
 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

ANAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Thiago de Souza Lopes Araújo 

(org) 

REVISTA INOVALE 

ISSN:2675-6579 

 

Parnaíba – PI 

2022 

 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

Sumário 
ÁREA TRANSDISCIPLINAR ...................................................................................... 7 

O COPING RELIGIOSO / ESPIRITUAL POSITIVO COMO ESTRATÉGIA DE 

ENFRENTAMENTO NA SAÚDE MENTAL ................................................................ 8 

ISOLAMENTO, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS ANEMÓFILOS EM 

UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

BRASIL ............................................................................................................................ 9 

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DAS INFECÇÕES EM PACIENTES 

QUEIMADOS ................................................................................................................ 10 

SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA EM CRIANÇAS ASSOCIADA 

A INFECÇÃO POR SARS-CoV-2 ................................................................................ 11 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LINGUA INGLESA: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICO-PRÁTICAS .................................................................................................. 12 

IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PÓS OPERATÓRIOS DA CIRURGIA 

ORTOGNÁTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA ............................................. 13 

ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO ODONTOMA COMPOSTO 14 

A VOZ-PRÁXIS LITERÁRIA INDÍGENA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 

REFLEXOS DE UM PENSAMENTO FILOSÓFICO AUTÊNTICO E DECOLONIAL

 ........................................................................................................................................ 15 

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE ................................................................... 16 

O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE AMBIENTAL E FAUNA 

SILVESTRE ................................................................................................................... 17 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: PRINCIPAIS VERTENTES ................ 18 

O USO DE APLICATIVOS COMO INCENTIVO À APRENDIZAGEM DE LIBRAS: 

UMA ANÁLISE DO HAND TALK, LIBRÁRIO: LIBRAS PARA TODOS E 

ADELLIBRAS ............................................................................................................... 19 

PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS NO INSTITUTO FEDERAL DE 

RONDÔNIA (IFRO) ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHOS DA INCLUSÃO ....... 20 

CIÊNCIAS HUMANAS ............................................................................................... 22 

PROJETO GAMENGLISH: AS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO USO DE 

TECNOLOGIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

EM PALMAS-TO .......................................................................................................... 23 

TELETRABALHO: LACUNAS E POSSIBILIDADES ............................................... 24 

CIÊNCIAS DA SAÚDE: ATENÇÃO À SAÚDE ...................................................... 25 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO TRANSTORNO BIPOLAR: UMA 

REVISÃO DESCRITIVA .............................................................................................. 26 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

INTERAÇÃO ENTRE ASMA ALÉRGICA DO TIPO TH2 E COVID-19 .................. 27 

PUERICULTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM 

MULTIPROFISSIONAL ............................................................................................... 28 

COVID-19 E O ADOECIMENTO MENTAL SENIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA ............................................................................................................... 29 

DESAFIOS DA SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON NA FAIXA ETÁRIA 

PEDIÁTRICA ................................................................................................................ 30 

SENSIBILIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS (ISTs) EM UMA UNIDADE ESCOLAR PARNAIBANA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ....................................................................................... 31 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE PARKINSON NA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2014 A 2019 ........................................ 32 

O IMPACTO DA POLIFARMÁCIA EM PACEINTES IDOSOS HIPERTENSOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE .............................................................................. 33 

CONTROLE E PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA .......................................................................... 34 

IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE E MANEJO DA HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA ...................................................................................................... 35 

A COBERTURA VACINAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM 

PARNAÍBA – PI: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA ........................................... 37 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO INSTITUÍDO PELA LIGA ACADÊMICA DE 

NEUROCIRURGIA E NEUROANATOMIA DO PIAUÍ ............................................. 38 

ÍNDICE DE HOSPITALIZAÇÃO E CUSTOS ASSOCIADOS A DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA NA PLANÍCIE LITORÂNEA DO PIAUÍ 

ENTRE 2020 E 2022 ...................................................................................................... 39 

DESEMPENHO DOS INIBIDORES DE SGLT-2 NA REDUÇÃO DA 

MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA .............................................. 40 

IMPORTÂNCIA DO ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO NA PUERICULTURA .......... 41 

A MONITORIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA 

PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS EM IDOSOS: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................... 42 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS 

COMBINADOS NO CONTROLE DA SÍNDROME DE OVÁRIO POLICÍSTICO ... 43 

O USO DE DOSES SUPRAFISIOLÓGICAS DE LEVOTIROXINA NO 

TRATAMENTO DE TRANSTORNO BIPOLAR DE CICLAGEM RÁPIDA: UMA 

ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS NA LITERATURA. ......................... 44 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

O MÉDICO VETERINÁRIO CONTRIBUINDO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

 ........................................................................................................................................ 45 

DIFICULDADES DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DOS 

PACIENTES IDOSOS QUE RESIDEM EM ZONA RURAL: REVISÃO 

INTEGRATIVA ............................................................................................................. 46 

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E SUA RELAÇÃO COM DIAGNÓSTICO 

PRECOCE, GRAVIDADE E TRATAMENTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

 ........................................................................................................................................ 47 

DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ENDOMETRIOSE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA ........................................................................................... 48 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS 

CONGÊNITA SEGUNDO ESCOLARIDADE MATERNA NO ESTADO DO PIAUÍ

 ........................................................................................................................................ 49 

USO DE FIBRINOLÍTICO NO AVC ISQUÊMICO: REVISÃO DE LITERATURA 50 

EFICÁCIA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO BRASIL NA PREVENÇÃO 

DE DOENÇAS ............................................................................................................... 51 

EFEITOS DA RESTRIÇÃO DO CONSUMO DE FODMAPS NOS SINTOMAS DA 

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL ................................................................ 52 

BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA TERAPIA COM TONGXINLUO EM 

PACIENTES COM IAM SUBMETIDOS A REPERFUSÃO MIOCÁRDICA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................................... 53 

O PAPEL DA NEURORRADIOLOGIA NO CONTEXTO DO TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO ................................................................................................ 54 

EFEITOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2 DURANTE A GESTAÇÃO

 ........................................................................................................................................ 55 

ANÁLISE DOS CASOS DE INTERNAÇÃO POR MENINGITE NO PÚBLICO 

INFANTO-JUVENIL ENTRE OS ANOS DE 2017-2022 NO ESTADO DO PIAUÍ. . 56 

TAXA DE INTERNAÇÃO POR ENXAQUECA E OUTRAS SÍNDROMES DE 

ALGIAS CEFÁLICAS NO NORDESTE NO PERÍODO DE 2021. ............................. 57 

CERTIFICADO DE BRAVURA INSTITUÍDO PELA LIGA ACADÊMICA DE 

NEUROCIRURGIA E NEUROANATOMIA DO PIAUÍ: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA .............................................................................................................. 58 

O APOIO MATRICIAL COMO INSTRUMENTO CRUCIAL DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE MENTAL DOS INDIVÍDUOS ........................................................................ 60 

REPERCUSSÕES COGNITIVAS DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO 

SONO NA INFÂNCIA. ................................................................................................. 61 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

O USO EXCESSIVO DE TELAS POR CRIANÇAS: PODE INTERFERIR NO 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA? ................................................ 62 

O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO PROPULSOR DO ENSINO 

MÉDICO TEÓRICO-PRÁTICO .................................................................................... 63 

A INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS PRÉ-GESTACIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ................................. 64 

ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍFILIS GESTACIONAL E SUAS COMPLICAÇÕES 65 

AS FERRAMENTAS DE ABORDAGEM FAMILIAR COMO INSTRUMENTO 

MÉDICO PARA ENTENDIMENTO ORGÂNICO BIOPSICOSSOCIAL DOS 

INDIVÍDUO ................................................................................................................... 66 

TESTE DO OLHINHO COMO FERRAMENTA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

ALTERAÇÕES OCULARES ........................................................................................ 67 

ALTERAÇÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS COMO CONSEQUÊNCIA DO USO 

EXCESSIVO DE SMARTPHONES ............................................................................. 68 

ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E DO TRATAMENTO DA DOENÇA 

DE PARKINSON ........................................................................................................... 69 

OBESIDADE INFANTIL E PUBERDADE PRECOCE: PODE HAVER RELAÇÃO?

 ........................................................................................................................................ 70 

CIÊNCIAS DA SAÚDE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE ................................................ 71 

ANÁLISE DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS SOBRE 

TABAGISMO ................................................................................................................ 72 

A UTILIZAÇÃO DO EXAME CLÍNICO ESTRUTURADO E OBJETIVO NO 

CONTEXTO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA ........................................................... 73 

A IMPORTÂNCIA DA MEDICINA VETERINÁRIA NA EDUCAÇÃO SANITÁRIA

 ........................................................................................................................................ 74 

UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................ 75 

A IMPORTÂNCIA DO EXAME NEUROLÓGICO NA FORMAÇÃO MÉDICA ..... 76 

A IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIRURGIA E 

NEUROANATOMIA NO CONTEXTO MÉDICO ESTUDANTIL DE PARNAÍBA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ............................................................................... 77 

BENEFÍCIOS DAS PROPOSTAS DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

CONTROLE E TRATAMENTO DE DOENÇAS POTENCIALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS: UMA RESIVSÃO INTEGRATIVA ........................................... 78 

A IMPORTÂNCIA DA NEUROANATOMIA NA FORMAÇÃO BÁSICA DO 

ACADÊMICO DE MEDICINA ..................................................................................... 79 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIRURGIA NA FORMAÇÃO DO MÉDICO 

GENERALISTA. ............................................................................................................ 80 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL: POSSÍVEIS FATORES DE 

RISCO E ALTERAÇÕES NO SISTEMA LÍMBICO ................................................... 81 

COMBATE A TUBERCULOSE EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA .............................................................................................................. 82 

A IMPORTÂNCIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA GRADUAÇÃO DA ÁREA 

SAÚDE DENTRO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .............................................. 83 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS SOBRE 

TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM PARNAÍBA- PI 84 

CIÊNCIAS DA SAÚDE: GESTÃO EM SAÚDE ...................................................... 85 

IMPACTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE 

NEUROCIRURGIA NO ESTADO DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA

 ........................................................................................................................................ 86 

ESTUDO QUANTITATIVO SOBRE AS CITOLOGIAS ONCÓTICAS 

REALIZADAS NO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 2017 A 2021 ...................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TRANSDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 



 

 III CONGRESSO INTERNACIONAL 

TRANSDISCIPLINAR 

III CONGRESSO INTERLIGAS DO IESVAP  

05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

REVISTA 

INOVALE 

ISSN:2675-

6579 
 

O COPING RELIGIOSO / ESPIRITUAL POSITIVO COMO ESTRATÉGIA DE 

ENFRENTAMENTO NA SAÚDE MENTAL 

Hellen Maria de Souza Rodrigues¹; Diana Karla de Mesquita Silva¹; Elita Oliveira da 

Silva¹; Gabriele Vasconcelos Souza¹; Levi Amorim de Carvalho Rodrigues¹; Joara 

Cunha Santos Mendes Gonçalves Val² 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba – Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: hellensrodrigues@live.com 

ÁREA TEMÁTICA: Área transdisciplinar – Trabalhos transdisciplinares e outros 

INTRODUÇÃO: A saúde mental do indivíduo, relaciona-se à forma com que ele reage aos 

diversos aspectos intrínsecos a vida. O coping religioso/espiritual atua como ferramenta de 

enfrentamento às adversidades e às desregulações geradas por determinado fator sobre os 

diferentes estratos cotidianos. Ademais, refere-se como o indivíduo se utiliza da sua religião, 

fé ou espiritualidade para adaptar-se a situações adversas por meio de inúmeras estratégias 

espirituais que são utilizadas para melhorar o estresse, por exemplo, gerado a partir de 

determinados fatores desencadeantes ao longo da vida e problemas existenciais. É importante 

salientar que o coping pode ser positivo ou negativo. O coping positivo, destaca-se como 

estratégia de enfrentamento que gere benefícios ao indivíduo, incluindo a redução dos 

sintomas de estresse e ansiedade. Já o coping negativo pode gerar danos à saúde do sujeito, 

tendo como consequência sintomas relacionados a elevação do estresse. OBJETIVO: 

Observar a influência do coping religioso/espiritual positivo como estratégia de 

enfrentamento na saúde mental e a sua influência no que diz respeito à melhoria da qualidade 

de vida de pacientes com patologias prévias ou não. METODOLOGIA: O estudo se 

qualifica como uma revisão sistemática de literatura. Analisaram-se as seguintes bases de 

dados: “Scielo”, “PubMed” e “Biblioteca Virtual em Saúde”, usando-se como descritores: 

“Coping religioso”, “Coping espiritual” e “Saúde mental”. O período de publicação desses 

artigos compreende os anos de 2005 a 2022, englobando as línguas portuguesa e inglesa. Os 

critérios de exclusão utilizados foram: artigos duplicados em base dados, trabalhos onde não 

é possível o acesso gratuito e artigos que fujam ao objetivo da pesquisa. RESULTADOS: 

Encontraram-se um total de 219 publicações e foram utilizadas 26, considerando os critérios 

de exclusão. Após a observação detalhada dos estudos, é evidente que a utilização do coping 

religioso/espiritual, positivo e negativo, tem influência no que concerne à saúde mental. 

Destaca-se que o coping positivo implica na diminuição dos sintomas de estresse, angústia, 

ansiedade e depressão, sendo importante ferramenta para inúmeras instituições de saúde, 

além de servir como refúgio para aceitação de determinada condição clínica. CONCLUSÃO: 

É notório que a utilização do coping religioso/espiritual positivo tem influência benéfica no 

tocante à redução de estresse, diminuição de sintomas de ansiedade e depressão, além de 

maior controle sobre transtornos comportamentais. Por fim, é viável explicitar que em 

pacientes com doenças pré-estabelecidas, o coping positivo auxilia na efetiva adesão do 

tratamento, diminuindo também os sintomas mentais posteriores. Nesse prisma, observa-se 

que a adesão do coping religioso implica na perspectiva dos pacientes com doenças curáveis, 

podendo influir ainda na diminuição de sintomas maléficos ligados a saúde mental. 

 

Palavras-chave: Coping religioso/espiritual, Saúde mental, Coping positivo.  
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ISOLAMENTO, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS ANEMÓFILOS 

EM UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

BRASIL 

Almira Rosa de Menezes Neta¹; Virgínia Michelle Svedese² 

1 Discente do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina- 

Pernambuco 

2 Docente do Curso de Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

Petrolina- Pernambuco 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: almira.mene123@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Área Transdisciplinar: Trabalhos transdisciplinares e outros 

Introdução: Nos estabelecimentos que processam e manipulam alimentos, a contaminação 

alimentar e ambiental está fortemente atrelada com a formação de aerossóis, que servem como 

carreadores de micro-organismos. Dentre esses micro-organismos são encontrados os fungos 

anemófilos, que podem vir a ter características oportunistas em hospedeiros com funções 

imunológicas enfraquecidas ou com alta exposição. A quantidade e variedade de propágulos 

fúngicos no ar pode ser um indicador da contaminação ambiental. Objetivo: O trabalho objetivou 

avaliar a ocorrência de fungos anemófilos em um restaurante universitário da cidade de Petrolina, 

estado de Pernambuco, Brasil. Metodologia: Foi realizada uma coleta no salão de refeições 

situado nas dependências internas do restaurante universitário no ano de 2022. O ambiente 

possuía condicionadores de ar, iluminação artificial e incidência de luz solar. Para a coleta das 

amostras foi utilizada a técnica de sedimentação de esporos e utilizando placas de Petri contendo 

ágar Sabourand dextrose, acrescido de cloridrato de tetraciclina para cultivo de colônias fúngicas. 

As placas foram expostas a uma altura aproximada de 1,2 m e 1,5m a partir do solo por um período 

de 15 minutos. Após o período de incubação foram quantificadas e identificadas as unidades 

formadoras de colônia em cada placa, realizando em seguida o isolamento dos fungos para uma 

posterior identificação. A identificação dos fungos foi feita a nível de gênero, através de análise 

das características macroscópicas e microscópicas desses, além do auxílio da bibliografia 

disponível.   Resultados e Discussão: Das 25 placas analisadas foram obtidas 139 UFCs de 

fungos filamentosos. Após as primeiras identificações foi constatado uma maior ocorrência dos 

gêneros Aspergillus sp., correspondendo a aproximadamente 25% (36 UFCs), sendo seguido por 

Cladosporium sp., com 23% (32 UFCs) e Curvularia sp., com 5% (8 UFCs). Alguns outros 

gêneros também foram identificados, mas com uma menor predominância, como foi o caso do 

Fusarium sp., com uma frequência relativa de aproximadamente 0,7%. Além disso, ainda não 

foram identificados alguns fungos devido a dificuldade de identificar e/ou ausência de estruturas 

reprodutivas. Ambientes fechados, como é o caso do restaurante universitário analisado, tendem 

a apresentar um acúmulo maior de micro- organismos dispersos no ar, o que pôde ser analisado 

através da comparação das amostras coletadas internamente e externamente as imediações do 

restaurante.   Conclusão: Os resultados indicaram que a qualidade do ar dos ambientes avaliados 

no restaurante universitário encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução Nº 

09 de 2003 da ANVISA. Contudo, é de grande valia a realização de limpezas diárias adequadas 

e trocas periódicas dos filtros dos condicionadores de ar, visando manter os níveis 

microbiológicos adequados para a transitação saudável no ambiente.  

 

Palavras-chave: Bioaerossóis, Fungos aeroalérgenos, Unidade de alimentação, Unidade 

Formadora de Colônia 
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ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DAS INFECÇÕES EM PACIENTES 

QUEIMADOS 

¹Francisco Jucier de Lima Júnior; ¹Glória Maria Barroso Rodrigues; ¹Illana Maria Lages 

Silva; ¹José Joaquim Sampaio Júnior; ¹Rebeca Mirelle Noronha Lima; ²Carlos Camilo 
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¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: jucierjr@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Área transdisciplinar 

Introdução: A queimadura compromete a pele, que é vital para a preservação da homeostase 

corporal, termorregulação e proteção contra a infecção, além de possuir funções imunológicas, 

neurossensoriais e metabólicas. As lesões por queimaduras são consideradas mundialmente como 

um dos principais problemas de saúde pública, sendo bastante elevados os índices de mortalidade. 

Quando não levam à morte, dependendo da gravidade e do nível de comprometimento, as mesmas 

podem ocasionar sequelas graves, ou seja, significativas limitações funcionais, psicológicas e de 

ordem social. Objetivo: Sintetizar informações proveniente dos artigos analisados sobre os 

aspectos fisiopatológicos das infecções em queimaduras. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura, na qual utilizou-se as bases de dados Scielo e PubMed, por meio dos 

descritores: queimaduras, unidade de queimados e sepse. A pesquisa foi limitada a meta-análises 

e revisões sistemáticas, do período de 2016 a 2022. Após a combinação dos descritores, foram 

selecionados e analisados 8 artigos com relevância para o tema. Resultados: Pacientes queimados 

tendem a ser muito suscetíveis à infecção, pois são submetidos a um grande número de 

procedimentos invasivos e possuem maior grau de imunossupressão devido à própria 

fisiopatologia, na qual a proliferação de micro-organismos é favorecida pela presença de proteínas 

degradadas e pelo tecido desvitalizado ocasionado pela injúria térmica. Com isso, há obstrução 

vascular, dificultando a entrada de antimicrobianos e de componentes celulares do sistema imune 

na área queimada. As infecções em feridas por queimaduras dividem-se didaticamente em local 

e invasiva. A primeira caracteriza-se por eritema ou celulite, drenagem purulenta, perda do 

enxerto, febre e leucocitose. A invasiva pela presença da conversão de espessura parcial para 

lesão de espessura total, necrose dos pequenos vasos sanguíneos, edema, eritema nas bordas da 

ferida. O paciente pode se apresentar hipotérmico, ou hipertérmico, hipotenso, com redução do 

débito urinário. As principais complicações dos pacientes queimados são distúrbios respiratórios, 

cardíacos, sanguíneos, renais ou gastrointestinais, transtornos emocionais, infecção, bem como 

sepse, uma das principais causas de morte em pacientes de UTI. Conclusão: A lesão térmica 

promove ruptura na solução de continuidade tissular, ocasionando um desequilíbrio entre a 

microbiota normal e o tecido sadio, tornando-o vulnerável a invasões de micro-organismos 

patogênicos, ocasionando infecção. Apesar do desenvolvimento de potentes tratamentos com 

medicação e técnicas cirúrgicas, as complicações infecciosas continuam representando um grande 

desafio e uma das principais causas de óbito do paciente queimado. Evidencia-se, portanto, a 

importância da abordagem dos aspectos fisiopatológicos relacionados às queimaduras diante das 

relevantes taxas de mortalidade, a fim de promover estratégias de prevenção e tratamento para 

esse acometimento. 

 

Palavras-chave: Queimaduras. Unidade de Queimados. Sepse. 
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SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA EM CRIANÇAS 

ASSOCIADA A INFECÇÃO POR SARS-CoV-2 

Idelzuita Araújo Ximenes Cavalcante¹; Diana Karla de Mesquita Silva¹; Edmara Nayara 

Ferreira Cunha¹; Emanuelle Morais de Carvalho¹; Pedro Henrique Fréres Holanda¹; José 

Lopes Pereira Júnior² 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba – Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: itaximenes@yahoo.com.br 

ÁREA TEMÁTICA: Área Transdisciplinar – Trabalho transdisciplinares e outros 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) é uma condição 

inflamatória que apresenta associação pelo vírus SARS-CoV-2. Ocorre em razão de um processo 

hiperinflamatório que se manifesta, em média, 4 semanas após o contato com o vírus. Os 

mecanismos fisiopatogênicos são: ativação das células imunes do hospedeiro a partir da ação de 

superantígenos virais; formação de imunocomplexos e ativação da cascata de coagulação; 

mimetismo molecular entre antígenos virais do hospedeiro; reconhecimento dos antígenos virais 

nas células infectadas através das células T ou anticorpos. Nota-se o aumento da produção de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-18, TNF-α e interferon-γ), gerando uma resposta 

inflamatória multissistêmica, caracterizada pela elevação dos marcadores inflamatórios, choque, 

manifestações Kawasaki-like e tempestade de citocinas. Provoca-se, assim, danos aos sistemas, 

sobretudo o cardiovascular. OBJETIVOS: Realizar um compilado de evidências científicas 

quantitativas a respeito da relação entre o SARS-CoV-2 e a SIM-P, bem como suas 

consequências. METODOLOGIA: A pesquisa, qualifica-se como uma revisão bibliográfica de 

literatura. Tem-se com bases de dados “Scielo”, “PubMed” e “Biblioteca Virtual em Saúde” e os 

seguintes descritores: “Síndrome Inflamatória Multissistêmica”, “COVID-19” e “Crianças”. O 

período de busca pelos artigos compreende os anos de 2020 a 2022, abrangendo as línguas 

portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão aplicados foram: artigos duplicados em base de 

dados, temas que não condizem com o objetivo do estudo, trabalhos em que o acesso é limitado 

ou não gratuito. RESULTADOS: De um total de 317 publicações, 24 foram utilizadas 

considerando todos os critérios de exclusão expostos e o objetivo de pesquisa. Após a análise dos 

trabalhos, as principais manifestações clínicas encontradas na SIM-P foram: febre, dor abdominal, 

vômitos, erupção cutânea e hiperemia conjuntival bilateral. A faixa etária mais acometida está 

entre 0 a 10 anos, afetando mais o sexo masculino. Os sistemas mais danificados são o 

hematológico, cardiovascular, gastrointestinal e mucocutêneo. Nos exames, estacam-se alterações 

como aumento no D-Dímero e da Desidrogenase Lática, Hipoalbuminemia, peptídeo natriurético 

elevado, alterações dos números de troponina e hiperferritinemia. Os tratamentos mais utilizados 

são os cuidados em UTI, uso de corticoides, anticoagulantes, imunoglobulina G intravenosa 

(IGIV) e em casos de tratamento multissistêmico refratário, indica-se terapia de anticorpos 

monoclonais.  CONCLUSÃO: Destaca-se que a SIM-P se relaciona com infecção por SARS-

CoV-2, podendo ser fatal. Além disso, a SIM-P tem papel significativo nas alterações em diversos 

sistemas e órgãos. Por fim, observou-se que a utilização da terapêutica adequada profere bons 

resultados na melhora clínica do paciente pediátrico, evitando desfechos desfavoráveis. 

Palavras-chave: Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. COVID-19. Crianças. 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LINGUA INGLESA: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICO-PRÁTICAS 

Renata Carolina e Silva Rocha Pinto 

1 Docente do Curso de Ensino Médio do Instituto Federal de São Paulo, São Paulo –São Paulo. Mestre e 

Linguística aplicada pela Universidade Taubaté, Taubaté – São Paulo 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: re.csrp@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Area Transdiciplinar: Trabalhos transdiciplinares e outros 

Introdução: Atualmente, frente aos avanços da sociedade, às novas tecnologias e às novas formas 

de comunicação, compreender conteúdos em língua inglesa é imprescindível. Para que os 

estudantes possam alcançar os objetivos de aprendizagem, mais especificamente no que tange ao 

ensino de leitura, faz-se necessário o ensino de estratégias. Objetivo: Sendo assim, esse trabalho 

tem por objetivo trazer um recorte da dissertação de mestrado desta pesquisadora para apresentar 

o emprego de estratégias de leitura no ensino de língua inglesa. Metodologia: 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa dividida em duas partes, a primeira teórica que 

buscou, por meio da revisão bibliográfica, investigar os pressupostos teórico-metodológicos para 

o ensino estratégias de leitura em inglês. A segunda parte deste trabalho, um relato de experiência,  

encontra respaldo na atuação da pesquisadora como docente de inglês para fins específicos, pois 

o emprego das estratégias tem possibilitado aumento da compreensão dos estudantes na leitura de 

textos jornalísticos. Os dados foram coletados em duas etapas: foram aplicadas atividades de 

leitura de textos jornalísticos em dois momentos, o primeiro sem instrução explícita de estratégias 

de leitura e o segundo com instrução explícita, após uma sequencia de atividades trabalhando 

cada estratégia individualmente. Foram observados os comentários e a percepçãos dos alunos por 

meio de perguntas motivadoras. Resultados e Discussão: A leitura dos textos utilizados para a 

elaboração deste trabalho buscou apontar as semelhanças e divergências que apresentam. Nesse 

sentido, objetivou-se analisar como os pesquisadores sugeriam trabalhar o ensino de leitura em 

língua inglesa por meio de estratégias e quais delas foram mencionadas. Por fim, foi elaborado 

um quadro comparativo das estratégias mencionadas pelos diferentes autores.  Quanto à segunda 

parte, primeiro a pesquisadora aplicou uma atividade de leitura sem nenhuma instrução explícita 

sobre as estratégias, a fim identificar a habilidade dos alunos. Feito isso, ensinou explicitamente 

as estratégias, e, por fim, solicitou um trabalho de leitura de notícias e analisou as respostas dos 

alunos nos trabalhos, as quais evidenciaram níveis significativos de compreensão. Além disso, 

durante as aulas foram feitas perguntas motivadoras aos alunos, sendo que eles perceberam a 

diferença em seus níveis de compreensão após terem entrado em contato com as estratégias. Os 

resultados dessa segunda parte demonstraram que o ensino das estratégias contribui 

substancialmente para a aprendizagem da língua.  Conclusão: Conclui-se que estratégias as 

estratégias tratadas pelos autores constumam ser as mesmas nos diversos textos. Apesar da 

maioria dos autores não trazer  exemplos práticos de como se trabalhar estrategias de leitura em 

língua inglesa, eles afirmam que seu ensino explícito é necessários para elevar os níveis de 

compreensão dos alunos. Além disso, afirmam que o ensino explícito das estratégias podem 

apresentar resultados otimistas. Os efeitos positivos do ensino de leitura pode ser exemplificado 

pela sequencia didática trabalhada pela pesquisadora, e pelo trabalho de interpretação de notícias 

e reportagens realizados pelos alunos, que demonstraram nível elevado de compreensão quando 

comparado à uma leitura sem nenhum tipo de orientação estratégica. 

 

Palavras-chave: estratégias de leitura, ensino de língua inglesa, leitura, ensino médio 
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IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PÓS OPERATÓRIOS DA CIRURGIA 

ORTOGNÁTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

Marcela Macedo de Freitas Oliveira¹; Leonardo Ramalho Marras¹; Marcela Côrte Real2; 

Ricardo Eugenio Varela Ayres Melo3 

1 Discente do Curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, Recife - Pernambuco 

2 Doutoranda em Clínica Integrada do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife - Pernambuco 

3 Coordenador do curso de especialização em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife - Pernambuco 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: marcelamfreitas15@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHOS TRANSDISCIPLINARES E OUTROS 

Introdução: A cirurgia ortognática tem como objetivo a correção do posicionamento 

irregular dos maxilares, proporcionando melhoria significativa nos casos de anomalias 

dentofaciais (como prognatismo e retrognatismo mandibular). Além de melhorar funções 

fisiológicas associadas à maxila e à mandíbula, como função mastigatória, fonética e 

respiratória do paciente, essa cirurgia também possui repercussões estéticas, 

influenciando na autoestima do paciente. Objetivo: Revisar a literatura científica que 

trata acerca da importância dos cuidados pós operatórios da cirurgia ortognática. 

