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COMPLEXADO COM COBRE (EPICu) .................................................................. 88 

RELAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS COM BRONCODISPLASIA 

PULMONAR .............................................................................................................. 89 

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E 90 

PROSERVAÇÃO ....................................................................................................... 90 

INFLUÊNCIA EMOCIONAL ASSOCIADA A DISFUNÇÃO DO ESFÍNCTER DE 

ODDI: A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA 

CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2 ................................................................. 91 

ENSINO DO EXAME FÍSICO NAS ESCOLAS MÉDICAS BRASILEIRAS ........ 92 

TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

PARNAÍBA-PI QUE POSSUEM CONHECIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL 

DE SAÚDE INTEGRAL LGBT ................................................................................ 93 

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS E 

COAGULÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA EM PACIENTES 

POLITRAUMATIZADOS ......................................................................................... 94 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS DA ASSOCIAÇÃO DE ANTI-

HIPERTENSIVOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDES .................. 95 

ASPECTOS DA COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL, 

VIDEOLAPAROSCÓPICA E ROBÓTICA: UMA REVISÃO HISTÓRICO 

COMPARATIVA ....................................................................................................... 97 

FATORES DE RISCO PARA A CANDIDÍASE VULVOVAGINAL RECORRENTE 

E A ASSOCIAÇÃO COM A RESISTÊNCIA AOS ANTIFÚNGICOS ................... 99 

OS PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM A MENOPAUSA PRECOCE: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................... 100 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ............................................................ 101 

(TCC III) ....................................................................................................................... 101 

SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D EM MULHERES PÓS-

MENOPÁUSICAS: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS ATUAIS

 .................................................................................................................................. 102 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CARTILHA A CERCA DA SEVERIDADE DO 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- RELATO DE EXPERIÊNCIA ............ 103 

SÍFILIS CONGÊNITA: UMA ABORDAGEM CLÍNICA e epidemiológica ......... 104 

ASPECTOS IMUNOLÓGICOS ASSOCIADOS AO TRANSPLANTE UTERINO: 

INOVAÇÃO CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DA INFERTILIDADE DO FATOR 

UTERINO ................................................................................................................. 106 

DOENÇA DE KAWASAKI E COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA 108 



 

 

      

 

IMPACTOS DA TIREOIDECTOMIA NA QUALIDADE DE VIDA DE 

PACIENTES QUE FORAM SUBMETIDOS À CIRURGIA ................................. 110 

PANORAMA DO TRANSTONO DE ANSIEDADE EM ACADÊMICOS DE 

MEDICINA EM PERÍODOS DE PANDEMIA ...................................................... 111 

AVANÇOS RECENTES EM ANESTESIA: ESTUDO COMPARATIVO DA 

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ............................................................................... 113 

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT 

EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NA LINHA DE FRENTE CONTRA 

A COVID-19 ............................................................................................................ 114 

O MANEJO PÓS OPERATÓRIO DO IMPLANTE DO VALVAR AÓRTICO 

PERCUTÂNEO COM USO DE ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES 

PLAQUETÁRIOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA ..................................... 116 

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS ASSOCIADOS À INFECÇÃO PELO 

VÍRUS SARS-COV-2: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA .... 118 

CÂNCER DE PRÓSTATA: PANORAMA DO CENÁRIO BRASILEIRO DA 

ÚLTIMA DÉCADA, INTERNAÇÕES E TAXA DE MORTALIDADE POR 

REGIÃO DO BRASIL. ............................................................................................ 120 

RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E CIRURGIA ESTÉTICA E 

REPARADORA: ...................................................................................................... 122 

INFLUÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D SOBRE A DISBIOSE 

INTESTINAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA .................................................. 123 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  7 

 

      

 

 

 

  

 

 

 
 

PROJETO DE 

PESQUISA 



  8 

 

     10 a 12 de junho de 2021 

  REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579 
  

   

ANÁLISE DAS EVIDENCIAS CIENTIFICAS DAS CONDIÇÕES DE 

MORADIA QUE INFLUENCIAM NA CONDUTA MÉDICA: revisão 

integrativa 
 

Flávia Cristina Wanzeler Sampaio1; 

Letícia de Souza de Azevedo1; 

Letícia Pereira Lima Araújo1; 

Maria Clara Costa de Lima1;  

Matheus Canuto Mota1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo2. 

