nutricionais e outras. Em alguns casos 

pode desencadear a LPP o que pode influenciar no físico e psíquico do paciente. Diante desse cenário, 

buscou-se compreender as doenças que afetam pacientes acamados para obter alternativas para a 

prevenção ativa dessas patologias. A pesquisa tem por objetivo apontar e caracterizar as principais 

doenças que acometem pacientes acamados e descrever as dificuldades de tratamento. Será aplicado 

um questionário sociodemográfico, com agendamento e autorização prévios, para que os participantes 

relatem dados sobre sua saúde, estilo de vida, patologias que surgiram após o tratamento domiciliar e 

as formas de tratamento no território 12, do bairro Piauí, em Parnaíba no estado do Piauí. A pesquisa 

tem caráter quantitativo e qualitativo, o que resulta na análise numérica e na interpretação do fenômeno. 

O procedimento busca analisar o tema e observar os fatores que influenciam nesses aspectos. Com a 

pesquisa, pretende-se entender sobre as principais patologias que acometem os pacientes acamados 

para, assim, facilitar o diagnóstico dessas condições, tornar os tratamentos mais eficazes, enfatizar a 

necessidade de uma maior valorização do incentivo à saúde e garantir uma melhor qualidade de vida 

para os indivíduos. 

 

Palavras-Chave/Descritores: Acamados. Doenças. Prevenção. 

 

mailto:thaiz.lopes@hotmail.com
mailto:priscilagomess91@outlook.com
mailto:rayannetb@gmail.com
mailto:roquelages123@hotmail.com
mailto:terciomelo25@hotmail.com
mailto:tmlima2000@gmail.com
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DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS EQUIPES DE APS EM 

PROPORCIONAR ACESSO INTEGRAL À SAÚDE EM TERRITÓRIOS 

VIOLENTOS 

 

CARVALHO, Lethicia Medeiros Soares¹; CASTRO, Lysbela Torres Ferreira de¹; BARROS, 
Maresa Coelho¹; BERTOLDO, Maria Luiza da Silva¹; MEDEIROS, Sheila Raiza Araujo¹; 

SILVA, Gilberto Portela²; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes². 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. 

IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA. 

 

lethiciamsc@gmail.com; castrolysbela@gmail.com; maresabarros@outlook.com; 
ml.bertoldo@outlook.com; raizaa.medeiros@gmail.com 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

A violência é definida como um problema de saúde pública, visto que esta gera grande impacto 
na saúde mental e física. Este trabalho tem o intuito de conhecer as dificuldades sofridas pelos 
profissionais de saúde ao trabalharem em um território violento, uma vez que, deparam-se 
regularmente com a necessidade de lidar com a violência urbana no local de trabalho. O setor 
da saúde, outros setores da sociedade e a população juntam-se quando se trata da violência 
e problemas de saúde pública. Este artigo tem como propósito entender como a violência 
doméstica compromete a saúde mental do paciente, consequentemente, quais os 
comportamentos regulares dos profissionais de saúde ao se depararem com essas situações, 
entender as dificuldades em prestar atenção à saúde a grupos de dependentes químicos e 
entender de que forma o desenvolvimento da criança é prejudicado por viver em um meio 
violento. O trabalho será produzido baseado em artigos científicos e estes serão retirados de 
bases de dados como LILACS, Scielo e PubMed. É esperável que a equipe de profissionais 
de saúde saiba lidar com a realidade desses territórios violentos e consiga gradualmente 
alterá-la para que assim possa prestar acesso à saúde de maneira integral a população 
daquele lugar e tendo conhecimento das dificuldades sofridas por esses profissionais, diminuir 
a violência por meio de educação e informação em saúde para assim oferecer saúde 
integralmente. 

 

Palavras-chave: Violência, saúde pública, saúde mental, violência doméstica, violência 
urbana. 

 

 

 

mailto:Lethiciamsc@gmail.com
mailto:Castrolysbela@gmail.com
mailto:Maresabarros@outlook.com
mailto:ml.bertoldo@outlook.com
mailto:raizaa.medeiros@gmail.com
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EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA COMUNITÁRIO NA 

REDUÇÃO DE CASOS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 
CARVALHO NETO, Pedro Oliveira1*¸ PEREIRA, Ana Karla Galeno1, REZENDE, Graziele Vidal1, 
CUSTÓDIO, Bianca Gabrielle Ribeiro1, GALENO, Jefferson de Araújo1. SILVA, Gilberto Portela2, 

ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 
 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: c.pedrooliveira@gmail.com .  
 

EIXO: Comunicação de pesquisa 
 
A hipertensão arterial entra no grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que constituem 
um problema de saúde em uma grande quantidade de países, entre eles o Brasil, no qual essas 
doenças são responsáveis por um número elevado de mortes antes dos 70 anos de idade e pela perda 
de qualidade de vida. Nesse sentido, esse problema pode gerar incapacidades e alto grau de limitação 
das pessoas afetadas, tanto em suas atividades de trabalho, quanto em seu lazer. A farmacoterapia 
ainda é a principal via de combate às DCNT, prática essa que gera altos custos governamentais para 
sustentar essa perspectiva medicamentosa. No entanto, mudanças no estilo de vida já se revelam 
como uma alternativa significativamente efetiva no risco de desenvolvimento dessas doenças crônicas. 
Hábitos como, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar fatores de risco 
(cigarro e uso abusivo de álcool) demonstram efeitos positivos nesse combate. O objetivo desse estudo 
foi sintetizar as abordagens que levam a melhora da qualidade de vida do indivíduo com hipertensão 
arterial sistêmica através de atividades físicas, dentre outros hábitos saudáveis. Para a construção 
desse estudo observacional, será feito uma revisão sistemática da literatura científica dos últimos 5 
anos, contidos nas bases de dados eletrônicas SCIELO, BVS, MEDLINE e PUBMED. Para fazer a  
pesquisa será utilizado os operadores booleanos AND, OR e NOT, tendo como base os descritores 
selecionados no DeCS. Tendo em vista o crescente número de pacientes hipertensos, é imprescindível 
levar até essas pessoas, portadoras de hipertensão arterial sistêmica e demais doenças crônicas, o 
benefício da atividade física para regular a saúde aliando a uma possível redução da ingestão 
medicamentosa nesses indivíduos baseado nas evidências científicas já existentes. 
 
Palavras-chave/ Descritores: Atividade física. Hipertensão. Fatores de risco. Estilo de vida. Doenças 
não Transmissíveis. 
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FATORES DE RISCO PARA CANDIDÍASE VULVOVAGINAL EM MULHERES 

DE UM TERRITÓRIO DA CIDADE DE PARNAÍBA - PI 

 

DE ARAÚJO, Larruama Soares Figueiredo1*; FERREIRA, Jéssica de Lima Rego1; CASTRO, 

Larissa Nunes1; COSTA, Laysla de Araújo1; CORTONESI, Leandro Masuda1¸ SILVA, 

Gilberto Portela2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

larru_pp@hotmail.com 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

A Candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção da vulva e da vagina, ocasionada pelas 

diversas espécies de Candida, os quais são fungos comensais das mucosas da vagina e do 

trato digestivo, que sob determinadas condições de alteração do ambiente vaginal, podem 

tornar-se patogênicos. É um dos principais problemas ginecológicos, sendo uma das causas 

mais comuns de infecção genital em mulheres em idade reprodutiva. Estima-se que 

mundialmente cerca de 75% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de CVV no 

decorrer da vida. Não existe consenso entre os principais fatores de predisposição para a CVV, 

no entanto, o ínfimo conhecimento das mulheres acerca desta infecção e fatores geográficos 

são considerados. Diante disso, o objetivo do estudo será identificar os principais fatores de 

risco para candidíase vulvovaginal em mulheres de um território da cidade de Parnaíba – PI. 

Será realizado um estudo analítico, de caráter transversal, com abordagem quantitativa com 

as mulheres atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de um território do município de 

Parnaíba – Piauí, por meio de questionário elaborado especificamente para a pesquisa e que 

contemplará dados sóciodemográficos e clínicos relacionado aos hábitos das participantes 

como o uso de contraceptivos, espermicida, preservativos, higiene íntima, tipos de roupas e 

práticas sexuais. Nossos resultados poderão apontar quais os fatores de risco mais 

prevalentes no território e assim, orientar a população sobre a adoção de medidas preventivas 

para a CVV possibilitando melhor qualidade de vida para as mulheres. 

 

Palavras-chave/ Descritores: Candidíase Vulvovaginal. Vulvovaginite. Fatores de risco.  
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FATORES RELACIONADOS AO USO DE DROGAS ILÍCITAS E A TAXA DE 

INFECÇÃO POR HIV NA UBS SAMARITANO 

 

SOUSA JÚNIOR, Vanderlei José de1*¸ BARROS, Maria Seiane Farias1, DO VALE, Rayssa Maria 

Oliveira1, SANTOS, Beatriz Cristine de Oliveira1, FREITAS FILHO, Ronaldo Lisboa de 1, MOURA, 

Augusto Oliveira1. SILVA, Gilberto Portela2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*wjunior91@gmail.com  

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

O HIV/AIDS surgiu na década de 1980 e constitui-se como um problema de saúde pública que 
afeta todos os setores sociais sem distinção. Visto isso, o consumo de álcool e as drogas 
ilícitas evidenciam-se como determinantes para a infecção por HIV, já que facilitam a 
ocorrência de comportamentos sexuais de risco. Esses fatores, aliados aos contextos de 
vulnerabilidade vivenciados, principalmente, pelos usuários de drogas, como a baixa idade da 
iniciação sexual, a falta de informação acerca da possibilidade de contaminação, o não uso de 
preservativos, parceiros promíscuos, e a submissão a situações de violência (estupro), 
contribuem para a contaminação pelo HIV. Além disso, essa parcela da população possui 
maior resistência às formas de prevenção e de tratamento da infecção. Assim, o objetivo geral 
do estudo foi caracterizar como as drogas ilícitas facilitam a disseminação do HIV. A pesquisa 
será descritiva e transversal, observando-se a existência de fatores relacionados ao uso de 
drogas ilícitas e a taxa de infecção por HIV na UBS Samaritano, na cidade de Parnaíba – PI. 
Será desenvolvida a partir do levantamento de informações pela aplicação de questionários a 
profissionais e membros da comunidade, bem como da análise de fichas cadastrais da referida 
UBS, assim como também será feita a busca de informações nas plataformas do DATASUS e 
do IBGE. Serão eleitos descritores na Biblioteca Virtual em Saúde (DeCS), posteriormente 
aliados aos operadores booleanos e utilizados em buscas nas bases de dados eletrônicas: 
SciELO, PubMed, MEDLINE, Bireme e LILACS, selecionando-se materiais publicados entre 
os anos de 2015 e 2020. Nesse sentido, a pesquisa terá importante papel de dar visibilidade 
a um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como será fundamental para a 
futura implantação de novas práticas preventivas, como a aplicação de testes sorológicos para 
detecção de infecção recente, os quais aumentam a eficácia da contenção de epidemias de 
HIV/Aids. Por fim, espera-se que os resultados possam indicar como as drogas ilícitas podem 
influenciar na contaminação por HIV, bem como verificar quais fatores contribuem para a 
disseminação da AIDS entre os usuários de drogas ilícitas, além de identificar sua incidência 
no território da UBS Samaritano 
 
Palavras-chave/ Descritores: Infecções por HIV. HIV. Drogas ilícitas. Incidência. 
Epidemiologia. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONFLITOS E OBSTÁCULOS 
ENFRENTADOS PELAS GESTANTES 

 
MEDEIROS, Amanda1¸ ALMEIDA, Antonio1, CARVALHO, Bárbara1, ANDRÉ, Karoline1, RODRIGUES, 

Mário1, NOGUEIRA, Mariana1.  
SILVA, Gilberto Portela2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

amandamedeiros1@icloud.com,   

 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 

Uma complicada rede de fatores faculta à gravidez na adolescência um grau elevado de risco para a 

mãe e para a criança, especialmente as de classes de baixa renda. As consequências perversas de 

uma gravidez na adolescência se fazem sentir tanto na morbidade/mortalidade de mãe e bebê quanto 

nos impactos econômico, educacional-escolar e social. Agir educacionalmente é uma forma de 

enfrentar esse problema. Porém, ações educacionais que enfatizam a abordagem apenas biológica do 

planejamento familiar não têm sido eficazes se considerarmos as estatísticas referentes à saúde 

reprodutiva das adolescentes. Para que ações possam efetivamente contribuir para o enfrentamento 

desses obstáculos durante a gravidez é de suma importância que o apoio familiar seja efetivo durante 

esse processo. O principal objetivo dessa pesquisa é demonstrar e sensibilizar a sociedade sobre as 

consequências biopsicossociais enfrentadas pelas adolescentes durante a gravidez. Trata-se de uma 

investigação conduzida a partir da revisão crítica da literatura disponível e todos os artigos serão  

encontrados através das bases de dados SCIELO, PUBMED E LILACS. A partir desse estudo espera-

se sensibilizar  adolescentes e familiares sobre a importância de todo apoio familiar durante esse 

processo. 

 

Palavras-chave/ Descritores: Gravidez na adolescência. Consequências. 
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INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

André Augusto Guerra Gomes1*, Murilo Rodrigues da Silva1, Tereza Cristina de Carvalho Souza 

Garcês1, Antonione Santos Bezerra Pinto1, Sonia Maria Oliveira de Andrade2, Ana Rachel Oliveira de 

Andrade1. 