Metodologia: Busca por artigos científicos encontrados nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), MEDLINE e SciELO, utilizando-se os descritores “Cirurgia 

Ortognática”, “Cuidados Pós-Operatórios” e “Odontologia”. Os 05 artigos selecionados 

para a realização da presente pesquisa encontram-se no idioma português e datados de 

2018 a novembro de 2022. Resultados e Discussão: A cirurgia ortognática, por ser 

considerada um procedimento cirúrgico invasivo, requer cuidados essenciais no pós-

operatório. A fim de evitar intercorrências que possam prejudicar diretamente a saúde do 

paciente ou o resultado cirúrgico, é fundamental, por exemplo, atentar-se a todas as 

recomendações do cirurgião-dentista e dos demais profissionais envolvidos no processo, 

como fisioterapeuta e nutricionista. Além de repouso, uso correto dos medicamentos, 

algumas práticas são essenciais, como uso de escovas com cabeça pequena e cerdas 

macias, bem como atenção ao novo método de ingestão alimentar, observando-se a 

temperatura e a consistência do alimento. Conclusão: Desse modo, é primordial que o 

paciente fique atento a todos os cuidados envolvendo a cirurgia ortognática, sendo eles 

do pré, trans e pós operatório. Seguir as recomendações orientadas pelo dentista, por 

exemplo, para que não haja casos de edemas, dificuldade fonética, escassez respiratória 

através das narinas, formigamento facial, dores, inchaços é primordial. Sendo assim, é 

garantido o melhor resultado cirúrgico e recuperação adequada do paciente.   

 

Palavras-chave: Cirurgia Ortognática. Cuidados Pós-Operatórios. Odontologia 
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ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO ODONTOMA 

COMPOSTO 

Leonardo Ramalho Marras¹; Marcela Macedo de Freitas Oliveira1; Marcela Côrte Real 

Fernandes2; Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo3 
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Pernambuco, Recife - Pernambuco 

3Coordenador do curso de especialização em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife – Pernambuco 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: marrasrodonto@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: VIII - TRABALHOS TRANSDISCIPLINARES E OUTROS 

Introdução: Os odontomas são tumores odontogênicos formados de tecido odontogênico 

com um padrão regular, tendo um caráter benigno e se apresenta de forma semelhante a 

um dente normal com esmalte, dentina, cemento e tecido pulpar. Essa lesão pode surgir 

em qualquer idade, sendo mais comum durante a segunda década de vida, tendo 

predileção pelo sexo masculino. Objetivo: realizar uma revisão narrativa da literatura a 

respeito da etiologia, do diagnóstico e tratamento do odontoma composto. Metodologia: 

Realizou-se uma revisão de literatura narrativa através da busca eletrônica nas bases de 

dados SciElo e PubMed utilizando os descritores das bases de dados DECS: “Odontoma”, 

“Odontologia” e “Diagnóstico”. Foram utilizados como critérios de inclusão trabalhos 

publicados entre 2018 à 2022 em inglês e português. Resultados e Discussão: Não existe 

um fator específico relatado na literatura a respeito da etiologia do odontoma composto, 

mas podem derivar de infecções, traumas e mutação genética. O diagnóstico do odontoma 

composto é clínico radiográfico. Radiograficamente, apresenta-se como estruturas 

aglomeradas que se assemelham a mini-dentes, sendo circundadas por uma zona  

radiolúcida, com várias estruturas calcificadas. O tratamento é realizado através da 

excisão cirúrgica e curetagem para a avaliação morfológica e diagnóstico, apresentando 

um excelente prognóstico. Conclusão: O diagnóstio tardio sem tratamento pode levar à 

permanência da patologia dentro do osso por vários anos, causando lesões extensas que 

podem necessitar de tratamento cirúrgico agressivo e complexo. O cirurgião-dentista 

deve atentar-se a ausência de dentes e solicitar exames complementares para explicar a 

ausência, permitindo assim o diagnóstico precoce e possibilitando um tratamento 

cirúrgico conservador. 
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A VOZ-PRÁXIS LITERÁRIA INDÍGENA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 

REFLEXOS DE UM PENSAMENTO FILOSÓFICO AUTÊNTICO E 

DECOLONIAL 

Ricardo Valim¹; Leno Francisco Danner² 

1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Pesquisa em Ética e Filosofia Política 

Contemporânea da Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR, Porto Velho - Rondônia. 

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Pesquisa em Ética e Filosofia Política 

Contemporânea da Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR,  Porto Velho - Rondônia. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: ricardovalimfilosofia@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Transdisciplinar: Trabalhos Transdisciplinares E Outros. 

Introdução: A voz-práxis literária indígena brasileira contemporânea é marcadamente atuante 

em defesa dos interesses, tradições, línguas e culturas dos povos originários. Essa voz vem 

ganhando espaços e fomentando laços a partir do entendimento de que para haver mudança é 

preciso que haja uma comunicação efetiva e afetiva na busca pelo respeito à dignidade intrínseca 

do ser indígena. Elementos presentes como a poética indígena, por exemplo, com sua 

transcendência de valores, sua crítica social contundente e indômita, com suas imagens, cores, 

sons e harmonia com o cosmos revelam a todos as epistemologias outras que destoam do 

pensamento moderno eurocêntrico, provinciano com pretensões de universalidade. Objetivo: 

Objetiva-se nesta pesquisa um entendimento sobre este aspecto reflexivo e autêntico de pensar a 

realidade através da literatura que tem oportunizado um descentramento filosófico, epistêmico e 

normativo buscando levar ao fim o império hegemônico cognitivo da modernidade. Metodologia: 

Este trabalho está fundamentado na leitura e análise das obras de autores indígenas brasileiros 

contemporâneos como: Ailton Krenak (2018); Daniel Munduruku (2016); Davi Kopenawa 

(2015); Kaká Werá Jecupé (2017), além de contar com o estudo de textos produzidos por 

pesquisadores acadêmicos como: Leno Francisco Danner (2020) e da obra de Boaventura de 

Souza Santos (2019), portanto, trata-se de um estudo teórico-acadêmico. Resultados e 

Discussão: Ao se fazer uma análise para situar a pesquisa em relação ao estado da arte, nota-se 

um fervoroso e substancial crescimento da produção bibliográfica-intelectual indígena brasileira 

contemporânea. Autores prolíficos e acadêmicos como os já citados acima estão despontando 

como grandes nomes da produção literária intelectual. Este fato se dá porque através de suas obras 

demonstram a autenticidade, atualidade, pertinência, profundidade, beleza e riqueza filosófica 

destas tradições ancestrais para a sociedade de um modo geral e também para a filosofia enquanto 

tal. Conclusão: Conclui-se após este percurso decolonial por outros saberes que a produção 

epistêmica indígena brasileira permite a sobrevivência das culturas originárias com a literatura, 

arte e de tantas outras formas de manifestações possíveis. Nota-se a influência deste pensamento 

seja na esfera acadêmica, e também na informalidade do conhecimento popular. Fica evidente a 

contradição de um pensamento eurocêntrico-universalista que nega outros saberes por determinar 

que estes não possuem elementos racionais para a construção dos saberes legitimados pela razão 

ocidental. A realidade é diferente pois quanto mais contato se tem com as culturas originárias 

haverá mais conexão com nossa verdadeira essência. Essência que conduz para o seio da natureza 

em que não há privilégios e dissociações, mas coletividade com a natureza, com outros seres, uma 

expressão de busca de um bem viver em harmonia profunda com o cosmos circundante e com a 

humanidade. 
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O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE AMBIENTAL E FAUNA 

SILVESTRE  
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: vivistanczyk@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Educação e Sustentabilidade 

Introdução: A medicina veterinária é a ciência dedicada ao estudo, prevenção e 

tratamento de doenças dos animais. É uma carreira com um vasto campo de atuação que 

cuida da saúde dos animais, ambiente e homem. E por conta disso, é uma profissão muito 

importante quando se trata da saúde pública correlacionada aos animais silvestres. 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi ressaltar a importância e o papel do médico 

veterinário na saúde ambiental e fauna silvestre. Metodologia: O presente estudo teve 

como perfil metodológico uma pesquisa onde foi realizado um levantamento 

bibliográfico com base de dados de revisões de literatura, sendo utilizados periódicos 

indexados nas plataformas do Google Scholar e SciELO e sido utilizadas como palavras-

chave: “importância do médico veterinário na saúde ambiental”, “importância do médico 

veterinário na fauna”, “o médico veterinário inserido com o meio ambiente”, “o médico 

veterinário e a fauna silvestre”. O critério de inclusão foram artigos que envolviam a 

temática da medicina veterinária na saúde ambiental e fauna silvestre e como critérios de 

exclusão artigos com informações incompletas. Foram analisados 10 artigos, sendo 6 em 

português e 4 em inglês . Estes artigos foram publicados em revistas acadêmicas por 

graduandos e profissionais em um período durante os anos de 2008 a 2017. Resultados 

e Discussão: A importância de preservação e conservação de animais tem sido cada vez 

mais discutido, especialmente com a crescente preocupação com o meio ambiente e pelos 

impactos da ação do homem na natureza. O homem vem afetando a natureza de diversas 

maneiras, sendo por meio da poluição, desmatamento de habitats nativos, incêndios, 

introdução de espécies exóticas, caça e o tráfico ilegal de vida selvagem, isso tudo tem 

causado desequilíbrios na fauna. A medicina veterinária na fauna atua de forma a 

preservar a natureza, principalmente espécies de animais que estão prestes a entrar em 

extinção, podendo atuar em zoológicos, aquários, reservas, safaris, garantindo a proteção 

e vigilância desses animais. O médico veterinário tem a missão de controlar a 

disseminação de patógenos que são capazes de transmitir doenças e também manter a 

manutenção do bioma da vida selvagem. Além disso, as doenças infecciosas emergentes 

que estão diretamente conectada à saúde dos ecossistemas são de origem zoonóticas. O 

contato entre seres humanos e outras espécies aumentam a chance de transmissão de 

microrganismos. Caso haja contato com doenças zoonóticas, é importante recomendar a 

procurar ajuda médica o mais rápido possível. Conclusão: Com isso, é visto que a 

medicina veterinária tem um importante papel para a preservação de espécies de animais 

na fauna silvestre, conservação de seu habitat e cuidando para que não haja propagação 

de doenças infecciosas. 

Palavras-chave: Animais; Conservação; Natureza; Preservação; Silvestres. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: PRINCIPAIS VERTENTES 

ALVES, Ana Cristina Teixeira¹; SOUZA, Adriana T. A. C.²; SOUZA, Victor T. 

A. de Carvalho³. 

¹Docente Me do Curso de Geografia da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho – RO. 

² Bacharel em Turismo da UNIPLI – Universidade Plínio Leite, Niterói - RJ 

³ Prof. de Design Gráfico na Empresa Victor Carvalho, Niterói – RJ 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: aalves@unir.br 

 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 
Introdução: A Educação Ambiental brasileira apresenta vertentes com base teórico 

metodológica diferente. O Objetivo consiste em analisar as questões teórica e prática das 

principais vertentes da Educação Ambiental existentes no Brasil, segundo BERTOLUCCI, 

MACHADO & SANTANA. A Metodologia fundamentou-se na pesquisa bibliográfica de 

publicações on-line. Resultados e Discussão: No que se refere às vertentes libertárias se 

contrapõem a Educação Ambiental Conservadora. Estas vertentes criticam a Educação 

Ambiental Conservadora, no tocante ao reducionismo da sua teoria e prática. Uma grande 

crítica que se faz a EA Conservadora é a despolitização e a não contextualização social, 

política, econômica e reforça o dualismo entre sociedade e natureza. Assim, a EA um 

instrumento de mudança cultural ou comportamental de transformação social para se atingir 

a mudança ambiental. As vertentes opostas à EA Conservadora são as seguintes: EA Crítica: 

Tem suas raízes no pensamento crítico, baseado teórico metodologicamente no materialismo 

histórico aplicados à Educação. No Brasil, esses ideais constituíram a educação popular que 

rompe com uma visão tecnicista e repassadora de conhecimentos. O projeto pedagógico da 

EA Crítica “contribui para as mudanças de valores e atitudes, formando um sujeito 

ecológico”. Valores que guiem as decisões sociais e reorientam os estilos de vida”. A EA 

Transformadora: Constituiu-se no Brasil, nos anos 80, através da ação dos educadores da 

educação popular, universidades, movimentos sociais e ambientais com foco na 

transformação dos padrões industriais e de consumo capitalistas. A EA Emancipatória: 

possibilita a construção uma educação libertadora. Esta vertente enfatiza a mudança social e 

cultural. A crítica dessa vertente à EA Conservadora consiste na educação reducionista da 

realidade e compreensão despolitizada e alienada dos problemas ambientais. A EA 

Ecopedagogia: A educação problematizadora teve a sua origem no pensamento marxista. A 

sua base teórica da se fundamenta na pedagogia de Paulo Freire, inserida numa abordagem 

complexa e holística. Conclusão: existem Educações ambientais diferentes quanto à base 

teórico metodológica no Brasil. A EA Conservadora tem o fundamento teórico e 

metodológico no positivismo. Não apresenta uma abordagem crítica sobre a relação 

sociedade e natureza, a condição desigual socioeconômica de se apropriar dos recursos 

naturais e a dimensão do problema ambiental. Não há reflexão sobre as contradições 

capitalistas que vão se configurar no espaço marcado por problemas ambientais e 

desigualdade social. O homem é visto como um ser natural e não histórico. As vertentes 

libertárias consideram a relação sociedade e natureza inserida no capitalismo, revelando as 

contradições sociais e econômicas da população. E a conscientização, a organização 

sociopolítica da população como um instrumento de luta e superação de um cotidiano 

marcado por desigualdades sociais e econômicas que refletirão na problemática ambiental. 

 

Palavras-Chave: Principais Vertentes da Educação Ambiental no Brasil. Educação 

Ambiental Conservadora. Educação Ambiental Libertária. 
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O USO DE APLICATIVOS COMO INCENTIVO À APRENDIZAGEM DE 

LIBRAS: UMA ANÁLISE DO HAND TALK, LIBRÁRIO: LIBRAS PARA 

TODOS E ADELLIBRAS 

Ana Carolina Dias Goulart; Jamili Maceió Frazão¹; Samira Abdalla Ramos¹; Gustavo de 

Oliveira Andrade² 

1 Discente do Curso de Licenciatura em Computação do IFRJ, Pinheiral, RJ 

2 Docente do Curso de Computação do IFRJ, Pinheiral, RJ 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: goliveira.guga@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

Introdução: O notável crescimento de pessoas que dominam a Língua brasileira de sinais, 

doravante LIBRAS, língua usada pela comunidade surda em nosso país, compreende um 

importante avanço na questão da acessibilidade. Entretanto, ainda que a ampla utilização da 

LIBRAS seja um passo importante no que se refere à inclusão dos surdos, ainda é necessário, 

para que avancemos ainda mais em termos de acessibilidade, que pessoas ouvintes, ou seja, 

não surdas, aprendam a libras para que possam interagir com efetividade junto à comunidade 

surda. Objetivo: Considerando a necessidade de maior difusão da Libras entre os ouvintes, 

o objetivo desta pesquisa é analisar o potencial de aprendizagem de aplicativos de 

aprendizagem de Libras. Metodologia: Para alcançar nosso objetivo, foi feito um 

levantamento de aplicativos que auxiliam na aprendizagem da Libras. Nesta busca, foi 

utilizada a ferramenta de pesquisa Google Play e, ao usar a palavra “LIBRAS” como critério 

de busca, foram selecionados alguns aplicativos que incentivam o usuário a aprender Libras. 

Usou-se como filtragem para a escolha dos aplicativos, a avaliação de quatro estrelas ou mais, 

além do feedback positivo dos usuários, e, também, a gratuidade dos aplicativos buscados. 

Assim, conforme os critérios supracitados, foram selecionados os seguintes aplicativos: Hand 

Talk, Librário: Libras para todos e AdelLibras. Resultados e Discussão: O primeiro, Hand 

Talk, é um aplicativo que traduz do Português para Libras de forma simultânea. A plataforma 

trata-se de um avatar que gesticula a tradução da frase escrita pelo usuário, nela encontramos 

também um dicionário já pronto e vídeo aulas que são encaminhadas para o youtuber. No 

entanto, o aplicativo possui suas falhas, por exemplo, na parte de tradução o Hugo (Avatar) 

soletra as frases ao invés de fornecer os sinais. Já o segundo, Librário: Libras para todos, 

possui um dicionário com vídeos tradutores das palavras além da gamificação do conteúdo. 

Ele é dividido em 2 jogos, jogo da memória, que ao acertar os pares o jogo te dá a opção de 

assistir de como é feito o sinal e o Jogo do Saci, que possui uma interface parecida com o 

jogo de cartas buraco, onde a cada par feito a recompensa é um vídeo de como o sinal é feito. 

Por fim, o AdelLibras, é um jogo de alternativas onde mostra uma pessoa fazendo um sinal e 

o usuário tem que acertar o seu significado, e ao errar ele mostra qual seria a resposta certa. 

O jogo necessita que o usuário tenha algum conhecimento em libras, para não ficar somente 

no “chute”, ele é bom na parte de ajudar no reconhecimento dos sinais, diferente dos 

aplicativos acima, que te ensinam a fazer os sinais. Conclusão: Os três aplicativos analisados, 

apresentam propostas diferentes sobre o ensino de Libras e apresentam indícios de 

aprendizagem na área. 

 

Palavras-chave: Jogos Educacionais; Língua brasileira de sinais; TIC; Tecnologia 

Educacional. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS NO INSTITUTO FEDERAL DE 

RONDÔNIA (IFRO) ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHOS DA INCLUSÃO 

Lívia Catarina Matoso dos Santos Telles¹; Ricardo Valim²; João Guilherme Rodrigues 

Mendonça3 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: livia.santos@ifro.edu.br 

 

ÁREA TEMÁTICA: 7.3 Educação e sustentabilidade: VII - Educação Ambiental, 

educação e inclusão de todas suas formas, saúde ambiental, cidadania, consumo 

sustentável e inovação sustentável. 
 

Introdução: Por muito tempo as instituições escolares se configuraram como espaços 

que legitimavam práticas e discursos excludentes. Com o avanço dos conhecimentos 

acerca da inclusão, atualmente a rede federal de educação visa promover a Educação 

Integral com princípios inclusivos e democráticos. Objetivo: O projeto Caminhos da 

Inclusão visou promover ações sobre equidade de gênero, inclusão dos alunos com 

deficiência, combate ao bullying e a violência, direitos das pessoas LGBTQIA+ 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais/Travesti/ Transgênero, Queer e Intersexuais), 

combate ao assédio, entre outros temas. Objetivou-se analisar alguns resultados de duas 

das ações do projeto, que teve a participação de estudantes dos cursos técnicos integrados 

ao Ensino Médio.  Metodologia: Fundamentou-se a experiência do desenvolvimento do 

projeto através de rodas de conversa. A relevância se assentou no argumento de que para 

a inclusão escolar se efetivar, faz-se necessário um trabalho conjunto, com subsídios 

teóricos para trabalhar pedagogicamente as demandas existentes. As atividades analisadas 

foram: “Desafio no Instagram: O que é inclusão?” e “Roda de conversa: Autismo”. 

Resultados e Discussão: Os alunos lançaram um desafio em uma rede social para 

elaborarem conteúdos sobre inclusão através de recursos audiovisuais. Participaram 

também de uma roda de conversa presencial sobre o Autismo, com mediação de uma 

professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e três pedagogas do IFRO, 

com o intuito de compreender melhor o transtorno do espectro autista (TEA) e saber 

conviver com os/as colegas com autismo, além de promover a acessibilidade atitudinal 

para autistas. Esta ação ocorreu em alusão ao dia mundial de conscientização do autismo. 

A Educação Integral é compreendida por Ramos (2008) como concepção de formação 

humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo formativo. A 

inclusão educacional vai muito além de oferecer atendimento especializado à pessoa com 

deficiência no espaço de uma instituição de ensino regular. É um conceito que visou 

promover o incentivo e a garantia da participação igualitária, no sentido de que a educação 

é um direito de todos e deve envolver não só o sistema educativo, mas também o Estado, 

a família, a sociedade. Os Institutos Federais devem propor em seus currículos práticas 

que valorizem um planejamento flexível e que trabalhe as diferentes possibilidades de 

aprendizagem. Conclusão: Observou-se um maior engajamento dos alunos em propostas 

e ações de valorização da solidariedade, fraternidade, empatia, respeito e amor ao 
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próximo, educação democrática e relações interpessoais positivas. O alcance do projeto 

se revelou através do incentivo e apoio a ações promovidas pelos alunos, desenvolvendo 

uma metodologia de engajamento em que o ensino sobre inclusão foi feito de aluno para 

aluno, tanto de forma presencial quanto remota, através da conta do Instagram do projeto 

@caminhosdainclusaoifro. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Diversidade. Projeto. 
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PROJETO GAMENGLISH: AS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO USO DE 

TECNOLOGIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA EM PALMAS-TO 

1º Caio Neves Gontijo ¹; 2º Geovane Hommer Barros ¹; 3º Iedson Silva Lima ¹; 

Orientadora: Suiane Francisca da Silva ¹ 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: gamenglishproject@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS HUMANAS - TECNOLOGIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Introdução: Desde o ano de 2020 temos vivenciado um “boom” de criação e utilização 

de recursos tecnológicos para fins estudantis, uma vez que, a pandemia do Covid-19 por 

um bom tempo, não nos permitiu voltar ao convívio presencial em vários espaços, 

inclusive o âmbito escolar. Os recursos tecnológicos antes utilizados para manter o 

distanciamento social e controlar o aumento dos casos, após o retorno presencial 

gradativo não só continuaram como ainda continuam em uso em sala de aula como 

ferramentas facilitadores alinhadas ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, nasceu 

o projeto gamenglish. Objetivo: Relatar a experiência no desenvolvimento de jogos 

online por meio de websites que dispõem ferramentas gratuitas que podem potencializar 

o aprendizado de inglês a partir de saberes locais da região. Metodologia: Nesta 

comunicação apresentaremos com maior ênfase o projeto, bem como englobaremos a 

discussão aporte teórico a respeito do letramento digital, seguido dos avanços e desafios 

enfrentados pelos alunos no desenvolvimento das etapas do projeto. No que concerne o 

percurso metodológico, o relato de experiência, foi o método que melhor atende aos 

objetivos deste estudo. Os participantes são alunos da segunda fase do Ensino 

Fundamental (turmas de 6º ano a 9º ano) de uma escola campo de tempo integral da cidade 

de Palmas, no estado do Tocantins que atende alunos de 1º a 9º ano do ensino fundamental 

– anos finais. Resultados e Discussão: Ao longo do desenvolvimento desse estudos, nós 

encontramos com os seguintes desafios: a) falta de computadores, pois muitas vezes são 

os próprios professores da unidade escolar que disponibilizam seus próprios instrumentos 

de trabalho para que o projeto aconteça; b) a conexão da internet que por diversas vezes 

dificulta o acesso e, consequentemente a criação e desenvolvimento dos jogos online;  No 

que concernem os avanços conquistados a partir do projeto, elencamos adiante alguns que 

foram considerados mais relevantes ao estudos, tais como: a) Aprendizagem de inglês por 

meio de recursos tecnológicos; b) Participações em eventos científicos.  As discussões 

foram baseadas nas contribuições de autores como Moran (2000), Soares (2002), Araújo 

(2005) e Siqueira (2011), só para citar alguns. Conclusão:  Concluímos que o letramento 

digital é de vital importância, em especial, na primeira fase da educação básica, uma vez 

que os alunos, de acordo com documentos parametrizadores como a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e Documento Curricular do Tocantins (DCT) preconizam 

que o letramento digital e científico faça parte da rotina de estudos dos alunos, assim 

acreditamos que o projeto coloca isso em prática ao longo de todo o ano letivo. 

Palavras-chave: Projeto Gamenglish. Língua Inglesa. Ensino Fundamental. Escola 

Pública. 
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TELETRABALHO: LACUNAS E POSSIBILIDADES 

Douglas Demétrio Nascimento de Sousa (Autor)¹; Francisca Josiana Cardoso da Rocha 

(Coautora)²; Maria Eduarda Seixas (Coautora)³; Bruno Carvalho dos Santos 

(Orientador)⁴. 
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4 – Docente do Curso de Direito do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba. 

 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS HUMANAS 

 
INTRODUÇÃO: Na última década, os brasileiros enfrentaram uma diversidade de 

imprevistos que surgiram. O recente gerador de desconforto foi a COVID-19 que, apesar de 

todas as medidas tomadas pelos governos, ocasionou a morte de centenas de milhares no 

Brasil e de Milhões no mundo. Diante da doença facilmente propagável que ocasionou a 

morte em pouco tempo, a possibilidade de trabalhar de forma presencial se tornou perigoso. 

Por conta disso o teletrabalho, se torou popular por ser possível trabalhar mesmo longe das 

dependências do empregador, esta modalidade tem seu respaldo na Consolidação das Leis do 

Trabalho, na Reforma Trabalhista, e na recente Lei 14.442 de 2022. No entanto a Lei 14.442, 

instituída causou desconforto para empregados, empregadores, advogados e sindicalistas, 

isso se dá pelo fato de a mesma alterar pontos importantes pré-existentes e por sua instituição 

não abordar todos os casos de forma clara, deixando lacunas referentes a saúde e o possível 

monitoramento do empregado pelo empregador. OBJETIVO: O objetivo é o apontamento 

das medidas possíveis de serem tomadas pelos empregadores para sanar os 

descontentamentos vivenciados após a instituição da referida Lei. METODOLOGIA: Com 

o desenvolvimento deste trabalho, esta pesquisa se caracterizou como analítica e descritiva, 

abordando por meio de observação, analise e interpretação identificando os fatores 

pertinentes sobre o tema e fundamentando o conhecimento científico sobre o tema nos textos 

de Leis, Jurisprudências e Doutrinas juntamente com o uso de técnicas de coleta de dados e 

a busca pelo enfoque qualitativo da pesquisa elencando elementos subjetivos do meio social 

e a análise documental, métodos estes utilizados como base para a pesquisa realizada entre o 

dia 01 ao dia 13 de novembro de 2022. Metodologia esta fundada como base para a busca por 

fatos reais e documentados buscando então a verdade a respeito da problemática apresentada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No que diz respeito a saúde no trabalho, vê-se a 

necessidade de os colaboradores estarem incluídos em programas internos voltados para a 

segurança, bem-estar e qualidade de vida, sendo orientados a respeito da segurança e saúde, 

com o intuito de prevenir a possibilidade de acidente de trabalho. Quanto ao monitoramento 

pelo empregador, é inviável a possibilidade de monitoramento com a instalação de aplicativo 

de monitoramento no dispositivo do empregado, por ser ato qualificado como invasão de 

dispositivo informático alheio, caso tipificado no Art. 154-A, caput, CP/40. Sendo possível 

caso seja utilizado equipamento do empregador. CONCLUSÃO: Por fim, é importante 

lembrar que a qualificação do regime de teletrabalho deve constar no contrato de trabalho, 

sendo possível a alteração do regime entre presencial e teletrabalho desde que seja feito por 

meio de acordo mútuo entre o contratante e o empregado, e vê-se possível a implementação 

de normativos adequados que abordem os pontos não esclarecidos pela legislação.  

 

Palavras-chave: Teletrabalho, Trabalho remoto. 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE: 

ATENÇÃO À SAÚDE 
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO TRANSTORNO BIPOLAR: UMA 

REVISÃO DESCRITIVA 

 ¹Brenno Carvalho Sousa; Manoel Vítor Silva Almendra;  ¹Maria Seiane Farias de 

Barros; ¹Thereza Beatriz Avelino de Carvalho; ¹Bruna Caroline Ribeiro Beltrão; ²José 

Lopes Pereira Júnior. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: O Transtorno Bipolar é definido como um transtorno de humor 

caracterizado por quadros de mania e de depressão. Pode ser dividido em 2 tipos: 

Transtorno Bipolar tipo I e Transtorno Bipolar tipo II, sendo o primeiro diagnosticado 

pelos quadros de mania com episódios depressivos e o segundo por depressão e 

hipomania independente da ordem dos acontecimentos, sem a presença de episódios 

maníacos. O Transtorno Bipolar é mais comum no sexo feminino e a sua prevalência 

atinge cerda de 2 a 4% da população geral. Inicia-se na adolescência ou na fase adulta 

jovem. O tratamento farmacológico de primeira linha consiste em estabilizadores de 

humor como o lítio e o ácido valpróico, além de antipsicóticos como a quetiapina. 