 
1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

Introdução: A habitação compreende o lócus onde tem como principal função a 

qualidade de ser habitável, abrangendo múltiplas dimensões. Neste sentido, cita-se: 

dimensão física, cultural, econômica, ecológica e sanitária. A habitação compreende 

ainda o local em que os indivíduos, geralmente membros de um vínculo familiar, se 

sociabilizam e consolidam de laços de afeto, amor, vivência e da saúde. 

Objetivos: Analisar na literatura se as condições de moradia influenciam na conduta 

médica. 

Métodos: O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão 

integrativa da literatura. Consultou-se por meio de descritores e palavras-chave as bases 

de dados PubMed, da National Library of Medicine; e BIREME, composta de bases de 

dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS e Scielo. Como critérios 

de inclusão utilizaram-se artigos científicos disponíveis em sua totalidade, com acesso 

gratuito ao conteúdo, publicados nos últimos cinco anos, de 2016 até 2021, nos idiomas 

Português, Espanhol e Inglês. Foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, 

resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e outras 

formas de publicação que não fossem artigos científicos, artigos incompletos ou sem 

acesso gratuito ao conteúdo, e que tivessem mais de cinco anos de publicação. Foram 

selecionados 12 artigos ao total.  

Perspectivas: Através desse trabalho pretende-se verificar por meio da literatura de que 

modo as condições de moradia da população podem influenciar na conduta médica, uma 

vez que a habitação se constitui um determinante social de saúde com amplo impacto para 

a qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Moradia; Determinantes sociais de saúde; Intervenções terapêuticas. 

 

 

 

 

 



  9 

 

     10 a 12 de junho de 2021 

  REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579 
  

COMPLICAÇÕES DECORRENTES DAS PARASITOSES 

INTESTINAIS 
 

FABIANO ROCHA DE MELO 1 ; (fabianoymelo@gmail.com) 

FABRÍCIA DA SILVA MESQUITA ¹; 

MILLENA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA 1; 

NAYZE LUCENA SANGREMAN ALDEMAN ²; 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

Introdução: As parasitoses intestinais são um grupo de doenças causadas por parasitas. 

Os principais tipos de parasitos são os helmintos e protozoários, que invadem o sistema 

gastrointestinal, por vezes gerando complicações graves em outros sistemas do corpo 

humano. Isso pode ocorrer quando esses parasitos atingem a corrente sanguínea. São 

exemplos de doenças causadas por esses tipos de parasitos a Amebíase, Giardíase, 

Ascaridíase, Ancilostomíase e Enterobíase ou Exuríase. Objetivo: realizar uma revisão 

integrativa de literatura sobre as principais complicações decorrentes das parasitoses 

intestinais. Referencial teórico: buscou-se para a construção desta pesquisa elencar e 

discorrer sobre o que são as parasitoses intestinais, suas causas e quais complicações mais 

comuns elas causam, afetando a saúde, assim como pontuar quais são os principais fatores 

que influenciam a proliferação desses parasitos. Metodologia: utilizou-se o embasamento 

teórico de autores como Rey (2001), Belo et al (2012), Busato et al (2015), Teixeira 

(2016), dentre outros, que tratam do tema das complicações decorrentes das parasitoses 

intestinais, além de documentos oficiais. Perspectivas: Espera-se com este trabalho, 

elencar quais complicações esses parasitos podem gerar no organismo humano, gerando 

complicações. 