1 Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba-PI. * E-mail: 
andre_auggusto@hotmail.com 

2 Faculdade de Medicina- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FAMED/UFMS) 
 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 

Realizar através de uma revisão sistemática da literatura uma análise das Infecções relacionadas a 

assistência em pacientes de Unidades de Terapia Intensiva no Brasil, a fim de traçar um perfil 

epidemiológico. Trata-se de uma revisão de literatura. A busca foi realizada na base de dados Portal 

Regional Brasileiro da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), compreendendo período de janeiro de 2010 

a dezembro de 2019, com os descritores em saúde (DeCS) “Unidade de Terapia Intensiva” e “infecção 

hospitalar”, no Brasil, em todas as línguas. Os artigos que se enquadram nos critérios de exclusão são 

aqueles que não apresentavam o tema principal, estavam duplicados ou não possuíam acesso livre. 

Dos 32 artigos selecionados, 84.4% foram publicados em periódicos nacionais. Dentre eles, 68.7% 

relataram ter mais indivíduos do sexo masculino, além de uma faixa etária de recém-nascido há 94 

anos. Os microorganismos mais presentes foram:  Estafilococos coagulase-negativa, Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus. Dessa forma, fica evidente que o controle da infecção em 

hospitais possui um caráter prioritário, com a atuação sobre os fatores modificáveis e preventivos. Além 

disso, programas de controle, prevenção e reconhecimento das infecções precisam ser reforçados e 

garantir uma qualidade de atendimento. 

Palavras-chave/Descritores: Unidade de Terapia Intensiva, infecção hospitalar, Brasil. 
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MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL E NORDESTE BRASILEIRO: 

CAUSAS E PREVENÇÕES. 

 

MELO, Nayara Sangreman Aldeman 1*¸ FEITOSA, David Luiz Duarte 1, FILHO, Carlos 

Alexandre Ponte Neves 1, OLIVEIRA, Ana Christina Araripe Moraes Souza 1, CORREA, Lara 

Fogliatto Brandao 1 , CARVALHO, Geovanna Thais de Oliveira1 . SILVA, Gilberto Portela2, 

ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2, 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 

O presente trabalho, trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura no qual se relata sobre 

a mortalidade infantil e suas principais causas. Os objetivos podem ser divididos de duas 

formas, sendo apresentado como objetivo geral ou específico. Tendo como objetivo geral: 

Pesquisar na literatura as causas da mortalidade infantil no Brasil e no Nordeste. Objetivos 

específicos: Descrever as principais causas da mortalidade infantil no Brasil: nascimento 

prematuro, baixo peso, desnutrição materna durante a gestação e baixa cobertura vacinal e 

descrever as principais causas de mortalidade infantil no Nordeste. Os dados foram extraídos 

a partir da leitura de artigos científicos, de periódicos nacionais e internacionais, pesquisados 

nas bases de dados Pubmed, Portal Regional da BVS e SciElo. As palavras chaves que foram 

usadas para localizar os artigos foram: mortalidade infantil e o operador Booleano usado foi: 

And. Foram incluídos artigos publicados nos idiomas inglês e português, nos anos de 2025 à 

2020, dos tipos observacional, transversal, longitudinal relato de caso é revisão de literatura, 

além de trabalhos clássicos de importância histórica para discussão do assunto. A taxa de 

mortalidade fetal (TMF) é calculada através do número total de óbitos fetais/número de 

nascimentos totais. O principal objetivo do projeto a ser apresentado é ter ciência das causas 

de mortalidade infantil no Brasil, pois se faz necessário o conhecimento a respeito desse 

assunto, por muitas vezes se tratar de uma causa simples e evitável. Conhecer as mais 

frequentes causas da mortalidade infantil é de suma importância, pois os números continuam 

aumentando, com isso, tem-se um gráfico crescente no Brasil e no Nordeste brasileiro o que 

torna viável e possível a implantação de ações preventivas e de aconselhamento social. No 

Brasil a TMF também teve redução. Contudo, quando foram analisados usuários dos SUS, 

ficou clara a maior mortalidade fetal nos grupos menos favorecidos.  

 

Palavras-chaves/Descritores: mortalidade infantil, Brasil, Nordeste, Causas.  
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O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA VIDA DE PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS: HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

 

NETO, João Maria Basto Correia¹¸ CAJADO, Karine Costa1, SILVA, Mariane Costa1, FURTADO, 

Renata Lima Lages, FAGUNDES, Rebeca Meireles Melo1. SILVA, Gilberto Portela2, ARAÚJO, Thiago 

de Souza Lopes2. 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

João Maria Basto Correia Neto: joaoneto071015@hotmail.com  

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um dos maiores problemas de 
saúde pública no Brasil e no mundo, destacando entre elas a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 
diabetes mellitus (DM) tipo dois, que são corresponsáveis pelas principais causas de mortalidade e 
hospitalização no país. O comportamento sedentário desempenha um papel muito importante na 
patologia dessas doenças, na expectativa de vida e na qualidade de vida dessas pessoas portadoras 
de DCNT como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus tipo dois. O objetivo principal do 
presente trabalho é analisar a importância da atividade física e seus impactos na vida de portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo dois. 
Já os objetivos secundários será descrever como ocorre a melhora na qualidade de vida e nos sintomas 
da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo dois com a atividade física, explicar como a 
correta prática de atividade física pode impedir o aparecimento da hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus tipo dois e conscientizar a população e em específico os portadores de hipertensão 
arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo dois como a atividade física pode melhorar suas vidas. O 
presente estudo visa transparecer para a população como a atividade física pode contribuir para a 
saúde das pessoas, mesmo aquelas que não possuem alguma doença ou para as que possuem como 
a hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus tipo dois. Também direcionar essas pessoas para 
uma vida saudável com uma melhora em sua qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
de caráter analítico com abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada no período de setembro a 
dezembro de 2020, em turno matutino e vespertino. Terá como critérios de inclusão, artigos publicados 
nos anos de 2015 a 2020 e textos completos e como critérios de exclusão artigos publicados antes de 
2015 e textos incompletos. A coleta de dados ocorrerá mediante a pesquisa de artigos científicos nas 
bases de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), 
Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) e PubMed. Será utilizado o operador booleano AND e os 
descritores Diabetes, Hipertensão e Atividade física. Esperamos encontrar na literatura provas que de 
fato a atividade física pode ajudar na prevenção e no tratamento das DCNT citadas, e por meio desses 
achados conscientizar a população de tal importância da prática de atividades físicas, principalmente 
aqueles que possuem hipertensão ou diabetes mellitus tipo dois. 

 
Palavras-chave/ Descritores: Hipertensão. Diabetes. Atividade Física. Sedentarismo. 
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ORIENTAÇÕES MÉDICAS PARA PACIENTES COM DEPRESSÃO PÓS-

PARTO 

 

José Joaquim Sampaio Junior¹, Laís Porto Assunção Couto¹, Luís Henrique Magalhães 

Dos Santos¹ , Marco André Bomfim Portela¹, Maria Teresa Alves Mendes¹ 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 

A gravidez é um período especial na vida de uma mulher, todavia ela pode causar uma série de 

apreensões a cerca dessa nova fase da vida. Durante esse período as mulheres passam ainda por 

mudanças físicas e hormonais, que podem causar alterações de humor e problemas de autoimagem. 

A depressão pós-parto está relacionada às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez, 

e influencia negativamente o vínculo mãe e filho, portanto merece atenção especial dos profissionais 

de saúde. Analisar na literatura as evidências cientificas existentes a cerca das orientações médicas 

para pacientes com depressão pós-parto. O presente projeto irá dar base para uma pesquisa 

bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. Para a localização dos estudos será utilizado 

descritores indexados no Medical Subject Headings (MESH), Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e nos títulos EBSCO. Será consultadas as bases de dados PubMed, BIREME e EBSCOhost. 

Os critérios de inclusão serão estudos disponíveis em sua totalidade, publicados nos últimos cinco 

anos, de 2015 até 2020, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. Serão excluídos da busca inicial 

capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e 

outras formas de publicação que não artigos científicos completos. 

 

Palavras-Chaves/Descritores: Depressão Pós-Parto; Orientação; Assistência à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

PANORAMA GERAL DA ATENÇÃO AO PACIENTE COM HIPERTENSÃO E 

DIABETES EM UMA COMUNIDADE DE PARNAÍBA 

 

FARIAS, Daniele Rodrigues1, BARBOSA, Débora Regina Marques1, BASTIANE, Emanuelle 

Gomes da Silva1, GONÇALVES, Francisca Gabriele Area1, LOPES, Thiago de Souza2 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

@ddebora.regina@gmail.com 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

As mudanças sociais, epidêmicas e demográficas ocorridas nos últimos anos em todos os 
países do mundo contribuíram para o aumento vertiginoso do número de casos novos de 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DMII) e hipertensão arterial na população. Assim, o objetivo do estudo 
será descrever as características epidemiológicas do paciente com hipertensão e diabetes na 
comunidade Alto Santa Maria e a percepção dos funcionários de saúde sobre os desafios e 
perspectivas no cuidado dos pacientes com hipertensão e diabetes. Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo quali-quantitativo que será realizado a partir do levantamento de 
questionários e formulários direcionados a população alvo e a equipe de saúde da região 
adstrita. As tabelas e gráficos serão elaborados através do Excel software Microsoft Office 
2019 e Tabwin 4,15. As bases populacionais necessárias para os cálculos desta pesquisa 
serão obtidas por meio de censos e projeções demográficas do IBGE para os anos 
considerados neste estudo. Tendo em vista a magnitude das doenças como importante 
problema de saúde pública e sua elevada prevalência no Município de Parnaíba, torna-se 
imprescindível o conhecimento de suas características epidemiológicas e espaciais, assim 
como a mensuração dos fatores que interferem em sua evolução temporal e tratamento. Essas 
informações permitirão a melhor mobilização de recursos, a gestão estratégica, o diagnóstico 
baseado em evidências e a elaboração de políticas de intervenção e controle de doenças 
crônicas como a diabetes e a hipertensão. 

Palavras-chave/ Descritores:Hipertensão. Diabetes Mellitus. Epidemiologia.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI NO ANO DE 2019 

 

VILANOVA, Juliana de Castro1*; BRITO, Polianna Fontenele1; BEZERRA, Éricles de Brito1; 

LIMA JÚNIOR, Francisco Jucier de1; RÊGO, Cassio de Salgado¹; ALMEIDA, Francisca 

Cadidja Ribeiro de¹; SILVA, Gilberto Portela2;ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: julianavilanova@terra.com.br  

 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 
A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium 
tuberculosis (MT), a qual é disseminada predominantemente pelas vias aéreas e possui uma 
evolução crônica, que compromete em especial os pulmões. No mundo todo, a TB configura-
se como a nona causa de morte e a primeira por doença infecciosa. Assim, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), através da Assembleia Mundial de Saúde, propôs uma estratégia 
global de erradicação da doença com objetivo de acabar com a contaminação e a mortalidade 
por TB mundialmente. No contexto nacional, o Brasil está entre os 10 países que apresentam 
mais casos dessa doença e possui grandes obstáculos no seu combate, como a 
estigmatização social e a interrupção do tratamento. Destaca-se que o conhecimento do perfil 
epidemiológico da TB auxilia no desenvolvimento de ações de saúde. Dessa forma, o objetivo 
do estudo é descrever o perfil epidemiológico dos casos de Tuberculose registrados no 
município de Parnaíba-PI no ano de 2019. A descrição ocorrerá por meio de uma pesquisa 
documental dividida em duas etapas: (1) coleta de dados dos sistemas de informação em 
saúde; (2) seleção e análise dos dados coletados. Serão utilizados como banco de dados o 
Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), o Departamento de Informações do 
SUS (DataSUS), a Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) e o Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM). Espera-se que, através desse estudo, seja possível a obtenção de 
dados que nos permitam traçar o perfil epidemiológico da Tuberculose no munícipio de 
Parnaíba-PI. Ademais, acreditamos que será possível determinar não apenas a prevalência 
dessa infecção, como também fatores que possam contribuir de alguma forma para o aumento 
do risco de contaminação. Com base nessas informações, poderemos identificar a situação do 
município de Parnaíba em relação às metas de erradicação estabelecidas pela OMS. Diante 
disso, é visto que esse estudo será de grande valia para o desenvolvimento de novas ações 
de diagnóstico e tratamento, bem como para a análise das políticas públicas já existentes. 
 