Ademais, tratamentos de segunda linha como a carbamazepiana e a lamotrigina são 

utilizadas, quando não se pode tratar com as drogas de primeira escolha. Objetivo: 

Elaborar uma revisão descritiva das principais literaturas associadas aos tratamentos de 

primeira e segunda escolha do Transtorno Bipolar, analisando os riscos e benefícios 

adquiridos com os estabilizadores de humor e antipsicóticos. Metodologia: Realizou-se 

um levantamento bibliográfico, por meio de artigos e revistas publicadas nas bases de 

dados Google Acadêmico, PUBMED,UpToDate e SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) em 2022 como as palavras  Transtorno Bipolar AND Tratamento farmacológico, 

farmacology (AND) Bipolar Disorders, Treatment (AND) Bipolar Disorder(AND) 

Children, Treatment(AND) Bipolar Disorder(AND) adults, Mood disorder AND drug 

terapy.Resultados e Discussão: Os tratamentos farmacológicos de primeira linha são 

essenciais para a diminuição dos sintomas de mania, hipomania e episódios depressivos. 

O lítio, por exemplo, é uma das opções nesse tratamento, tendo em vista os critérios 

econômicos, melhora clínica, tolerabilidade e segurança. Possui mecanismo afeta vários 

neurotransmissores, como a norepinefrina, ácido gama aminobutírico e dopamina. Além 

disso, o tratamento com o lítio está associado com o risco reduzido de suicídio e de 

tentativas de suicídio, possui farmacocinética associada a absorção intestinal e a não 

interferência de alimentos. O ácido valpróico, haloperidol, carbamazepina, risperidona 

possui vantagens no tratamento de episódios leves a moderados e episódios severos 

utiliza-se uma combinação medicamentosa. Conclusão: O Transtorno Bipolar é uma 

enfermidade psiquiátrica, que afeta 2 a 4% da população geral e possui vários tratamentos 

que permitem a melhora clínica do paciente. A função das informações dessa revisão 

descritiva,  contribuirão com o tratamento do transtorno bipolar, visto que os 

conhecimentos  atualizados dos principais tratamentos medicamentosos nos casos de 

Transtornos de humor, dos mecanismos de ação dos fármacos , orientam  o melhor 

tratamento de escolha para cada paciente, como a terapia com lítio, ácido valpróico e 

outras alternativas medicamentosas e suas particularidades, a fim de promover o melhor 

manejo terapêutico para  pacientes com essa desordem psíquica. 

Palavras-chave:. Transtorno Bipolar, Adultos, Crianças, Farmacoterapia. 
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INTERAÇÃO ENTRE ASMA ALÉRGICA DO TIPO TH2 E COVID-19 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: zejunior270@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: A asma é classificada como uma doença pulmonar relacionada a alterações 

nos mecanismos de reparação de vias aéreas, com modificações inflamatórias e 

remodelação em estágios crônicos. O vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia do 

COVID-19, é transmitido por gotículas de vias aéreas de pessoa para pessoa, podendo 

acometer e se replicar no trato respiratório inferior, levando à pneumonia possivelmente 

fatal. Ademais, a asma pode surgir e se agravar secundariamente a infecções virais, 

entretanto, durante a pandemia do SARS-CoV-2, observou-se que os asmáticos do tipo 

alérgico com padrão inflamatório Th2 eram menos suscetíveis ao vírus. Objetivo: 

Analisar a relação da asma alérgica tipo Th2 com melhores desfechos em pacientes que 

tiveram contato com o SARS-CoV-2. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica integrativa que utiliza as bases de dados Scielo e PubMed, com uso dos 

descritores Asma; COVID-19; Pandemias. Foram utilizados como critérios de inclusão 

artigos de língua portuguesa, inglesa ou espanhola e artigos com texto completo 

disponível e, como critérios de exclusão, artigos com publicação anterior ao ano de 2020 

e que não tratavam do tema proposto. Por meio do uso de operadores bolenaos, foram 

encontrados 77 artigos, dos quais foram selecionados 19 para realizar a revisão.  

Resultados e Discussão: A baixa suscetibilidade de asmáticos do tipo alérgico com 

padrão inflamatório Th2 ao vírus SARS-CoV-2 é explicada pela capacidade da maioria 

dos pacientes demonstrarem resposta imunológica envolvendo linfócitos Th2, 

mastócitos, eosinófilos e células linfoides inatas, sob ação de interleucinas. A eosinofilia 

pré-existente atua como fator protetor à infecção, uma vez que se associa à diminuição 

das internações e da mortalidade hospitalar. Além disso, estudos mostram que pacientes 

que faziam uso de anticorpos monoclonais para controle da asma não tiveram 

manifestações graves ao se infectar pelo vírus da COVID-19, possivelmente devido ao 

mecanismo de inibição de replicação viral propiciado pelo tratamento. Outrossim, o uso 

de broncodilatadores de ação prolongada, esteroides inalatórios e terapia biológica reduz 

significativamente as manifestações e as complicações da COVID-19 em pacientes 

asmáticos. Conclusão: A asma com fenótipo alérgico eosinofílico e de padrão 

inflamatório tipo Th2 associa-se a melhores desfechos na infecção por SARS-CoV-2 

devido à redução considerável na expressão de angiotensina-2, propiciando fatores 

protetores e evitando, assim, maiores complicações por COVID-19. 

 

Palavras-chave: Asma. COVID-19. Pandemias. 
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ÁREA TEMÁTICA: Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

Introdução: O cuidado infantil é pautado no acompanhamento do desenvolvimento da 

criança, integrando a verificação do calendário vacinal, orientações e instigação ao 

aleitamento materno e práticas nutricionais para introdução alimentar. A puericultura atua na 

prevenção e promoção em saúde, seguindo um calendário disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde, que recomenda consultas periódicas conforme a idade da criança, tendo um total de 7 

consultas durante os 18 primeiros meses de vida. Objetivo: Analisar a abordagem 

multiprofissional da puericultura na Atenção Primária à Saúde. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica narrativa da literatura científica. A busca de dados se deu pela 

UNA-SUS e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores Puericultura, 

Atenção Primária à Saúde e Equipe Multiprofissional e o operador booleano AND. Critérios 

de inclusão: artigos livres, em português, sendo estudos observacionais, exploratórios, 

quantitativos ou qualitativos, publicados nos últimos 5 anos. Critérios de exclusão: revisões 

de literatura, guidelines, cartas ao editor, duplicatas, outros fora do escopo após leitura de 

títulos e resumo. Resultados e Discussão: Foram encontrados 6 artigos na BVS e 24 na 

UNA-SUS, após exclusão de duplicatas, leitura de títulos e resumos foram selecionados 2 

artigos com foco no objetivo desse estudo. A literatura mostra que, tem em vista o 

crescimento saudável, a puericultura fornece uma assistência multiprofissional prevenível de 

qualquer agravo que possa prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor. Cuidados infantis 

prestados por uma equipe multidisciplinar e organizados de forma integral é aconselhável 

para integrar intervenções de saúde infantil. Ações educacionais com pais e filhos, o mais 

precocemente possível, são eficazes na prevenção e controle da doença. Assim, ressalta-se a 

importância do trabalho interdisciplinar, pois propicia a promoção da saúde bem como a 

prevenção de doenças e agravos. O trabalho multidisciplinar na parentalidade deve incluir o 

envolvimento de todos os profissionais de saúde da família que abordam e intervêm na 

nutrição, programas de imunização, saúde bucal, acompanhamento do desenvolvimento e 

relações sociais. A assistência pode ser coletiva ou individual, visando um processo de 

trabalho em equipe fortalecido, contribuindo para uma assistência resolutiva e de qualidade. 

Conclusão: A evolução e expansão de cada área profissional foi acompanhada durante as 

consultas multidisciplinares, por ser um ambiente de troca de conhecimentos e experiências, 

onde especialistas aprendem juntos. Além disso, são bem conhecidos os benefícios da 

consulta conjunta para a criança, sua família e o resto da comunidade. 

 

Palavras-chave: Puericultura; Atenção Primária à Saúde; Equipe Multiprofissional. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

INTRODUÇÃO: A pandemia causada pelo SARS-CoV-19-2 trouxe consequências 

imensuráveis ao contexto socioeconômico, político e de saúde mundial, constituindo uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Evidenciam-se, as 

estratégias usadas pelos governos e sistemas de saúde para impedir ou reduzir a rápida 

propagação do vírus, como por exemplo, o isolamento social. Outrossim, houve uma 

modificação abrupta nos hábitos de vida, afetando a saúde mental de todas as faixas etárias, 

em especial os idosos. Destarte, a necessidade de adaptar-se a novos protocolos e às novas 

tecnologias de saúde, bem como a quarentena contribuíram para o aumento dos quadros de 

ansiedade, depressão e demais transtornos psicológicos nessa população. Dessa forma, é 

essencial realizar estudos sobre o sofrimento emocional dos idosos com o escopo de mitigar 

os danos causados pela pandemia e aprimorar as estratégias de cuidado em saúde desse grupo. 

OBJETIVOS: Realizar uma síntese de evidências científicas quantitativas e qualitativas com 

base em estudos relacionados as implicações geradas pela pandemia da COVID-19 na saúde 

mental dos idosos, considerando diversos fatores predisponentes para tal condição. 

METODOLOGIA: O presente estudo é classificado como uma revisão bibliográfica de 

literatura. As bases digitais utilizadas na pesquisa foram: “Scielo”, “PubMed” e “Biblioteca 

Virtual em Saúde”, aplicando-se os seguintes descritores: “Saúde mental”, “COVID-19” e 

“Idosos”. Ademais, os artigos pesquisados compreendem as línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola e a busca do material abrange os anos de 2020 a 2022. Além disso, para que 

houvesse uma delimitação referente ao objetivo da pesquisa, alguns critérios de exclusão 

foram aplicados, a destacar: artigos não disponíveis de forma gratuita, duplicados nas bases 

de dados utilizadas e trabalhos nos quais os temas tangenciassem o objetivo principal desse 

estudo. RESULTADOS: Após o uso dos descritores foram encontradas 2581 publicações, 

dessas, 30 foram utilizadas considerando os critérios de exclusão expostos e o objetivo da 

pesquisa. Posteriormente às análises dos trabalhos, ressalta-se que a pandemia tem impacto 

significativo na saúde mental dos idosos. Dentre as implicações mais observadas estão o 

medo da contaminação, preocupação com familiares, além da incerteza gerada em relação ao 

término da pandemia, fatores que favorecem o aumento de alterações emocionais e 

comportamentais entre os idosos. Observou-se também, o alto índice de estresse, ansiedade 

e depressão geriátrica. CONCLUSÃO: Exsurge, pois, que a pandemia do COVID-19 

atravessou de forma negativa a população mundial, principalmente grupos vulneráveis como 

os idosos. Portanto, é substancial reconhecer a demanda de políticas públicas efetivas para 

combater os desdobramentos desfavoráveis à saúde mental da população senil gerados pelo 

cenário pandêmico. Garantindo assim, um envelhecimento saudável e ativo. 

 

Palavras-chave: COVID-19, Saúde mental, Idosos.  
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ÁREA TEMÁTICA: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução: A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é uma reação cutânea adversa grave 

conhecida pertencente à hipersensibilidade tipo IV, mediada pelo efeito imunológico. Ela 

pode ser desencadeada por distintos fármacos, infecções virais e neoplasia. Em crianças 

são relacionadas mais frequentemente as infecções; metade dos pacientes com relato de 

SSJ tem recente infecção do trato respiratório superior. Objetivo: Descrever sobre o 

acometimento da Síndrome de Stevens-Johnson na faixa etária pediátrica. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. Foram utilizados como bases de dados 

a Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos (PUBMED) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), usando as seguintes palavras-chaves presentes nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): Síndrome de Stevens-Johnson, Hipersensibilidade a Drogas, 

Criança e Pré-escolar; sendo combinados entre si com operador boleano AND. Os 

critérios de Inclusão utilizados foram artigos publicados entre os anos de 2018 e 2022, 

com a temática citada, nos idiomas inglês, português e espanhol indexados em uma das 

bases de dados citadas anteriormente. Os artigos que se enquadram nos critérios de 

exclusão são aqueles que não apresentaram o tema principal, estavam duplicados, bem 

como aqueles publicados antes de 2018. Após a busca foram coletados para a construção 

do referido trabalho 10 artigos (Lilacs = 2; SciELO = 2, Pubmed = 6). Resultados e 

Discussão: Foi observada que um dos principais desafios é realização adequada do 

diagnóstico, para tal é importante o conhecimento detalhado dos dados clínicos e a 

utilização da avaliação histopatológica através da biópsia cutânea. É fundamental que os 

profissionais de saúde estejam atentos ao quadro e as correlações clínicas da síndrome 

com o uso dos medicamentos e entidades clínicas, de modo a retirar precocemente drogas 

que possam desencadear farmacodermias, ou se possível, retirar todas que estiverem em 

uso caso haja suspeita de SSJ, a fim de evitar as complicações e, principalmente, o óbito 

de pacientes com diagnósticos tardios, que não recebam suporte adequado. O manejo 

desses pacientes inclui medidas de suporte e sintomáticos, como hidratação, reposição de 

eletrólitos, manipulação cuidadosa e asséptica, anticoagulação, prevenção da úlcera de 

estresse e administração da medicação para o controle da dor. As doenças subjacentes e 

as infecções secundárias devem ser identificadas e tratadas. Conclusão: O conhecimento 

adequado da SSJ, sua identificação precoce e manejo são essenciais no tratamento da 

faixa etária pediátrica, pois essa condição pode ser potencialmente fatal. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Stevens-Johnson; Hipersensibilidade a Drogas; Criança; 

Pré-escolar. 
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ÁREA TEMÁTICA: Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva. 

 
Introdução: A adolescência é marcada por transformações físicas, psíquicas e sociais, sendo 

evidente a busca pelo autoconhecimento em diversas esferas, principalmente no que concerne à 

sexualidade. Nesse sentido, evidencia-se a precocidade do início da vida sexual nos adolescentes, 

causando uma maior vulnerabilidade a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ademais, 

convém pontuar que isso ocorre devido à precariedade informacional existente em resultado ao 

tabu social, o que impede diálogos sólidos entre pais/professores e filhos, resultando em mitos, 

valores, crenças e estereótipos sobre a temática. Logo, a realização de Educação em Saúde torna-

se necessária com o fito de prevenir as Infecções Sexualmente Transmissíveis, através do 

fornecimento de informações, do esclarecimento de dúvidas e do desenvolvimento de 

competências, de modo a contribuir na resolução dos estigmas pontuados. Objetivo: Relatar a 

experiência de sensibilização da prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na 

Unidade Escolar Raquel Magalhães, localizada no território da Unidade Básica de Saúde Iracema 

Feitosa, no município de Parnaíba-PI, Brasil. Metodologia: O projeto de intervenção apresenta 

abordagem qualitativa. Foi apresentado para uma população de 54 estudantes, do sexo masculino 

e feminino, com faixa etária de 11 a 16 anos, da Unidade Escolar Raquel Magalhães, a qual está 

localizada na Rua Três de Maio, Bairro Santa Luzia, em Parnaíba-PI. A ação iniciou-se com o 

jogo “Passa ou Repassa”, com o intuito de avaliar o conhecimento dos estudantes a respeito das 

características, da transmissão e da prevenção das ISTs, além de uma palestra sobre a temática e 

simulação do uso correto de preservativo masculino. Por fim, houve a distribuição de 

preservativos masculinos. Resultados e Discussão: Após a realização do jogo “Passa ou 

Repassa”, observou-se que o grupo azul apresentava estudantes com faixa etária maior em 

comparação ao grupo vermelho, o que tornou surpreende o resultado do jogo, uma vez que se 

esperava que os alunos de faixa etária superior apresentassem maior domínio sobre o tema. Além 

disso, notou-se maior segurança nas respostas do grupo vermelho. Durante a exposição dialogada, 

evidenciou-se o grande tabu social acerca do tema, tendo em vista os “risos” expressos pela 

maioria dos estudantes, sendo necessária a enfatização da importância da temática, ressaltando 

sobre suas complicações, com o objetivo de focá-los na apresentação. Conclusão: As Infecções 

Sexualmente Transmissíveis apresentam grande prevalência na população adolescente, 

principalmente devido à precariedade de informações dos modos de prevenção, tornando evidente 

a importância da mitigação do tabu social no tocante a essa temática e a realização de ações 

educativas para a elucidação juvenil acerca da sexualidade, principalmente a respeito das ISTs e 

seus meios prevenção. 

 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis. Sensibilização. Prevenção. Educação 

Sexual 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde: Atenção à Saúde 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo que afeta o 

sistema dopaminérgico da substância nigra e caracteriza-se pela tríade: tremor, rigidez e 

bradicinesia. No entanto, a DP pode afetar outras partes do SNC, resultando nos demais 

sintomas, como, hipotensão postural, demência entre outros. Atualmente, ela é uma das 

doenças neurológicas mais comum que afeta de forma crônica e progressiva todas as 

etnias e classes socioeconômicas. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo 

descrever o perfil epidemiológico da doença de Parkinson na região Nordeste no período 

de 2014 a 2019. Metodologia: Concerne em um estudo epidemiológico, transversal, 

retrospectivo de abordagem quantitativa. Utilizaram-se dados do período de 2014-2019 

notificados no site de busca TABNET e DATASUS, considerando-se as variáveis: região, 

unidade da federação, ano de processamento, faixa etária e sexo. Resultados e Discussão: 

Verificou-se um total de 1.132 casos de internações por doença de Parkinson entre 2014 

e 2019 na região a nordeste, a maioria deles aconteceu no Ceará (29,86%), seguido pela 

Bahia (27,83%). De 2014 (281) a 2015 (289) o número de internações aumentou 

discretamente, o qual foi seguido por uma redução considerável nesse número até 2018 

(111), tendo novamente um modesto aumento em 2019 (128). A faixa etária com o maior 

número de internações, 761, foram das pessoas com 60 anos ou mais (67,23%), depois 

das pessoas com 40 a 59 anos (27,83%). Segundo o sexo, o sexo masculino foi o mais 

atingido com 678 internações contra 454 internações do sexo feminino. Foi possível 

observar que com o passar dos anos o número de internações diminuiu. Isso se deve aos 

métodos de tratamento farmacológico com altos índices de sucesso tanto na redução da 

progressão da doença, como no controle dos sintomas da DP. Além disso, por ela ser 

multifatorial, ou seja, vários fatores influenciam no seu aparecimento e agravamento, 

como predisposição genética e fatores ambientais; entretanto, o processo de 

envelhecimento está associado diretamente a essa afecção. Por isso, proporcional ao 

aumento da idade, há o aumento de internações causa pela DP. Pelos dados, é nítido que 

a DP atingi mais homens que mulheres, mas não se sabe cientificamente a causa de o sexo 

ser um fator de risco. Conclusão: Logo, observou-se que o número de internações 

causadas por DP diminuiu ao longo dos anos. Ademais, houve a comprovação que há um 

agravamento dessa afecção com o aumento da idade do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Envelhecimento. Internação Hospitalar. 
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O IMPACTO DA POLIFARMÁCIA EM PACEINTES IDOSOS HIPERTENSOS 

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

Brisa Pires Sales ¹; Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade ¹; Illana Maria Lages Silva 

¹. 

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

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: brisapires17@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à Saúde 

Introdução: A expressão envelhecimento pode ser definida como um agrupamento de 

variadas mudanças fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e emocionais. Um dos efeitos 

que esse envelhecimento ocasiona é a demanda dos idosos nos serviços de saúde, visto 

que é nessa fase da vida que ocorre o crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

principalmente a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Como consequência, a terapia 

combinada de medicamentos anti-hipertensivos, provoca uma problemática muito 

frequente nessa população, que é a polifarmácia (PF), ou seja, o uso simultâneo de vários 

medicamentos prescritos e/ou de automedicação. Objetivo: Este estudo tem como 

finalidade oferecer ao leitor informações sobre o impacto do uso de múltiplos 

medicamentos no paciente idoso com hipertensão arterial sistêmica. Metodologia: Trata-

se de uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados UpToDate, SciElo 

e LILACS, a partir dos descritores: Polimedicação. Idosos. Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Atenção Primária. Como critérios de exclusão utilizou-se artigos que não 

tratavam temas relacionados a polifarmácia em idosos.  A pesquisa foi limitada aos 

estudos do período de 2018 a 2022. Após a combinação dos descritores, 

foram selecionados e analisados 12 artigos para revisar as principais evidências sobre o 

assunto. Resultados e Discussão: A PF é associada a elevação do risco de diminuição da 

qualidade de vida e consequências negativas à saúde, por exemplo interações 

medicamentosas, aumento das reações adversas a medicamentos, piora das síndromes 

geriátricas, erros de medicação, hospitalizações e baixa adesão à terapêutica 

medicamentosa, que podem ser evitados pelo uso racional dos medicamentos. 

Conclusão: A polifarmácia no paciente  idoso traz riscos que crescem progressivamente 

e conforme se acrescentam  mais medicamentos, expondo o idoso a prescrição 

inapropriada de medicamentos, eventos adversos e diversas internações, motivos que 

aumentam  a mortalidade e sobrecarregam os serviços de saúde. O entendimento desses 

acontecimentos, proporciona que o idoso seja visto em sua vulnerabilidade recebendo um 

tratamento mais cauteloso e singular.  

 

Palavras-chave: Polimedicação. Idosos. Hipertensão Arterial Sistêmica. Atenção 

Primária. 
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CONTROLE E PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA  

Thaís Machado Lima¹; Magno Silva de Aguiar ¹; Camila Sanção de Macedo¹, Marília 

Gabriela Dias Nery¹, Carla Milena Ferreira e Silva¹, Carlos Camilo Magno de Souza ² 

¹ Discentes da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto De Educação 

Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 

² Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto De Educação 

Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 

E-mail:  tmlima2000@gmail.com 

Área temática: Atenção à Saúde 

 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é, comumente, um distúrbio 

assintomático, definido pela pressão sistólica média em repouso de 140 mmHg ou mais 

e/ou pela pressão diastólica em repouso média de 90 mmHg ou mais, podendo ser 

prevenida e tratada através da prática regular de atividade física. Evidências demonstram 

que o exercício físico pode modular o sistema renina-angiotensina, provocando reduções 

significativas nos níveis pressóricos, sendo um importante tratamento não farmacológico. 

Segundo diretrizes nacionais e internacionais, todos os pacientes hipertensos devem fazer 

exercícios aeróbios complementados pelos resistidos, além do tratamento 

medicamentoso. Estudos mostram que, no Brasil e no mundo, haverá uma inversão no 

quadro de longevidade, sendo imprescindível para uma melhor qualidade de vida, a 

mudança comportamental em relação ao que é observado atualmente, através da prática 

de exercícios físicos na prevenção de doenças, como a HAS. Objetivo: Descrever a 

importância da atividade física no controle e prevenção da hipertensão arterial sistêmica. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas bases de dados: Lilacs, Medline e Pubmed. Foram achados 82 artigos 

por meio do cruzamento simultâneo dos descritores “hipertensão arterial”, “exercício 

físico” e “prevenção de doenças”, sendo escolhidos 12 artigos para o resumo. Quanto aos 

critérios de inclusão, foram selecionados os artigos escritos em língua portuguesa e 

inglesa, publicados nos últimos 10 anos e que o tipo de estudo fosse revisão sistemática.  

Resultados e Discussão: Prevenir o aumento da pressão arterial é a maneira mais 

eficiente de combater a HAS, podendo ser obtida através de mudanças no estilo de vida 

e prática regular de atividade física. Exercícios físicos são a parte primordial das condutas 

não medicamentosas de prevenção e tratamento da HAS, se realizado regularmente, 

provoca importantes adaptações hemodinâmicas que influenciam o sistema 

cardiovascular. É importante a adequação do tipo, intensidade, frequência e duração do 

treinamento físico, sendo o exercício dinâmico aeróbico comprovadamente mais eficaz 

na redução da PA, devendo ser realizado, no mínimo, três vezes por semana, com duração 

de pelo menos trinta minutos. Conclusão: A prática de atividade física provoca 

adaptações significativas que influenciam diretamente na diminuição e controle dos 

níveis pressóricos, diminuindo a morbimortalidade pela hipertensão arterial sistêmica. 

Além disso, previne o aparecimento precoce de várias doenças metabólicas, como o 

diabetes mellitus, interferindo de modo positivo na capacidade funcional de adultos e 

idosos. Assim, é evidente que há a necessidade de elaboração de práticas, por parte dos 

profissionais da saúde, para contribuir com a prevenção e controle da HAS, 

principalmente, por meio do incentivo à pratica de exercício físico. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial, exercício físico, prevenção de doenças 
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IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE E MANEJO DA HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA  

Francisco das Chagas Sousa Silva Junior¹; Ana Maria Santos Cardoso¹; Cláudia Lorena 

Ribeiro Lopes¹; Cynthia Cardozo Lima¹; Isadora Maria Rodrigues Bezerra¹; Pedro 

Henrique Piauilino Benvindo Ferreira² 

1 Discente 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. 

2 Docente 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 DO AUTOR CORRESPONDENTE: fsilvajunior1@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução:  A hemorragia subaracnoidea (HSA) é uma emergência neurológica 

caracterizada pelo extravasamento de sangue entre as membranas aracnoide e piamater, 

nos espaços que recobrem o sistema nervoso central. A maioria das HSA espontâneas são 

em decorrência da ruptura de aneurismas ou má formações vasculares. Em 15% a 20% 

dos casos, as causas são não identificáveis, sendo denominadas HSA não-aneurismáticas. 

Outras causas de HSA podem incluir traumas crânio encefálicos, dissecções arteiais 

intracranianas, coagulopatias, angiopatia amiloide e uso de drogas ilícitas. A incidência 

de HSA aneurismática pode variar conforme a região geográfica. Na América do Sul e 

Central, entre os anos de 2009 e 2014, a incidência de HSA foi de 3,7 casos a cada 100mil 

pessoas/ano. A maioria das HSA aneurismática ocorre entre 40 e 60 anos de idade, porém, 

crianças e adultos mais velhos podem ser acometidos. Os principais fatores de risco 

associados são hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, etilismo e história familiar. A 

ruptura de um aneurisma libera sangue diretamente no líquor, onde se espalha para o 

espaço intraventricular podendo ir também para o parênquima cerebral, aumentando 

rapidamente a pressão intracraniana. Eventos secundários como ressangramento, 

hidrocefalia e o vasoespasmo são complicações que contribuem para as lesões cerebrais, 

o desfecho e o prognóstico.  A apresentação típica inclui cefaleia intensa súbita, 

frequentemente descrita como o "pior da vida", náuseas, vômitos, dor cervical, fotofobia 

e rebaixamento do nível de consciência. A tomografia computadorizada é o primeiro 

exame solicitado para suspeita de HSA, se não disponível ou inconclusivo, pode-se 

realizar a punção lombar e estudo do líquor. Todos os pacientes com HSA devem ser 

avaliados e tratados em caráter de urgência em um centro completo de acidente vascular 

encefálico sempre que possível.  Objetivo: Discutir sobre a importância do diagnóstico 

precoce e do manejo adequado da hemorragia subaracnoidea. Metodologia: A 

abordagem metodológica, ocorreu por meio de pesquisa de revisão integrativa da 

literatura nas bases de dados, Biblioteca Virtual em Saude MS, UpToDate, Pubmed e 

Scielo. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos com publicação em inglês, 

espanhol e português, entre os anos de 2016 e 2022. Foram utilizados os descritores: 
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Hemorragia subaracnóidea, diagnóstico precoce e manejo. Resultados e Discussão: Os 

principais objetivos do tratamento da HSA são a prevenção de ressangramento, prevenção 

e manejo do vasoespasmo, e o tratamento de outras complicações como o aumento da 

pressão intracraniana relacionada à hidrocefalia, hiponatremia e crises convulsivas. Essas 

complicações são comuns após HSA e contribuem significativamente para a 

morbimortalidade. Muitos pacientes que tiveram hemorragia subaracnoide podem ter 

problemas cronicamente incapacitantes. Conclusão: Diante disto, a identificaçao precoce 

do quadro e a garantia do manejo adequado contribuem para minimização do risco de 

complicações, lesão cerebral, sequelas futuras e melhora do prognóstico geral. 