 

Palavras-chave: Parasitoses Intestinais. Complicações. Helmintos. Protozoários. 
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ANÁLISE DAS PREVALÊNCIAS DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: revisão 

integrativa 
 

1- IAGO JOSE GUIMARAES FROTA 1 ;  

2- ANA VICTORIA MUNIZ 1; 

3- ELLANE SUELY MENDES NUNES 1; 

4- LUIS FELIPE OLIVEIRA MENDES 1 ; 

5- LUMA OLIVEIRA DOS SANTOS 1 ; 

6- MIRELLA COSTA GOMES DA SILVA1                

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

Introdução: A população em situação de rua consiste na camada social que vive em 

situação de extrema pobreza. Essas pessoas são obrigadas a viverem nas ruas, e são 

expostas a violência, a fome e a propensão de contraírem ou desenvolverem doenças. 

Objetivo: Analisar na literatura a influência da situação de rua ao acesso aos serviços de 

saúde. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo 

revisão integrativa da literatura. Consultou-se por meio de descritores as bases de dados 

PubMed e BIREME. Como critérios de inclusão utilizaram-se artigos científicos 

disponíveis em sua totalidade, com acesso gratuito ao conteúdo, publicados nos últimos 

cinco anos, de 2016 até 2021, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês, e pesquisas 

realizadas com seres humanos maiores de 18 anos. Os critérios de exclusão foram opostos 

aos critérios de inclusão. Foram selecionados 10 artigos ao total após analise de conteúdo. 

Perspectivas: Por meio desse estudo pretende-se compreender por meio da literatura 

quais as principais dificuldades encontradas pelas pessoas em situação de rua para terem 

acesso aos serviços de saúde, e investigar quais medidas está sendo propostas pelos 

gestores para facilitar o acesso a saúde para os moradores de rua. 

 

Palavras-chave/Descritores: Pessoas em Situação de Rua; Acesso aos Serviços de 

Saúde; Assistência Médica. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A POPULAÇÃO 

LGBT 

Andreza de Oliveira Figueiredo1; (andrezaofigueiredo15@gmail.com); 

Alex Lima da Silva1; 

Ana Beatriz de Moraes Sousa Nunes1; 

Caio Breno Reis Pires1; 

Michele Viana Furtado Rabelo1; 

Thiago Carvalho de Lima1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo2. 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo saúde trata-se do 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, no Art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O acesso aos sistemas de 

saúde foi um direito humano previsto em 1984, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, impactando na elaboração da legislação de diversos países, incluindo o Brasil, 

com garantia de acesso universal e igualitário à toda a população, independente de raça, 

classe, gênero e orientação sexual. OBJETIVO: Analisar os impactos das abordagens na 

atenção primária para a população LGBT. METODOLOGIA: Esta pesquisa fará uma 

revisão sistemática da literatura, que é definida como a análise e síntese de resultados de 

pesquisas sobre um determinado tema ou problema, com o objetivo de aprofundar a 

compreensão de um campo específico. Para tanto, será realizado um levantamento 

bibliográfico nas seguintes bases de dados: Science Online Electronic Library (SciELO) 

e Health Science Literature in Latin America and the Caribbean (Lilac), utilizando os 

descritores: políticas públicas, população LGBT e atenção primária à saúde. 

PERSPECTIVA: A abordagem ao paciente LGBT deve ser debatida cada vez mais, afim 

de estabelecer maior naturalidade entre os profissionais de saúde, realizando capacitações 

frequentes para que se tenha uma abordagem universal nessa população considerada 

vulnerável. Além disso, o público LGBT está exposta a diversas complicações, tanto em 

termos de saúde física quanto mental. Assim, a abordagem integral ao paciente pode 

propiciar uma melhora em todos os âmbitos, dando auto estima e otimizando as 

dificuldades apresentadas pelos LGBT, com foco nas doenças sexualmente transmissíveis 

e no preconceito enraizado na sociedade que gera comprometimento na saúde mental dos 

mesmos.  