 

Palavras-chave/ Descritores: Tuberculose. Perfil de Saúde. Epidemiologia. Monitoramento 
Epidemiológico. 
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E FATORES DE RISCOS 

ASSOCIADOS AOS IDOSOS 

 

Antonio Renan Rodrigues Alves1; Beatriz Ribas de Melo1; Gustavo Pires Feitosa1; Ilana Maria 

Maia Santos1; Tássia Layane Pontes Alencar1; Viviane de Brito Bezerra1; Gilberto Portela 

Silva2; Thiago de Souza Lopes2;  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

*autor correspondente: fisiorenan@hotmail.com; bia10-ribas@hotmail.com; ilana-
maia12@hotmail.com; tassiapontesalencar@gmail.com; vivianebriti22@hotmail.com. 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

No cenário brasileiro e mundial, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem se destacado 
devido à alta incidência e prevalência, no qual pode causar sérios danos ao organismo do 
indivíduo. Visto que, a partir do diagnóstico situacional do Programa de Agentes Comunitários 
(PACS) constata e comprova esse quadro com um grande número de hipertensos nos 
territórios visitados, e concomitantes a isso, a porta de entrada para o atendimento de 
pacientes com HAS que utiliza o SUS é a atenção primária. Ademais, ela pode acometer 
qualquer faixa etária, mas se verifica na população idosa um elevado número de portadores 
de HAS devido às mudanças orgânicas que o envelhecimento proporciona. Por isso, 
considera-se essencial que o hipertenso adote hábitos de vida saudáveis para manutenção e 
controle dos níveis pressóricos, minimização dos agravos da doença e melhorias da qualidade 
de vida. Este estudo tem como objetivo compreender a relação entre a população idosa e os 
fatores de risco e complicações com relação à hipertensão arterial, assim como a criação de 
um protocolo de atendimento que garanta maior assistência aos pacientes com esse 
diagnóstico e com risco elevado para adoecer no futuro. Todavia, para a construção desse 
projeto, serão utilizados trabalhos científicos disponíveis em bases de dado como: Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), Sientific Eletronic Library Online (Scielo), entre outros. Os artigos 
disponíveis nessas bases de dado, bem como publicações em revistas médicas serão 
selecionados conforme sua relevância e como critério de inclusão serão aceitos publicações 
entre 2016 e 2020. Nessa perspectiva, por meio deste trabalho espera-se elevar os 
conhecimentos dos usuários e a equipe de trabalho sobre o controle da doença, aumentar a 
qualidade das atividades do grupo, propor mudanças em relação aos estilos de vida e melhorar 
a relação dos usuários com a equipe. 

Palavras-Chave/Descritores: Hipertensão; Idoso; Fatores de Risco; Atenção Primária a 
Saúde; Sistema Único de Saúde. 
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PREVALÊNCIA DE SUICÍDIO NA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA-PI 

 

BARBOSA, Ane Kássia de Carvalho¹; MOUSINHO, Ayana Rocha Pôrto¹; BASTOS, André 
Pessoa Silva de¹; SILVA, Gilberto Portela2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

¹Acadêmicos do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
²Docentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

ane.kassia@hotmail.com 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

 

É válido destacar que na faixa etária que envolve os idosos ocorrem modificações psicológicas, 
físicas e sociais, sendo comum, nessa fase, acontecerem movimentos de dependência e 
independência extrema, caracterizando um período de contradições, conflitos e ambivalências. 
No entanto, muitos dos comportamentos atípicos podem ser naturalmente superados. Haja 
vista, que, mudanças fazem parte do processo de envelhecimento, como, por exemplo, o fato 
de o corpo necessitar de atividades que requerem menos esforço, o cansaço que assola de 
forma mais rápida, os vínculos sociais mudam assim como os comportamentos, o que 
demanda paciência por aqueles que os cercam. (MOREIRA; BASTOS, 2015). Dessa forma, 
com o objetivo de contribuir para as pesquisas acerca da prevalência de suicídio em idosos no 
município de Parnaíba, este estudo é justificado. Assim, traça-se o seguinte problema de 
pesquisa: Qual a prevalência de suicídio em idosos no município de Parnaíba? O objetivo geral 
do estudo será identificar a prevalência de suicídio em idosos no município de Parnaíba. Este 
estudo será uma pesquisa de campo, prospectivo, quantitativo, do tipo descritivo-exploratório 
e de corte transversal. Esta pesquisa obedecerá a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
em Saúde que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. A pesquisa terá como cenário 
o município de Parnaíba, PI, ao extremo norte do estado, tendo como público-alvo a população 
idosa residente. A amostra de participantes do estudo será formulada através de dados 
extraídos da plataforma tabnet, tendo em vista que o erro amostral será de 5% com nível de 
confiança de 95%. será utilizado o questionário Youth Risk Behavior Survey (YRBS), traduzido 
e validado para a população brasileira. Dentre os resultados esperados elenca-se a 
identificação da prevalência de suicídio em idosos no município de Parnaíba-PI com 
caracterização da amostra por meio das variáveis sociodemográficas, comportamento suicida 
a ideação suicida na família e entre amigos, consumo de álcool e/ou drogas e sintomas 
depressivos, bem como será possível analisar a ideação suicida utilizando o questionário 
Youth Risk Behavior Survey (YRBS). Nessa perspectiva, será possível ainda investigar os 
fatores associados a ideação suicida na população idosa como também, levantar as medidas 
de enfrentamento associadas. 
 
Palavras chave/ descritores: Medicina. Saúde Mental. Idoso. Suicídio. Tentativa de Suicídio. 
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS DE PNEUMONIA ASSOCIADA À 

VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

Guilherme Batista¹, WERRINGTON MEDEIROS DA SILVA¹, Salete Rodrigues Sousa de 

Vasconcelos¹, Diego Di Laurentis dos Santos Souza¹. 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

 

EIXO: Comunicação de Pesquisa 

 

A ventilação mecânica dar suporte respiratório aos pacientes que não conseguem estabelecer 

o processo respiratório sozinho, porém está associada ao aparecimento de muitas infecções 

em pacientes em terapia intensiva, suas principais causas estão relacionadas às aspirações 

de bactérias da orofaringe ou do conteúdo gástrico por meio do cuff do tubo orotraqueal, 

seguidas da contaminação direta pelo condensado formado no circuito do ventilador. Analisar 

através da literatura quais os principais fatores de risco de pneumonia associada á ventilação 

mecânica em unidade de terapia intensiva adulta. O presente projeto irá dar base para uma 

pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. Serão utilizados descritores 

obtidos a partir do Medical Subject Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e dos títulos CINAHL. Serão consultadas as bases de dados PubMed, BIREME e 

CINAHL. Como critérios de inclusão serão utilizados estudos disponíveis em sua totalidade, 

publicados nos últimos cinco anos, de 2015 até 2020, nos idiomas Português, Espanhol e 

Inglês. Serão excluídos da busca trabalhos científicos que não se encaixem como artigo 

cientifico, que possuam mais de cinco anos de publicação, e que não esteja nos idiomas 

Português, Espanhol e Inglês. 

 

Palavras-chave/Descritores: Respiração Artificial; Fatores de Riscos; Pneumonia. 
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SABERES E PRÁTICAS DAS GESTANTES ATENDIDAS NA ESF MÓDULO 

12, PARNAÍBA, EM RELAÇÃO AO COVID -19 

 

JUNIOR, Benedito Aguiar Silva1¸ MENESES, Luiz Fernando da Silva1, VERAS, Ícaro 

Santos1, SILVA, Gilberto Portela2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

Autores: beneditoaguiaar@gmail.com, lfernandomenesesfilho@gmail.com , 

icaroveras@gmail.com . 

 

EIXO: Comunicação de pesquisa 

A Covid-19 (Sars-CoV-2) é uma doença causada por um vírus de RNA pertencente à família 
dos Coronavírus, que causa tosse, febre, falta de ar, problemas gastrointestinais, 
hematológicos e hepáticos, e teve seus primeiros casos registrados na cidade de Wuhan na 
China em dezembro de 2019. Uma característica que chama a atenção é a rápida 
disseminação do vírus que é transmitido por meio do contato com pessoas infectadas, seja por 
meio de um abraço, aperto de mão, gotículas de saliva, espirros, tosse ou contato com 
superfícies contaminadas, desta forma, a OMS(Organização Mundial da Saúde) declarou 
oficialmente no dia 11 de março de 2020 a infecção por Covid-19 (Sars-CoV-2) como uma 
pandemia. Nesse contexto, as informações prestadas pela equipe de saúde que possui vinculo 
com as gestantes deve ser fundamental para os saberes das gestantes em relação ao 
processo fisiológico da gravidez, as medidas preventivas que devem ser adotadas para 
combate e controle da pandemia, a importância da manutenção e continuidade da assistência 
de pré-natal, o acesso e conhecimento a protocolos e fluxogramas da rede de combate ao 
Covid-19 (Sars-CoV-2), aconselhamento acerca de transmissão vertical e com isso redução 
de ansiedade. Com o vinculo estabelecido, as informações corretas repassadas, teremos uma 
repercussão positiva nas práticas adotadas pelas gestantes. Dessa forma, o objetivo de estudo 
é identificar os saberes e práticas das gestantes atendidas na UBS módulo 12 em relação à 
Covid-19. A identificação ocorrerá por meio de uma pesquisa de natureza exploratório-
descritiva com abordagem qualitativa para se adequar melhor ao objeto de estudo. A partir dos 
resultados do trabalho os órgãos responsáveis pela gestão de saúde poderão adotar medidas 
de intervenção e intensificação de ações de saúde visando melhorar o atendimento voltado às 
gestantes no contexto pandêmico minorando os possíveis danos causados pela mesma, 
impactando desta maneira, positivamente na vida das usuárias de saúde que necessitam de 
acompanhamento Pré-natal. 
 

Palavras-chave/ Descritores: Gestação. pré-natal. Covid-19 
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VACINAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM LEVANTAMENTO DA 

COBERTURA VACINAL DA COMUNIDADE PÉ DA SERRA EM LUÍS 

CORREIA-PI.  

 BEZERRA, Lucas Mainardo Rodrigues1; FERNANDES, Lanna Matos Silva1; SOUSA NETO, 
Moacir Ximenes1*; OLIVEIRA, Joanne Oliveira de1; OLIVEIRA, Karen Natany Costa de1; 

TEIXEIRA, Carlos Ofir lapuente1. 

  SILVA, Gilberto Portela2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 

  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: moacirximenes@gmail.com. 

EIXO: Comunicação de pesquisa  

A vacina é uma importante forma de imunização ativa, de modo que com a introdução do 
agente causador de uma doença, o próprio corpo produz os anticorpos e células de memória 
pelo sistema imunológico. A vacinação protege as pessoas vacinadas e as pessoas 
vulneráveis às doenças que as rodeiam, reduzindo o risco de propagação das doenças entre 
as pessoas na comunidade. A vacinação é um serviço de saúde essência no Brasil, entretanto, 
o distanciamento social e a situação atual da pandemia são fatores que têm gerado impacto 
na queda da cobertura. Nessa perspectiva, através de estudo exploratório e quantitativo de 
dados coletados no DATASUS e em campo, será feito um levantamento da cobertura vacinal 
da comunidade Pé da Serra, no município de Luís Correia-PI, no intuito de identificar quais 
fatores influenciam diretamente na cobertura vacinal da comunidade durante os últimos anos 
e principalmente durante o período da pandemia de COVID-19. Ademais, para embasar a 
pesquisa, serão utilizadas as plataformas Scielo, Portal Regional BVS e Pubmed. Com o 
levantamento da cobertura vacinal da comunidade poderá ser identificado como se deu a sua 
evolução durante os últimos anos, os fatores envolvidos na sua evolução, além dos parâmetros 
de eficácia dos programas de vacinação local, e caso for necessário, pontos a serem 
melhorados. Nesse viés, entender esses fatores também contribui para melhorar o sistema de 
informação, distribuição de vacinas e desenvolver uma logística de melhor controle e cobertura 
para a comunidade. 

Palavras-chave/ Descritores: Cobertura vacinal. Vacinação. Imunização. Pandemia.  
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A IMPLANTAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
MEDEIROS, Ana Andreza Albuquerque 1*; LIMA, Anna Priscylla Pinheiro Diógenes1; 

BEZERRA, Maria Eduarda Campos1; SILVA, Vitória Lorrana Nunes da1.  
RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 

 
1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 
*autor correspondente: andrezaaaam13@gmail.com  

 
EIXO: Relato de Experiência 

 
A violência contra a mulher é uma temática que vem ganhando expansão nos debates sociais 
da atualidade, entretanto ainda é uma das práticas mais desumanas e evidentes da iniquidade 
de gênero no Brasil. Segundo Gontijo (2010), ela está fundamentada em uma cultura patriarcal 
em que as mulheres devem servir às exigências do homem, tido como “superior”, e caso isso 
não aconteça, ameaças e agressões são utilizadas como forma de punição. Prova disso é o 
aumento de 22,2% dos casos de feminicídio em 12 estados brasileiros em março/abril de 2020, 
conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, devido à pandemia da COVID-19. Assim, 
o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de acadêmicas do segundo período do curso 
de Medicina da FAHESP/IESVAP no desenvolvimento de uma Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC’s), projeto de intervenção da disciplina Integração-Ensino-Serviço-
Comunidade II, como potencial ferramenta atenuadora no combate à violência contra a mulher, 
problemática que ainda é persistente e se intensificou durante o período de isolamento social 
causado pelo Sars-CoV-2. A confecção do projeto foi iniciada através de pesquisas 
bibliográficas acerca da temática nas bases de dados SCIELO e LILACS. Posteriormente, foi 
realizado um vídeo em formato de challenge, em que as cinco integrantes do grupo vestiram-
se de preto e fizeram uso de maquiagem com tons escuros para expressar marcas de 
agressão, visando representar a gravidade do problema; além disso, estatísticas reais desse 
tipo de violência foram expostas no vídeo em uma folha de papel para estimular a denúncia 
das agressões vivenciadas, além da discussão efetiva acerca da problemática. Em seguida, 
depois de desenvolvida, a TIC’s foi publicada no Instagram e YouTube, plataformas de grande 
utilização nos dias atuais. Como resultado, observou-se um grande engajamento do público 
usuário das plataformas digitais, apresentando elevados números de visualizações (836), 
alcance (1079), curtidas (299), comentários (87) e compartilhamentos (12). Destarte, foi 
possível difundir a temática e demonstrar sua relevância, tendo repercussões positivas para a 
sociedade ao incitar o engajamento do público e fazê-lo notar a importância de discutir acerca 
da violência contra a mulher, incentivando denúncias desse crime, além de informar sobre o 
aumento de casos durante o isolamento social causado pela COVID-19. Destaca-se ainda que, 
conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública há uma Central de Atendimento à Mulher 
em Situação de Violência, a qual atende pelo número de telefone 180, recebendo denúncias 
de violência contra a mulher, orientando acerca dos direitos das mulheres e como podem ser 
ajudadas. Conclui-se, portanto, que a violência contra a mulher é um tema que embora seja 
muito discutido na sociedade ainda deve ser explorado através de ferramentas que sejam 
capazes de impactar o público em geral. Logo, a proposta do trabalho foi expor dados 
alarmantes dos índices da violência praticada contra a mulher e seu aumento no período de 
isolamento social, incentivando não só debates acerca do tema, mas também denúncia dos 
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casos. Somando-se a isso, o projeto tem a importância de estimular a autorreflexão das 
acadêmicas, para que se tornem profissionais humanizadas e empáticas, com senso crítico 
elevado. 
 