Palavras-chave: Hemorragia subaracnoidea; diagnóstico precoce; manejo adequado. 
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A COBERTURA VACINAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM 

PARNAÍBA – PI: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA 

¹Heliton José Baquil Araujo; ¹Illana Maria Lages Silva; ¹Rebeca Mirelle Noronha Lima; 

¹Francisco Vinnicius Monteiro Gomes; ¹Caio Luís Martins de Campos; ²Gilberto 

Portela Silva. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: heliton_jose@hotmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde - Atenção à Saúde 

Introdução: A vacinação é fundamental para o controle de doenças por meio da 

promoção da imunização, o que acarreta na prevenção ou atenuação dos sintomas graves 

de determinadas doenças, além da erradicação de doenças imunopreviníveis a longo 

prazo. Com base nisso, Para organizar estratégias de vacinação, o Brasil formulou o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), o qual é responsável por organizar e 

disponibilizar os imunobiológicos para toda a população. Contudo, a eficácia da PNI 

também depende da busca populacional pela prevenção, o que pode ser afetada por fatores 

adversos, como foi o caso da pandemia de COVID-19 que afetou a vacinação em todo o 

território nacional. Objetivo: Analisar a cobertura vacinal durante a pandemia de 

COVID-19 e o período pré-pandemia em Parnaíba, Piauí.. Metodologia: Trata-se de um 

estudo epidemiológico com coleta de informações na base de dados DATASUS - Tabnet, 

em que se buscou por doses aplicadas, em “Imunizações - desde 1994”, no município de 

Parnaíba – PI entre os anos de 2012 à 2022. Resultados e Discussão: Durante o período 

de 2011 à 2019, o número de doses de vacinas aplicadas na população parnaibana variava 

sem seguir um padrão específico, alcançando suas máximas em 2013 (124.816 doses 

aplicadas) e sempre com valores acima das 55 mil doses aplicadas. Entretanto, com o 

inicio da pandemia de COVID-19 no Brasil, em 2020, houve uma queda significativa de 

36,28% nesses valores em comparação ao ano anterior, sendo essa a maior queda 

percentual de todo o período analisado. Ademais,  os valores na pandemia ficaram abaixo 

das 38 mil aplicações de vacinas anuais e diminuiam a cada ano, o que levou os anos de 

2020-2022 a serem os anos com menor número de doses aplicadas. Conclusão: 

Observou-se que no período da pandemia, o número de doses aplicadas no município de 

Parnaíba foi afetado negativamente, apresentando a maior queda percentil ano-ano, a qual 

os valores analisados se mantém baixos até o ano de 2022.  

 

Palavras-chave: Imunização, Cobertura Vacinal, COVID-19.  
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO INSTITUÍDO PELA LIGA ACADÊMICA DE 

NEUROCIRURGIA E NEUROANATOMIA DO PIAUÍ  

Ana Maria Santos Cardoso ¹; Lucas Mainardo Rodrigues Bezerra ¹; Isadora Maria 

Rodrigues Bezerra ¹; Davi de Aguiar Portela ¹; Cynthia Cardozo Lima ¹; Jean Carlos de 

Araújo Mendes² 

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

2 Neurocirurgião do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, Parnaíba - Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: anamariacardoso05@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução: O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é uma é uma lesão comum nas 

emergências, sendo uma das causas mais frequentes de óbito em todo o mundo, com impacto 

importante na qualidade de vida. Considerando o elevado índice de mortalidade e os altos gastos 

em saúde, foi desenvolvido pela Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neuroanatomia do Piauí um 

fluxograma de atendimento, visando condutas diretas e concisas no trauma cranioencefálico. 

Objetivo: Descrever a importância da implantação do fluxograma de atendimento ao paciente 

com TCE em um Hospital Público de Médio Porte na cidade de Parnaíba. Metodologia: Para a 

produção do fluxograma foi realizada uma revisão bibliográfica tendo como bases de dados a 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(PUBMED) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), usando 

as seguintes palavras-chaves presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Advanced 

Trauma Life Support®, ATLS®, Lesões Encefálicas Traumáticas e Lesão cerebral, sendo 

combinados entre si com operador boleano AND. Os critérios de Inclusão utilizados foram artigos 

publicados entre os anos de 2018 e 2022, com a temática manejo de TCE, nos idiomas inglês, 

português e espanhol indexados em uma das bases de dados citadas anteriormente. Os artigos que 

se enquadram nos critérios de exclusão são aqueles que não apresentaram o tema principal, 

estavam duplicados, bem como aqueles publicados antes de 2018. Após a busca foram coletados 

para a construção do referido trabalho 12 artigos (Lilacs = 2; Scielo = 3, Pubmed = 7). Resultados 

e Discussão: O fluxograma desenvolvido engloba a história clínica, exame físico geral e avaliação 

neurológica (incluindo a escala de coma de Glasgow) com forma de estratificar o paciente em 

TCE leve, moderado e grave. Após a classificação é possível direcionar o manejo de acordo com 

a gravidade do caso.  Além disso, é abordada a solicitação de exames complementares como a 

tomografia computadorizada de crânio sem contraste objetiva identificar lesões intracranianas e 

deve ser realizada se for indicada de acordo com fatores de risco ou se a avaliação seriada alterar 

a impressão diagnóstica. Outros pontos contemplados são os critérios de internação, critérios de 

alta hospitalar, sinais de alarme e tratamento. O fluxograma foi instituído no Hospital público da 

cidade de Parnaíba que possui o TCE como uma das suas principais demandas. Conclusão: O 

TCE é rotina nas emergências e a base da terapia consiste em estabilizar o paciente e prevenir 

lesões cerebrais secundárias. Dessa forma, o manejo adequado é essencial para evitar desfechos 

desfavoráveis, para isso, a implantação do fluxograma se mostrou de extrema importância. 

 

Palavras-chave: Advanced Trauma Life Support; ATLS; Lesões Encefálicas Traumáticas; Lesão 

cerebral. 
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ÍNDICE DE HOSPITALIZAÇÃO E CUSTOS ASSOCIADOS A DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA NA PLANÍCIE LITORÂNEA DO 

PIAUÍ ENTRE 2020 E 2022 

Maria das Graças Resende Silva Neta¹; Camila Sanção de Macedo¹; Gildelson Sampaio de Oliveira 

Filho²; Larruama Soares Figueiredo de Araújo¹; Marília Gabriela Dias Nery¹; Francisco das Chagas 

Candeira Mendes Junior³ 

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

2 Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Parnaíba – PI 

3 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba – PI  

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: gracinharesende@outlook.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à saúde. 

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é na verdade um conjunto de doenças 

pulmonares crônicas de apresentação heterogênea que é caracterizada  pela  obstrução  crônica  do  

fluxo  respiratório,  agredindo  especialmente  os  brônquios  e/ou alvéolos, com  uma  intensa  resposta  

inflamatória. A DPOC progride sistematicamente e as exacerbações são normalmente causados por 

infecções respiratórias e podem durar de poucos dias até várias semanas, exigindo muitas vezes 

longos períodos de recuperação em ambiente intra-hospitalar, fato que acarreta em gastos excessivos 

para a saúde pública, Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) ressaltam que em 2010, as internações levaram a um gasto total de R$ 92,4 milhões. 

Objetivo: Analisar o índice de hospitalização e custos da DPOC na planície litorânea do Piauí entre 

2020 a 2022. Metodologia: Concerne em um estudo epidemiológico, transversal, retrospectivo, de 

abordagem quantitativa realizado entre outubro e novembro de 2022, por meio de dados obtidos na 

base de dados DATASUS. As variáveis selecionadas foram: região de saúde/município, internações, 

valor médio do AIH, valor médio de internação, dias de permanência, média de permanência, óbitos 

e taxa de mortalidade. Resultados e Discussão: Verificou-se um total de 132 internações por DPOC 

na planície litorânea do Piauí entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, sendo que aproximadamente 

81,06% foram concentradas no município de Parnaíba, 12,7% em Cocal e 6% em Luís Correia. As 

132 internações acarretaram em 929 dias de permanência, com uma média de 7 dias por paciente. O 

valor médio de iternação/AIH foi de R$ 933,89 por paciente, levando a um gasto total de R$ 

123.73,48. O número de óbitos foi 27, uma taxa de mortalidade foi de 20,45%. Foi evidenciado uma 

maior concentração em Parnaíba. Fato esperado, uma vez que possui o hospital referência da região. 

Os custos dessas hospitalizações geram preocupação, haja vista que a DPOC deve ser trabalhada na 

atenção primária, por meio da prevenção e educação em saúde, que são medidas de alta complexidade 

e baixa densidade tecnológica, contribuindo assim para a desoneração do Sistema Único de Saúde. 

Ademais, a alta taxa de mortalidade observada indica uma atenuação do impacto gerado pelos gastos, 

seja por parcimônia de gestão, seja pelo nível comprometimento do paciente, mais um fato que 

corrobora a importância do direcionamento de recursos para a atenção primária. Conclusão: Destarte, 

a DPOC é uma patologia que gera um alto índice de hospitalização e altos custos para os serviços de 

saúde de alta complexidade, sendo assim, é necessária uma intensificação de políticas públicas na 

atenção primária associada a uma revisão de controle de gestão como estratégia de enfrentamento da 

problemática. 

 

Palavras-chave: Hospitalização, Gestão, DPOC.  
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DESEMPENHO DOS INIBIDORES DE SGLT-2 NA REDUÇÃO DA 

MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
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2 Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: juliarachelfm@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução:  A insuficiência cardíaca congestiva consiste em uma síndrome clínica de alta 

complexidade, em que o coração se torna incapaz de bombear sangue suficiente para atender às 

necessidades metabólicas teciduais ou o faz somente sob condições de elevada pressão de 

enchimento. Tal situação pode ocorrer em virtude de alterações estruturais ou funcionais do 

coração que resultam em manifestações clínicas como dispneia, cansaço, dificuldade em realizar 

atividades rotineiras simples, edema de membros, ascite, hepatomegalia, entre outros sinais e 

sintomas. Essas manifestações acontecem em razão da redução do débito cardíaco ou das elevadas 

pressões de enchimento durante as atividades físicas e/ou, em casos mais graves, durante o 

repouso. Objetivo: O presente trabalho objetiva analisar o desempenho dos inibidores de SGLT2 

na redução da mortalidade por insuficiência cardíaca. Metodologia: Realizou-se uma revisão de 

literatura no mês de novembro, utilizando a base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Os descritores utilizados foram “Insuficiência cardíaca”, “Falência cardíaca congestiva” e 

“Inibidor de SGLT2” em associação com os operadores booleanos OR e AND, respectivamente. 

Utilizou-se o filtro “textos completos”, incluindo artigos publicados nos últimos 5 anos e no 

idioma inglês. Resultados: Através dos descritores anteriormente citados, foram selecionados 35 

artigos para a constituição da amostra final dessa revisão de literatura. Em vista disso, com a 

análise dos estudos supracitados, evidencia-se que o tratamento com inibidores de SGLT2 foi 

associado a um menor risco de insuficiência cardíaca congestiva, além de melhorar 

significativamente a função do ventrículo esquerdo em pacientes com ou sem diabetes. 

Discussão: Os inibidores do cotransportador-sódio-glicose-2, representados por drogas como a 

dapaglifozina, canaglifozina e empaglifozina, apresentam inúmeros benefícios cardiovasculares 

e hemodinâmicos em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva como diminuição da pré-

carga e pós-carga, devido a seu efeito natriurético e diurético, o que favorece a melhoria da função 

do ventrículo esquerdo, redução da pressão arterial e da disfunção endotelial, já que também são 

capazes de atenuar a estimulação simpática. Ademais, tais compostos conseguem abrandar o 

processo de remodelamento cardíaco provocado pela insuficiência cardíaca congestiva, o que gera 

um efeito antifibrótico de três formas: pela suspensão da síntese de colágeno, inibição dos 

miofibroblastos e pela ativação dos macrófagos M2. Conclusão: Torna-se evidente, portanto, que 

os inibidores de SGLT2 são uma classe de fármacos que se mostram benéficos para o uso em 

pacientes com insuficiência cardíaca. O efeito cardioprotetor desses medicamentos contribui, 

significativamente, para a diminuição da mortalidade e de reinternações de pacientes em 

decorrência de falência cardíaca congestiva. Entretanto, é importante ressaltar que os benefícios 

oriundos da utilização dessas drogas não anulam o impacto negativo dos demais fatores de risco 

cardiovasculares. 

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Falência cardíaca congestiva; Inibidor de SGLT2. 
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IMPORTÂNCIA DO ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO NA PUERICULTURA 
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2 Docente do Curso de Medicina da UFDPar, Parnaíba-PI 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: maria.anayara@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

Introdução: O interesse com a saúde infantil direciona as políticas públicas de saúde, 

principalmente desde a década de 1980, resultando na redução da mortalidade infantil, cujos 

indicadores eram preocupantes. Devido a uma maior cobertura de recursos de vacinação, 

acesso a água potável e serviços de saúde, 10 milhões de mortes infantis em países em 

desenvolvimento foram evitadas a cada ano. No Brasil, os principais programas de 

imunização são o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Programa Integral de Saúde 

da Criança (PAISC) e a Estratégia Saúde da Família (ESF).  Objetivo: Analisar a importância 

do esquema de imunização na puericultura.  Metodologia: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica narrativa da literatura científica. A busca de dados se deu pela UNA-SUS e 

SCIELO, utilizando os descritores Puericultura, Vacinação e Imunização, e o operador 

booleano AND. Critérios de inclusão: artigos livres, em português, sendo estudos 

observacionais, exploratórios, quantitativos ou qualitativos, publicados nos últimos 5 anos. 

Critérios de exclusão: revisões de literatura, guidelines, cartas ao editor, duplicatas, outros 

fora do escopo após leitura de títulos e resumo. Resultados e Discussão: Foram encontrados 

16 artigos na UNA-SUS e 1 na SCIELO, após exclusão de duplicatas, leitura de títulos e 

resumos foram selecionados 5 artigos com foco no objetivo desse estudo. A vacinação é uma 

das melhores estratégias para prevenir a morbimortalidade em crianças, e seu custo-

efetividade supera as medidas de reabilitação médica e de saúde. É importante seguir o 

esquema de imunização recomendada para cada idade, pois atrasar a vacinação pode ser tão 

prejudicial quanto não se vacinar, pois torna a criança mais propensas a contrair doenças, 

como também aumentam o risco de epidemias comunitárias, especialmente no caso de uma 

vacina de dose única, onde o esquecimento pode levar à ausência total da vacina. Um estudo 

multicêntrico aponta que os determinantes do atraso e da não vacinação dependem, entre 

outras coisas, da localização e do nível socioeconômico.  Em estudos que buscaram 

identificar fatores associados ao atraso vacinal, mostrou-se uma tendência de atraso vacinal 

em famílias maiores, principalmente com mais filhos. Em outro estudo, a baixa escolaridade 

materna tem impacto direto na saúde e na imunização das crianças. Em áreas onde a atuação 

da ESF é reforçada, independentemente da condição socioeconômica, a cobertura vacinal tem 

melhorado.  Conclusão: Um atraso na vacinação pode levar a sérios problemas em muito 

pouco tempo se não forem percebidos. Sabe-se que as crianças que não frequentam o 

aconselhamento de puericultura têm maior probabilidade de atrasar as vacinações. Dessa 

forma, há uma acentuada importância na conscientização dos profissionais à estimular os pais 

a seguirem os esquemas vacinais sem atrasos ou erros. 

 

Palavras-chave: Puericultura; Vacinação; Imunização. 
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A MONITORIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA 

PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS EM IDOSOS: UMA 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: gildelson9sof@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à saúde. 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica caracterizada pela 

elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos e diastólicos ≥ 140 e 90 mmHg, 

respectivamente. Idosos têm maior variabilidade da pressão arterial (PA) devido às alterações 

estruturais e funcionais relativas ao envelhecimento. A HAS no idoso frequentemente está 

associada a outras doenças e muitos pacientes fazem uso de medicamentos que podem elevar a 

PA. A equipe multidisciplinar da atenção primária tem grande relevância na prevenção, 

diagnóstico, monitorização e controle da PA. Objetivo: Analisar publicações científicas 

nacionais e internacionais no campo da saúde pública, visando a importância do 

acompanhamento integral dos indivíduos diagnosticados com HAS para prevenção de eventos 

cardiovasculares. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados: Lilacs, Medline e Pubmed, buscando responder 

a seguinte questão: a monitorização da hipertensão arterial sistêmica previne complicações 

secundárias em idosos? Foram achados 501 artigos, sendo selecionados 15 artigos para fazer o 

resumo, através do cruzamento simultâneo dos descritores “hipertensão”, “atenção primária à 

saúde” e “monitorização ambulatorial da pressão arterial”. Quanto aos critérios de inclusão, 

introduziram-se artigos que continham no título as palavras-chave hipertensão, atenção 

primária à saúde e monitorização, escritos na língua portuguesa e inglesa, publicados entre os 

anos de 2016 a 2021. Quanto aos critérios de exclusão, foram dispensados artigos não voltados 

para a temática central. Resultados e Discussão: A monitorização ambulatorial da pressão 

arterial (MAPA) ajuda a diagnosticar hipertensos classificados no consultório como 

normotensos (hipertensão mascarada), além de relacionar sintomas com variações da PA e 

avaliar a eficiência da terapêutica anti-hipertensiva. Em idosos, ajuda ainda no controle da PA 

e prevenção de eventos mórbidos como infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente vascular 

cerebral (AVC). Desse modo, a monitorização da PA de hipertensos idosos é crucial para 

reduzir os riscos de IAM e AVC, suscitados pela alta prevalência de doença aterosclerótica 

coronária e cerebral neste grupo. Conclusão: Compreender a importância do acompanhamento 

integral do idoso com HAS, a monitorização e o controle da PA, bem como mudanças no estilo 

de vida trazem eficácia ao tratamento da HAS e diminuem os riscos de complicações por 

doenças cardiovasculares. 

 

Palavras-chave: Hipertensão, atenção primária à saúde, monitorização ambulatorial da pressão 

arterial. 
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: rebecamnoronha@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: A Síndrome de Ovário Policístico (SOP) é o distúrbio mais comum em mulheres 

em idade reprodutiva e a principal causa de anovulação crônica e infertildiade. É constiuída 

por duas características principais: hiperandrogenismo e disfunção ovulatória, acarretando 

manisfestações clínicas como hirsutismo, acne inflamatória e oligomenorréia ou amenorréia. 

O tratamento da síndrome objetiva melhorar o estado hormonal e metabólico da paciente, 

bem como sua qualidade de vida a curto e a longo prazo. Para isso, faz-se necessária a adoção 

de mudanças de hábitos de vida como manejo de primeiro linha da síndrome. Ademais, pode 

ser recomendado terapia com anticoncepcional oral combinado (ACO), metformina e drogas 

tópicas para hirsutismo e acne. Objetivo: Analisar as vantagens e desvantagens do uso de 

Anticoncepcionais Orais Combinados no manejo da Síndrome de Ovário Policístico. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual se utilizou as bases 

de dados Scielo e PubMed, por meio dos descritores: Síndrome de Ovário Policístico; 

Anticoncepcionais Orais; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a 

Medicamentos. Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que não tratavam do 

assunto de interesse e que não se encontrava o texto compelto e, como critérios de inclusão, 

artigos publicados no período de 2018 a 2022 e em língua portuguesa ou inglesa. Resultados 

e Discussão: A partir do uso de operadores boleanos, encontrou-se 20 artigos, dos quais 

foram selecionados 12 para realizar a revisão. O uso de anticoncepcionais orais combinados 

de etinilestradiol e progestágeno no controle da SOP constituem primeira opção de tratamento 

medicamentoso, visando atenuação das manifestações decorrentes do hiperandrogenismo e 

da irregularidade menstrual. Os ACOs promovem redução da secreção pulsátil de Hormônio 

Luteinizante (LH) e testosterona, aumento do nível da Globulina Ligadora de Hormônios 

Sexuais (SHBG), inibição da enzima 5 α-redutase e proteção do endométrio contra 

neoplasias. Contudo, estudos mostram que o uso dos contraceptivos orais combinados a longo 

prazo pode causar efeitos adversos em mulheres, como trombose, irregularidade na Pressao 

Arterial e resistência à insulina. Conclusão: Apesar dos benefícios dos anticoncepcionais 

orais combinados no manejo da Síndrome de Ovário Policístico, existem diversos efeitos 

adversos, como disfunção nas vidas metabólicas de proteína e lipídeo, assim como na 

sensibilidade à insulina e na cascata de coagulação. Portanto, faz-se necessário avaliar o risco-

benefício do uso de ACOs para manejo da SOP em cada paciente.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Ovário Policístico. Anticoncepcionais Orais. Efeitos 

Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde → Desenvolvimento e 

Avaliação de Planos Terapêuticos Individuais e Coletivos 

Introdução: Introdução: A variante com maior gravidade no transtorno bipolar é denominada 

ciclagem rápida, ela afeta entre 25 a 43% dos pacientes e é definida pela presença de 4 ou 

mais episódio de hipomania, mania, depressão ou transtorno misto durante 1 ano. O ciclismo 

rápido tem um curso clínico refratário e é comumente associado a maior comprometimento 

do trabalho, abuso de álcool, tentativas de suicídio mais frequentes e menor resposta ao 

tratamento farmacológico padrão do que o transtorno bipolar em geral. Vale ressaltar que 

pacientes com esse tipo de bipolaridade apresentam elevada resistência ao tratamento 

convencional e uma maior prevalência de anormalidades na tireoide, por isso, o uso de doses 

de suprafisiológicas de levotiroxina pode ser um aliado no tratamento desse transtorno 

mental.Objetivo: Verificar na literatura a influência da Levotiroxina (LT4) no tratamento do 

transtorno bipolar refratário (TB). Metodologia: O presente estudo consiste numa revisão 

sistemática da literatura, realizada na biblioteca virtual de Saúde (BVS) e nas bases de dados 

do Pubmed, almejando responder o seguinte questionamento: O uso de levotiroxina pode 

auxiliar no tratamento da ciclagem rápida no TB? Utilizou-se o cruzamento simultâneo dos 

seguintes descritores: “Levothyroxine sodium” e “bipolar disorder” combinados pelo 

operador booleano “AND”. Foram encontrados 19 artigos, sendo selecionados 10, destes, 6 

foram do Pubmed e os outros da base de dados BVS. Quanto aos critérios de inclusão 

introduziram-se estudos randomizados, observacionais e relatos de caso escritos na língua 

inglesa publicados entre 2014 e 2022. Excluiu-se artigos não voltados para a temática central.. 

Resultados e Discussão: De acordo com a literatura, observou-se a redução de episódios 

depressivos e maníacos em pacientes que receberam doses suprafisiológicas de LT4 (doses 

em que houve supressão na produção de TSH), mesmo naqueles indivíduos eutireoidianos. 

Nesse sentido, em vez de compensar déficits de hormônios tireoidianos, o LT4 conseguiu 

agir centralmente e demonstrar sua ação terapêutica. Por isso, correlacionou-se a atenuação 

dos sintomas com alterações no fluxo sanguíneo cerebral capazes de modificar o eixo 

cérebro-tireóide, as quais foram medidas na tomografia por emissão de pósitrons. Devido a 

essas repercussões cerebrais, houve um aumento do tempo de permanência dos pacientes em 

estados de eutimia.Conclusão: Essa revisão constatou que a utilização de LT4 no tratamento 

de TB refratária é uma opção mesmo em indivíduos sem disfunção tireoidiana, entretanto 

ainda são necessários mais estudos para se obter uma dosagem segura e com o mínimo de 

efeitos colaterais bem como para que os mecanismos dessa terapia sejam melhor elucidados. 
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O MÉDICO VETERINÁRIO CONTRIBUINDO NA ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE 

Vivianne Rocha Stanczyk ¹; Iohana Tailena Reinich 2; Marcilene dos Santos Leal 2; 

Danielle dos Santos Nascimento²; Yuri Luiz Boechat ² 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: vivistanczyk@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde: Atenção à Saúde 

Introdução: Em 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizou oficialmente o 

termo Saúde Pública Veterinária. Atualmente, apesar do enorme avanço tecnológico, ainda 

há pouco entendimento sobre a relevância da atuação do médico veterinário na área da saúde, 

sendo um profissional capaz de romper as barreiras, protegendo a vida, prevenindo doenças, 

promovendo a saúde e o bem-estar animal e humano, surgindo assim, a saúde preventiva. 

Sendo reconhecida em 1998 no Conselho Nacional de Saúde para atuação como profissão na 

área da saúde, embasada na legislação, através das resoluções nº 038/1993 e nº 287/1998. De 

acordo com o Artigo 6° da Lei n° 5.517, de 23 de outubro de 1968, é competência do médico 

veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com o 

estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 

transmissíveis ao homem. Objetivo: O objetivo deste estudo foi ressaltar a importância da 

contribuição do médico veterinário na atenção básica à saúde. Metodologia: O presente 

estudo teve como perfil metodológico uma pesquisa através de um levantamento 

bibliográfico com base de dados de revisões de literatura sendo utilizados periódicos como 

Google Scholar e sendo utilizadas como palavras-chave: “atenção básica na medicina 

veterinária”, “a medicina veterinária na atenção básica”, “importância da medicina veterinária 

na atenção básica”, “o médico veterinário trabalhando na atenção básica à saúde”. O critério 

de inclusão foram artigos que envolviam a temática da medicina veterinária na atenção básica 

e tendo como critérios de exclusão artigos com informações incompletas. Foram analisados 

7 artigos em português e 3 resoluções. Estes artigos foram publicados em revistas acadêmicas 

por graduandos e profissionais em um período nos anos de 2002 a 2021. Resultados e 

Discussão: O tipo de formação recebida pelos médicos veterinários é consistente com a noção 

de saúde pública, que leva em conta todos os fatores que afetam a saúde coletiva, sem 

restringir-se às necessidades do indivíduo. A profissão de médico veterinário torna-se 

indispensável no grupo de ocupações que compõem a categoria dos profissionais de saúde, 

pois possui qualificação legal para atuar em áreas relacionadas à saúde da população humana, 

como epidemiologia, segurança alimentar e controle de zoonoses. Da mesma forma, o 

conhecimento desse profissional em ecologia o habilita a atuar em projetos de controle 

ambiental, saneamento e preservação da fauna. Outro aspecto importante a ser observado é o 

posicionamento da OMS, que enfatiza a importância do envolvimento do veterinário no 

planejamento e avaliação das medidas preventivas e de controle utilizadas pelas equipes de 

saúde pública. Conclusão: Compreende-se que o médico veterinário pode atuar em diversas 

áreas das ciências médicas e agrárias, portanto é indispensável a contribuição do mesmo na 
saúde humana. 

Palavras-chave: Ecologia. Saúde Coletiva. Saúde Pública. Vigilância Sanitária. 
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DIFICULDADES DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DOS 

PACIENTES IDOSOS QUE RESIDEM EM ZONA RURAL: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade ¹; Brisa Pires Sales ¹; Illana Maria Lages 

Silva¹; 

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

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: gloriamariaandradeandrade@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à Saúde 

Introdução: O processo de envelhecimento é traçado por diversas alterações biológicas 

e sistêmicas, que tornam o paciente idoso eminente de risco de adquirir infecções, ou 

ainda, desenvolver complicações sérias relacionadas às doenças. Dessa forma, os 

atendimentos aos idosos devem sempre ser preconizados, principalmente quando estes se 

encontram em zonas de risco ou vivem em zonas rurais, visto que, pela falta de 

acessibilidade esses pacientes costumam utilizar mais os serviços de saúde de nível 

terciário, aumentando assim o risco de desenvolvimento de complicações de doença 

preexistentes ou não, além de sobrecarregar o sistema de saúde. Objetivo: Esta revisão 

tem como objetivo avaliar as problemáticas que idosos moradores da zona rural sofrem 

para ter acesso ao serviço de atenção primária em saúde. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, de revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados UpToDate e 

SciElo, a partir dos descritores: assistência integral à saúde, saúde do idoso e atenção 

básica. Utilizou-se como critérios de exclusão artigos que não abordavam a temática de 

atenção a saúde do idoso e artigos anteriores ao ano de 2018. Resultados e Discussão: 

Muitos idosos que residem em zonais rurais possuem dificuldade de acesso a rede de 

atenção básica em saúde, por apresentarem dificuldade de deslocamento, falta de 

informação sobre os serviços de saúde e/ou diminuição da sua capacidade funcional, além 

dos fatores sociais, econômicos e, principalmente, demográficos. Vale destacar, que esses 

usuários possuem maiores chances de desenvolver complicações de doenças 

preexistentes, como síndromes metabólicas e/ou endócrinas, além do possível 

desenvolvimento de novas afecções, consequentemente, ocasionando uma piora na 

qualidade de vida desses pacientes. Conclusão: Cabe aos profissionais de saúde que 

atuam na atenção primária próximas a essas áreas rurais, que dispõe de meios locomoção 

seguros ofertados pelo sistema único de saúde, criarem métodos que visam integrar a 

assistência ao idoso de forma longitudinal, objetivando a humanização do cuidado, bem 

como, a assistência médica primária mais frequente e individualizada do paciente idoso, 

contribuindo com medidas de prevenção e cuidado desses pacientes.  