Palavras-chave: Minorias Sexuais e de Gênero; Vulnerabilidade em Saúde; Atenção 

Primária à Saúde. 
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ASPECTOS ENVOLVIDOS NOS CASOS DE COVID-19 NA 

POPULAÇÃO NEGRA: UM OLHAR A LUZ DAS EVIDÊNCIAS. 
Pedro Lucas da Silva Pereira1; pedrol2015-@outlook.com 

Arthur Domingos Veras Costa¹; 

Livia Noleto Santos 1; 

Amanda Vitória Mendes Peres Andrade¹ .... 

Gonçalo Laurentino de Brito Neto¹ 

Thiago De Souza Lopes Araújo² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

Introdução: A pandemia causada pelo novo coronavírus é um desafio no Brasil e no 

mundo em diversos aspectos, dentre eles, as desigualdades internas. As primeiras medidas 

como o isolamento social e reforço das práticas de higiene pessoal, já seriam de grande 

valia para conter o vírus. Entretanto, a realidade da classe de baixa renda, negra e 

moradora de territórios vulnerabilizados, é outra. São predominantemente trabalhadores 

precarizados, que não possuem o privilégio de ficar em casa, em regime de trabalho 

remoto, que utilizam os transportes públicos superlotados, têm acesso precário ao 

saneamento básico e estão na linha de frente do atendimento ao público no setor de 

serviços, incluindo os de saúde. Objetivo: A pesquisa em questão terá como objetivo 

principal identificar as evidências científicas que mostrem quais aspectos 

epidemiológicos envolvidos no acometimento da população negra pela COVID-19. 

Dentre os objetivos específicos estão evidenciar os principais aspectos de agravamento 

da COVID-19 na população negra e analisar como os fatores socioeconômicos 

influenciam no diagnóstico e tratamento da COVID-19 na população negra em relação à 

população branca. Metodologia: Primeira etapa: Pesquisa bibliográfica reflexiva. Para 

tal, serão utilizadas as bases de dados: Scielo, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS).  Os descritores utilizados serão: Coronavirus, Racismo e Grupos Étnicos. Quanto 

aos operadores boolereanos, serão utilizados OUR, AND e NOT. Na segunda etapa, será 

feito um Estudo transversal-descritivo, de abordagem qualitativa com utilização de livros, 

teses e artigos para o aprofundamento do conhecimento. Perspectivas: A pesquisa em 

questão tem um valor relevante para o resgate de dados históricos acerca das 

desigualdades raciais e socioculturais que assolam o Brasil e o mundo, sendo essas 

agravadas no contexto pandêmico. Uma inspeção bem feita acerca dos impactos da 

pandemia na vida de pessoas negras podem trazer contribuições para que esse cenário 

seja mais bem conhecido e, de certa forma possa trazer clareza a sociedade 

contemporânea, dando espaço para possíveis intervenções. A pandemia afeta os menos 

favorecidos, assolando ainda mais a sua realidade de cunho histórico e contemporâneo, 
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sendo necessária a análise epidemiológica, social e intervencionista, especificamente pela 

esfera governamental. 

Palavras-chave/Descritores: Coronavirus; Racismo; Grupos Étnicos. 
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DIABETES MELITTUS TIPO 1: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM 

UMA CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
 

Naryelly Stelyte Gomes da Silva1;(naryellystelyte19@hotmail.com) 

Ana Vitoria de Menezes Silva Carvalho1; 

Maria Luisa Cavalcante Barbosa Gomes1; 

Júlio César Alves Cruz¹; 

Giovanna Rebeka Mateus Noronha¹, 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodrigues². 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

Introdução: A Diabetes Mellitus Tipo 1, é definido como um grupo heterogêneo de 

doenças metabólicas caracterizadas por elevados níveis de glicose no sangue circulante, 

e por alterações no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras que resultam da 

decorrência de defeitos na secreção e/ou ação da insulina. OBJETIVO: é construir uma 

tecnologia educativa do tipo jogo de memória da promoção da saúde. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiencia, de uma produção tecnológica, 

buscando integrar como público alvo crianças e adolescentes, a qual usamos o Arco de 