Palavras-chave/ Descritores: Violência contra a mulher. Cultura. Iniquidade de gênero. 
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A MUSICOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO IDOSO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Matheus Lopes Martins1; Amanda de Brito Silva1; Carla Milena Ferreira e Silva1; Fernando Sousa 

Nogueira da Cruz1; Larissa Costa Veiga1; Ayane Rodrigues Araújo²; 

Thiago de Sousa Lopes Araújo². 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

           ²Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

Autor correspondente: Matheus Lopes Martins 
e-mail: matheuuslopes22@hotmail.com 

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

 

O uso da musicoterapia no tratamento de distúrbios mentais (como a depressão) tem apresentado 

resultados positivos na recuperação de pacientes idosos que utilizam dessa alternativa terapêutica, 

que é não farmacológica e de mais fácil acesso. O presente trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência da construção de um projeto de intervenção voltado para a educação da população sobre 

a saúde mental do idoso. Após visita técnica a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) feita pelos 

acadêmicos do segundo período do curso de medicina, um folder informativo e instrutivo, o qual aborda 

alguns sintomas da depressão, orienta sobre hábitos que ajudam a evitar essa condição e esclarece 

acerca da musicoterapia e como a mesma age no organismo, foi desenvolvido  como produto final de 

ensino e aprendizagem das etapas metodológicas do projeto de pesquisa. Além disso, o produto 

apresenta orientações sobre como buscar um diagnóstico (com ajuda do profissional de saúde) no caso 

de notar que alguns sintomas tem se apresentado de maneira persistente. A tecnologia foi desenvolvida 

na plataforma Canva e é esperado que seu acesso seja facilitado devido a disponibilização de QR 

Codes que encaminham o usuário diretamente às playlists em plataformas de streaming (YouTube e 

Spotify). É esperado que o folder propicie melhor conhecimento ao público-alvo acerca da doença, sirva 

para esclarecer sobre aspectos clínicos e como a musicoterapia auxilia nesses quadros. Ademais, 

ainda é esperado que a tecnologia instrua sobre hábitos de vida e oriente como buscar ajuda 

profissional. O projeto foi elaborado via remota em decorrência do momento de pandemia do novo 

coronavírus e, portanto, não foi aplicado na realidade. Contudo, o Arco de Maguerez e suas etapas 

metodológicas permitiram uma maior compreensão da importância de usufruir das metodologias ativas 

para identificar as carências da comunidade e aproximar os acadêmicos dos usuários do sistema de 

saúde. Dessa forma, os pilares da universidade (ensino, pesquisa e extensão) estariam sendo 

contemplados, sobretudo a extensão, a qual consiste em levar o conhecimento para a comunidade. 

 

Palavras-Chave/Descritores: Idoso. Depressão. Saúde Mental. Musicoterapia. Música. 
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A SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS DE PRÉ-VESTIBULAR E TERCEIRO ANO 

DO ENSINO MÉDIO RELACIONADO AO ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

SANTOS, Tadeu Medeiros Filho1*¸ Oliveira, Felipe Bessa1, Morais, Luís Henrique Cordeiro Filho1, 

Lourenço, Raimundo Leal Neto1 

. RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: tadeufilho1@hotmail.com.  

 

EIXO: Relato de Experiência 

A ansiedade é definida como um padrão de resposta incondicionado caracterizado por um conjunto de 

reações fisiológicas referentes à emissão de comportamentos de luta ou fuga, haja vista a criação de 

uma abordagem inovadora no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos vestibulandos. Este 

trabalho teve como objetivo relatar a experiência na construção de um projeto de intervenção voltado 

para a ansiedade de alunos pré-vestibular relacionado ao ensino e aprendizagem no comprometimento 

da saúde mental dos mesmos. Foi discutida a elaboração de um guia de autoajuda para a ansiedade, 

realizada por alunos do 2º período do curso de medicina durante as aulas práticas do Integração Ensino 

Serviço Comunidade II. A narrativa do guia de autoajuda teve como encomenda o reforço para auxiliar 

os vestibulandos no processo de ensino- aprendizagem que sofrem com problemas psicológicos tão 

recorrentes e vistos frequentemente na sociedade, que muitas vezes passam despercebidos ou sem o 

grau de importância necessário, tendo em vista o conhecimento científico dos discentes do curso de 

medicina, seguindo as etapas do projeto do Arco de Maguerez. A partir disso, os discentes foram 

divididos em equipes de trabalho com 3 a 6 integrantes em cada. Em seguida, uma questão inicial e 

disparadora foi colocada: Como deliberar o guia de autoajuda de maneira simples, rápida, fácil e de 

cunho atrativo que pudesse auxilar os vestibulandos no processo de ensino-aprendizagem relacionado 

a ansiedade? Para auxiliar os pré-vestibulandos a lhe dar com a ansiedade foi elaborado um guia de 

autoajuda, através da exploração da literatura sobre saúde e bem-estar voltados para ansiedade em 

pessoas do nosso público alvo, facilitando o acesso do material através da distribuição de QR code no 

amibiente estudantil. Sucedeu que cada integrante do grupo ficou responsável por um subtema em 

questão para fazer a exploração literária. Sendo assim, na última reunião foi firmado um design 

chamativo e interessante para findar a construção do guia. Por fim, foi extremamente proveitoso à 

experiência na absorção de conteúdos sobre metodologia científica durante a criação do guia de 

autoajuda, auxiliando de forma positiva e sendo uma ferramenta no combate ás morbidades psíquicas 
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leves que acometem jovens pré-vestibulandos. Além disso, o projeto teve avaliação positiva dos 

discentes, sendo ponte para a interdisciplinaridade e corroborando ajuda para os vestibulandos.   

 

Palavras-chave/Descritores:Ansiedade. Vestibulandos. Guia de autoajuda. Ensino-aprendizagem 
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AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E SEUS IMPACTOS NA 

JUVENTUDE E NA SAÚDE DA MULHER 

 

 

LEAL, Maria Eduarda Pereira Rodrigues1; NETO, Ademar Dias de Sousa1; SILVA, Antônio Felipe 

Martins da1; MIRANDA, Edmilson de Sá Roriz1; JÚNIOR, José de Simas Lima1; FEITOSA, Natânia 

Rany Gomes Solano1; RODRIGUES, Ayane Araújo2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

Autor correspondente: dudalealduda98@gmail.com 

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

De início, as infecções sexualmente transmissíveis conhecidas como IST’s, são de forte presença no 

meio social principalmente quando há a falta de informação combinada a despreocupação, sobretudo 

nos jovens. Assim, é de grande importância que se desenvolva a consciência dos riscos, ainda mais 

quando não se conhece o estado de saúde do parceiro envolvido, se fazendo necessária a prevenção 

correta a fim de garantir o cuidado à saúde. O objetivo deste trabalho é avaliar a problemática do 

desenvolvimento de infecção sexualmente transmissível devido à falta de informação e cuidado 

principalmente nos jovens, bem como alertar a população do impacto de tais doenças no dia a dia. A 

metodologia utilizada se trata de um relato de experiência vivenciado pelos alunos do segundo período 

da FAHESP/IESVAP em aulas práticas na unidade básica de saúde Iracema Feitosa no qual abrange 

seu território, toda a equipe multiprofissional e os pacientes que frequentam a unidade.  Os resultados 

evidenciados durante o período de vivência na unidade básica de saúde juntamente com os colegas, 

foi dado através da percepção de um número considerável de casos de infecções sexualmente 

transmissíveis no território. Dessa forma, identificamos algumas descobertas não tão agradáveis, 

podendo destacar alguns pontos quando pensamos em saúde da mulher. Embora existam campanhas 

que buscam aumentar o acesso ao conhecimento a respeito da saúde da mulher nas mais diversas 

áreas nos últimos anos, é notório que ainda persistem dificuldades e dúvidas. Assim, devemos levar 

em consideração que o maior público afetado é o feminino, e ainda na adolescência. Os problemas 

encontrados a respeito das ISTs variam desde a falta conhecimento de como se prevenir, de 

reconhecer que existe um processo infeccioso em curso até a falha na educação sexual dos 

adolescentes. Por isso, algumas práticas se tornam indispensáveis no combate às ISTs como por 

exemplo: práticas de aconselhamentos, a pesar de ser um desafio por ser uma abordagem feita pelo 

profissional de saúde capacitado assim como a gestão do tempo nesse atendimento, uma vez que a 

unidade geralmente possui um fluxo constante de queixas diversas. Outro fator é a detecção precoce 

dessas patologias no intuito de prevenir futuras infecções, bem como a implantação de oficinas que 

capacitem e sensibilizem os profissionais da rede básica. Desse modo, uma reflexão se apresenta 

quando pensamos nas implicações que as ISTs possuem na saúde sexual e reprodutiva, pois está 

intimamente relacionada com o bem estar físico, mental e social do indivíduo. Assim, ainda é necessário 

falar mais sobre planejamento familiar, contraceptivos, para que exista um cuidado ideal na saúde 
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desse público. Por fim, o desenvolvimento deste trabalho permitiu constatar a importância no 

desenvolvimento acadêmico dos alunos envolvidos assim como um pensamento crítico sobre as 

dificuldades e melhorias a serem alcançadas por meio de um trabalho educativo a fim de melhorar a 

informação sobre as infecções sexualmente transmissíveis, falando sobre a etiologia, sintomas e 

manifestações associadas, pois é de fundamental importância a prevenção dessas infecções bem 

como o tratamento desses pacientes, para garantir o cuidado pressuposto pelas redes de atenção. 

 

Palavras-chave/Descritores: “Infecções sexualmente transmissíveis”, “IST”, “DST”. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

INTERATIVA PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE SEXUAL DE JOVENS 
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*autor correspondente: cbrendaellen@hotmail.com.  
 

EIXO: Relato de Experiência 
 
 
A sexualidade continua sendo considerada um tema complexo, em razão de fenômenos 
sociais que dificultam o debate sobre essa temática, além de fatores históricos e 
socioeconômicos. Neste certame, o atual cenário epidemiológico mostra-se ineficiente quanto 
à orientação efetiva acerca do uso de métodos contraceptivos. Outro problema notável de 
saúde é a gravidez na adolescência, considerando que a taxa de gestação na adolescência 
no Brasil é alta, com 400 mil casos/ ano. Consequentemente, há repercussões negativas na 
vida adolescente. Nesse sentido, o desenvolvimento do projeto tem a atividade lúdica como 
proposta de discussão sobre o assunto, visando à melhora da problemática e explorando os 
aspectos culturais e realísticos da questão. Este estudo consiste em um relato de experiência, 
com uma perspectiva qualitativa, realizada a partir de métodos descritivos e observacionais. 
Tem como objetivo descrever aspectos vivenciados pelos autores durante a elaboração do 
projeto de intervenção, que se apoia na metodologia do Arco de Maguerez aplicado na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) João XXIII – Módulo 19, cujos indicadores evidenciaram alto 
índice de gravidez precoce e de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na população 
adscrita. Dessa forma, evidenciou-se a necessidade da construção de um projeto de 
intervenção que influenciasse positivamente na educação e saúde sexual dos jovens da 
região. Levando em consideração a escassez de informações para os jovens e a eficácia 
presente na aprendizagem interativa,  o jogo “TABUleiro” traz uma proposta inovadora e 
eficaz com o propósito de auxiliar na prevenção de ISTs e de gravidez precoce na população 
adscrita da UBS visitada, tratando o assunto de forma divertida, dinâmica e educativa nas 
escolas e nas residências, com repercussões positivas para o aprimoramento da educação e 
da saúde sexual. Isso porque, o jogo como ferramenta de aprendizagem é um recurso de grande 
interesse aos educadores, uma vez que sua importância está diretamente ligada ao 
desenvolvimento do ser humano em uma perspectiva social, criativa, afetiva, histórica e 
cultural. O “TABUleiro” trata-se de um jogo de tabuleiro interativo, cujo objetivo é instruir os 
jovens através de uma abordagem de perguntas e respostas rápidas sobre o tema gravidez e 
educação sexual na adolescência, sem tabus. O produto elaborado leva esse nome como 
referência ao tabu ainda existente e nocivo para o progresso da discussão sobre a 
problemática em torno da saúde sexual. Não menos importante, esse projeto também se 
mostra significativo como forma de engrandecimento pessoal para os integrantes do grupo, no 
sentido de compreensão da disciplina e de conhecimento sobre o assunto. Outrossim, é 
benéfico despertar o interesse dos jovens sobre esse assunto tão pouco discutido e que é de 
grande valia para o desenvolvimento saudável e consciente dos adolescentes. Assim, a 
tecnologia elaborada, com mecanismo lúdico, tem como finalidade instruir os jovens no que se 
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refere à educação sexual e à prevenção da gravidez nessa faixa etária. Dessa maneira, 
promove reflexos positivos no que tange à saúde sexual, visando à diminuição da incidência 
de casos de gravidez e ISTs na área adscrita pela UBS João XXIII - Módulo 19. 
 