 

Palavras-chave: Assistência integral à saúde. Saúde do idoso. Atenção básica.  
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CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E SUA RELAÇÃO COM DIAGNÓSTICO 

PRECOCE, GRAVIDADE E TRATAMENTO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Cláudia Lorena Ribeiro Lopes¹; Maria Clara Sales Borges de Souza¹; Sandy Maria de 

Almeida Freitas¹; Hendrix Marçal Carvalho Val¹; Victória Régia Ferreira da Silva 

Ribeiro¹; Leiz Maria Costa Veras² 

1 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: claudialorenaribeiro@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde  

INTRODUÇÃO: As cardiopatias congênitas (CC) são anormalidades do coração e dos grandes 

vasos, como más formações que levam a pequenas ou grandes alterações estruturais ou 

circulatórias, comprometendo parcialmente ou totalmente seu funcionamento, gerando uma alta 

taxa de mortalidade no primeiro ano de vida. As CC dividem-se em acianóticas (comunicações 

intercavitárias, intravasculares, mistas e alterações valvares) e cianóticas (intervenção terapêutica 

imediata). Nesse contexto, existe a triagem neonatal, importante para diagnosticar várias doenças 

congênitas, assintomáticas no período neonatal, em específico o “teste do coraçãozinho”, 

possibilitando o tratamento precoce e diminuindo ou eliminando as sequelas associadas. Assim, 

devido à gravidade de grande parte das cardiopatias no período neonatal, essa condição necessita 

ser diagnosticada e tratada imediatamente, evitando-se a deterioração hemodinâmica do bebê e 

lesões de outros órgãos, principalmente do sistema nervoso central. OBJETIVOS: Investigar as 

cardiopatias congênitas relacionando-as com seu diagnóstico precoce, gravidade e tratamento. 

MÉTODOS: Fez-se uma busca nas bases de dados Scielo, Science Direct e Pubmed com os 

descritores: “cardiopatias congênitas”, “tratamento” e “gravidade”. Considerou-se os estudos dos 

últimos 10 anos, além dos idiomas inglês, português e espanhol. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: As cardiopatias congênitas são uma grande causa de internações recorrentes e 

também de mortalidade. Ter conhecimento, principalmente no que diz respeito a epidemiologia e 

diagnóstico, é fundamental para promover uma diminuição na morbimortalidade dessa patologia. 

O tratamento irá depender da classificação (estenose aórtica, estenose pulmonar, coarctação da 

aorta, comunicação interventricular, atresia pulmonar, atresia tricúspide, entre outras) e da sua 

gravidade. Existem algumas que são classificadas como leve e conseguem ser curadas pelo 

próprio organismo com o passar dos anos, porém, a maioria são graves, e necessitam do uso de 

medicamentos, cirurgia, e dependendo do grau de cianose, transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 

Embora as cardiopatias congênitas sejam uma grande causa de internações e morbidade, seu 

diagnóstico precoce ainda é muito dificultado por fatores como a variedade e gravidade das 

cardiopatias e a complexidade das estruturas anatômicas e funcionais. Sendo assim, além do “teste 

do coraçãozinho”, ainda existe a ultrassonografia fetal e o ecocardiograma fetal, que são 

essenciais para o diagnóstico, ainda durante a gestação. O diagnóstico precoce permite uma 

avaliação em tempo oportuno e mais acurada no quesito das intervenções necessárias, 

possibilitando a prevenção de agravos e sequelas, oportunizando a melhora do prognóstico e 

permitindo a sobrevida prolongada à saúde da criança, com ênfase na participação de outros 

profissionais para a qualidade do resultado final obtido. 

 

Palavras-chave: Anomalias congênitas. Saúde da criança. Triagem neonatal. Métodos 

diagnósticos. 
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DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ENDOMETRIOSE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

Brisa Pires Sales1 

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

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: brisapires17@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à Saúde 

Introdução: A  endometriose  é  uma  patologia  que  atinge  milhares  de  mulheres  em  

todo  o  mundo. Essa  afecção  ocorre  por conta da presença de  tecido  endometrial  

extrauterino, que  responde  à  estimulação  hormonal  e  pode  causar  uma  reação  

inflamatória. As pacientes normalmente têm seus diagnósticos tardiamente, ainda que a 

maioria desenvolva os sintomas iniciais durante a adolescência. A demora quanto ao 

diagnóstico deve ser tratada como um ponto de preocupação, visto que pode resultar em 

um tratamento tardio ou inadequado, bem como desenvolver desfechos mais graves, 

como o aumento do risco de infertilidade e/ou lesões em órgãos subjacentes. Objetivo: 

Esta revisão tem como finalidade oferecer ao leitor informações sobre os desafios para 

um diagnostico precoce de endometriose, afim de citar medidas necessárias para a 

confirmação diagnóstica. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 

utilizando as bases de dados UpToDate, SciElo e LILACS, a partir dos descritores: 

Endometriose; Diagnóstico Precoce; Saúde da Mulher.  A pesquisa foi limitada aos 

estudos do período de 2018 a 2021. Após a combinação dos descritores, 

foram selecionados e analisados 14 artigos para revisar as principais evidências sobre o 

assunto. Resultados e Discussão: O diagnóstico da  endometriose  ainda  é  um  obstáculo  

a  ser superado,  um  dos  fatores que contribuem  para  isso  é  a diversidade de suas 

manifestações clínicas que podem ser confundidas com diversas outras doenças, como 

doenças inflamatórias ou infecciosas.  Para um  diagnóstico  mais  preciso,  destaca-se  a  

laparoscopia,  considerada  o  melhor  método, que permite dimensionar e analisar a  

posição  correta  dos  focos  de  endometriose,  o  que  gera  maior  confiabilidade quanto 

à existência da doença na paciente. Além disso, a  ultrassonografia transvaginal e a 

ressonância magnética nuclear da pelve também são usadas, já que podem mostrar locais 

da doença avançada, no  entanto,  não  existe  um  método  diagnóstico  específico  para  

a  detecção  de  endometriose. Contudo, mesmo  após  a  obtenção do diagnóstico,  ainda  

não  existe  um  tratamento  efetivo curativo  para  a  endometriose, devido  à  sua  

etiologia,  ainda  incerta. Conclusão: Aponta-se como o principais fatores que dificultam 

o diagnóstico a desvalorização das queixas das pacientes por profissionais e pessoas do 

convívio, a normalização da dor feminina, o impacto financeiro da doença e a 

complexidade em estabelecer um diagnóstico diferencial. Por outro lado, as queixas de 

infertilidade, a capacidade individual de reconhecer a presença de uma patologia 

instaurada, o conhecimento sobre a endometriose e a experiência/capacitação do 

profissional permitem o diagnóstico e tratamento adequado.   

Palavras-chave: Endometriose. Diagnóstico Precoce. Saúde da Mulher. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS 

CONGÊNITA SEGUNDO ESCOLARIDADE MATERNA NO ESTADO DO 

PIAUÍ 

Brenda Ellen Meneses Cardoso ¹; Francisco Lucas Lima Da Paz ¹; José Guilherme de 

Oliveira Rodrigues Ferreira ¹; Benedito Aguiar Silva Junior ¹; Larruama Soares 

Figueiredo de Araújo; Luan Kelves Miranda de Souza² 

1 Discente 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 
2 Docente 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 DO AUTOR CORRESPONDENTE: cbrendaellen@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva. 

Introdução: A sífilis é uma patologia infectocontagiosa cujo agente etiológico, a bactéria 

Treponema pallidum, pode ser transmitido via sexual ou vertical. Quando a transmissão 

é vertical, ocorre a chamada sífilis congênita, a qual pode acometer o feto em qualquer 

fase gestacional. As consequências de tal patologia na morbimortalidade de recém-

nascidos e crianças evidenciam a importância do diagnóstico precoce de gestantes com 

sífilis, bem como do desenvolvimento de campanhas de prevenção e promoção de saúde, 

considerando a importância da disseminação de informações para a evitabilidade da 

doença. Objetivo: Identificar a incidência de casos confirmados de sífilis congênita no 

estado do Piauí nos anos de 2011 a 2021, correlacionando com a escolaridade materna. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, com dados epidemiológicos 

provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do estado 

do Piauí, do período de 2011 a 2021, na qual utilizou-se do banco de dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 

Resultados e Discussão: Nos anos de 2011 a 2021, foram notificados 2845 casos de 

sífilis congênita no estado do Piauí. Em 1422 desses casos o nível de escolaridade materna 

foi graduado entre o analfabetismo e o ensino fundamental completo. Em 493 casos, o 

nível de escolaridade consistia em ensino médio incompleto, enquanto em 450 casos a 

mãe havia concluído o ensino médio. A escolaridade materna foi definida como educação 

superior incompleta em 50 casos e completa em apenas 26 casos. Por fim, 404 casos não 

apresentavam escolaridade materna definida. Conclusão: Considerando a relação entre a 

maior incidência de sífilis congênita e o baixo nível de escolaridade materna, evidencia-

se a importância de campanhas de conscientização no que se refere à educação sexual e 

prevenção da sífilis. Sobretudo, enfatiza-se o caráter essencial da realização adequada do 

pré-natal, em prol do diagnóstico precoce e tratamento de gestantes com sífilis. 

 

Palavras-chave: Sífilis. Sífilis Congênita. Escolaridade. Gestantes. 
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USO DE FIBRINOLÍTICO NO AVC ISQUÊMICO: REVISÃO DE 

LITERATURA 

 ¹Manoel Vítor Silva Almendra; ¹Brenno Carvalho Sousa; ¹Letícia Teixeira Santos; 

¹Bruna Caroline Ribeiro Beltrão; ¹Thereza Beatriz Avelino de Carvalho; ²José Lopes 

Pereira Júnior. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: manoelalmendra51@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma grave condição de saúde, que 

pode ser isquêmico, quando há oclusão de alguma artéria cerebral, ou hemorrágico, 

quando há ruptura de um vaso sanguíneo dentro do parênquima encefálico ou no espaço 

subaracnóideo. O AVC isquêmico é o mais comum, a oclusão da artéria se dá, 

principalmente, por placa aterosclerótica, impedindo o fluxo sanguíneo. O tratamento 

adequado para a fase aguda do AVC isquêmico é a terapia trombolítica, a qual deve ser 

utilizada dentro de uma janela de até 4,5h após o início dos sintomas. Objetivo: Realizar 

uma revisão integrativa da literatura, analisando o uso da terapêutica trombolítica no 

manejo do AVC isquêmico agudo e os benefícios para o paciente. Metodologia: 

Realizou-se uma revisão integrativa, utilizando a base de dados BVS e UpToDate. Os 

descritores utilizados foram “AVE isquemico”, “fibrinolítcos” e “emergência”, bem 

como suas versões em inglês.  Utilizou-se o filtro “textos completos”, trabalhos 

publicados nos últimos 5 anos e no idioma português. Sendo encontrados no total 14 

artigos, 7 no BVS e 7 no UpToDate. Como critério de exclusão foi utilizado: artigos que 

não estivessem relacionados com o tema, totalizando, assim, 9 artigos finais. Resultados 

e Discussão: Após a leitura dos artigos selecionados, percebeu-se que a avaliação do 

paciente no setor de emergência, a análise de exames de imagem e o tempo de início de 

sintomas são importantes para avaliar a indicação da trombólise, visto que a terapia 

fibrinolítica restaura o fluxo sanguíneo por meio de infusão de ativadores de 

plasminogênio tecidual recombinante. Ademais, é imprescindível controlar, de forma 

rigorosa, a pressão arterial antes e durante as primeiras 24 horas após a terapia 

trombolítica, para evitar complicações. Conclusão: O uso da terapia trombolítica dentro 

de uma janela de até 4,5h traz benefícios para o paciente por diminuir as sequelas e reduzir 

a área de isquemia, melhorando, assim, o prognóstico do paciente. 

Palavras-chave: AVC isquêmico, Fibrinolíticos, Emergência. 
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EFICÁCIA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO BRASIL NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

¹Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade; ¹Yana Lara Cavalcante Vasconcelos; 

¹Rebeca Mirelle Noronha Lima; ¹Wanderson da Silva Nery; ¹Maria Seiane Farias 

Barros; ²Gilberto Portela Silva. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: gloriamariaandradeandrade@hotmail.com   

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), instituído por lei 

desde 1975, promove de forma gratuita o acesso a vacinação em todo o país, com o intuito 

de diminuir avanços de replicação viral, incidência de doenças e, principalmente prevenir 

infecções, prática essa que tem demonstrado ser uma alternativa efetiva para reduzir o 

número de óbitos por doenças infecciosas e evitar agravos de saúde entre a população. 

Objetivo: Fornecer ao leitor informações básicas sobre a importância da vacinação, 

sobretudo, quanto a relevância que as campanhas possuem no incentivo a vacinação e, 

consequentemente, na prevenção de doenças infecciosas e/ou crônicas, a partir de uma 

análise estatística da reunião de diversos estudos e revisões publicadas. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão sistemática, fazendo uso das bases de dados PubMed e LILACS, 

a partir dos descritores: Programa Nacional de Imunização, Eficácia de Vacinas e 

Prevenção. Utilizou-se como critérios de exclusão artigos que não abordavam temas 

relacionados a prevenção associado as campanhas de vacinação. Pela combinação dos 

descritores a quantidade de artigos foi de 67, diversificados em relatos de caso e revisões, 

dos quais foram selecionados 9 para a realização da revisão. Resultados e Discussão: A 

criação da vacina, associada as campanhas de conscientização implementadas no país, 

fortaleceram a compreensão da população sobre imunização, bem como, incentivou a 

procura por vacinação. Dessa forma, a taxa de óbito e/ou infecções por diversas doenças 

reduziram significativamente com o passar dos anos, demonstrando a eficácia que as 

campanhas de vacinação exercem, bem como, a eficácia da vacinação para a prevenção 

de doenças. Conclusão: Desde a criação da vacina em 1973, percebeu-se que a prevenção 

contra doenças é a melhor forma de garantir melhores condições de qualidade de vida 

para a população, assim como, uma opção econômica para evitar complicações e/ou 

mortes ocasionadas por diversas doenças. Além disso, as vacinações previnem de maneira 

categórica o surgimento de pandemias. 

 

Palavras-chave: Programa Nacional de Imunização. Eficácia de Vacinas. Prevenção. 
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EFEITOS DA RESTRIÇÃO DO CONSUMO DE FODMAPS NOS SINTOMAS 

DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL 

¹Yana Lara Cavalcante Vasconcelos; ¹Rebeca Mirelle Noronha Lima; ¹Glória Maria 

Barroso Rodrigues Andrade; ¹Letícia Teixeira Santos; ¹Heliton José Baquil Araújo; 

²José Lopes Pereira Júnior. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: yanalarav.45@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal funcional 

caracterizado por dor ou desconforto abdominal crônico acompanhados de alteração dos hábitos 

intestinais, sem outras anormalidades estruturais ou bioquímicas.  Uma potencial abordagem 

terapêutica da SII é uma dieta com baixo teor de  FOODMAPs. Os FODMAPS são um grupo de 

alimentos que induzem sintomas gastrointestinais em indivíduos suscetíveis e sua restrição 

proporciona benefícios clínicos. O acrônimo em inglês FODMAPs se refere aos oligossacarídeos, 

dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis; tipos específicos de carboidratos de 

cadeia curta que são lentamente absorvidos ou não digeridos no intestino delgado. Objetivo: 

Identificar na literatura científica os efeitos do consumo de FODMAPs nos sintomas da Síndrome 

do Intestino Irritável. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, na qual 

utilizou-se as bases de dados PubMed e LILACS, através dos descritores: Síndrome do Intestino 

Irritável, FODMAP e Dieta. Foram utilizados como critérios de exclusão: artigos que não 

abordavam o tema de interesse e/ou sem acesso livre. A partir da combinação dos descritores, por 

meio do operador booleano AND, e do filtro de período de publicação entre 2018 e 2022, foram 

obtidos 288 estudos, dos quais 9 foram selecionados para a realização da revisão. Resultados e 

Discussão: A etiologia da SII é multifatorial e ainda não é bem estabelecida. Fatores como hábitos 

alimentares, estresse, alterações no eixo intestino-cérebro e disbiose intestinal estão envolvidos 

em sua patogênese. Na última  década, diversas pesquisas relacionaram o aumento dos sintomas 

da SII ao consumo de carboidratos de cadeia curta, pouco absorvidos e fermentados pela flora 

intestinal. Isso ocorre pois o consumo de FOODMAPs aumenta a osmolaridade intestinal e a 

produção de gases, portanto, aumenta os sintomas gastrointestinais. A dieta com restrição de 

FOODMAPs começa com uma fase geral que visa eliminar todos os alimentos desse grupo. Caso 

haja redução dos sintomas dentro de 2 meses, grupos específicos de FODMAPs são 

reintroduzidos na dieta. Assim, a equipe multiprofissional, em especial o médico e o nutricionista, 

conseguirá compor uma dieta personalizada para as especificidades de cada paciente, visando 

reduzir efetivamente os sintomas da SII e reverter a aparente lesão epitelial do cólon. Já quanto a 

adoção dietas sem glúten e sem lactose para aliviar os sintomas da SII, há poucas evidências da 

eficácia dessas dietas na ausência de condições específicas como intolerância à lactose e doença 

celíaca. Conclusão: Conclui-se que a adesão de uma dieta com baixo teor de FODMAP por 

pacientes com SII leva a uma diminuição dos sintomas de dispepsia funcional e melhora da 

qualidade de vida. Entretanto, evidencia-se algumas lacunas de conhecimento sobre o tema como 

a segurança e eficácia dessa dieta à longo prazo, necessitando de estudos adicionais. 

 

Palavras-chave: Síndrome do Intestino Irritável, FODMAP, Dieta. 
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BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA TERAPIA COM TONGXINLUO EM 

PACIENTES COM IAM SUBMETIDOS A REPERFUSÃO MIOCÁRDICA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Wanderson da Silva Nery¹; Júlia Rachel Ferreira Meneses¹; Karla Emília Lima da 

Silveira¹; Cláudia Lorena Ribeiro Lopes¹; Maria Clara Sales Borges de Souza¹; Leiz 

Maria Costa Veras² 

1 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: wandersonnerys1@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde  

INTRODUÇÃO O infarto agudo do miocárdio (IAM), ocorre quando as células cardíacas são 

destruídas devido a isquemia em alguma região do coração, geralmente ocasionada por coágulos 

que surgem após o rompimento de uma placa aterosclerótica. O tratamento do IAM baseia-se na 

terapia de reperfusão, seja por meio de cateteres que desobstruem os vasos ou a trombólise 

química. Entretanto, tal terapêutica nem sempre é bem-sucedida, visto que o processo 

inflamatório produzido pela isquemia temporária compromete a integridade do vaso, o que libera 

glóbulos brancos e vermelhos que causam novas obstruções, edemas e espasmos vagais. A todos 

esses fenômenos que impedem a revascularização do vaso denominados de “no-reflow”. Nesse 

sentido, a utilização de compostos como o Tongxinluo (TXL), composto da medicina tradicional 

chinesa (MTC), que apresenta propriedades coadjuvantes na manutenção da integridade dos vasos 

quando aliadas aos métodos de revascularização já existentes, podem prevenir eventos como o 

“no-reflow” e, por conseguinte, reduzir mortalidade e morbidade nos desfechos cardiovasculares. 

OBJETIVOS: Analisar os potenciais benefícios terapêuticos da utilização do TXL no tratamento 

do IAM. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura estabelecida nas bases de 

dados Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando os descritores “Tongxinluo”, “myocardial infarction” 

combinados pelo operador booleano AND. Quantos aos critérios de inclusão, foram introduzidos 

artigos escritos na língua inglesa publicados entre 2018 e 2022. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: A busca sistematizada dos descritores resultou em 33 artigos, dentre os quais 

foram selecionados os 10 que melhor atendiam os objetivos, os critérios de inclusão e a temática 

central dessa pesquisa. O TXL é um composto derivado de plantas e animais com vantagens 

comprovadas tanto in vitro, em animais e em humanos. Descobriu-se que tal droga mantem a 

integridade estrutural e funcional da microvasculatura miocárdica por meio efeitos anti-

inflamatórios, antioxidantes, anti-apoptose e anti-hemorragia. Além disso, em humanos e aliado 

as terapêuticas de reperfusão ele apresentou benefícios na prevenção de adversidades 

cardiovasculares pós revascularização, assim como diminuiu a incidência de angina, reinfartos, 

eventos cerebrovasculares e insuficiência cardíaca (IC) por um período médio de 12 meses. 

CONCLUSÃO: A literatura demonstra que as combinações do TXL com as ferramentas de 

revascularização já existentes apresentam resultados motivadores no prognóstico do IAM, visto 

que ela diminuiu a incidência de reinfartos e IC. Porém, por ser uma substância terapêutica 

formada a partir da união de vários compostos ainda são necessários maiores estudos para detectar 

quais dos constituintes detêm benefícios cardíacos. Além disso, convém a realização de estudos 

randomizados duplo-cegos com amostras maiores e maior duração visando uma melhor 

compreensão de seus potenciais benefícios, assim como seus efeitos colaterais. 

 

Palavras-chave: Medicina Tradicional Chinesa. Infarto do Miocárdio. 

Revascularização Miocárdica 
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O PAPEL DA NEURORRADIOLOGIA NO CONTEXTO DO TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO 

Pedro Oliveira Carvalho Neto¹; Fernando José de Morais Silva¹; Cynthia Cardozo 

Lima¹; Francisco das Chagas Sousa Silva Junior¹; Isadora Maria Rodrigues Bezerra¹; 

Pedro Henrique Piauilino Benvindo Ferreira²; 

1 Discente 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 

2 Docente 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 DO AUTOR CORRESPONDENTE: c.pedrooliveira@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde: Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

Introdução: A internação hospitalar de pacientes vítimas de traumatismo cranioencefálico (TCE) 

são comuns na rotina de um hospital de referência, uma vez que o número de acidentes 

automobilisticos em jovens ou mesmo domésticos no caso de idosos é bem elevado. O TCE lidera 

o cenário de causas de morte em crianças e adutos jovens no mundo, representando de 30 a 50% 

das causas primárias de morte relacionadas a traumas. Nesse contexto, a neuroimagem possui 

papel essencial para avaliação, identificação e caracterização de lesões cerebrais traumáticas, 

sendo a tomografia computadorizada (TC) o principal método de avaliação primária no contexto 

da TCE. No entanto, outros exames de imagem, como radiografia, angiografia e ressonância 

magnética (RM) também possuem seu papel nessas situações. Objetivo: Esquematizar o papel 

da neurorradiologia no contexto do TCE. Metodologia: Este estudo constitui uma revisão 

integrativa de literarura, na qual a coleta de dados foi feita nas bases de dados eletrônicas SciELO, 

MEDLINE, BIREME e PUBMED utilizando os termos de busca “neurorradiologia” e 

“traumatismo cranioencefálico”. Foi utilizado o operador booleano “AND” para refinar a 

pesquisa, e foram selecionados artigos de 2010 a 2022. Resultados e Discussão: Em relação a 

avaliação inicial, a TC de crânio é o método de escolha em quadros de TCE, pois possui alta 

sensibilidade para demonstrar efeitos de massa, tamanho e configuração ventriculares, lesões 

ósseas e hemorragia aguda. Além disso, possui ampla disponibilidade e agiliza o processo do 

estudo, podendo ser empregado no rastreamento e monitorização de lesões cranioencefálicas. A 

TC também possui papel significativo na liberação de pacientes em segurança. A radiografia de 

crânio pode ser utilizada para fraturas calvarianas, lesões penetrantes e corpos estranhos 

radiopacos em casos de não disponibilidade da TC. A angiografia cerebral tem inicação em lesões 

vasculares traumáticas. Já a RM possui maior indicação no contexto  de lesões cerebrais crônicas 

ou subagudas, mas possui desvantagem pela baixa disponibilidade. Outros exames de imagem 

possuem sua importância, porém em situações mais específicas. Conclusão: A neurorradiologia 

é fundamental para avaliação inicial, monitorização e no processo de alta dos pacientes vítimas 

de TCE. Além disso possuem importância no acompanhamento e na definição de um prognóstico 

para esses pacientes. Também possuem papel na indicação de procedimentos cirúrgicos. 

 

Palavras-chave: Traumatismos Cranioencefálicos; Radiologia; Diagnóstico por Imagem. 
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EFEITOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2 DURANTE A 

GESTAÇÃO 

¹Rebeca Mirelle Noronha Lima; ¹Glória Maria Barroso Rodrigues; ¹Yana Lara 

Cavalcante Vasconcelos; ¹Illana Maria Lages Silva; ¹Wanderson da Silva Nery; 

²Gilberto Portela Silva. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: rebecamnoronha@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: O SARS-CoV-2, vírus responsável pela pandemia do COVID-19, é 

transmitido por gotículas da secreção respiratória de indivíduos contaminados e, muitas 

vezes, é assintomático; entretanto, pode causar sintomas como coriza, febre, mal-estar e 

perda do paladar. Em grávidas, contudo, há maior risco de manifestações mais graves da 

doença, com aumento do risco de internação em unidade de terapia intensiva (UTI), 

necessidade de ventilação mecânica e morte, devido às mudanças fisiológicas que 

ocorrem na gestação. Objetivo: Analisar os fatores que influenciam o risco gestacional e 

fetal em casos de infecção por SarsCov -19 durante a gestação. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica integrativa, na qual utilizou-se as bases de dados Scielo e 

PubMed, por meio dos descritores: Gravidez, COVID-19 e SARS-CoV-2. Foram 

utilizados como critérios de exclusão artigos com publicação anterior ao ano de 2020 e 

que não tratavam do assunto de interesse e, como critério de inclusão, artigos de língua 

portuguesa ou inglesa. A partir do uso dos operadores booleanos, foram encontrados 2195 

artigos, dos quais foram selecionados 12 para realizar a revisão. Resultados e Discussão: 

Os principais sintomas apresentados por gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2 são 

tosse, seguido ou não de fadiga, tosse, mialgia, dispneia, dor de garganta e diarreia, 

podendo apresentar, também, a síndrome semelhante à pré-eclâmpsia, com causa 

diferente da pré-eclâmpsia obstétrica. Essas manifestações podem ser agravadas pela 

baixa tolerância à hipóxia nesse público, decorrente das mudanças que acontecem na 

gravidez. Além disso, são descritos efeitos na saúde mental de gestantes durante a 

pandemia, como sofrimento pré-Natal, sintomas mais graves de depressão e de ansiedade 

e preocupação com via de parto, amamentação e defeitos no nascimento. A transmissão 

vertical do vírus ainda não está confirmada. Conclusão: Devido ao maior risco de agravo 

em pacientes gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2, o rastreamento deve ser realizado 

de forma efetiva, visando à prevenção de agravos. Ademais, são necessários mais estudos 

acerca do tema, uma vez que ainda há questões não elucidadas. 

 

Palavras-chave: Gravidez, COVID-19, SARS-CoV-2. 
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ANÁLISE DOS CASOS DE INTERNAÇÃO POR MENINGITE NO PÚBLICO 

INFANTO-JUVENIL ENTRE OS ANOS DE 2017-2022 NO ESTADO DO PIAUÍ. 

Anderson Guilherme de Lima Soares ¹; Kamilla da Silva de Galiza ¹; Franciele Basso 

Fernandes Silva 2 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba - Piauí 
2 Docente do Curso de Medicina da UFDPar, Parnaíba - Piauí 

 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: andrsonguilherme@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Investigação de Problemas de Saúde Coletiva. 

Introdução: A meningite é um processo inflamatório das meninges que envolve as duas 

membranas cerebrais (pia-máter e aracnoide) e o líquido cefalorraquidiano (LCR), podendo ser 

causado por fatores infecciosos ou não. A meningite viral possui maior frequência, entretanto, a 

bacteriana é relatada como uma afecção de grande importância, devido à alta mortalidade e 

morbidade, ocorrendo principalmente em crianças de regiões de baixa situação econômico-social. 

Existem três principais agentes etiológicos causadores da meningite bacteriana: Neisseria 

meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Em considerável parte dos 

casos, o quadro clínico independente da etiologia, cursam com um conjunto de sintomas como 

febre, vômito, cefaleia, rigidez de nuca, sinal de Kernig e/ou Brudzinski e presença de petéquias. 

Casos mais graves podem evoluir com coma e até mesmo o óbito. Metodologia: trata-se de um 

estudo epidemiológico, observacional de série temporal, com abordagem quantitativa, realizado 

a nível estadual (Piauí), compreendendo as internações por meningite no público infanto-juvenil 

(faixa etária de 0 a 19 anos) nos anos de 2017 a 2022. Os dados da pesquisa foram coletados em 

10 de novembro de 2022, por meio da busca no Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH/SUS), disponíveis na plataforma DATASUS/TABNET. Critérios de inclusão: a idade 

populacional, os anos em que foram internados, o diagnóstico de Infecção meningocócica, 

Meningite viral, Meningite bacteriana não classificada em outra parte, Meningite em doenças 

bacterianas classificadas em outra parte, Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias 

classificadas em outra parte e Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas, que 

correspondem, respectivamente, aos códigos CID 10 - A39; CID 10 - A87; CID 10 - G00; CID 

10 - G01; CID 10 – G02 e CID 10 – G03. Critérios de exclusão: pessoas adultas (20 a 59 anos) e 

idosas (60 anos ou mais); anos anteriores a 2017, bem como o tipo de diagnóstico. Resultados e 

Discussão: Percebeu-se que o padrão de queda e aumento se manteve no decorrer dos anos 

avaliados, sendo que os biênios 2018-2019 e 2019-2020 tiveram percentuais distintos, com um 

aumento de 48,38% e uma queda de 47,82% nos casos de internações por meningite, 

respectivamente. Todavia, a partir de 2020 este número aumentou 25% de 2020 para 2021 e 20% 

de 2021 para 2022, considerando que os dados de 2022 ainda não estão completos pois constam 

apenas números até setembro deste ano. Sabe-se que a meningite bacteriana tem pior evolução e, 

para esta, há no Brasil a vacinação para prevenção da meningite por pneumococo, hemófilos tipo 

B e meningococo tipo C. Com isso, compreende-se que o controle desses casos agravados de 

meningite que demandem internação foram evitados devido à cobertura vacinal. Conclusão: 

Conclui-se que o número de casos de meningite no estado se apresenta de forma constante quando 

comparados os dados dos anos de 2017 à 2022, com sutis alterações no decorrer desse período. 