Magarez. Foi construído nos meses de março à abril de 2021. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: Para a realização do jogo da memória foram selecionadas 12 palavras 

e 12 imagens, que geraram 24 cartas. As palavras escolhidas foram: insulina, doce, 

atividade física, alimentação saudável, alimentação não saudável, glícosimetro, glicose, 

dor de cabeça, visão embaçada, cansaço, sede e pâncreas. Pois as cartas são distribuídas 

e nelas contém as palavras e imagens, para que as crianças possam associa-las e construir 

os pares. Para facilitar, a ferramenta possui áudio para melhor interpretação e ajudar as 

crianças que se encontram em fase de letramento. As cartas são distribuídas e para facilitar 

a ferramenta possui áudio para melhor interpretação. Onde o acesso ao jogo é 

disponibilizado o link ou um QR Code. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O conhecimento 

gerado pela gamificação se torna um grande aliado no sentido de levar informação e 

conhecimento para crianças e jovens, sobre a temática. Com isso, apresentamos a 

significância de uma tecnologia que pode favorecer o entendimento do público infanto-

juvenil sobre o assunto exposto, além de demonstrar como os métodos de ensino 



  15 

 

     10 a 12 de junho de 2021 

  REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579 
  

confirmam-se como base na forma de transmissão de informações, o que valida a 

importância da educação em saúde.  

Descritores: Diabetes Mellitus Tipo 1. Tecnologia educacional. Adolescentes.    
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS AGRAVOS PSICOLOGICOS 

PROVOCADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 NA 

COMUNIDADE SURDA PARNAIBANA 
 

Carlos Alberto Teles de Sousa Neto¹; 

Gisele Carneiro da Cunha¹; 

Mari Edeline Veras Dourado¹; 

Pedro Augusto Ximenes de Lira¹; 

Raquel Vieira Gomes¹;  

Vanessa da Silva Oliveira¹; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Gilberto Portela Silva²; 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

vanessa.s.o1388@gmail.com 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

Introdução: A comunidade surda vem ao longo dos anos enfrentando grandes 

dificuldades, principalmente no que se refere ao modo de comunicação com outras 

pessoas. Sabemos que a pandemia da Covid–19 tem acarretado grande prejuízo para todo 

o mundo das mais diversas formas. Desde o início a mídia tem nos bombardeado com 

informações constantes sobre a pandemia, o que acaba ocasionando uma ambiguidade em 

seu propósito, pois ao passo em que nos mantem informado, esse excesso de notícias tem 

desencadeado vários transtornos psicológicos na população. Para os surdos essa realidade 

é completamente diferente, visto que eles precisam de ajuda de familiares ou intérpretes 

para se comunicarem, pois o aparato informativo divulgado não tem tradução para a 

Libras. Dessa forma, podemos supor que as informações chegam de forma limitada para 

a comunidade surda, gerando uma reflexão de como esse público foi afetado 

psicologicamente. Objetivo: Identificar os transtornos psicológicos causados pelo 

coronavírus na comunidade surda de Parnaíba. Metodologia: Este projeto busca analisar 

os transtornos psicológicos ocasionados durante a pandemia da Covid-19 dentro da 

comunidade surda da cidade de Parnaíba/PI, tendo por base uma pesquisa descritiva com 

o caráter de levantamento de dados, por meio da aplicação de um questionário com o 

objetivo de estudar as características de duas populações, surdos e não surdos, observando 

sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde físico 

e mental, com a finalidade da elaboração de gráficos dos dados alcançados com base nos 

resultados obtidos. Perspectivas: A premissa ao final desse estudo é, após a aplicação do 

questionário, obter dados estatísticos suficientes que nos permitam correlacionar quais os 

problemas psicológicos desenvolvidos na população surda e não surda parnaibana. Além 

disso, esperamos obter o resultado de que a classe surda foi a mais afetada 

mailto:vanessa.s.o1388@gmail.com
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psicologicamente e enumerar as dificuldades defrontadas por eles durante a busca nos 

atendimentos ambulatoriais e referente ao acesso à informação sobre a Covid-19. 