Palavras-chave/ Descritores: Educação Sexual. Gravidez na Adolescência. Saúde sexual. 
Aprendizagem Interativa. 
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CRIAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCACIONAL SOBRE DIABETES 

GESTACIONAL  
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Nazareth Pereira1, FILHO, Jorlan da Silva Oliveira1. RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, 

Thiago de Souza Lopes2, 
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*autor correspondente: marcusviniciusab@hotmail.com  

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

Ainda que a contemporaneidade possa ter promovido uma verdadeira espécie de democracia 

na difusão de conhecimentos, é indiscutível como a persistência de hábitos e de atividades 

insalubres pode afetar o bem-estar e a saúde de muitos indivíduos. Certamente, a diabetes 

gestacional não é uma doença consideravelmente nova, mas continua acometendo milhares 

de mulheres grávidas tanto pela falta de conhecimento sobre a prevenção e as consequências, 

quanto pela negligência e dificuldade de informações rápidas e básicas que podem ser cruciais 

para a manutenção de uma gestação saudável. Por isso, através da observação da realidade 

vivenciada na Unidade Básica de Saúde Iracema Feitosa, foi construído o Arco de Maguerez 

e como etapa do mesmo, a proposta de intervenção para a problemática selecionada foi a 

criação de uma cartilha educacional sobre diabetes mellitus gestacional. Dessa forma, a 

cartilha foi construída através da pesquisa de artigos nos bancos de dados Scielo e PubMed, 

além de dados obtidos pelo próprio Ministério da Saúde relacionados a esse assunto. Sendo 

assim, composto por sete páginas, o produto poderá ser difundido para as gestantes a fim de 

que se possa mitigar o diabetes mellitus gestacional e auxiliar no tratamento das gestantes 

acometidas, contendo informações rápidas e precisas sobre a temática, visto que uma leitura 

demasiadamente grande torna-se cansativa para a maioria do público, gerando desinteresse 

e, consequentemente, a possibilidade do desenvolvimento e continuidade do número de casos 

de diabetes mellitus gestacional na comunidade. 

 

Palavras-chave/Descritores: Diabetes Gestacional. Diabetes Mellitus. Gravidez em Diabéticas. 
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1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

A gravidez na adolescência e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) não está 

restrita somente para as camadas menos favorecidas, mas abrange todas as categorias 

sociais. São problemáticas a serem refletida e encaminhada a programas e projetos que miram 

diminuir esse acontecimento, pois é de extrema relevância para a saúde pública. Para elaborar 

o projeto foi optado pelo uso de ferramentas digitais, assim foram aplicadas estratégias 

didáticas ao uso do Instagram, para ser utilizada como ferramentas de aprendizagem e ensino 

a respeito da temática gravidez na adolescência e IST’s. A criação da conta no Instragram foi 

bem aceita pelos adolescentes por ser um ambiente em que eles estão familiarizados, e foi 

possível obter diálogos e assim sanar as dúvidas de vários jovens, sendo uma experiência 

bastante enriquecedora também para os componentes do grupo, pois permitiu o repasse de 

conhecimento. O projeto possibilitou uma experiência ímpar aos acadêmicos de medicina 

envolvidos, foi conseguido um estreitamento do relacionamento interpessoal, deixando a 

população alvo do projeto mais a vontade para comentar suas dúvidas em relação a gravidez 

precoce e as IST’s, assim foi possível levar informação e realizar ações de promoção de saúde 

em um ambiente tecnológico mais descontraído. 

 

Palavras-Chave/Descritores: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Gravidez na 

adolescência; Tecnologia de Informação em Saúde. 
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 DOENÇA DIARREICA AGUDA  

 
GOMES, Samisa Maria1*;ANDRADE, Ysa Lima 1; ARAUJO, Denis1;  BESSA, 

Vitória1;OLIVEIRA, Vânia 1;GUIMARÃES, David 1 . RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, 

Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  
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*autor correspondente: samisa-maria@hotmail.com  

EIXO: Relato de Experiência; 

Nos países subdesenvolvidos, a Doença Diarreica Aguda vem recebendo maior notoriedade, 
sendo classificada como a segunda maior causa de morte em crianças com menos de 5 anos 
de idade. As complicações mais frequentes decorrem da desidratação e desequilíbrio 
hidroeletrolítico, a repetição de episódios de diarreia pode levar a desnutrição, podendo até 
afetar o desenvolvimento e a evolução intelectual da criança. O objetivo deste trabalho foi 
relatar a experiência da população com o fito de monitorar a incidência das diarreias visando 
atuar em situações de surtos; e manter contínuas atividades de educação em saúde com o 
propósito de diminuir sua incidência e letalidade. O produto final de ensino e aprendizagem 
sobre as etapas metodológicas da construção de um projeto de pesquisa, baseado no arco de 
maguerez. A proposta de desenvolvimento de um banner informativo, contendo um podcast e 
um vídeo foi apresentada durante as aulas práticas da disciplina de IESC II, seguindo as 
etapas: observação da realidade, teorização, hipóteses de solução e aplicação da realidade. 
A partir disso, as mídias digitais agem como informativos, abrangendo as orientações a cerca 
da doença, formas de prevenção, tratamento e como se dá o cuidado com os pacientes. O 
desenvolvimento e aplicação do projeto de intervenção como uma estratégia de informação 
,revelou a importância da higiene e condições adequadas de saneamento para a comunidade 
a fim de prevenir doenças virais.  A estratégia utilizada contribuiu para ampliar o conhecimento 
dos participantes sobre a relevância dessa doença que é pouco comentada e que afeta 
milhares de pessoas, e nos ensinou a valorizar e respeitar as experiências de cada indivíduo, 
considerando o seu contexto social, econômico e cultural. Sendo assim, o processo educativo 
desenvolvido ocorreu de maneira efetiva e levou todos os participantes a se empenhar na 
construção do conhecimento sobre a patologia, tentando levar a informação de maneira mais 
simplificada para a população.  
 

Palavras-chave/ Descritores: Patologia. Virose. Mosca. Diarreica  
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EIXO: Relato de Experiência 

 

O vírus dengue (DENV) é um arbovírus de RNA do gênero Flavivírus, pertencente à 

família Flaviviridae. É uma doença tropical, considerada de transmissão vetorial com o maior 

crescimento no mundo. Trata-se de uma doença aguda, infecciosa, não contagiosa, sistêmica e de 

etiologia viral, causada por quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV2, DENV-3 e DENV-

4). O grande número de casos de dengue na unidade básica de saúde Iracema Feitosa, trata-se de um 

grande problema de saúde pública. Dessa forma, o estudo tem como objetivo a causa dos altos índices 

de transmissão da dengue, orientar sobre a prevenção e o que deve ser feito para evitá-la. Foi utilizado 

o método de pesquisa descritivo com abordagem quantitativa do tipo análise de dados, sendo assim, 

os dados presentes foram coletados em visita técnica a Unidade Básica de Saúde Iracema 

Feitosa, localizada na cidade de Parnaíba-PI. Ao final, foi criado um folder digital, a fim de informar a 

população sobre a dengue como sua prevenção, causas, sintomas. Além disso, realizou-se também a 

criação de um vídeo, apresentado através de um qrcode, no intuito de integrar a comunidade surda ao 

projeto. Deste modo, conclui-se que o projeto visará atender a população de modo geral, explicitando 

sobre as causas, prevenção e transmissão da dengue. É importante salientar que será compartilhado 

através de folder online, garantindo assim um acesso a maior aos usuários. 

Palavras-Chave/Descritores: Dengue; Saúde Pública; Infecções; Prevenção; Aedes aegypti. 
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EIXO: Relato de Experiência 

 

O consumo de bebida alcoólica é uma atividade comum na vida de grande parte da sociedade, 

sendo utilizado em eventos sociais onde a maioria das pessoas encontrados nesses ambientes 

são jovens. O objetivo deste trabalho é revisar pesquisas que abordam o tema alcoolismo e 

drogas associadas (lícitas e ilícitas) na juventude, buscando identificar condições de risco e 

vulnerabilidade, relacionadas aos jovens que estão expostos ao alcoolismo. São conhecidos 

alguns fatores de vulnerabilidade para esta situação, entre eles, encontram-se os padrões 

familiares: filhos de pais alcoólicos têm maior risco de consumir álcool excessivamente no 

futuro. A influência familiar tem um papel muito forte no desenvolvimento do alcoolismo. Jovens 

com comportamento antissocial, baixa autoestima, baixo rendimento estudantil, excluídos por 

pares ou família ou com amigos com consumos ilícitos, bem como jovens com co-morbilidades 

como depressão, história de abuso físico ou Perturbação de Hiperatividade e Déficit de 

Atenção, são mais vulneráveis. Além disso, fixar a importancia que faz a falta de informaçao e 

orientaçao, em ambitos escolares e nas unidades de saúde para melhor dignostico e auxilio a 

futuros dependentes quimicos. 

 

Palavras chaves/Descritores: alcoolismo. Drogras. Nicotina. Lícita. ilícita.   
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EIXO: Relato de Experiência 

 

A violência contra a mulher é um assunto que esta ganhando expansão nos debates sociais da 

atualidade devido ao crescente número de agressões e feminicídios, sendo essas umas das práticas 

mais desumanas e evidentes da desigualdade de gênero no Brasil. O projeto consistia em realizar 

através do uso de tecnologias de informações, a elaboração de um vídeo challenge com a finalidade 

de conscientização da importância de denunciar a violência contra a mulher, todavia devido a epidemia 

de Covid-19 ainda não foi executado. Os resultados reais do projeto ainda não foram obtidos, contudo 

espera-se que o challenge cause impacto nos telespectadores, e que assim estimule a denúncia das 

agressões vivenciadas, além de gerar discussão efetiva acerca da problemática. Com isso, os 

benefícios esperados serão abordar uma temática que persiste há muito tempo, através de uma 

tecnologia mundialmente reconhecida nas plataformas digitais, o que acarretará mais visibilidade à 

problemática.  Através do aprofundamento no assunto foi constatado que em grande parte dos casos 

os agressores são pessoas próximas a vítima, fator que dificulta a mulher a denunciar. A gravidade 

dessas agressões resulta em marcas que afetam tanto a saúde física quanto a saúde psicossocial da 

mulher. 

 

Palavras-Chave/Descritores: Violência contra a Mulher; Tecnologia da Informação; Conscientização. 
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Farias¹, Fernanda Nathália Sousa Santana¹, Ayane Araújo Rodrigues²; Thiago de Sousa 
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EIXO: Relato de Experiência 

 

A obesidade e a hipertensão arterial sistêmica são doenças multifatoriais bastante prevalentes 

na população e que podem ocasionar doenças sistêmicas graves. Este estudo teve por 

objetivo elaborar um calendário de atividades com métodos que melhorem a qualidade de vida 

de pessoas com obesidade e hipertensão.  Esse relato de experiência foi elaborado a partir 

de pesquisas exploratória descritivas nas bases de dados BIREME e PubMed, e tinha como 

finalidade organizar as informações encontradas e a partir delas construir um calendário de 

atividades para melhorar os hábitos de vida dos pacientes obesos e/ou hipertensos. Embora 

o projeto de levar informações para a população não pode ser feito de maneira presencial, 

ainda sim resultou em uma experiência enriquecedora para os acadêmicos de medicina 

envolvidos no projeto, pois esses tiveram a oportunidade de se aprofundarem melhor na 

temática para poder repassar as informações de saúde para a comunidade de maneira remota. 

Conclui-se que as mudanças de hábitos de vida são ferramentas simples e de baixo custo que 

podem controlar essas doenças, todavia elas devem ser inseridas de maneira gradativa para 

que o paciente possa se acostumar às mudanças e não abandonar essa linha de tratamento. 