Assim, é valido ressaltar a importância da vacinação do público alvo para a obtenção desses 

resultados. 

Palavras-chave: “Meningite”; “Internação Hospitalar”; “Criança”. 
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TAXA DE INTERNAÇÃO POR ENXAQUECA E OUTRAS SÍNDROMES DE 

ALGIAS CEFÁLICAS NO NORDESTE NO PERÍODO DE 2021.  

Pablo Cleber Sousa Lopes Sales¹; Humberto Gabriel de Albuquerque Magalhães ¹; 

Bianca Sampaio Lima ¹; Rafaela Costa Pacheco ¹; José Patriotino Rebelo Pires Neto ¹; 

Luan Kelves Miranda de Souzar² 

1 Discente do Curso de medicina da FAHES/IESVAP, Parnaíba – PI 

2 Docente do Curso de medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba - PI 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: pablo.clebersales@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à saúde 

Introdução: A cefaleia é uma das queixas mais comuns da prática clínica e emergências. As 

cefaleias dividem-se em dois grandes grupos, sendo elas as primárias com fisiopatologia distinta 

com mecanismos próprios, dentre elas podem-se citar principalmente a cefaleia do tipo tensional 

e migrânea (enxaqueca). Além das primárias, as cefaleias secundárias se colocam em relação 

temporal com o início da etiologia presumida ou mediação de piora ou melhora com o 

agravamento da causa base. A cefaleia é um sintoma comum a muitas condições benignas, 

principalmente primárias e algumas potencialmente severas, sendo de suma importância um 

diagnóstico etiológico preciso da doença, haja vista a frequência e alta incidência, torna-se um 

problema de saúde pública considerável. Metodologia: Concerne em um estudo epidemiológico, 

transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa realizado entre outubro e novembro de 

2022, por meio de dados obtidos na base de dados DATASUS. As variáveis selecionadas foram: 

unidade de federação, internações, valor médio do AIH, valor médio de internação, dias de 

permanência, média de permanência, óbitos e taxa de mortalidade. Resultados e Discussão: 

Verificou-se um total de 3.034 internações por enxaqueca na região Nordeste do Brasil no ano de 

2021.  A maior taxa de internações ocorreu no estado do Ceará, representando 32,7% destas, 

seguido pelo Maranhão (26%), Pernambuco (24,6%) e Bahia (9,8%). O estado com o menor 

percentual de internações foi Rio Grande do Norte, com 0,46%. Essas internações acarretaram 

em 14.500 dias de permanência, com uma média de 4,8 dias por paciente. O valor médio de 

internação/AIH foi de R$ 841,38. O número de óbitos foi 56, uma taxa de mortalidade de 1,8%, 

sendo a maior taxa no Ceará (3,92%) e a menor em Pernambuco (1,34%). Foi encontrado uma 

maior concentração de internações no estado Ceará, fato que pode ser explicado em parte pela 

infraestrutura de saúde ampliada em relação aos demais estados. No entanto, a maior taxa de 

mortalidade nesse estado pode indicar um déficit no tocante às políticas públicas de saúde, 

especialmente em atenção primária, uma vez que as cefaleias são sintomas chave para condições 

clínicas de maior morbimortalidade, como AVC e HSA. O contrário pode ser inferido em 

Pernambuco, que apesar da alta porcentagem de internações, teve a menor taxa de mortalidade. 

O alto custo médio por internação onera o sistema e desvia recursos de outras condições que não 

podem ser prevenidas nos serviços de atenção básica. Por fim, o estudo esbarra no viés de que o 

CID em questão incorpora “outras síndromes de algias cefálicas” que são inespecificadas e podem 

contribuir para a supernotificação na presente pesquisa. Conclusão: Destarte, a enxaqueca é uma 

patologia que gera um alto índice de hospitalização e altos custos para os serviços de saúde de 

alta complexidade, sendo assim, faz-se necessário uma intensificação de políticas públicas na 

atenção primária para modificar esse panorama. 

 

Palavras-chave: Hospitalização. Gestão. Enxaqueca. Cefaleia. 
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CERTIFICADO DE BRAVURA INSTITUÍDO PELA LIGA ACADÊMICA DE 

NEUROCIRURGIA E NEUROANATOMIA DO PIAUÍ: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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1Francisco das Chagas Souza Silva Junior; 2Jean Carlos de Araújo Mendes. 
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2Médico Neurocirurgião no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, Parnaíba-Piauí. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: cyslimma@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução: A preparação de crianças para a hospitalização e procedimentos médicos é 

reconhecida desde meados do século XX, como sendo uma importante forma de 

minimizar o impacto negativo dos tratamentos médicos. Diversos fatores podem 

contribuir para as respostas negativas das crianças perante a experiência hospitalar: 

nomeadamente a antecipação da dor, a percepção dos riscos, o medo relacionado com os 

procedimentos hospitalares e instrumentos cirúrgicos, a perda de controle, as rotinas e 

pessoas desconhecidas, a necessidade de separação dos pais, e a ansiedade parental. À 

vista disso, o Certificado de Bravura foi desenvolvido para desmitificar o medo de 

pacientes pediátricos durante a realização de procedimento médicos, principalmente 

aqueles que visam o uso de objetos perfurocortantes, exames de imagem e procedimentos 

cirúrgicos. Assim, ao utilizar o certificado, busca-se encorajar o paciente durante o seu 

tratamento, bem como, promover a sua valorização no Sistema único de Saúde do país. 

Objetivo: O presente projeto visa humanizar o processo de cuidados em saúde na faixa 

etária pediátrica com a distribuição de certificados de bravura, facilitando a aderência das 

crianças aos seus tratamentos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo sobre a 

implantação de medida de humanização, instituído por acadêmicos de medicina da Liga 

de Neuroanatomia e Neurocirurgia do Piauí, em instituições do Sistema Único de Saúde 

(SUS) na cidade de Parnaíba- Piauí, sendo elas: Hospital Estadual Dirceu Arcoverde e 

seu anexo Hospital Nossa Senhora de Fátima, e Ambulatório de Especialidades Médicas 

da FAHESP-IESVAP. Os profissionais de saúde dos serviços de pediatria dos hospitais 

onde decorreu o presente projeto foram previamente esclarecidos de todos os detalhes 

referente a sua aplicação. No dia da cirurgia, e imediatamente após a admissão hospitalar, 

foi apresentado aos pais e solicitado o seu consentimento para a entrega do certificado, 

informando que tal iniciativa tem como objetivo facilitar as respostas cognitivas e afetivas 

das crianças sobre os procedimentos hospitalares. O certificado foi entregue pelos ligantes 

e profissionais de saúde que atuam nessas instituições todas as vezes que um paciente 

pediátrico se submeteu a um procedimento. Resultados e Discussão: Muito se tem 

discutido a respeito da humanização no atendimento hospitalar, principalmente em 

relação à vulnerabilidade do paciente, especialmente da criança. No SUS, em 2003, surgiu 

mailto:cyslimma@gmail.com
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a Política Nacional de Humanização (PNH), desenvolvida para atender aos desejos da 

sociedade brasileira quanto à qualidade do cuidado. Diante disso, o Certificado de 

Bravura obteve bons resultados ao aumentar a aceitação do paciente pediátrico ao seu 

tratamento, recebendo feedbacks positivos tanto das equipes de saúde quanto dos 

familiares dos pacientes atendidos. Conclusão: As ações implementadas trouxeram 

inequívoco ganho para o bem-estar geral dos envolvidos no processo de humanização. 

 

Palavras-chave: Humanização da assistência. Pediatria. Sistema Único de Saúde.  
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O APOIO MATRICIAL COMO INSTRUMENTO CRUCIAL DE PROMOÇÃO 

DA SAÚDE MENTAL DOS INDIVÍDUOS 

Isabela da Silva Coimbra ¹; Brenda de Moura Meneses ¹; Luana Kaira Lopes do Bonfim 

¹; Maria Clara de Sousa Morais ¹; Vitória Pereira da Costa  ¹; Antonione Santos Bezerra 

Pinto² 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - PI 

2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - PI 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: isabelacoimbra21@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à saúde 

Introdução: Em todo o mundo, o suporte a pessoas com problemas de saúde mental é 

um desafio para os sistemas de saúde, levando a Organização Mundial de Saúde a pontuar 

a problemática como um dos desafios do milênio. Nessa perspectiva, a capacitação de 

profissionais na Atenção Primária deve ser concomitante a esta demanda emergente. O 

apoio matricial é uma forma de produção de saúde em que existe integração de equipes 

com a finalidade criar um plano de intervenção, seja ele pedagógico ou terapêutico. Essa 

estratégia pode ser considerada um dos pilares da integração entre profissionais da 

Atenção Primária à Saúde (APS) e os profissionais de Saúde Mental (SM) e ser indicada 

como o melhor caminho para controle da demanda que se apresenta atualmente. 

Objetivo: Compreender o matriciamento como instrumento de corresponsabilização, no 

cuidado em saúde, entre as equipes multiprofissionais da Atenção Primária e profissionais 

do NASF. Descrever o processo de integração entre equipes e sua influência no cuidado 

em saúde mental. Metodologia: A pesquisa teve uma abordagem qualitativa de natureza 

básica e representou um estudo transversal retrospectivo e com metodologia de caráter 

descritivo observacional. A pesquisa foi feita utilizando de publicações indexadas com 

base de dados SCIELO, PubMed, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e DataSUS em um 

recorte temporal de 2018 à 2022. Resultados e Discussão: Em buscas nas bases 

mencionadas como fontes para o presente estudo, foram encontrados 32 e artigos. No que 

se refere ao apoio matricial com instrumento para promoção da saúde mental, observa-se 

a ferramenta sendo indicada como benéfica para a discussão de casos e formulação de 

ações clínicas compartilhadas. Principalmente pelo componente interdisciplinar dessas 

reuniões, permitindo uma visão mais ampla sobre o adoecimento psicológico, ou seja, 

ampliando o escopo da compreensão sobre transtornos mentais. As ações clínicas 

compartilhadas também são impactadas pela base de atuação dos profissionais envolvidos 

no apoio matricial. Conclusão: Concluiu-se que com a literatura usada para confecção do 

projeto, observa-se o matriciamento – tendo em vista a proposta de integração 

multiprofissional do instrumento de promoção de saúde e o leque de possibilidades de 

planos pedagógicos e terapêuticos baseados na combinação de saberes e tecnologias 

diferentes – como uma chave importante no processo de análise de casos de transtornos 

mentais e no planejamento de intervenção nessas situações, contribuindo assim para uma 

resolutividade maior da Atenção Primária na vertente de Saúde Mental. 

 

Palavras-chave: Apoio matricial. Saúde mental. Atenção Primária à Saúde. 
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REPERCUSSÕES COGNITIVAS DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA 

DO SONO NA INFÂNCIA.  

1Fernando José de Morais Silva; 1Francisco Jucier de Lima Júnior;1Glória Maria 

Barroso Rodrigues Andrade; 1Pedro Henrique Barroso e Silva; 2Antonia Natália da 

Silva Oliveira; 3Carlos Camilo Magno de Souza. 

¹Discente 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- PI. 
1Discente do curso de Farmácia pelo Centro Universitário Maurício de 

Nassau (UNINASSAU)-Parnaíba-PI 
3Docente 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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: fernandojose.vdc13@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: Várias pesquisas demonstram a importância de uma boa noite de sono para o pleno 

desenvolvimento mental e assegurar uma vida saudável as crianças, por outro lado,  a Síndrome 

da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) decorrente da oclusão ou semioclusão repetidas das Vias 

Aéreas Superiores durante o sono, prejudica a qualidade de sono das crianças diminuindo assim 

seu bem-estar. Objetivo: Analisar o perfil cognitivo de crianças com SAOS. Metodologia: Foi 

realizado um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório, utilizando as bases 

de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and 

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

Saúde (Lilacs), utilizando os descritores: “Apenia do sono obstrutiva”; “Criança” e “Transtornos 

do Neurodesenvolvimento”. Utilizando o operador booleano “AND”. Após a catalogação dos 

artigos foi realizado uma filtragem, tendo como critérios de inclusão artigos nos idiomas: 

Espanhol, inglês e Português, dos anos de 2020 e 2021 e de exclusão, textos com apenas o resumo 

disponível e artigos nos demais idiomas. Após essa filtragem foram eliminados 35 artigos 

restando um total de 25. Resultados e Discussão: Observa-se que a SAOS gera alterações 

cognitivas e comportamentais em crianças. As principais alterações comportamentais que 

merecem destaque são: problemas na apreensão de conhecimentos, deficiências cognitivas e 

comportamentais, déficits em executar habilidades e funções motoras, diminuição da capacidade 

de realizar tarefas que exigem atenção e percepção visual, problemas de linguagem, atraso nos 

marcos de desenvolvimento e início tardio da linguagem,  alguns estudos também relacionam o 

TDAH com a SAOS. Na maioria das vezes a hipertrofia adenotonsilar é umas das causas de SAOS 

em crianças, sendo que essas crianças com adenotonsilite apresentam um índice maior de 

hiperatividade e desatenção, além disso nesses pacientes é possível visualizar no ultrassom uma 

menor velocidade do fluxo médio da artéria cerebral, de tal modo que, em paciente que fizeram 

adenotonsilectomia, houve uma melhora na velocidade de processamento visual e na atenção 

dessas crianças e uma resolução de 75- 100% dos casos de SAOS. Sendo possível observar que o 

diagnóstico precoce e tratamento as sequelas tendem a diminuir os agravamentos. É importante 

também se atentar aos fatores de risco materno para o desenvolvimento de SAOS na criança, que 

são: nascimento prematuro, exposição ao fumo, mães com idade maior de 35 anos, exposição ao 

álcool e diabetes gestacional. Conclusão: Portanto, conclui-se que a SAOS está relacionada ao 

desenvolvimento de distúrbios neurocognitivos na infância, nesse sentido, é importante uma 

atenção maior dos profissionais de saúde aos sinais e sintomas da SAOS principalmente na 

infância com o intuito de realizar a detecção de forma precoce dos indivíduos acometidos para 

assim realizar a prevenção das morbidades ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: Apneia do sono obstrutiva, Criança, Transtornos do Neurodesenvolvimento. 
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 O USO EXCESSIVO DE TELAS POR CRIANÇAS: PODE INTERFERIR NO 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA? 

 

Vitória Stéfanny Cunha Araujo¹; Vivian Saeger Pires¹; Ana Maria Santos Cardoso¹; 

Yana Lara Cavalcante Vaconcelos¹; Melice Barbosa Oliveira Feitosa² 

¹ Discente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí 

(FAHESP)/ Instituto de Ensino Superior no Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí 

(FAHESP)/ Instituto de Ensino Superior no Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba, Brasil. 

 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: vitoriastefannycunha@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: ATENÇÃO Á SAÚDE. 

Introdução: Nota-se que o uso de aparelhos tecnológicos por crianças ainda na primeira infância 

tem se tornado cada vez mais comum. Além disso, a infância se caracteriza por mudanças 

psicossociais e biológicas, das quais permitem obtenções importantes nos domínios motor, 

afetivo-social e cognitivo do desenvolvimento e devido a maior dependência da tecnologia em 

nosso cotidiano, torna-se urgente a instrumentalização dos profissionais acerca dos efeitos 

adversos que a exposição prolongada poderá resultar na vida das crianças. Objetivo: Esse 

trabalho teve como objetivo realizar uma análise acerca dos possíveis impactos no 

desenvolvimento de crianças devido uso excessivo de telas. Metodologia: Trata-se de um estudo 

exploratório utilizando dados secundários, utilizando-se as bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). Utilizaram-se, na busca de artigos, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“tempo de exposição”; "mídia audiovisual” e “desenvolvimento infantil”, combinados com o 

operador booleano “and”. Foram incluídos os artigos publicados no período de 2020 até a 

atualidade que abordam sobre o tema em questão e excluídos aqueles que não tinham relação com 

o tema proposto pelo trabalho. Resultados e Discussão: Uma pesquisa observou que, na 

província de Xangai, 76% das crianças tinham acesso a telas antes dos 2 anos e 24% começara a 

assistir TV de forma passiva, antes do 1º ano. Ademais, constatou-se que além da idade cada vez 

menor de exposição a telas, o tempo de exposição também é importante. Diante disso, observou-

se que crianças menores de 6 anos expostas a telas 1 hora por dia têm, relativamente, o melhor 

desenvolvimento cognitivo e psicológico. Enquanto que, as crianças com mais de três anos que 

tiveram maior exposição a telas de dispositivos sofreram maiores consequências incluindo nível 

reduzido de QI, menor capacidade de compreensão e raciocínio perceptivo, além de 

comportamento hiperativo. Isso ocorre pelo fato de que crianças pequenas, se encontram no 

estágio de desenvolvimento mais rápido do cérebro e que o processamento cognitivo ativo durante 

este período, em que as crianças são estimuladas por um ambiente do mundo real, leva a conexões 

rápidas entre o pré-córtex e as funções de vários campos do órgão, que são a base para formar as 

redes necessárias para o controle cognitivo. Entretanto, para produtos eletrônicos, a estratégia 

adotada pelo cérebro deles é o processamento passivo, onde a exposição prolongada a esses 

estímulos fará com que a rede de controle cognitivo não se desenvolva totalmente. Conclusão: 

Assim, concluímos a necessidade de evitar a exposição precoce de crianças a telas, bem como, 

limitar a exposição a um período de 1 hora ou menos para crianças maiores de 2 anos, para, assim, 

evitarmos possíveis efeitos adversos no desenvolvimento cognitivo e social das crianças. 

 

Palavras-chave: tempo de exposição; mídia audiovisual; desenvolvimento infantil 
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O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO PROPULSOR DO ENSINO 

MÉDICO TEÓRICO-PRÁTICO  

1Maria Clara de Sousa Morais; 1 Luana Kaira Lopes do Bonfim; 1Monalyza Pontes 

Carneiro; 1Myrella Evelyn Nunes Turbano; 1Vitória Pereira da Costa e Silva; 
2Antonione Santos Bezerra Pinto. 

 
1 Discente do Curso de Medicina pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba-PI; 
2 Docente do Curso de Medicina pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba-PI; 

 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: mariaclarasousa499@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA:  Atenção à Saúde  

Introdução: O projeto terapêutico singular (PTS) caracteriza-se como um conjunto de propostas 

de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da 

discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário, em que, 

geralmente, é dedicado a situações mais complexas. Nesse sentido, a realização do PTS 

demonstra-se eficiente na oferta do cuidado integral e centrado na pessoa, mediante o 

compartilhamento de experiências e saberes entre os envolvidos, o que favorece a 

longitudinalidade do cuidado. Diante disso, é evidente a relevância desse conhecimento na 

realidade médica, inclusive no ensino médico, tendo em vista a função dessa ferramenta na 

fixação prática do conhecimento adquirido em aula, com uma abordagem direcionada às 

necessidades de saúde da comunidade no qual os discentes estão inseridos, visto a maior utilidade 

e   efetividade na compreensão da teoria, quando aplicada realidade clínica. Objetivo: 

Compreender a importância do projeto terapêutico singular na construção teórico-prática da 

formação acadêmica médica. Metodologia: O presente estudo foi conduzido a partir de uma 

revisão de literatura, do tipo bibliográfica, de abordagem qualitativa e descritiva, de caráter 

transversal em que foram levantados como corte temporal estudos publicados entre os anos de 

2017 a 2022, bem como artigos nas bases de dados Scielo, BVS e Pubmed. Os indexadores 

abordados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram “Projeto terapêutico singular na 

formação teórico-prática médica” e “Projeto Terapêutico Singular no ensino médico”. 

Resultados e Discussão: De acordo com as buscas realizadas nas plataformas supracitadas foram 

encontrados 43 artigos. No que se refere a relevância do projeto terapêutico singular como 

instrumento de impulso para promoção da relação teórico prática na formação médica, foi 

encontrado nas literaturas pesquisadas, a maioria dos trabalhos envolvendo o PTS como um 

promotor em saúde que propiciar a demonstração da efetividade clínica do conhecimento teórico, 

o que garante uma formação médica com acurácia diante do trabalho em equipe e das intervenções 

necessárias perante as condições de saúde da população, promovendo profissionais sensíveis e, 

principalmente, conscientes da abordagem integral e longitudinal do paciente. Conclusão: As 

pesquisas realizadas retratam uma relevância do projeto terapêutico singular na graduação de 

medicina, visto a eficácia do método na construção teórico-prática da aprendizagem médica, haja 

vista a sua função de possibilitar a participação, reinserção e construção de autonomia para o 

usuário / família, o que garante uma experiência significativa do educando frente à realidade 

social, à integração interprofissional e a aplicação dos conhecimentos teóricos.  . 

 

Palavras-chave: Projeto Terapêutico Singular. Teórico-prático. Medicina. Ensino.    
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A INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS PRÉ-GESTACIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

¹Maria Seiane Farias Barros; ¹Wanderson da Silva Nery; ¹Letícia Teixeira Santos; ¹Yana 

Lara Cavalcante Vasconcelos; ¹Illana Maria Lages Silva; ²Gilberto Portela Silva. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: seianebarros2013@hotmail.com.  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde - Atenção à Saúde 

Introdução: O diabetes mellitus é uma doença caracterizada pelos níveis elevados de glicose no 

sangue, que ocasionam várias repercussões no organismo, como alterações vasculares, neurais e 

metabólicas. Com isso, ela se apresenta como um fator de risco para o seguimento saudável de 

uma gestação, sendo relacionada, principalmente, com as cardiopatias congênitas. Essas são as 

malformações mais comuns no nascimento e são responsáveis por uma contribuição elevada nas 

taxas de mortalidade infantil. Além disso, possuem importância clínica por apresentarem várias 

repercussões a curto e longo prazo, como infecções gripais recorrentes nas crianças, quadros de 

dispneia, insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. Objetivo: Identificar na literatura 

científica a influência do diabetes mellitus pré-gestacional no desenvolvimento de cardiopatias 

congênitas. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, do tipo 

qualitativa e exploratória. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO, LILACS e 

PubMed, na qual foram utilizados os descritores gravidez, diabetes mellitus e cardiopatias 

congênitas, sendo combinados através do operador booleano AND. Estabeleceram-se como 

critérios de inclusão: artigos científicos em inglês, espanhol e português, texto completo e gratuito 

e trabalhos dos últimos 5 anos. A partir da associação dos descritores foram encontrados 316 

estudos, dos quais 306 foram descartados por não se enquadrarem nos critérios de inclusão e no 

objetivo proposto. Resultados e Discussão: a revisão foi elaborada a partir de 10 artigos. Desse 

modo, a literatura mostra que nas gestantes com diabetes pré-gestacional, o descontrole glicêmico 

durante o primeiro trimestre da gravidez, é fortemente associado ao aumento progressivo do risco 

de cardiopatia congênita. A explicação sobre como a hiperglicemia interfere na formação fetal 

ainda não é esclarecida, porém tem-se como hipóteses uma interrupção nas vias de sinalização 

canônica e alterações na migração e formação celular. Dessa maneira, a recomendação era que 

houvesse o controle da glicemia durante a gestação. Também foi encontrado que a diabetes 

gestacional comparada à diabetes mellitus pré-gestacional apresentou menor associação com a 

probabilidade do desenvolvimento de malformações cardíacas. Além disso, as pesquisas acerca 

da influência da medicação antidiabética – insulina e metformina – no periodo gestacional não 

observaram associação desses com teratogenicidade. Conclusão: Visto isso, entende-se que o 

diabetes mellitus se enquadra nas condições que conferem alto risco para a gravidez. Assim, o 

descontrole da glicemia durante o periodo gestacional é fortemente associado ao desenvolvimento 

de malformações congênitas, em especial, no coração. Por fim, é necessário maior 

aprofundamento e estudos acerca da temática, para elucidação do mecanismo de patogênese. 

 

Palavras-chave: Gravidez, Diabetes Mellitus, Cardiopatias Congênitas.  
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ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍFILIS GESTACIONAL E SUAS 

COMPLICAÇÕES 
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Sampaio; ¹Antônia Natália da Silva Oliveira; ¹Fernando José de Morais Silva; ²Carlos 

Camilo Magno de Souza 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: illanalagess@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde  

Introdução: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível, de característica sistêmica 

e contagiosa, causada pela bactéria Treponema pallidum, tem como principal via de 

transmissão o contato sexual, seguido pela transmissão vertical para o feto durante o período 

de gestação de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente. Também pode 

ser transmitida por transfusão sanguínea. No caso da sífilis gestacional (SG) não tratada, pode 

resultar em inúmeros desfechos negativos para a saúde materna e infantil. Objetivo: 

Sintetizar informações proveniente dos artigos analisados sobre os aspectos clínicos da sífilis 

gestacional e suas complicações.  Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, na qual utilizou-se as bases de dados Scielo e PubMed, por meio dos descritores: 

sífilis, complicações na gravidez e sífilis congênita. A pesquisa foi limitada a meta-análises 

e revisões sistemáticas, do período de 2016 a 2022. Após a combinação dos descritores, foram 

selecionados e analisados 12 artigos com relevância para o tema. Resultados: Durante a 

evolução natural da SG, ocorrem períodos de atividade, com características clínicas 

imunológicas e histopatológicas distintas e também períodos de latência nos quais não se 

observa a presença dos sinais ou sintomas. E quando não tratada, evolui para estágios de 

gravidade variada, podendo acometer órgãos e sistemas do corpo, abortamento espontâneo, 

morte fetal ou neonatal, prematuridade e graves danos à saúde do concepto, como o 

comprometimento oftalmológico, auditivo e neurológico. O risco de infecção fetal é maior 

nas fases iniciais da sífilis materna não tratada, declinando depois lentamente, mas a mãe 

pode infectar o feto durante pelo menos os primeiros 5 anos após sua infecção. A criança que 

é infectada com a sífilis congênita apresenta alguns sinais e sintomas que aparecem nos 

primeiros meses, como feridas no corpo, dentes deformados, problemas ósseos, surdez entre 

outras complicações. Verificou-se que dentre os principais fatores associados à ocorrência da 

sífilis congênita entre as gestantes foram a idade materna menor de 20 anos, baixa 

escolaridade, início tardio do pré-natal e a não realização do exame laboratorial, VDRL, para 

detecção da patologia. Conclusão: A sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis 

que causa maiores danos às gestantes e seus conceptos. Embora tenha agente etiológico 

conhecido, modo de transmissão estabelecido, tratamento eficaz e de baixo custo ainda 

persiste como um grave problema de saúde pública. Durante a gestação, a infecção pode 

resultar em abortamentos, perdas fetais tardias, óbitos neonatais, neonatos enfermos ou 

assintomáticos entre outras problemáticas. A assistência pré-natal é fundamental à saúde 

materno-infantil, nesse período, devem ser desenvolvidas atividades relacionadas à promoção 

da saúde e identificação de riscos para a gestante e o concepto. 

 

Palavras-chave: Sífilis. Complicações na gravidez. Sífilis congênita. 
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AS FERRAMENTAS DE ABORDAGEM FAMILIAR COMO INSTRUMENTO 

MÉDICO PARA ENTENDIMENTO ORGÂNICO BIOPSICOSSOCIAL DOS 

INDIVÍDUO 

Myrella Evelyn Nunes Turbano¹, Monalyza Pontes Carneiro¹, Luana Kaira¹, Antonione Santos 

Bezerra Pinto¹, Brenda De Moura Meneses¹, Isabela Da Silva Coimbra¹ 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - PI 
2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba – PI 

 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE: ATENÇÃO À SAÚDE 

Introdução: Trabalhar com o indivíduo envolve um completo entendimento de si e do seu 

meio e, para isso, se mostra inevitável o uso de ferramentas de abordagem familiar, sendo 

elas: genograma, ecomapa, FIRO, PRACTICE e APGAR. Entende-se que o genograma é 

uma representação gráfica da família, representando os relacionamentos interpessoais e suas 

morbidades, refletindo sobre a dinâmica familiar e as problemáticas mais comuns no contexto 

vivido. Logo, o PRACTICE é uma ferramenta projetada por médicos de família para avaliar 

seu funcionamento no que se refere a casos específicos, disponibilizando  informações  sobre  

a  arranjo e atuação da família diante dos problemas, dando atenção a causa existente e 

permitindo uma aproximação esquematizada para trabalhar com o indivíduo, facilitando a 

arrecadação de informações e a elaboração de intervenções. Assim, o FIRO compreende o 

funcionamento da família, estudando as dimensões de inclusão, controle e intimidade. 