Palavras-chave: COVID-19. surdos. língua de sinais. Atendimento. saúde mental. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA COMO FATOR DE RISCO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-ECLÂMPSIA EM 

GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

DA PLANÍCIE LITORÂNEA 
Isabella Francisca Monteiro De Araújo¹; (isamonteiroa@gmail.com) 

Levi Amorim De Carvalho Rodrigues¹; 

Maria Eduarda Santos Castelo Branco Furtado¹; 

Maria Vitória De Araújo Figueredo¹; 

Thiago de Souza Lopes Araújo2 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: Tem-se a pré-eclâmpsia como uma das recorrentes complicações 

associadas à gravidez na adolescência, sendo o atendimento pré-natal adequado, realizado 

na Unidade Básica de Saúde, a principal forma de diagnóstico precoce para a sobrevida 

materno-fetal. 

OBJETIVO: Analisar os riscos obstétricos da pré-eclâmpsia no perfil da gestantes 

infanto-juvenis atendidas nas Unidades Básicas de Saúde da Planície Litorânea. 

METODOLOGIA: A metodologia a ser adotada será baseada em materiais já 

elaborados acerca dos fatores de riscos obstétricos em uma gestação ocorrida na 

adolescência e da predisposição da pré-eclâmpsia nesse público. Adotar-se-á abordagem 

qualitativa e metodologia de caráter exploratório, com a utilização de publicações 

indexadas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), além de informações disponibilizadas no Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Ademais, também será realizada 

coleta de dados sobre a pré-eclâmpsia nas UBS’s da Planície Litorânea, relacionando o 

número de casos com a realização das 8 consultas pré-natais. De acordo com os critérios 

de inclusão, serão utilizados estudos publicados no idioma português e inglês, entre os 

anos de 2011 e 2021. Outrossim, o critério de exclusão será baseado nos estudos que não 

estiverem em concordância com o tema escolhido.  

PERSPECTIVAS: Haja vista a relação direta com a imaturidade do corpo da gestante, 

é necessário conhecer os riscos à saúde materno-fetal em uma gestação ocorrida na 

adolescência, com destaque para a pré-eclâmpsia que, ao ser diagnosticada precocemente 

durante o acompanhamento pré-natal, é passiva de controle e tratamento. 

Palavras-chave: pré-eclâmpsia; gravidez; adolescência; pré-natal. 
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QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES DESEMPREGADOS 

USUÁRIOS DO SUS 
Camila Monteiro e Silva1 (camis.monteiro25@yahoo.com.br) 

Maria Clara Meneses e Silva Carneiro1; 

João Siqueira de Morais Filho1; 
   

Vítor da Costa Nogueira1;  

Anna Beatriz Fortes de Cerqueira1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: A expressão qualidade de vida abrange significados que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades, sendo uma noção 

eminentemente humana, a qual retrata o momento histórico, a classe social e a cultura a 

que pertencem os indivíduos. O posicionamento social dos indivíduos, como o 

desemprego, são a causa mais profunda de mudanças na saúde, por meio de seu impacto 

sobre as condições de vida. O sistema de saúde no Brasil é dividido entre o setor público 

e o setor privado. O sistema público, representado pelo SUS, foi criado na Constituição 

de 1988 com o objetivo de prover atendimento integral, gratuito e universal à toda a 

população brasileira, sendo financiado por recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios 

OBJETIVO: O presente estudo objetivou avaliar a qualidade de vida dos pacientes 

desempregados usuários do SUS. 