 

Palavras-Chave/ Descritores: Promoção da Saúde; Obesidade; Hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

PRODUÇÃO DA TABELA AUTOAVALIATIVA: SAIBA O SEU RISCO PARA 

TER HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 
MENDES NUNES, Marvin Ueniton¸ PORTELA PIRES, Luis1, DE ANDRADE COLEHO, Daynne 

Dumfries, PEREIRA DE OLIVEIRA, Ana Carolina1. RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, Thiago 

de Souza Lopes2, 

, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*Marvin Ueniton Mendes Nunes: marvinueniton16@gmail.com  

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

O uso da tecnologia para ajudar no controle de doenças crônicas possibilita um maior engajamento 

social e diminuição dos periclitantes riscos que podem levar a uma doença crônica. O objetivo deste 

trabalho foi relatar a experiência da elaboração de uma tabela autoavaliativa que visa saber o risco 

para ter hipertensão arterial de um indivíduo por meio de uma autoavaliação, como produto final de 

reuniões e estudos sobre os riscos e hábitos que podem levar a doença proposta em questão. A 

proposta de desenvolvimento da tabela autoavaliativa foi criada pelos acadêmicos do 2ªperíodo do 

curso medicina durante reuniões pelo aplicativo zoom. O conceito teórico da tabela teve como 

referência o livro de Semiologia Celmo Celeno Porto e a Revista Brasileira de Cardiologia 2007, 

seguindo as etapas para a criação desse projeto orientado pela tutora Ayane Araújo da disciplina IESC 

II. A partir disso, fomos norteados a nos reunirmos via internet e utilizar aplicativos de edição (Canvas) 

e site de criação do QR CODE para edificar e concretizar o nosso projeto. A confecção do projeto durou 

por volta de 5 semanas  e ao final, verificamos se o projeto estava apto a alcançar o nosso objetivo 

inicial: “ orientar os pacientes acerca de seus hábitos e os riscos para desenvolvimento da hipertensão 

arterial”. A experiência nos permitiu aprender mais sobre hipertensão arterial durante os estudos que 

tivemos que fazer para a criação do projeto (tabela autoavalitiva), possibilitando o melhor domínio sobre 

essa doença crônica e nos tornando capazes de orientar de forma confiante sobre como os hábitos 

podem interferir na saúde do paciente acometido pela hipertensão arterial. 

 

Palavras-chave/ Descritores: Hipertensão. Hipertensão Arterial. Pressão alta. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO VOLTADO À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES 

DOMÉSTICOS EM IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

MELO, Sabrina Carvalho.1*; MENESES, Lorenna Raquel Oliveira.1; PIRES, Italo Macedo1; 

SANTOS, Brenda Reis1; MENEZES, Virna Maria Gomes1; RODRIGUES, Ayane Araújo2; 

ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2. 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: sabrina.carvalho22@hotmail.com  

 

EIXO: Relato de Experiência 

A idade traz consigo grandes mudanças, principalmente em aspectos orgânicos, sendo 

manifestado especialmente nas habilidades motoras e sensoriais do indivíduo, 

consequentemente ocasionando maior facilidade para a ocorrência de traumas na população 

idosa, sendo o cenário mais propício o ambiente doméstico. O objetivo deste Relato de 

Experiência é descrever a construção do projeto de intervenção de acordo com os acidentes 

domésticos em idosos. O projeto de intervenção foi alocado na disciplina de Integração Ensino-

Serviço Comunidade II e a metodologia baseou-se no conteúdo do Arco de Maguerez, onde 

foi abordado um tema de carência da comunidade. A construção do Arco se deu a partir de 4 

etapas: observação da realidade, palavras-chave, teorização e hipóteses de solução. Assim, 

foi desenvolvido o Projeto ´´Vivendo com Segurança´´, que propõe uma ação informativa com 

complemento de folders. Como resultado, tem-se a utilização do projeto de intervenção na 

abordagem com os usuários, visando sobretudo a conscientização do idoso e cuidador, com 

indicações para adaptações do ambiente doméstico, fortalecimento muscular, benefícios do 

exercício físico e possíveis dúvidas sobre o assunto, favorecendo o entendimento dos idosos. 

Diante do exposto, considera-se que a alta incidência de acidentes domésticos em idosos 

origina-se como consequência dos maus hábitos, cabendo ao projeto de intervenção a 

conscientização para melhoria dos mesmos, resultando em indivíduos mais independentes e 

saudáveis com diminuição dos índices traumáticos desta população. 

 
Palavras-chave/ Descritores: Prevenção. Acidentes Domésticos. Envelhecimento. Segurança. 
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TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL COMO 

CONSEQUÊNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 
BRITO, Ana Clara Viana Soares1*¸FONTENELE, Bianca Araujo, COSTA, Francisco Pedro 

Silva1, SILVA, Pedro Henrique Barroso 1, RODRIGUES, Ayane Araújo2, ARAÚJO, Thiago de 

Souza Lopes2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: biancafontenele23@hotmail.com  

 

EIXO: Relato de Experiência 

 

O uso da tecnologia na educação infantil para melhor compreensão possibilita o 

desenvolvimento de criação e inovação na prática de ensino-aprendizagem. O objetivo desse 

trabalho foi relatar a experiência da elaboração de uma revista educativa para colorir e um 

quebra-cabeça de alimentação saudável e não saudável como produto final de ensino e 

aprendizagem sobre as etapas metodológicas da construção de um projeto de pesquisa. A 

proposta de desenvolvimento da revista e do quebra-cabeça foi apresentada pelos acadêmicos 

do 2ª período do curso medicina durante as aulas práticas do módulo de métodos de estudo e 

pesquisa II. A ideia principal da revista tem como objetivo reforçar a importância de uma 

alimentação regular de forma que facilite a compreensão do público infantil, já o quebra-cabeça 

foi escolhido devido a grande capacidade de desenvolvimento da memória quando aplicado 

na educação infantil, pois estimula a aprendizagem e desenvolvimento de diferentes 

habilidades cognitivas. Do mesmo modo, foi realizado uma divisão para cada acadêmico ficar 

responsável por confeccionar uma tecnologia, na qual ficaram responsáveis por realizar 

buscas e obter imagens para compor o mesmo. A partir disso, os discentes deverão ser 

divididos em 2 grupos, durante o primeiro momento será realizado a montagem do quebra-

cabeça, com exemplos de alimentação saudáveis e não saudáveis instruindo desvantagens 

de uma alimentação irregular. Durante o segundo momento seria apresentado uma revista que 

contém desenhos para colorir, jogo da memória e jogos de associação exemplificando alguns 

alimentos saudáveis, essa atividade será realizada em conjunto com as crianças. Devido a 

pandemia Covid-19 as atividades não foram levadas em prática, logo não houve a aplicação 
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do projeto, mas houve a experiência da construção do mesmo, após estudos baseados na 

literatura de trabalhos realizados com crianças sobre a educação alimentar. Contudo, a 

construção da revista e do quebra-cabeça como uso de uma ferramenta tecnológica demonstra 

ser efetiva no processo de ensino-aprendizado, podendo ser aplicada em outras áreas do 

conhecimento. Pretende-se, a partir dessas experiências conscientizar e melhorar a qualidade 

de saúde das crianças, para assim não ter problemas futuros. 

 

Descritores: Obesidade. Educação infantil. Promoção da saúde. Educação Nutricional. 

Qualidade de vida. 
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USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA E SEUS EFEITOS NOCIVOS NO 

CORPO E NO DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊCIA  

 

HENRIQUE, Emanuele Rayane Ferreira1*; OLIVEIRA, Thamires Siqueira1; FILHO, Raimundo Quinco 

de Lima1; NETO, Aldemar Pinto Ibiapina1; ARAÚJO, Eloísa Eduarda Silva¹. RODRIGUES, Ayane 

Araújo2; ARAÚJO, Thiago de Souza Lopes2, 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: emanuelerayane33@gmail.com.  

 

EIXO: Relato de Experiência 

O consumo de drogas na adolescência é uma das grandes mazelas sociais que geram 
preocupação tanto no âmbito familiar como em meio a sociedade, tendo em vista que os 
usuários passam a utilizar tais substancias prematuramente, potencializando situações de 
dependência e consequentemente agravando as diversas esferas sociais em que o indivíduo 
está inserido. É possível salientar que muitas vezes a busca as drogas se dá por problemas 
familiares, por influência dos amigos ou até mesmo a escassez de informações acerca de 
problemas relacionados ao uso. Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de 
acadêmicos do 2º período do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP sobre o uso de drogas 
na adolescência e seus efeitos nocivos no corpo e no desenvolvimento psicossocial. Os 
dinamizadores, de início, observaram a realidade dos jovens moradores do bairro João XXIII, 
Parnaíba – PI; sendo sinalizada suas potencialidades e dificuldades, dentre elas foi verificado 
o uso prematuro de substancias lícitas e ilícitas. Para realização do projeto de intervenção foi 
levado em consideração qual meio poderia ser acessível aos jovens e que, atrelado a isso, 
fosse possível preservar as suas identidades no momento do acesso. Com isso, foi feito um 
vídeo interativo, na plataforma digital YOUTUBE, que mostrou de forma clara quais os tipos de 
drogas, seus efeitos no organismo. É indubitável que não é difícil identificar os pontos que 
levam ao consumo prematuro das drogas, no entanto, para haver uma conscientização e 
consequentemente diminuição desses índices é um papel desafiador. A fim de obter êxito, a 
proposta de intervenção usada nesta situação em programar a criação de um vídeo de 
animação, na qual fizesse a transmissão de informação sobre os malefícios da utilização das 
drogas de uma forma clara, coerente e de fácil entendimento para o jovem foi o marco crucial 
da elaboração. Partindo da ideia de que se espera uma mudança neste problema social que 
envolve crianças e adolescentes, o vídeo aborda as seguintes temáticas: dados estatísticos 
sobre o número de jovens e os tipos de drogas consumidas e quais as consequências essas 
substancias provocam no organismo. É possível observar que a realização do projeto de 
intervenção é pertinente para ser apresentado aos adolescentes a fim de levar e abrir uma 
discussão acerca do uso das drogas, sendo assim uma ferramenta usada como forma de 
prevenção e promoção da saúde. No entanto, é valido alertar que ele, por si só, não abrange 
o papel que a família, os educadores e a sociedade deve cumprir frente a esta situação. 
 
Palavras-chave/ Descritores: Adolescente. Psicotrópicos. Alucinógenos. Drogadição. 

mailto:emanuelerayane33@gmail.com
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RESULTADO DE PESQUISA 
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A IMPÔRTANCIA DA COMUNICAÇÃO MÉDICO PACIENTE NO CONTEXTO 

DO PACIENTE ONCOLÓGICO: REVISÃO DE LITERATURA 

MARQUES,Antoniel Cardoso1 ; SOUSA, Bruce Bezerra Carvalho2; SEREJO,Francisco 
das chagas da Silva Júnior4; JUNIOR, Francisco das Chagas Candeira mendes4 

 
1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
2Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
3Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
4Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

antonielmarquesoficial@gmail.com 
 

Eixo: Resultado de Pesquisa 

 
O atendimento ao paciente oncológico é um grande desafio para as equipes de saúde visto a 
grande correlação existente entre o diagnóstico confirmado e as ideias de terminalidade que 
cercam os pacientes a serem tratados. Tendo como objetivo relacionar a comunicação médico 
paciente como parte das condutas de humanização. Nesse contexto, o artigo se propõe 
através de uma revisão simples de literatura, no qual, analisou a importância de aspectos 
relacionados a práticas de humanização, com ênfase as medidas de aproximação e 
comunicação efetiva entre médicos e pacientes oncológicos, como parte da terapêutica 
adotada. Diante disso, o olhar diferenciado, individual e multifocal quanto ao paciente 
oncológico, transforma as relações medica e pacientes com parte da terapêutica influenciando 
diretamente no percurso do tratamento. Portanto, é de suma importância que o médico deva 
se esforçar, todos os dias, para que possa haver o estreitamento do vínculo com seus 
pacientes, não apenas no âmbito do diagnóstico das doenças em si, ou de sua respectiva 
especialidade, mas também de observar a pessoa como um todo. 
 
Palavras-chave/Descritores: Humanização; oncologia; medicina 
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A INCIDÊNCIA DE SÍFILIS GESTACIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ NO 

PERÍODO DE 2014 A 2018 

 

ARAUJO, Rhuan Alves1*; MARTINS, Luis Felipe Nunes 1; PINHO, Alvaro Martins1; 
BEZERRA, Joyce Pinho 2 

 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientadora) 

 
*Autor correspondente: rhuanzimm@yahoo.com.br 

 
EIXO TEMÁTICO: Resultado de pesquisa 

 
A sífilis é doença infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Treponema palladium, de 
transmissão sexual (IST- Infecção Sexualmente Transmissível) intraútero ou contado da mãe 
com o feto (sífilis congênita). A transmissão para o feto pode ocorrer em qualquer fase 
gestacional ou estágio  da doença materna, podendo resultar em aborto, natimorto e 
prematuridade. O presente estudo tem como objetivo delinear o perfil epidemiológico dos 
casos de sífilis gestacional no estado do Piauí no período de 2014 a 2018. Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. Os dados do 
DATASUS obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram 
coletados dados referentes número de casos, faixa etária, escolaridade, raça, classificação 
clínica, idade gestacional no estado do Piauí no período de 2014 a 2018. Os dados foram 
dispostos em planilhas Identificaram-se 1954 casos de sífilis gestacional, sendo as maiores 
prevalências em mulheres com a faixa etária entre 20 -30 anos (49,13%), pardas (85%) e com 
baixa escolaridade (38,79%). Apresentou-se maior frequência do diagnóstico no terceiro 
trimestre, com maior prevalência de sífilis latente. Portanto, o trabalho mostra a importância da 
identificação da sífilis gestacional para contribuir com medidas de uma estratégia de 
prevenção, implementação de politicas públicas, planejamento de intervenção adequado e 
tratamento correto e satisfatório. 