Ademais, o ecomapa é uma representação gráfica do convívio dos membros da família com 

os outros sistemas sociais e das relações entre a família e a comunidade. Por fim, o APGAR 

avalia a satisfação de cada usuário em relação a sua família. Objetivo: Compreender o uso 

das ferramentas de abordagem familiar no âmbito biopsicossocial do indíviduo, como como 

mecanismo utilitário médico. Metodologia: A pesquisa tem sido baseada em uma análise de 

literatura, sendo uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico e 

um estudo retrospectivo, como critério de inclusão utilizou-se artigos fundamentados em 

estudos sobre as ferramentas de abordagem familiar publicadas nos períodos de 2017 a 2022. 

Os critérios de exclusão foram artigos que norteiam temáticas, como a aplicação de Escala 

de Risco Familiar como instrumento de priorização das Visitas Domiciliares. Foram 

utilizadas bases de dados como Sclielo e Google acadêmico, com uso dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS) e operadores boleanos “ferramentas de abordagem familiar” AND 

“indíviduo”. Resultados e Discussão: Foram coletados 26 artigos, resultando na 

compreensão de que  as ferramentas de abordagem familiar são relevantes, uma vez que 

permitem visualizar a dinâmica do indivíduo, os relacionamentos intrafamiliares e padrões 

disfuncionais, favorecendo intervenções mais eficazes e condizentes com a realidade. 

Conclusão: Os estudos realizados demostram que as ferramentas de abordagem familiar são 

úteis para o conhecimento dos indivíduos, pois permite uma visão holística do paciente-

índice, bem como a análise biopsicossocial do mesmo. Sendo assim, as ferramentas utilizadas 

como coleta de dados permitem de modo adequado atingir o objetivo de demonstrar o quanto 

é necessário conhecer a singularidade do sujeito, tendo o vislumbre de seus conflitos, 

percepções do processo saúde-doença, amparo tanto financeiro quanto emocional, e assim 

poder elaborar um plano terapêutico singular, respeitando o seu estilo de vida e identidade 

pessoal. 

 

Palavras-chave: Ferramentas de Abodagem Familiar, Relação familiar, Singularidade do 

indíviduo. 
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TESTE DO OLHINHO COMO FERRAMENTA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE 

DE ALTERAÇÕES OCULARES  

1Caroline Tápia da Silva, 1Anderson Guilherme de Lima Soares, 1Kamilla da Silva de 

Galiza, 1Maria Anayara Freires Aguiar, 1Gabryella Maria Torres Rocha, 2 Franciele 

Basso Fernandes Silva 

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

2 Docente do Curso de Medicina da UFDPar, Parnaíba - Piauí 

EMAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: carolinetapia@hotmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva 

INTRODUÇÃO: Alterações na visão durante o desenvolvimento causam impactos 

negativos na captação de conceitos básicos, podendo gerar perdas significativas para os 

desenvolvimentos cognitivos e físicos da criança. O teste do olhinho, também conhecido 

como Teste do Reflexo Vermelho - TRV, é um exame simples, rápido, indolor e de baixo 

custo realizado em recém-nascidos com o objetivo na detecção precoce de problemas oculares 

congênitos que comprometem a transparência dos meios oculares e que podem impedir o 

desenvolvimento visual cortical. OBJETIVOS: Descrever a importância do teste do olhinho 

na detecção precoce de doenças oculares neonatais. METODOLOGIA: trata-se de uma 

pesquisa exploratória do tipo revisão integrativa da literatura, realizada por meio das bases 

eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBMED e Science Direct. Os termos 

“Triagem neonatal”; “Oftalmopatias”; “Recém-Nascido” foram selecionados segundo os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os critérios de inclusão foram artigos publicados 

nos últimos 5 anos, estudos qualitativos e quantitativos, relatos de casos e estudos de 

incidência e prevalência. Já os critérios de exclusão foram trabalhos com mais de 5 anos de 

publicação, revisões de artigos que fugissem ao tema, duplicações e resumos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 24 artigos e após aplicar os critérios 

de exclusão foram selecionados 6 artigos para revisão. O “Teste Do Olhinho” ou Teste Do 

Reflexo Vermelho (TRV) é um dos exames que possibilitam a detecção de alterações visuais. 

O teste do reflexo vermelho não tem a finalidade de observar a retina e suas estruturas, mas 

sim verificar a existência ou não de algum obstáculo à chegada da luz até esta retina.  Com 

isso, possibilita a realização da triagem das seguintes doenças: catarata, glaucoma congênito, 

toxoplasmose, retinoblastoma, descolamentos de retina, tumores intra oculares grandes, 

inflamações intra oculares importantes ou hemorragias intravítreas, bem como outras doenças 

que possam ocasionar alterações visuais, além de ser considerado um exame não invasivo e 

seguro. Recomenda-se que o TRV seja realizado antes da alta da maternidade, de duas a três 

vezes ao ano nos 3 primeiros anos de vida e, ao menos uma vez ao ano, dos 3 aos 5 anos de 

idade. O teste do olhinho possui uma alta especificidade principalmente em se tratando de 

catarata, que é a principal causa de cegueira evitável no mundo, porém apresenta uma baixa 

sensibilidade, ainda sim quando realizado por profissional da saúde treinado estudos mostram 

que o teste viabiliza diagnóstico precoce e eficaz. CONCLUSÃO: TRV é um importante 

exame para o diagnóstico eficaz de doenças oculares em neonatos. Notoriamente, deve ser 

amplamente recomendado na triagem neonatal das maternidades brasileiras, principalmente 

por tratar-se de um exame rápido, de baixo custo e com relevância comprovada. 

 

Palavras-chave: “Triagem neonatal”; "Oftalmopatias”; “Recém-Nascido” 
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ALTERAÇÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS COMO CONSEQUÊNCIA DO 

USO EXCESSIVO DE SMARTPHONES  
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: yanalarav.45@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Atenção à Saúde  

Introdução: Durante a infância o sistema musculoesquelético está em período de maturação  

e acomodação  corporal. As crianças possuem menor resistência a suporte de cargas e estão 

em uma fase marcada pelo  desenvolvimento psicomotor  e  definição  dos hábitos de  vida. 

Por todos esses fatores, as crianças são mais vulneráveis a deformidades na coluna. O uso de 

smartphones, cada vez mais comum na infância, está diretamente relacionado a sintomas 

relacionados à visão, estresse e dor musculoesquelética. Com a pandemia de COVID-19, 

houve considerável aumento do tempo de tela em todas as faixas etárias, com um grande 

impacto no cotidiano das crianças e, por conseguinte, aumento do tempo sedentário e dos 

desequilíbrios posturais. Objetivo: Identificar na literatura científica as consequências 

posturais  geradas  pelo uso excessivo de smartphones durante a infância. Método: Trata-se 

de uma revisão narrativa de literatura, na qual utilizou-se as bases de dados PubMed e 

LILACS. A pesquisa foi realizada através dos descritores (Postura, Smartphone e Crianças) 

combinados por meio do operador booleano AND. Após a leitura dos artigos, foram 

utilizados como critérios de exclusão: artigos duplicados, publicações anteriores a 2018, que 

não abordavam o tema de interesse e/ou sem acesso livre. Resultados e Discussão: Após a 

realização da pesquisa, foram obtidos 19 estudos, dos quais 4 foram selecionados para a 

realização da revisão.  Evidenciou-se que o aumento do uso de smartphones na infância foi 

associado a uma exacerbação da  flexão  da  coluna  cervical podendo interferir no 

alinhamento postural das crianças. À medida  em  que  o  tempo  utilizando  o  aparelho  

celular  se  prolonga,  a  cabeça permanece  anteriorizada, comportamento  conhecido  como  

"pescoço  de  tartaruga". Essa  tendência  postural  pode alterar as curvaturas fisiológicas da 

coluna e gerar uma hiperlordose cervical e uma hipercifose torácica. Enquanto o tempo de 

atividade física diminuiu significativamente durante a pandemia, o uso de dispositivos móveis 

aumentou tanto para atividades de lazer, como também para fins escolares. Para minimizar 

os efeitos posturais causados pelo uso de dispositivos móveis,  sugere-se limitar o tempo de 

tela na infância e priorizar o uso de smartphones na  posição  de pé, postura que diminui o 

valor angular da flexão cervical. Conclusão: Conclui-se  que  a  utilização excessiva de 

smartphones durante a infância compromete negativamente a orientação postural, com o 

aumento dos ângulos de flexão cervical e torácica alta, levando a distúrbios posturais e dores 

musculoesqueléticas. São necessários mais estudos sobre a temática para determinar sobre as 

consequências posturais a longo prazo. 

 

Palavras-chave: Postura; Smarphone; Crianças. 
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ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E DO TRATAMENTO DA 

DOENÇA DE PARKINSON 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: illanalagess@hotmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Atenção à Saúde 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico progressivo do sistema 

neurológico, que se inicia na meia-idade ou idade avançada, que afeta os neurônios 

produtores do neurotransmissor dopamina e gera grande incapacidade, por prejudicar a 

coordenação motora, provocar tremores e dificuldades do paciente para se movimentar. 

Possíveis fatores de risco e suas interações são investigados, visto que a maioria das mutações 

são ocasionadas por fatores externos somados a genes suscetíveis. O diagnóstico é 

eminentemente clínico, por meio do conhecimento dos sinais cardinais da doença (tremor, 

rigidez e bradicinesia), apesar de que para se ter o diagnóstico correto seja necessário o 

conhecimento do diagnóstico diferencial. O tratamento ainda gera discussões, pela escolha 

das drogas adequadas e pelos efeitos colaterais que podem causar. Objetivo: Sintetizar 

informações proveniente dos artigos analisados sobre os critérios do diagnóstico e do 

tratamento da Doença de Parkinson. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, na qual utilizou-se as bases de dados Scielo e PubMed, por meio dos descritores: 

diagnóstico, terapêutica e Doença de Parkinson. A pesquisa foi limitada a meta-análises e 

revisões sistemáticas, do período de 2020 a 2022. Após a combinação dos descritores, foram 

selecionados e analisados 10 artigos com relevância para o tema. Resultados: A 

fisiopatologia da doença de Parkinson assenta numa interação genética-ambiente, estimando-

se que cerca de 5% – 10% dos casos tenham causa genética monogénica. O diagnóstico da 

DP é baseado em critérios clínicos, apoiado por investigação complementar adequada 

(história cuidadosa e exame físico). Não há testes laboratoriais, marcadores biológicos ou 

estudos de imagem que inequivocamente confirmem o diagnóstico. Distinguir a DP de outras 

desordens é importante para o estabelecimento do diagnóstico e prognóstico. Existe uma 

longa lista de causas de parkinsonismo como toxinas, lesões estruturais do cérebro, desordens 

metabólicas e outras desordens neurológicas. As opções terapêuticas atualmente disponíveis 

são clinicamente úteis, pois têm a capacidade de melhorar os sintomas da doença e a 

qualidade de vida dos doentes. Os sintomas não motores e as complicações motoras são 

responsáveis por uma parte considerável da incapacidade na DP, pelo que devem ser 

identificados e tratados. Conclusão: A Doença de Parkinson é uma doença progressiva, 

idiopática, que gera grande incapacidade à vida social do indivíduo. Diante disso, é primordial 

diagnosticar a DP o mais precocemente possível, para iniciar a implementação de terapias e 

medicações que retardem a evolução da doença e prolonguem o início das limitações. O 

diagnóstico, que é essencialmente clínico, é a primeira etapa na condução da doença, que 

também passa pelo tratamento medicamentoso, pelo suporte da equipe multidisciplinar em 

saúde para garantir a qualidade de vida do portador. 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: viviansaeger@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: ATENÇÃO A SAÚDE 

Introdução: Definimos Puberdade Precoce como o aparecimento de sinais físicos de 

desenvolvimento puberal em uma criança antes da idade prevista de maturação sexual, ou seja, 

antes dos 9 anos nos meninos e 8 anos nas meninas. Estudos recentes mostram importante papel 

da obesidade nesse processo devido a diversos fatores como o polimorfismo genético, nutrição, 

atividade física, interferência ambieltal, e o papel da adiposidade no desenvolvimento puberal 

mais precoce no sexo feminino.Objetivo Esse trabalho teve como objetivo comparar a relação 

entre obesidade e puberdade precoce, na população pediatrica.   Metodologia: Trata-se de um 

estudo exploratório utilizando dados secundários, onde foram utilizadas as 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). Utilizaram-se, na busca de artigos, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“Puberdade Precoce”; "Obesidade Pediatrica” e “ Saúde Pública”, combinados com o operador 

booleano “and”. Foram incluídos no trabalho todos os artigos publicados no período de 2014 até 

a atualidade que abordam exatamente sobre o tema em questão e excluídos aqueles que não 

tinham relação com o tema proposto pelo trabalho. Resultados e Discussão: Estudo do tipo 

transversal, retrospectivo, com abordagem analítica, realizado no Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Ceará, compreendendo 342 crianças entre 1 a 11 anos com puberdade 

precoce acompanhadas no ambulatório de endocrinologia e foi observado que a maioria das 

crianças com este diagnóstico eram do sexo feminino, cerca de 97,4%, enquanto o sexo masculino 

representava aproximadamente 2,6% apresentando uma razão entre os sexos de cerca de 37:1. No 

com se trata de avaliação nuticional, no contexto da primeira consulta no serviço, 27% 

apresentavam sobrepeso e 25% obesidade,  totalizando 52% de crianças apresentando algumnivel 

de excesso de peso. No que se refere aos fatores associados ao estado nutricional observou-se a 

menarca precoce materna fortemente associada ao nível de sobrepeso/obesidade das crianças. 

Enquanto 25% das crianças com excesso de peso eram filhas de mães que menstruaram com 

menos de 12 anos de idade, entre as crianças eutróficas, somente 13% tinham mães relatando tal 

condição. Esse índice elevado de sobrepes/obesidade pode estar relacionada a introdução 

inadequada de alimentos nos primeiros meses de vida, favorecendo um rápido ganho de peso na 

primeira infância com alterações da homeostase hormonal e potencializando a ocorrência puberal 

antecipada.Conclusão: Podemos concluir que existe uma clara associação entre obesidade 

infantil e o desenvolvimento puberal precoce, tendo em vista a ação da aromatase, enzima 

produzida pelo tecido adiposo capaz de fazer a conversão de andrógenos em estrógenos, expondo 

as crianças pré-puberes, com sobrepeso e obesidade a uma maior carga de estrógeno.  
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ANÁLISE DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS SOBRE 

TABAGISMO 

Yasmin Kraucs Toledo de Oliveira¹; Gustavo de Oliveira Andrade² 

1 Discente do Curso de Meio Ambiente do IFRJ, Pinheiral, RJ 

2 Docente do IFRJ, Pinheiral, RJ 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: goliveira.guga@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Introdução: O tabagismo se configura como a prática em consumir produtos que provem 

do tabaco, causando dependência física e mental, tendo como consequência o surgimento 

de diversas doenças crônicas. Diante da pandemia ocasionada pelo Covid-19, o tabagismo 

se tornou um cada vez mais presente entre jovens que buscam aliviar o estresse e a 

ansiedade causada pelo isolamento social, fazendo com que a prática tabagista se tornasse 

um dos pilares no agravamento de problemas respiratórios juntamente com o vírus. O 

combate ao tabagismo se configura como extrema importância social, visando amparar e 

auxiliar o indivíduo, melhorando a qualidade de vida de pessoas vítimas desse movimento 

e seus familiares. Objetivo: Analisar os aplicativos acerca do tabagismo disponíveis para 

instalação de usuários Android. Metodologia: Foram selecionados aplicativos presentes 

na Play Store disponibilizados na versão Android com o idioma português, com uso 

totalmente ou parcialmente gratuitos e com avaliação igual ou superior a 4,5. No total, 

seis aplicativos foram analisados, sendo eles: Parar de Fumar Assistente, QuitNow: Pare 

de fumar, Flamy – pare de fumar, Pare de fumar – EasyQuit, Pare de fumar – Smokerstop 

e DWS: Contador antifumo | pare de fumar. Os aplicativos foram selecionados visando a 

acessibilidade ao grande público, a relação de agradabilidade com seus usuários e 

avaliados de acordo com as suas categorias, funções e métodos. Resultados e Discussão: 

Percebe-se que grande parte dos aplicativos se enquadram em técnicas de controle 

emocional e um sistema de recompensa com monitoramento, textos informativos e 

apresentam uma dinâmica e compreensão de fácil acesso. Os recursos disponíveis no Play 

Store ainda apresentam qualidade limitada e baixa aderência, sendo uma prática ainda 

pouco conhecida pela população. Porém, cabe destacar que os aplicativos se configuram 

como uma alternativa viável, visto que cada vez mais a população está conectada aos 

dispositivos móveis. Conclusão: Pode-se perceber que os aplicativos apresentam um 

enorme potencial benéfico acolhendo e informando aos indivíduos que lidam com o vício, 

porém os mesmos ainda necessitam de melhorias na qualidade e validação de seus 

métodos e informações. Outro fator importante se dá no âmbito de investimentos em 

tecnologias voltadas para a saúde, bem como a ampla divulgação dos mesmos, 

possibilitando assim a prevenção e auxílio no tratamento de doenças. 

 

Palavras-chave: Aplicativos; Tabagismo; Fumar; Recursos digitais. 
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A UTILIZAÇÃO DO EXAME CLÍNICO ESTRUTURADO E OBJETIVO NO 

CONTEXTO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

Alex Lima da Silva¹; Aynnara Soares Barbosa¹; Hellen Maria de Sousa Rodrigues¹; 

Gabriele Vasconcelos Souza¹; Leonel Marques Rodrigues¹; Gabrielle Agostinho Rolim 

Marques² 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba – Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: alexl1mmaa@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação em Saúde 

INTRODUÇÃO: O Exame Clínico Objetivo e Estruturado (OSCE) é uma das mais relevantes 

metodologias de ensino ativo e avaliação de alunos dos cursos de medicina e de outras áreas da 

saúde em todo o mundo. O OSCE, faz-se por meio da avaliação de todas as competências de 

aprendizagem médica, de maneira simulada, desde a comunicação e coleta de informações, até as 

etapas referentes aos exames físicos necessários. Nesse sentido, o OSCE utiliza a simulação 

realística como alicerce do método, assim, a aplicabilidade prática tem como escopo aperfeiçoar 

o manejo de situações de cuidado e procedimentos diversos. Ademais, proporciona ao aluno 

habilidade técnica, criticidade, raciocínio clínico e controle emocional por meio de estações 

simuladas e protocolos padronizados, propiciando segurança no contanto com pacientes reais. 

OBJETIVOS: Identificar os principais benefícios do emprego da simulação realística no Exame 

Clínico Objetivo e Estruturado para a educação médica. METODOLOGIA: O presente estudo, 

qualifica-se como uma revisão sistemática de literatura. Foram analisadas as seguintes bases de 

dados: “Biblioteca Virtual em Saúde”, “Scielo” e “PubMed”. Os descritores utilizados foram: 

“Treinamento por Simulação” e “Exame Clínico Estruturado e Objetivo”. O período 

correspondente à análise dos trabalhos compreende os anos de 2010 a 2022, abrangendo as línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola. Os seguintes critérios de exclusão foram aplicados: trabalhos 

que tangenciam o objetivo principal da pesquisa, artigos duplicados nas bases de dados e aqueles 

em que não há possibilidade de acesso gratuito. RESULTADOS: Encontraram-se 419 artigos, 

dos quais 16 foram selecionados para estudo de acordo com os critérios de exclusão. Diante do 

observado, constatou-se que a prática do OSCE, por meio de roteirização de processos, associado 

às simulações realísticas, possibilita melhores condições para aprendizado dos alunos em diversos 

contextos, desde aspectos clínicos, como a comunicação efetiva com os pacientes, a 

procedimentos invasivos, como aplicação de vacinas, ou de caráter de urgência, como 

cricotireoidostomia por punção. Dessa maneira, percebe-se que as práticas de simulação 

associadas a mecanismos de avaliação estruturados, auxiliam os acadêmicos de saúde no processo 

de decisão, na redução de condições de estresse e redução de erros, permitindo a aplicabilidade 

clínica consistente e segura de procedimentos aprendidos na graduação. CONCLUSÃO: 

Exsurge, pois, a notoriedade dos crescentes resultados positivos das avaliações por meio de 

cenários simulados de maneira realística, como o OSCE, no contexto da educação médica e em 

saúde de forma geral. Ações educativas dentro da simulação realística fomenta a qualidade da 

formação acadêmica e profissional, como também dos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Treinamento por Simulação. Exame Clínico Estruturado e Objetivo. Estudantes 

da saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DA MEDICINA VETERINÁRIA NA EDUCAÇÃO 

SANITÁRIA 

Vivianne Rocha Stanczyk ¹; Amaury Nogueira de Oliveira 1; Izianne Maria Alves do 

Nascimento 2; Larissi Fial Almeida Silva 2; Yuri Luiz Boechat 2 

1 Médicos Veterinários da Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus - Piauí 

2 Graduandos em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus - Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: vivistanczyk@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde: Educação em Saúde 

Introdução: A Medicina Veterinária detém considerável importância na educação sanitária, 

com fonte inesgotável de conhecimento, ações profiláticas e curativas, visando conscientizar 

e esclarecer a população acerca da interação harmônica entre o ser humano, animais e meio 

ambiente e das zoonoses e riscos à saúde provenientes da higienização precária. A partir 

disso, ela garante eficácia na promoção da saúde e é a medida preventiva menos onerosa 

utilizada por profissionais e setores envolvidos. A educação sanitária não é um assunto a se 

esgotar, o médico veterinário torna-se um agente fundamental em saúde pública, atuando 

junto aos diferentes segmentos sociais, construindo uma ação contínua, desafiadora e 

eficiente. Objetivo: Este estudo teve como objetivo ressaltar a importância da medicina 

veterinária na educação sanitária. Metodologia: O presente estudo teve como perfil 

metodológico uma pesquisa a partir de um levantamento bibliográfico com base de dados de 

revisões de literatura tendo sido utilizados periódicos como Google Scholar e foram utilizadas 

como palavras-chave: “educação sanitária na medicina veterinária”, “educação em saúde na 

medicina veterinária”, “importância da medicina veterinária na educação sanitária”. Tendo 

como critério de inclusão artigos que envolviam a temática da educação ambiental no 

contexto da medicina veterinária e tendo como critérios de exclusão artigos com informações 

incompletas. Foram analisados 5 artigos em português. Estes artigos foram publicados em 

revistas acadêmicas por graduandos e profissionais. Resultados e Discussão: Sabe-se que a 

importância da medicina veterinária é fundamental na educação sanitária das populações, 

uma vez que para cada ambiente inserido a população deve-se analisar o contexto e maiores 

incidências de cada patologia ou zoonose que a acomete. Nesse ínterim, analisar o ambiente, 

coletar amostras e confeccionar dados epidemiológicos e zoonóticos são ações permitidas que 

o médico veterinário efetue. Com base na população, os agentes de saúde atuam na 

aprendizagem de forma que o referido problema não volte acontecer ou se acontecer, seja 

controlado. Conclusão: Conclui-se que, a importância do esclarecimento e da 

conscientização acerca da vigência sanitária por meio da medicina veterinária, através da 

promoção de informações sobre questões sanitárias e ações profiláticas ou curativas, 

contribuirá para a melhoria da saúde e do bem-estar da população. Diante do exposto, a 

medicina veterinária, atua em sinergismo com outros segmentos da vigilância sanitária, 

possuindo papéis assertivos no que diz respeito à educação sanitária e suas atribuições para a 

sociedade. Nesse contexto, a implementação de ações que envolvam práticas de saúde 

coletiva traz uma consciência sanitária necessária para a comunidade, atribuindo assim, para 
melhorias na convivência do homem em relação ao meio em que se vive. 

 

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Educação em Saúde. Vigilância Sanitária. 
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UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA A FORMAÇÃO 

MÉDICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Pedro Henrique Fréres Holanda¹; Diana Karla de Mesquita Silva¹; Edmara Nayara 

Ferreira Cunha¹; Emanuelle Morais de Carvalho¹; Idelzuita Araújo Ximenes 

Cavalcante¹; Gabrielle Agostinho Rolim Marques² 

1 Discente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - Piauí 

2 Docente do Curso de Medicina da IESVAP, Parnaíba - Piauí 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: pedro.phfh1@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação em Saúde 

INTRODUÇÃO: A Simulação Realística é definida como um método pedagógico que usa 

ambientes e ferramentas para a realização de práticas clínicas prévias ao contato direto com 

o paciente. É um instrumento valioso dentro das metodologias ativas de aprendizagem e 

permite que o estudante seja exposto a situações diversas e complexas. Ao reduzir a 

ansiedade, a SR permite que o estudante de medicina adquira maior confiança diante das 

ações realizadas com o paciente real. O cenário criado dentro das práticas de simulação é uma 

ferramenta educacional que corrobora com o aprimoramento cognitivo e crítico, além de 

habilidades práticas e de diagnóstico para que o acadêmico implemente as ações treinadas 

dentro do ambiente de saúde. Incluem-se nas práticas de simulação a utilização de situações-

problema, jogos interativos, bonecos de simulação, sistemas de informação e pacientes 

estandardizados que auxiliarão na reprodutibilidade de práticas médicas que acompanharão 

os acadêmicos de medicina no decorrer do curso, bem como os futuros profissionais na rotina 

de trabalho. OBJETIVO: Compreender a importância da Simulação Realística na formação 

médica, considerando as diferentes ferramentas disponibilizadas pelo método. 

METODOLOGIA: O presente estudo qualifica-se como uma revisão integrativa de 

literatura. Foram analisadas as seguintes bases de dados: “Biblioteca Virtual em Saúde”, 

“Scielo” e “PubMed”. Os descritores utilizados foram: “Simulação Realística” e “Educação 

médica”. O período de busca pelos artigos foi de 2014 a 2022, abrangendo as línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola. Já os critérios de exclusão aplicados foram: trabalhos que 

fogem ao objetivo principal da pesquisa, artigos duplicados nas bases de dados e aqueles com 

acesso não gratuito. RESULTADOS: Foram encontradas um total de 116 publicações, das 

quais foram utilizadas 37, atendendo os critérios de exclusão expostos. Após a observação 

dos trabalhos verificou-se que a utilização da SR oferece maior habilidade de raciocínio 

clínico através do treinamento repetitivo de inúmeros procedimentos, o que propicia a 

correção dos erros e proporciona maior conhecimento e segurança na aplicação clínica. 

Ademais, é importante destacar que a SR é um recurso eficaz no treinamento cirúrgico, 

principalmente quando se considera os estudantes de Residência Médica. Por fim, ressalta-se 

a utilização de programas computadorizados, pacientes fictícios, treinamentos simulados, 

bonecos de simulação e equipamentos cirúrgicos. CONCLUSÃO: É evidente que a 

Simulação Realística tem importância significativa na formação médica. Assim, desde a etapa 

da graduação até as práticas na residência, a SR tem papel fundamental no aperfeiçoamento 

de técnicas médicas, aperfeiçoamento do raciocínio clínico, diminuição da ansiedade do 

estudante quanto ao contato com o paciente real, além de facilitar o aperfeiçoamento das 

técnicas cirúrgicas e procedimentos invasivos ou não. 

 

Palavras-chave: Simulação Realística. Educação médica. Formação médica. 
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A IMPORTÂNCIA DO EXAME NEUROLÓGICO NA FORMAÇÃO MÉDICA  

Lucas Mainardo Rodrigues Bezerra¹; Ana Maria Santos Cardoso¹; Davi de Aguiar 

Portela¹; Cláudia Lorena Ribeiro Lopes¹; Isadora Maria Rodrigues Bezerra¹; Pedro 

Henrique Piauilino Benvindo Ferreira². 