 
Palavras-chave/Descritores: Sifilis gestacional, incidência, pré-natal. 
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ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA NO 

ESTADO DO PIAUÍ: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

 

LIMA, Jelson Rui Piauilino¹; ARAGÃO, Rafael Mesquita Mororó²; JÚNIOR, Carlos da Cunha Oliveira³; 

 

¹Discente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
² Discente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 

³Docente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 
 

*Autor correspondente: jellsonr@hotmail.com 
 

EIXO TEMÁTICO: RESULTADO DE PESQUISA 

 

A incidência do câncer de mama constitui-se uma pandemia global, atingindo tanto países 
desenvolvidos como nações em desenvolvimento (Rodrigues et, al 2015), além de ser responsável 
pela maior taxa de mortalidade por câncer nas mulheres brasileiras, com 11,1 óbitos para 100 mil 
mulheres mais incidente na população feminina mundial e brasileira. (INCA, 2018). Em estudos 
recentes de 2018, foram estimados cerca de 60 mil novos casos de CA de mama. Essas taxas 
tendem a aumentar em pessoas com um menor nível sócio econômico, sugerindo desigualdades no 
que diz respeito ao acesso a serviços de saúde de qualidade, com atrasos em diagnóstico e/ou início 
da terapêutica adequada. (BARROS et al, 2019). Analisar o tempo médio de diagnóstico após a 
manifestação do câncer de mama, mostrar a faixa etária mais acometida na região.O presente estudo 
trata-se de uma revisão descritiva da literatura, para a qual foram selecionados artigos no banco de 
dados: Google Acadêmico, Scielo, MEDLINE, PubMed e INCA. As palavras-chave utilizadas para 
busca foram: câncer de mama, Piauí, incidência, prevalência, prognóstico e tratamento. Foi realizada 
uma análise crítica dos estudos, considerando a metodologia empregada, as características da 
população a fim de exemplificar o diagnóstico precoce e os tratamentos realizados no Piaui. De 
acordo com dados dos RHC para o período de 2013 a 2015, a idade mediana das mulheres que 
realizaram a primeira consulta para o tratamento do tumor foi 55 anos, e a escolaridade, 
considerando a informação disponível, foi similar ao perfil da população brasileira: 63,3% nível 
fundamental, 25% médio e 11,7% superior. Em relação ao tratamento, foi de 59 dias o intervalo de 
tempo mediano decorrido entre o diagnóstico e o início do tratamento para o câncer nos casos com a 
primeira consulta no período estudado. Nas Regiões brasileiras, o valor do intervalo de tempo 
mediano foi de 55 no Norte, 58 no Centro-oeste, 61 no Sul e 65 no Sudeste e 53 dias no Nordeste, na 
qual o estudo está destinado a contribuir. Os diagnósticos de câncer de mama encontram-se, em sua 
maioria, nos estágios III e IV, ou seja, de forma tardia, associa-se a relevância de faixa etária do 
paciente onde maior idade maior o atraso. Somada a isso, dificuldade de serem assistidas por 
centros de diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Ainda que, mesmo se concretizando o 
diagnóstico, ultrapassava os 60 dias limites para o seu tratamento. 
 

Palavras-chave/Descritores: Câncer de mama, Acesso aos serviços de saúde, Piauí, Sobrevida, 
Tratamento. 

 

 

 

 

mailto:jellsonr@hotmail.com
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ASPECTOS RADIOLÓGICOS DE BAÇO INTRAPANCREÁTICO: RELATO DE 

CASO 

LIMA, Luara  ¹; GOMES, Raissa ¹; OLIVEIRA, Leonam ² 

1Discente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí - FAHESP/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP 

²Docente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí – FAHESP / Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP (orientador) 

 
E-mail do Autor: rfernandamaciel@hotmail.com 

 
EIXO: Resultado de Pesquisa 

 

O baço é uma massa oval, pesando cerca de 150g, geralmente arroxeada, carnosa, que tem 
aproximadamente o mesmo tamanho e o mesmo formato da mão fechada. É relativamente 
delicado e considerado o órgão abdominal mais vulnerável. O baço está localizado no 
hipocôndrio esquerdo, onde goza da proteção da parte inferior da caixa torácica. É o maior 
órgão linfático secundário do organismo, dessa forma participa do sistema de defesa do corpo. 
O baço origina-se do mesoderma a partir de uma condensação do mesogástrio dorsal, fato 
que o distingue da maioria dos órgãos intra-abdominais, de origem ectodérmica. Em torno da 
7ª e 8ª semanas de vida a rotação do estômago e do baço promove o deslocamento do órgão 
para sua posição definitiva, no hipocôndrio esquerdo. Durante a formação do baço pode 
ocorrer alterações congênitas como a formação de baços acessórios que são estruturalmente 
idênticos ao baço e que surgem da falha da fusão do análogo esplênico, localizado na região 
do mesogástrio dorsal. A incidência do baço acessório na população em geral é estimada de 
10% a 30%, sendo a localização mais comum do baço acessório a área perisplênica. Todavia, 
em 16% dos casos, este tecido localiza-se no segmento caudal do pâncreas. Baço acessório 
localizado dentro do parênquima pancreático nos mostra um interesse particular por tratar-se 
de uma lesão benigna, geralmente assintomática e encontrada incidentalmente em estudos de 
imagem, mas que suscitam frequentemente uma preocupação de malignidade, podem ser 
radiologicamente indistinguíveis de algumas neoplasias. Analisar, correlacionar e mencionar 
os aspectos radiológicos de baço intrapancreático (BAI) por meio de tomografia 
computadorizada, ressonância magnética. As informações contidas nesse trabalho serão 
obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos 
métodos diagnósticos em geral e dados laboratoriais, aos quais o paciente foi submetido. O 
paciente foi previamente informado e orientado quanto ao conteúdo do termo de 
consentimento livre e esclarecido – é  um documento muito importante para análise ética de 
um projeto de pesquisa, que garante ao participante da pesquisa seus direitos. O projeto foi 
submetido a Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo 
Regional de Educação, e o mesmo foi aceito. Dessa forma, o presente estudo trouxe uma 
compreensão mais precisa dos aspectos radiológicos típicos e atípicos de BAI em um estudo 
de caso, e destacou a importância de BAI como diagnóstico diferencial em casos sugestivo de 
malignidade. Baço acessório intrapancreático representa uma lesão benigna, mas que na 
prática clínica é comumente interpretado erroneamente com neoplasias pancreáticas, 
principalmente com a neoplasia neuroendócrina pancreática assintomática. Sua apresentação 
radiológica se apresenta como uma lesão solitária, bem circunscrita, localizada no pâncreas 
distal com radio densidade e intensidade de sinal semelhante ao baço ectópico em estudos 

mailto:rfernandamaciel@hotmail.com
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contrastados nas modalidades de TC e RM. Estudos como esse, podem contribuir com outros 
encontrados na literatura, aprimorando um melhor entendimento das características 
radiológicas dessa condição, evitando outros procedimentos. 
 
 

Palavras chaves/Descritores: Baço acessório intrapancreático. Ressonância magnética (rm). 
Tomografia computadorizada (tc). 
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ASPECTOS RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA 
HANSENÍASE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Eduarda Rêgo Saraiva2*; Dandara dos Santos Gomes Gadelha1 Siana Malena Soares Brito1; André 

Augusto Guerra Gomes¹; Ingrid Beatriz Galdino Soares¹; Murilo Rodrigues da Silva¹; Ana Rachel 

Oliveira de Andrade²; Venessa de Sousa do Vale²; Tereza Cristina de Carvalho Souza Garcês². 

1Acadêmica do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 
do Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), Parnaíba, 

Piauí. *E-mail: eduardarego@hotmail.com. 
2Docente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), Parnaíba, 

Piauí. *E-mail: terezau.garces@iesvap.edu.br 
 

EIXO: Resultado de Pesquisa 

 

Identificar as principais formas de diagnóstico e analisar os fatores associados a adesão e abandono 

do tratamento da hanseníase no Brasil. Revisão sistemática de literatura. A busca foi realizada nas 

bases de dados Scientific Electronic Library Online(Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), 

sendo selecionadas publicações no período de 2010 a 2020. Utilizou-se os descritores: saúde púbica 

and diagnóstico and quimioterapia combinada and hanseníase. Verificou-se a importância do 

diagnóstico precoce na diminuição do processo de transmissibilidade. Sobre à adesão, foram relatadas: 

relevância da educação em saúde, papel da religiosidade e dos vínculos familiares para o 

enfrentamento do tratamento. Fatores sociodemográficos, dificuldades de compreensão das 

orientações da equipe de saúde, elementos físicos,discriminação, impotência diante do problema foram 

influenciadores do abandono do tratamento. A hanseníase e os aspectos relacionados à 

adesão/abandono do tratamento representam um desafio a ser superado pela saúde pública Brasileira. 

Espera-se que o resultado dessa pesquisa seja elemento norteador para futuros trabalhos sobre o 

tema. Sugere-se que, futuramente, sejam realizados estudos com o intuito de investigar a realidade 

local, em relação aos dados sobre adesão, abandono e formas de diagnóstico da hanseníase.  

Palavras-chave/Descritores: Saúde Pública, Poliquimioterapia, Hanseníase. 
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AVALIAÇÂO DAS OCORRÊNCIAS DO SAMU DE PARNAÍBA NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2019 

 

Thorpe, Matheus Almeida1*; Leitão, Luan Soares; Azevedo, Vinícius Enrico1; Teixeira, Elder 

Bontempo2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*Autor correspondente: matheusthorpe@gmail.com  

 

EIXO TEMÁTICO: Resultado de Pesquisa 

 

Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), é fundamental para uma cidade grande, 
ela contempla um atendimento especializado em situações críticas em um tempo que pode ser 
crucial que pode salvar uma vida. O SAMU foi inaugurado juntamente com o Complexo do 
Pronto-Socorro no ano de 2006, e em 2011 foi inaugurada a Central de Regulação Médica das 
Urgências, compondo dois territórios, a planície litorânea e Cocais, em cada munícipio com 
unidades de ambulância básica e somente Parnaíba dispondo de ambulância avançada, 
atendendo toda essa região.  As unidades de suporte básico contam com um motorista-
socorrista e um técnico de enfermagem. As unidades de suporte avançado contam com 
motorista-socorrista, técnico de enfermagem, médico e enfermeiro. Torna-se necessário 
conhecer a epidemiologia dos atendimentos do SAMU em Parnaíba para que se possa intervir 
de maneira eficaz para atender essa demanda. Analisar e tabelar as ocorrências atendidas no 
período correspondente. estudo epidemiológico descritivo em que se analisou dados cedidos 
pelo Complexo Municipal de Urgência e Emergência de Parnaíba - SAMU 192. Selecionadas 
aleatoriamente 1.192 ligações. O Excel foi utilizado para tabelar os dados. 418 vítimas de 
trauma, 397 causas clínicas, 146 causas obstétricas e 112 causas psiquiátricas. A partir disso, 
observa-se uma necessidade de intervenção no trânsito acerca de educação e fiscalização 
para diminuir acidentes, principalmente. se faz necessário políticas de promoção à saúde 
aliado a fiscalização principalmente no trânsito e na área de traumatologia, pode ocasionar 
superlotações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), dificultando o atendimento para 
causas não traumáticas Apesar de número em menor proporção as causas psiquiátricas não 
devem ser negligenciadas e devem ser avaliadas corretamente quanto a queixa principal a fim 
de ser efetuado condutas e manejos adequados. 
 
Palavras-chave/ Descritores: Epidemiologia. SAMU. Urgência. Emergência. 
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COLESTASE INTRA-HEPÁTICA GESTACIONAL: UMA REVISÃO 

NARRATIVA 

 
CISNE, Ana Carla1; NOGUEIRA, Myrcia Ferreira Lopes; 1 DE JESUS, Joilson Ramos;  

TEXEIRA, Elder Bontempo. 1* 

1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior 
do Vale do Parnaíba – FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

*autor correspondente: elder.teixeira@iesvap.edu.br 
 

EIXO: Resultado de Pesquisa 
 
Introdução: A gravidez é o momento de alterações hormonais expressivas que desencadeiam 

modificações na fisiologia de todo o organismo materno, inclusive no sistema hepático, podendo 

desencadear a Colestase Intra-Hepática da Gravidez (CIHG) nessa fase. Objetivos: Buscar maiores 

evidências da etiologia, fatores de risco, quadro clínico, curso da doença, terapêutica adequada, 

prevalência e incidência, por meio da literatura. Pretendemos ainda, analisar, identificar, conhecer mais 

sobre a patologia em questão e entender suas consequências maternas e neonatais. Metodologia: Foi 

realizado uma revisão bibliográfica básica e sistemática, por tratar-se de uma revisão narrativa da 

literatura realizada mediante busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (Medline) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

na terceira semana do mês de março de 2019, utilizando os descritores: Intrahepatic Cholestasis, 

Cholestasis in Pregnancy e Colestase intra-hepática na gravidez Resultados e Discussão: A partir 

disso, no primeiro banco de dados, foram encontrados no total 1382 artigos e no segundo 54 artigos, 

totalizando 1436. Conclusão: Concluiu-se que, os fatores envolvidos na etiologia, patogênese da 

doença e consequências materno-fetais, desempenham papéis fundamentais no curso da doença, 

eficácia do tratamento e principalmente, por estarem também interligados à sua remissão espontânea, 

após o parto.  