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

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

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: lucasmainardo@hotmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Introdução: Estudantes de graduação em medicina muitas vezes identificam o exame 

neurológico (EN) como uma das habilidades clínicas com as quais se sentem menos à 

vontade. Gowers e Charcot, considerados por muitos os pais da neurologia, enfatizavam 

o papel da história clínica e do exame físico do paciente neurológico em seus trabalhos, 

já que o sistema nervoso é quase completamente inacessível para exame direto. Com isso, 

entende-se o porquê dessa parte do exame clínico conter tantos testes e manobras 

disponíveis para execução. Objetivo: Enfatizar a importância do exame neurológico na 

formação médica através de revisão sistemática de literatura. Metodologia: Trata-se de 

um estudo de revisão sistemática de literatura, de natureza descritiva. Para seleção dos 

estudos, realizou-se uma busca nas bases de dados SciELO, PubMed e MEDLINE, 

usando os seguintes critérios de inclusão, publicações no período de 2017 a 2022, nos 

idiomas português, inglês e espanhol. Foram utilizados os descritores: Neurologia, Exame 

físico, Exame neurológico e Estudantes de medicina. Os artigos que se enquadram nos 

critérios de exclusão são aqueles que não apresentaram o tema principal, estavam 

duplicados, bem como aqueles publicados antes de 2017. Resultados e Discussão: Após 

a busca foram coletados para a construção do referido trabalho 8 artigos.  Diante da 

complexidade do exame neurológico, muitos estudos tentaram apontar os itens que mais 

são relevantes na prática, para assim, orientar o aprendizado dos futuros médicos. Foi 

observada uma incerteza por parte dos acadêmicos de medicina, especialmente na 

avaliação do status mental e no exame motor. Essa incerteza do que é mais importante na 

prática clínica acaba gerando angústia em muitos estudantes de Medicina. Quando essa 

situação é associada ao fato destes terem um menor nível de experiência e uma formação 

médica com limitações, uma possível explicação da dificuldade de execução do exame 

neurológico e do aumento da neurofobia surge. Essa inseguraça impõe um tabu para o 

acadêmico, demonstrando que é essencial que o ensino do EN seja mais direcionado e 

integrado com a prática clínica. Além disso, observou-se que o EN é essencial para a 

formação médica, uma vez que sua execução adequada é importante para a prática 

médica, independente da especialização escolhida. Conclusão: A ansiedade sentida 

pelos estudantes de medicina em relação ao exame neurológico parece improvável ser 

apenas devido à incerteza sobre quais elementos do EN são importantes. O consenso de 

especialistas sobre os elementos essenciais do EN e a conscientização das áreas em que 

os pontos de vista do neurologista e do aluno diferem devem ser usados para orientar 

o ensino do EN. 

 

Palavras-chave: Neurologia; Exame físico; Exame neurológico; Estudantes de medicina. 
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A IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIRURGIA E 

NEUROANATOMIA NO CONTEXTO MÉDICO ESTUDANTIL DE 

PARNAÍBA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Cláudia Lorena Ribeiro Lopes¹; Pedro Oliveira Carvalho Neto¹; Fernando José de 

Morais Silva¹; Lucas Mainardo Rodrigues Bezerra¹; Davi de Aguiar Portela¹; Pedro 

Henrique Piauilino Benvindo Ferreira² 

1 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí 

2 Orientador da Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neuroanatomia do Piauí – IESVAP e Docente do 

Curso de Medicina do Instituo de Educação Superior do Vale do Parnaíba - Piauí. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: claudialorenaribeiro@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação em Saúde  

INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neuroanatomia do Piauí – LINEUC foi 

criada com o intuito de possibilitar aos alunos do curso de Medicina da IESVAP, faculdade onde 

a liga foi criada, um maior contato com os procedimentos abordados na neurocirurgia, bem como 

o aprofundamento nos conhecimentos de neuroanatomia. Sabe-se que os principais objetivos das 

ligas acadêmicas no ensino superior é desenvolver estudos teóricos e práticos sobre os temas das 

ligas, auxiliando na atualização e aprimoramento científico. Assim, um aluno que participa de 

uma liga, além das suas aulas teóricas e curriculares, pode desenvolver de maneira 

interprofissional e interdisciplinar conhecimentos mais aprofundados sobre uma área específica 

que tenha afinidade. Visto que, na grade curricular do curso de Medicina não existe uma disciplina 

que trabalhe apenas a neurocirurgia, o objetivo da LINEUC é permitir esse contato sobre uma 

área tão importante. OBJETIVOS: Descrever a importância da Liga Acadêmica de Neurocirurgia 

e Neuroanatomia dentro do contexto médico estudantil em Parnaíba. MÉTODOS: Trata-se de 

um relato de experiência baseado em ações desenvolvidas pela LINEUC. Foram realizados ao 

decorrer de 4 meses de existência da liga: aula inaugural, capacitações internas e aulas abertas, 

além de estágios para membros da liga no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), na área 

de neurocirurgia. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A LINEUC proporcionou aos alunos do 

curso de medicina um contato mais próximo com situações que não seriam possíveis apenas em 

aulas teóricas ou práticas. Durante a aula inaugural, observou-se uma alta aderência de alunos de 

períodos iniciais que buscavam conhecer sobre o tema e a área. A aula serviu como 

complementação dos estudos para outros inscritos. Além disso, as capacitações internas e externas 

tiveram como objetivo trazer novas abordagens de diversos conteúdos, possibilitando uma relação 

teórico-prática e uma fixação no ensino-aprendizagem dos alunos. Já no que diz respeito aos 

estágios no HEDA, os membros da liga têm estado em contato direto com a neurocirurgia, sendo 

ensinados constantemente pelos orientadores sobre assuntos que se aprendem principalmente na 

prática. Coisas novas são aprendidas todos os dias, e tem complementado de maneira importante 

no desenvolvimento dos alunos como futuros médicos. CONCLUSÃO: Visto que durante a 

faculdade nem sempre é possível manter um contato direto com a prática de uma área específica 

da Medicina, as ligas acadêmicas surgem para proporcionar aos alunos uma familiaridade com a 

área afim, melhorando a relação teórico-prática e principalmente o ensino-aprendizagem do 

aluno. Diante disso, a Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neuroanatomia do Piauí surgiu no 

contexto de aproximar os alunos da neurocirurgia, a partir de ações, aulas, capacitações e estágios, 

tendo se mostrado essencial, pois além de auxiliar no aprendizado, ainda os incentiva a buscarem 

mais conhecimentos para realizar um melhor trabalho. 

 

Palavras-chave: Ligas Acadêmicas. Neurocirurgia. Processo Ensino-Aprendizagem. Relação 

Teórico-Prática. 
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BENEFÍCIOS DAS PROPOSTAS DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

CONTROLE E TRATAMENTO DE DOENÇAS POTENCIALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS: UMA RESIVSÃO INTEGRATIVA 

¹Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade; ¹Francisco Jucier de Lima Júnior; ¹Illana 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação em Saúde  

Introdução: A educação em saúde é um componente básico da atenção primária em 

saúde, que visa ofertar à população conhecimentos básicos sobre sua saúde, bem-estar 

físico e mental e, sobretudo, sobre seu processo de saúde-doença. A educação em saúde 

pode ser utilizada como medida preventiva, medida de controle e ainda, como medida de 

tratamento e manutenção de doenças potencialmente transmissíveis e/ou infecciosas, em 

especial por infecções bacterianas e ou viras, como o no caso de doenças como a 

tuberculose ou a infecção pelo vírus HIV. A educação em saúde é imprescindível para a 

atenção primária à saúde, pois aproxima os profissionais de saúde da população e ainda 

é capaz de permitir o repasse de orientações aos pacientes sobre autocuidados básicos 

referentes à sua saúde. Objetivo: Esta revisão tem como objetivo avaliar o papel da 

educação em saúde no controle de doenças potencialmente infecciosas e/ou 

transmissíveis, bem como identificar sua eficiência na prevenção de doenças metabólicas, 

como por exemplo obesidade e diabetes mellitus. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, de revisão integrativa, utilizando as bases de dados LILACS e SciElo, a partir 

dos descritores: Educação em saúde, assistência à saúde e controle de doenças. Utilizou-

se como critérios de exclusão artigos com data de publicação anterior ao ano de 2018, 

artigos que não relacionavam educação em saúde ao controle de doenças transmissíveis 

ou aos cuidados com pacientes. Resultados e Discussão: As práticas de educação em 

saúde podem ser ofertadas por qualquer profissional da saúde, visando garantir melhorias 

significativas para a qualidade de vida dos pacientes. A orientações em saúde buscam 

potencializar a melhoria no quadro sintomatológico do paciente, ou seja, serve para 

fortalecer outras medidas de tratamento antes implementadas, além de auxiliar no 

conhecimento de novos cuidados de proteção em relação a contaminação por agentes 

infecciosos. Conclusão: As orientações de educação em saúde devem estabelecer um 

vínculo de aprendizagem mútua entre paciente e profissional, através de técnicas 

educativas que promovam a reflexão e crítica, visando engrandecer o conhecimento dos 

pacientes sobre a dinâmica de doenças e medidas de prevenção, otimizando o processo 

de tratamento e o prognóstico dos pacientes.  

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Assistência à saúde. Controle de doenças.   
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: isadoramariarodrigues22@gmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Introdução: O estudo da neurociência e neuroanatomia engloba os diversos âmbitos de 

conhecimento do sistema nervoso e suas particularidades. A maioria dos acadêmicos de 

medicina temem ao iniciar a jornada acadêmica de imersão na anatomia do encéfalo, no 

entanto, a prática clínica e cirúrgica requer tal aprofundamento para a garantia do 

exercício da profissão.Objetivo: Esse presente trabalho tem como objetivo demonstrar a 

importância da neuroanatomia na formação básica do acadêmico de medicina. 

Metodologia: Corresponde a um modelo de revisão sistemática de literatura, de natureza 

descritiva. Para a seleção dos estudos, foram utilizados 11 artigos de revisão bibliográfica, 

usando os seguintes critérios de inclusão, publicações no período de 2017 a 2022, nos 

idiomas português e inglês. Foram utilizados os descritores: Neuroanatomia, Sistema 

Nervoso, Estudo e Estudantes de medicina. Os trabalhos que se enquadram nos critérios 

de exclusão, são aquelas que tangenciam o tema, estavam duplicados, ou não se encaixam 

no período de publicação pré-definido,ou seja, antes de 2018. Resultados e Discussão: 

Após a busca, foram selecionados 7 trabalhos que tratavam da prática clínica e cirúrgica 

ligadas à internalização do entendimento a partir estudo de neuroanatomia básica nos 

primeiros anos da graduação médica, como fundamentais no processo de execução do 

conhecimento. O sistema nervoso como um todo, assusta os iniciantes na carreira médica, 

o receio pela forma que a informação é apresentada, acaba comprometendo a qualificação 

dos mesmos, influenciando também, na insegurança frente a situações hospitalares após 

o término da vivência acadêmica, como a análise da topógrafia de alterações do sistema 

nervoso em uma tomografia computadorizada de crânio e até na utilização do raciocínio 

clínico basedo na localização das alterações frente a um paciente com quadro neurológico. 

Conclusão: A amostragem de evidências que comprovam a relação do conhecimento de 

neuroanatomia básica e avaliação holística da situação do paciente atendido pelos futuros 

médicos, hoje estudantes de medicina, confirmam a relevância da prioridade à temática 

abordada por este presente trabalho e a necessidade de mais estudos abordando o tema. 

 

Palavras-chave: Neuroanatoma; Estudo; Sistema Nervoso; Estudantes de medicina. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação em Saúde 

Introdução: A Neurocirurgia é uma especialidade focada no tratamento da dor e processos 

patológicos, que podem modificar a função ou atividade do sistema nervoso central, periférico e 

seu suprimento vascular. As principais bases dos conhecimentos da neurocirurgia, são: o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. A disciplina é importante 

por ser a ligação entre as ciências básicas e a prática médica. O ensino da neurocirurgia no curso 

médico permite que os alunos aprendam a abordagem biopsicossocial dos pacientes, além de 

melhorar a adesão e a resolutividade das neuropatologias alcançadas a curto prazo no ambiente 

futuro de prática profissional. Objetivo: Evidenciar a importância do ensino da neurocirurgia para 

a formação do médico generalista. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico de 

caráter descritivo e exploratório, utilizando as bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), utilizando os descritores: 

“Neurocirurgia”; “Educação Médica” e “Especialização”. Utilizando o operador booleano 

“AND”. Após a catalogação dos artigos foi realizado uma filtragem, tendo como critérios de 

inclusão estudos nos idiomas: espanhol, inglês e Português, dos anos de 2020 e 2021 e de 

exclusão, textos com apenas o resumo disponível e artigos nos demais idiomas. Após essa 

filtragem foi eliminados 35 artigos restando um total de 15. Resultados e Discussão:  Nota-se 

que com o implemento do ensino de neurocirurgia na graduação de medicina o aluno começa 

desde cedo a ter uma noção da neuropatologia mais holística e ampla em relação às enfermidades 

que abarcam essa área médica. O contato com a disciplina nos primeiros anos de faculdade 

proporciona mais interesse pela área, o que futuramente poderá gerar um novo ingresso na 

especialidade, e gerar uma formação médica mais sólida e com alicerce teórico abrangente. Além 

disso, o conhecimento adquirido com o implemento de aulas teóricas e práticas permite a fixação 

de conteúdos de outras matérias, como a realização do exame físico neurológico, fornecendo um 

aprimoramento do estudo prévio dos acadêmicos sobre a técnica correta de realizá-los, 

possibilitando uma relação teórico-prática e uma fixação no ensino-aprendizagem dos alunos. 

Conclusão: Portanto, nota-se a importância da abordagem da neurocirurgia desde a graduação de 

medicina, para que o aluno adquira não só noções de neurociências básicas, neuropatologia, 

neurorradiologia e neuroanatomia, mas que desde cedo aprenda nações psicológicas básicas em 

relação ao vínculo médico-paciente, para que assim quando formado desenvolva uma técnica 

eficaz para resolver os problemas do seu paciente, além da formação de uma base sólida, com a 

formação de subsídios teóricos para discutir com colegas de outros áreas, melhorando o 

atendimento do paciente e a relação médico-paciente. 

 

Palavras-chave:Neurocirurgia; Educação Médica; Especialização. 
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E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: deborahsantos.123@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Introdução: O Transtorno de Personalidade Antissocial é caracterizado pela ausência de 

emoções, desrespeito aos direitos do outro e de leis sociais estabelecidas, resultando na maioria 

das vezes em prisões repetidas desses indivíduos. Entretanto, mesmo com essa conceituação, 

ainda existe uma expectativa diante da forma de apresentação desses indivíduos a nível social, 

uma vez que, possui diferentes graus, além de fatores de risco que podem influenciar o 

prognóstico desses indivíduos e alterações a nível de função cerebral. Objetivo: Disccutir os 

principais fatores de risco que favorecem o desenvolvimento do Transtorno de Personalidade 

Antissocial e as possíveis alterações no Sistema Límbico de seus portadores. Metodologia: Trata-

se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados Scientific Library Online (Scielo), 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (Pubmed), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os 

Descritores em Saúde (Decs): Transtorno de Personalidade Antissocial; Fatores de risco; Sistema 

Límbico; e operador booleano “AND”. Dessa forma, foram selecionados artigos relacionados à 

temática, com publicação do ano de 2019 até 2022. Os critérios de inclusão foram artigos 

publicados entre os anos acima citados e os de exclusão foram artigos com publicação anterior 

aos anos de 2019 e que não tinham relação direta com a temática abordada.Resultados e 

Discussão: Após a triagem do material, foram selecionados a partir dos critérios de inclusão, um 

total de 10 artigos, em que foi evidenciada a presença de fatores de risco asssociados a Psicopatia, 

respresentados principalmente por experiências negativas desde a infãncia, incluindo, abuso físico 

e negligência, história familiar, pouco envolvimento emocional parental, práticas de punição sem 

recompensa e anormalidades genéticas (warrior gene), possibilitando problemas de controle de 

raiva e regulação de afeto. Somado a isso, a nível de neurifisiologia, indivíduos com esse 

transtorno apresentam baixas conexões entre região pré-frontal ventromedial, amígdala, 

diminuição de volume hipocampal posterior, além de hiperatividade do Lobo frontal, o que 

contribui para a explicação acerca das dificuldades de controle dos comportamentos agressivos, 

imprudências recorrentes, ausência de emoções e a racionalidade acentuada nesse tipo de 

transtorno.  Conclusão: Diante disso, é importante ressaltar a necessidade de ampliar os 

conhecimentos acerca dessa temática, com mais estudos nessa área, com o intuito de reconhecer 

novas apresentações clínicas desse transtorno, bem como possibilitar a detecção precoce de 

características, permitindo uma abordagem mais efetiva e um manejo mais adequado desses 

casos. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Antissocial. Fatores de risco. Sistema Límbico. 
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Área temática: Educação em Saúde 

 
Introdução: A tuberculose (TB) é uma patologia infecciosa e contagiosa, transmitida pelo 

Mycobacterium tuberculosis, considerada um grande problema de saúde pública nos países 

em desenvolvimento. A principal via de transmissão é a inalatória, através de gotículas e de 

aerossóis, e o pulmão é o principal órgão acometido. É uma doença resultante da debilidade 

do sistema imunológico e afeta principalmente populações vulnerabilizadas por 

desigualdades sociais e econômicas. A educação em saúde voltada para essa população 

permite a interrupção da cadeia de transmissão desse agente infeccioso. Objetivo: Relatar a 

experiência de acadêmicos de uma liga acadêmica no combate à tuberculose frente aos 

pacientes acolhidos na Casa Terapêutica MAANAIM. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência vivenciado a partir de 

uma atividade em maio de 2022 com os moradores do local. Foi realizada uma roda de 

conversa abordando informações corretas e falsas sobre a TB. Foram distribuídas, para os 

moradores, placas escritas “mito” ou “verdade”, com a finalidade deles levantarem a placa 

conforme o seu julgamento das afirmações feitas pelos estudantes. Os pacientes passaram por 

um exame físico cardiopulmonar e ao final da atividade foram presenteados com um kit 

higiene contendo sabonete, escova dental e creme dental. Resultados: Participaram da 

atividade 28 moradores da casa terapêutica, com média de idade de 32 anos. A atividade 

promoveu o engajamento dos moradores que participaram ativamente tirando dúvidas sobre 

sinais e sintomas, fatores de risco, transmissão, formas de prevenção e tratamento da TB. 

Discussão: O perfil social dessa doença envolve homens, em idade economicamente ativa e 

baixa escolaridade, com relação direta com a miséria e exclusão social. A educação em saúde 

direcionada para esse público permite que o conhecimento sobre a doença alcance os grupos 

de maior vulnerabilidade, permitindo maior conscientização e quebrando estigmas sobre a 

doença. Por ser uma doença multifacetada, é imprescindível que a equipe multiprofissional 

esteja envolvida na promoção de saúde e na prevenção da disseminação da TB nesses 

territórios, pois o diagnóstico precoce e adequado dela é um dos pilares mais importantes no 

combate e controle dessa doença. Conclusão: Com essa experiência, foi possível promover 

educação em saúde para que os acolhidos na casa terapêutica sejam protagonistas do seu 

cuidado, conhecendo sobre a doença, evitando sua disseminação e sabendo como agir para 

interromper a cadeia de transmissão, auxiliando na promoção do controle da doença. 

 

Palavras-chave: Tuberculose pulmonar, educação em saúde, educação continuada. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação em Saúde 

INTRODUÇÃO: A Simulação Realística (SR) é destacada como um processo formativo 

educacional que estimula a prática clínica simulando técnicas e procedimentos, propiciando 

ao estudante uma elevação da autoconfiança. A utilização de treinamentos simulados, 

pacientes fictícios e equipamentos virtuais auxiliam no desenvolvimento do pensamento 

crítico dos estudantes. Levando em consideração os desafios gerados dentro da urgência e 

emergência, é viável destacar a importância da simulação no sentido em que ela estimula o 

desenvolvimento do raciocínio clínico, trabalho em equipe e autoconhecimento técnico.  Os 

métodos de simulação têm o fundamento de estimular os estudantes para redução dos erros 

na parte clínica, além de auxiliarem a estar cientificamente atualizado na questão prática, 

incluindo a urgência e emergência.  OBJETIVO: Realizar uma síntese de evidências 

científicas que remontem à importância da Simulação Realística na graduação da área da 

saúde dentro da urgência e emergência. METODOLOGIA: O estudo apresentado qualifica-

se como uma revisão bibliográfica de literatura, onde se realizou um compilado de evidências 

científicas. Consultaram-se as seguintes bases de dados: “Scielo” “PubMed” e “Medline”, 

utilizando os descritores: “Simulação Realística”, “Treinamento por simulação” e “Urgência 

e emergência”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos anos de 2014 a 2022, 

abrangendo as línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Os trabalhos selecionados 

corresponderam a estudos de coorte, revisões sistemáticas de literatura, relatos de caso e 

estudos transversais. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados em base de dados, 

aqueles cujos temas não condizem com o objetivo da pesquisa, além dos que não foi possível 

realizar o acesso de forma gratuita. RESULTADOS: Encontraram-se um total de 162 

publicações e foram utilizadas 12, levando em consideração os critérios de exclusão. Diante 

do observado na literatura, nota-se que a maior parte dos trabalhos encontra-se voltada para 

a área médica e da enfermagem. Grande parte dos artigos aponta a importância de uma 

capacitação anterior à prática de simulação para preparação integral do estudante antes da 

prática direta com as ferramentas. Além disso, nota-se que as práticas de simulação auxiliam 

os estudantes da saúde na tomada de decisões, diminuição da ansiedade, além de contribuírem 

para o raciocínio rápido e melhor aplicabilidade clínica, o que corrobora beneficamente 

dentro das práticas de urgência e emergência. CONCLUSÃO: É notório que as práticas de 

simulação têm papel crucial no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos estudantes da área 

da saúde na aplicabilidade clínica. Dito isso, levando em consideração todas as ferramentas 

utilizadas dentro da SR, destaca-se a importância delas no desenvolvimento do raciocínio 

crítico e criação de autoconfiança por parte dos acadêmicos no momento em que se depararem 

com situações reais no contexto da urgência e emergência.  

Palavras-chave: “Simulação Realística”. “Treinamento por simulação”. “Urgência e 

Emergência”. 
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Área temática: Educação em Saúde 

 
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis, conhecido também como Bacilo de Koch (BK). O M. tuberculosis é transmitido por 

via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente à outra 

pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro. Em 2015, o percentual de 

detecção da tuberculose no Brasil, segundo a OMS, foi de 87,0%. Nos últimos 10 anos, foram 

diagnosticados, em média, 71 mil novos casos da doença. Sua incidência está relacionada, 

principalmente, à desigualdade social, demonstrando que a TB é um importante problema de 

saúde pública. O principal sintoma é a tosse, com duração de três ou mais semanas, podendo ser 

seca ou produtiva, além de febre baixa, sudorese noturna e inapetência. Objetivo: Relatar a 

experiência de acadêmicos da Liga Acadêmica de Pneumologia e Doenças Cardiovasculares 

(LAPEC) na educação em saúde através da entrega de folders em uma unidade básica de saúde, 

em Parnaíba-PI. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, 

do tipo relato de experiência, vivenciado a partir de uma atividade realizada em junho de 2022, 

com pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Iracema Feitosa, em Parnaíba-PI. Na ocasião, 

foram entregues aos pacientes, folders educativos, que continham informações acerca da 

tuberculose, como o modo de transmissão da doença, sintomas, tratamento e prevenção. 

Resultados e Discussão: O processo de educação em saúde contou com a participação de 15 

pacientes que estavam presentes na UBS. Os membros da LAPEC entregaram a eles, folders 

intitulados “TUBERCULOSE: conheça a doença e saiba como tratar” e realizaram uma roda de 

conversa, com a discussão sobre a doença, bem como sua prevenção, além de um momento para 

a sanar as dúvidas dos pacientes. Haja vista que a tuberculose afeta principalmente pessoas em 

condições de vulnerabilidade social, a educação em saúde realizada na unidade básica de saúde, 

permite o alcance dessa parcela da população à informações relevantes sobre a doença, visando a 

prevenção e o diagnóstico precoce, já que a atenção primária é composta pelos eixos: 

universalidade, integralidade e equidade, garantindo a todos o acesso ao Sistema Único de Saúde. 

Conclusão: Através dessa ação, foi possível ampliar a percepção dos pacientes em relação à TB, 

promovendo a educação em saúde, e desenvolvendo a consciência crítica do cidadão, 

estimulando-o a buscar soluções coletivas para os problemas vivenciados, bem com a sua real 

participação no exercício do controle social. 

Palavras-chave: Tuberculose pulmonar, atenção primária à saúde, educação em saúde.  
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IMPACTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE 

NEUROCIRURGIA NO ESTADO DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE 

RETROSPECTIVA 

Lucas Mainardo Rodrigues Bezerra¹; Ayrton Galvão de Araújo Junior¹; Pedro Oliveira 

Carvalho Neto¹; Erica Patrícia Dias de Sousa²; Thiago de Souza Lopes Araújo³; Pedro 

Henrique Piauilino Benvindo Ferreira³;  

1 Discente 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. 

² Gestor do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), Parnaíba, Piauí 

³ Docente 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 DO AUTOR CORRESPONDENTE: lucasmainardo@hotmail.com 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS DA SAÚDE: GESTÃO EM SAÚDE 

Introdução: O serviço de Neurocirurgia no Piauí foi marcado pela concentração de 

atendimento na capital do Estado. A implantação de novos centros de atendimento em 

Parnaíba, Picos e Floriano segue o princípio de universalismo e da descentralização de 

acesso à saúde. Objetivo: : Analisar o impacto da descentralização do atendimento de 

Neurocirurgia no Estado do Piauí. Metodologia: Estudo observacional, analítico, 

ecológico, de corte transversal e de natureza quantitativa. Os dados analisados foram 

fornecidos por gestores aliados aos dados presentes no DataSUS a respeito dos 

atendimentos neurocirúrgicos, fazendo um balanço comparativo do período pré 

descentralização, de março a julho de 2018 e pós a descentralização, referente ao mesmo 

período, contudo em 2022. Resultados e Discussão: Segundo os dados disponibilizados 

pelo DataSUS de março a julho de 2018, foram processados um total de 447 cirurgias do 

sistema nervoso central e periférico, segundo o número de autorizações de internação 

hospitalar (AIH). Já em relação ao mesmo período, porém no ano de 2022, o número total 

de AIH aprovadas para esses procedimentos foi de 313, enquanto em caráter eletivo foram 

88. Com relação aos dados fornecidos pelos gestores, Parnaíba, Picos e Floriano neste 

período tiveram um total de 239 neurocirurgias realizadas, as quais abrangeram pacientes 

de um total de 164 cidades do estado, levando o governo do estado a uma economia por 

volta de 117 mil reais relativo apenas ao transporte desses pacientes.Conclusão:Os novos 

centros de Neurocirurgia em Parnaíba, Picos e Floriano, apesar do curto tempo de 

implantação já mostraram contribuir para a descentralização deste serviço no Piauí. 

Palavras-chave: Descentralização; Políticas de Saúde; Neurocirurgia; Regionalização de 

Saúde; Interiorização. 
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ESTUDO QUANTITATIVO SOBRE AS CITOLOGIAS ONCÓTICAS 

REALIZADAS NO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 2017 A 2021 

¹Wanderson da Silva Nery; ¹Letícia Teixeira Santos; ¹Maria Seiane Farias Barros; ¹Yana 

Lara Cavalcante Vasconcelos; ¹Heliton José Baquil Araújo; ²Gilberto Portela Silva. 

¹Discente 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- PI. 

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- PI. 

E-MAIL DO AUTOR CORRESPONDENTE: wandersonnerys1@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Gestão em saúde 

Introdução: O câncer de colo de útero é a terceira neoplasia mais incidente nas mulheres. 

Comparado as outras, apresenta evolução lenta e apresenta técnicas de rastreamento 

efetivas como o Papanicolau (PCCU), com a utilização desse exame é possível reduzir a 

mortalidade em até 70%. Entretanto, durante a pandemia de Covid-19 houve uma 

priorização dos atendimentos na UBS para essa doença respiratória, o que pode impactar 

na diminuição dos outros serviços ofertados como o PCCU com citologia oncótica. 

Objetivo: Analisar, por meio de banco de dados secundário, a quantidade de citologias 

oncóticas realizadas no período de 2017 a 2021 no estado do Piauí. Metodologia: Trata-

se de uma pesquisa retrospectiva de caráter quantitativa obtida a partir do departamento 

de informática do sistema único de saúde do Brasil (DATASUS). Considerou-se na 

pesquisa o local de residência das mulheres submetidas aos exames e selecionou-se todos 

as citologias realizadas entre 2017 a 2021 independentemente do resultado ser normal, 

indeterminado ou alterado. Resultados e Discussão: Durante o período de 2017 a 2021 

foram notificados no Piauí a realização de 246222 citologias oncóticas, a partir de 2017 

houve uma substancial tendência de crescimento do número de exames realizados, 

obtendo durante os últimos 5 anos as seguintes quantidades: 2017(7240); 2018(64351); 

2019(77842); 2020(33184);2021(63605). Observa-se uma tendência de crescimento na 

realização dos exames desde 2017, a qual foi descontinuada durante o ano pandêmico de 

2020 e retomada em 2021. Verificou-se que a faixa etária que mais foi submetida aos 

exames foram os intervalos de 35 a 39 anos e 40 a 44 anos com 31922 e 31323 coletas 

respectivamente. Além disso, observou-se também que em 2020 houve uma maior queda 

no número de exames realizados por mulheres com idade superior a 60 anos Conclusão: 

Verifica-se a diminuição da quantidade de exames no ano de 2020, principalmente no 

público idoso. Tais dados podem refletir uma menor busca pela realização desse exame 

durante o período pandêmico, devido ao temor de adquirir o vírus nas salas de espera, 

assim como pode ser consequência da diminuição das campanhas de educação e 

promoção a saúde da mulher nesse período. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia, Exame Colpocitológico, Câncer de Colo de Útero. 
 

mailto:wandersonnerys1@gmail.com