 

Palavras-chave/Descritores: Colestase. Ductos biliares. Intra-hepática. Colestase obstétrica. Colestase 

gravídica. 
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COMPLICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DAS SÍNDROMES DO INTESTINO 

IRRITÁVEL E PÓS- COLECISTECTOMIA: UM RELATO DE CASO 

 

SAMPAIO CARRIAS, Amanda1*¸ FREITAS BORGES, Ana Gabriela1, MIRANDA DE SOUZA, Luan 

Kelves2.  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: amanda_carrias@hotmail.com.  

 

EIXO: Resultado de Pesquisa 

 

A síndrome pós-colecistectomia (SPC) é o termo utilizado para descrever a persistência de cólica biliar 

ou dor abdominal no quadrante superior direito com uma variedade de sintomas gastrointestinais, 

semelhantes às características experimentadas por um indivíduo antes da colecistectomia. Esses 

sintomas compreendem intolerância a alimentos gordurosos, náusea, vômito, azia, flatulência, 

indigestão, diarreia, icterícia e episódios intermitentes de dor abdominal. A SPC pode apresentar-se no 

pós-operatório, como também pode se manifestar meses a anos após a cirurgia. A síndrome do 

intestino irritável (SII) é um distúrbio funcional crônico do trato gastrointestinal caracterizado por dor 

abdominal recorrente e hábitos intestinais alterados, pelo menos um dia na semana por três meses 

com dois ou mais dos seguintes itens: defecação, associados a uma alteração na frequência de fezes 

ou associado a uma alteração na forma (aparência) das fezes, na ausência de uma patologia orgânica. 

Sabe-se ainda que a associação das duas síndromes seja um evento raro, devendo ser investigado 

causas biliares, extra biliares e psicogênicas. Descrever os principais achados clínicos da SPC e da 

SII. As informações presentes neste relato foram adquiridas através de um questionário, sem análise 

de prontuário e pesquisa de base de dados PubMed e Medline, de artigos de ensaio clínico realizados 

entre 2000 e 2018. Após análise dos sinais e sintomas clínicos apresentados pelo paciente, e a 

avaliação dos exames complementares realizados, como Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva Alta 

e Colonoscopia, para que se excluam outras possíveis causas patológicas. Já que essas síndromes 

não são diagnosticadas através de exames laboratoriais e de imagem, são dados por exclusão. O 

paciente do caso foi submetido a uma entrevista, na qual foi questionado sobre inicio e frequência dos 

sintomas, mudança dos hábitos de vida, mudanças após a colecistectomia. Além de ser avaliado pelos 

critérios de Roma III. Após a análise de dados e exames complementares, o paciente se enquadra na 

sintomatologia apresentada, a partir disso, foi prescrito tratamento farmacológico e não farmacológico, 

mailto:amanda_carrias@hotmail.com
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incluindo mudança do estilo de vida, prática de exercícios físicos e psicoterapia. Visto que os achados 

clínicos sobre as complicações da SPC associada à SII possuem poucos estudos, nota-se que é 

necessário que seja esclarecido ao paciente sobre os riscos/benefícios quando submetido à 

Colecistectomia apesar da incidência ser relativamente pequena, as síndromes afetam a qualidade de 

vida. 

 

Palavras-chave/Descritores: Síndrome do intestino irritável. Colecistectomia. Diarreia. 
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EFEITO DA ULTRASSONOGRAFIA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA 

ANATOMIA COMPARADA A PEÇAS CADAVÉRICAS: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

FONTENELE, Tatiany de Sampaio1*; FERRAZ, Débora Madeira 1; MONTENEGRO, Luana 
Sales1; SILVA, Paulo Ramiler Alves 2; GARCÊS, Tereza Cristina de Carvalho Souza3; 

OLIVEIRA, Leonam Costa4 
 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil 
2 Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí 

3Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Co-orientadora) 
4Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

 
*Autor correspondente: tatysampaios2@hotmail.com 

 
EIXO TEMÁTICO: Resultado de pesquisa 

 
Com as novas determinações curriculares para a educação médica e existência de 
dificuldades na obtenção de cadáveres, foi visto a necessidade da introdução de novas 
metodologias de ensino-aprendizagem da anatomia. A ultrassonografia pode ser uma 
alternativa viável, pois ela oportuniza uma avaliação visual-espacial, dinâmica e em tempo real 
das estruturas anatômicas. Diante disso, essa pesquisa objetivou avaliar o efeito da 
ultrassonografia na aquisição de conhecimentos anatômicos em comparação com peças 
cadavéricas. Trata-se de uma revisão sistemática, na qual foram coletados artigos das bases 
Pubmed e Lilacs com os termos: “Anatomy”, “Education, Medical” e “Ultrassonography” e na 
Scielo os descritores: “Anatomia”, “Educação médica”, “Ultrassonografia” e “Ultrassom”. 
Incluiu-se pesquisas revisadas por pares, que apresentaram grupo intervenção com ultrassom 
e grupo controle com cadáver, com foco do estudo da anatomia por meio do ultrassom e 
população com estudantes de medicina. Com os descritores utilizados foram obtidos 3.963 
artigos. Após a leitura dos títulos e resumos foram selecionados 27 artigos para análise 
completa. Quatro foram inclusos para serem utilizados após análise de elegibilidade. Entre 
eles, dois estudos demostraram equivalência entre as condições de ensino cadáver e 
ultrassom. Duas pesquisas avaliaram o efeito adicional (ultrassom mais cadáver) ao comparar 
com alunos expostos somente com próteses cadavéricas, um destes o grupo com 
ultrassonografia obteve pontuações maiores que o grupo controle, mas com tamanho de efeito 
moderado a pequeno e o outro estudo apresentou valores inferiores no grupo ultrassom, mas 
sem significância estatística. De acordo com os estudos analisados, os acadêmicos obtiveram 
rendimentos semelhantes nas duas metodologias avaliadas, o que favorece a implementação 
da ultrassonografia no ensino-aprendizagem da anatomia. Inclusive, na Itália, universidades 
desenvolveram e implementaram um projeto educacional de anatomia através do ultrassom, 
que contempla o sistema musculoesquelético, vasos maiores, espaços viscerais do pescoço, 
a maioria das vísceras contidas no tórax, abdômen e pélvis. Esse modelo de ensino melhorou 
as habilidades de correspondência entre anatomia de palpação e janelas de ultrassom, assim 
como na prática clínica. Os artigos apresentaram variações quanto ao formato da aplicação do 
ultrassom, diferenças na quantidade de alunos e nos testes utilizados para avaliação. No 
entanto, ainda que haja diferenças na forma como o ultrassom é aplicado na educação 
anatômica, os estudantes de medicina reagem de maneira favorável a esse método. Essa 
revisão sistemática evidenciou que o uso da ultrassonografia no processo de ensino-
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aprendizagem da anatomia tem efeito equivalente ao de peças cadavéricas. No entanto, ainda 
são necessários mais estudos com a finalidade de obter uma maior confiança para a sua 
inclusão no ensino da anatomia na graduação médica brasileira. 
 
Palavras-chave/Descritores: Anatomia. Educação Médica. Ultrassom. Ultrassonografia 
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PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA DO BRASIL E O IMPACTO DA PANDEMIA DA 

COVID-19 

 

NERY, Raíssa1*; CARVALHO, Mateus¹; GAVILAN, Gustavo1; MALTA, Isabela1; PINTO, Antonione2 ; 

ALBUQUERQUE, Virginia.²  

 
 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*autor correspondente: raissa-nery@hotmail.com 
 

EIXO: Resultado de Pesquisa 

 
Os estudantes de medicina enfrentam eventos estressantes ao longo de sua carreira 
relacionados ao treinamento médico, tornando-os o grupo de estudantes mais angustiados 
entre todos os estudantes de graduação. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura 
para avaliar a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) em estudantes de medicina 
no Brasil e discutir o possível impacto da pandemia do COVID-19 no agravamento dessa 
condição. Termos relacionados a faculdades de medicina, estudantes de medicina, saúde 
mental, transtornos mentais e Brasil foram buscados nas bases de dados PubMed, PsycINFO, 
SCIELO e LILACS. Foram incluídos estudos transversais que avaliaram a TMC entre 
estudantes de medicina no Brasil, utilizando o já validado Self-Reporting Questionnaire (SRQ-
20), e calculou-se uma média ponderada da prevalência desses distúrbios nos estudos 
encontrados. Avaliou-se também artigos relacionados à saúde mental dos estudantes de 
medicina em todo o mundo diante da pandemia da COVID-19. Foram identificados 663 
registros na busca bibliográfica, dos quais 21 estudos preencheram os critérios de 
elegibilidade, totalizando 5344 estudantes de medicina. Após os cálculos, foi encontrada uma 
prevalência média de 35,9% de TMC nessa população. Foi possível observar uma alta 
prevalência de TMC entre estudantes de medicina no Brasil, o que predispõe um forte impacto 
negativo na saúde mental desses acadêmicos durante o período da pandemia do COVID-19, 
tornando necessário o lançamento de novas campanhas de educação e conscientização em 
saúde mental, envolvendo instituições de educação médica, famílias e comunidade em que o 
aluno está inserido. 
 
Palavras-Chave/Descritores: Transtorno Mental, Estudantes de Medicina, Estresse 
Psicológico, Brasil, COVID-19 
 

 

 

 

mailto:raissa-nery@hotmail.com


 

61 
 

SINAIS E SINTOMAS DA CIRROSE HEPÁTICA COMPENSADA NO 

DIAGNÓSTICO PRECOCE: REVISÃO INTEGRATIVA  

 

NUNES, Raissa1*¸ SILVA, Dryelle1, PEYROT, Mariana1. TEIXEIRA, Élder2 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP,Parnaíba, Brasil 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil (Orientador) 

*Raissa Martins de Oliveira Nunes: raiissamartiins@hotmail.com  

 

EIXO: Resultado de Pesquisa 

 

A cirrose hepática é considerada a principal doença crônica do fígado, sendo responsável, no 

Brasil, por mais de 298.000 internações hospitalares entre 2001 e 2010 e mais de 128.000 

óbitos entre 2001 e 2009. Em países desenvolvidos, essa patologia, está entre as 10 mais 

relevantes causas de óbito. Caracterizada como uma doença crônica degenerativa, a cirrose 

está cada vez mais presente em nosso meio. Possui evolução insidiosa, com quadro clinico 

diversificado, variando de inespecífica a assintomática. Esta situação dificulta o diagnóstico 

precoce e contribui de forma representativa para o crescente número de internações 

hospitalares. Essa patologia resulta de uma fibrose extensa, na qual representa uma reposta 

cicatricial à agressão crônica do fígado, composta de excesso de componentes da matriz 

extracelular que inicialmente pode ser reversível. O trabalho tem como objetivo analisar a 

importância dos impactos trazidos pelo diagnóstico tardio da cirrose hepática. Trata-se de uma 

revisão de literatura para obtenção de dados pertinentes à temática, consultou-se as bases de 

dados LILACS, PubMED e SCIELO. Foram utilizados os seguintes descritores: cirrose 

hepática, doença crônica, mortalidade e fibrose hepática; de acordo com os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Para análise, foram selecionados artigos publicados entre 1998 

até o ano de 2019. A classificação da cirrose se dá em compensada e descompensada, sendo 

delimitadas pelos tipos: alcoólica, não alcoólica, medicamentosa, viral e autoimune. Diante 

disso, um sistema de estadiamento é a classificação de Child-Pugh modificada, com um 

sistema de escore de 5 a 15. Escores de 5-6 são a classe A de Child-Pugh, conhecida como 

a forma compensada da doença; escores de 7-8 indicam classe B passando a ser a forma 

descompensada e escores 10-15 a classe C. Este sistema de pontuação é utilizado para 

avaliar o prognóstico da cirrose e orienta o critério padrão para inscrição no cadastro de 

transplante hepático (classe B de Child-Pulgh). No estágio em que a cirrose hepática encontra-

se compensada é geralmente assintomática, sendo diagnosticada durante a avaliação da 

doença hepática crônica ou fortuitamente durante exame físico de rotina; testes bioquímicos, 

como enzimas hepáticas, albumina sérica, colesterol, TAP (tempo de atividade da 

protrombina); imageamento por investigação de outras patologias; endoscopia mostrando 

varizes gastresofágicas, ou cirurgia abdominal no qual o fígado nodular é detectado. Por conta 

da relevância epidemiológica das internações e mortalidadeda cirrose hepática, tem sido 

evidenciado que a falta do diagnóstico precoce, ou o não reconhecimento dos sinais e 

sintomas iniciais levam a uma evolução do quadro da patologia em estudo, a qual deixa de se 
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apresentar da forma compensada para descompensada em um curto intervalo de tempo, 

resultando em um pior prognóstico para o quadro, devido possibilidade de não haver uma 

reversão da forma acentuada da fibrose hepática. Mediante a isso, os exames de rotina e 

imagens são primordiais na identificação das características fisiopatológicas. Por meio dos 

exames de imagem, temos a ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, fibroscan, endoscopia digestiva alta que levam a melhor exclusão para outros 

diagnósticos diferenciais. 

Palavras- chave/ Descritores:Cirrose Hepática; Diagnóstico; Doença Crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