METODOLOGIA: A pesquisa trata-se de um estudo prospectivo, descritivo analítico, 

com o propósito de avaliar a qualidade de vida dos pacientes desempregados usuários do 

SUS no qual será avaliado a partir de um questionário, fatores referentes a uma versão 

adaptada do instrumento WHOQOL-100, o WHOQOL-bref. 

PERSPECTIVAS: Neste artigo, aceitamos o desafio de aprofundar a discussão sobre as 

relações entre qualidade de vida, desemprego e Sistema único de saúde por meio de uma 

intervenção, buscando as bases percepção dos usuários dos serviços públicos de saúde, 

na necessidade para que se promova a melhoria destes serviços. Esperamos poder 

contribuir para estabelecer um resultado interdisciplinar, permitindo avançar no 

conhecimento e dar consistência a um tema que consideramos de grande importância 

tanto para a teoria como para a prática da saúde coletiva. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Desemprego. SUS.
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O DESCARTE INCORRETO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEU IMPACTO 

PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA – PI 

 

Victória Madeira Ferraz¹; (victoria.madeira@hotmail.com) 

Bruna Luiza Lima Linhares¹ 

Edmara Nayara Ferreira Cunha¹ 

Marco Antônio Miranda Pereira Filho1 

Vitória Helena Galeno Sousa¹ 

Thiago de Souza Lopes Araújo² 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: Com a industrialização, o aumento populacional, a influência do 

capitalismo e o consumo exagerado, a produção exacerbada de resíduos sólidos vem se 

tornando uma questão de Saúde Pública. Além da produção em excesso, a forma 

inadequada de deposição desses resíduos, acarreta problemas de saúde e problemas 

ambientais, tornando-se um importante determinante social de saúde. A intervenção da 

Atenção Primária em Saúde, através de ações em saúde realizadas pela equipe de atenção 

básica, é uma excelente ferramenta para desenvolver um pensamento crítico e reflexivo 

na população, sobre a forma correta de descartar os resíduos sólidos, promovendo 

conhecimento e autocuidado; com o intuito de intervir nesse determinante social de saúde 

e promover a promoção e a prevenção, melhorando assim, a qualidade de vida da 

população. OBJETIVO: Avaliar os conhecimentos da comunidade e os riscos que o 

descarte incorreto dos resíduos sólidos pode trazer à saúde e meio ambiente no povoado 

Cacimbão, situado no bairro Sabiazal no município de Parnaíba – PI. METODOLOGIA: 

Este projeto de pesquisa busca avaliar os conhecimentos da comunidade e os riscos que 

o descarte incorreto dos resíduos sólidos  pode trazer à saúde e ao meio ambiente, dentro 

do povoado Cacimbão, situado no bairro Sabiazal  no município de Parnaíba-PI, tendo 

como base uma pesquisa descritiva de caráter de levantamento de dados por meio da 

aplicação de um questionário com objetivo de verificar o conhecimento dos moradores, 

abordando de acordo com idade, sexo, procedência, nível de escolaridade e estado de 

saúde física e mental. PERSPECTIVA: Ao final deste estudo, após a aplicação do 

questionário, esperamos obter o resultado de que a população estudada, não possui ou não 

recebeu nenhum tipo de informação sobre a maneira de descarte correto de resíduos 

sólidos e os riscos que estes podem trazer, se mal direcionados. E a partir disso, 

pretendemos despertar nos profissionais de saúde que atuam nessa comunidade, a 

iniciativa de desenvolver ações em saúde que possam contribuir na população um cuidado 

maior a saúde e o meio ambiente. 

 

Palavras-chave/Descritores: Resíduos sólidos. Descarte incorreto. Saúde e meio 

ambiente. 

mailto:victoria.madeira@hotmail.com
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A INTERFACE ENTRE MEDICINA POPULAR E A MEDICINA 

BASEADA EM EVIDÊNCIAS: UM ESTUDO REALIZADO EM 

UMA UBS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI. 
 

Gabriele Vasconcelos Souza1 (vasconcelosgabriele@hotmail.com)); 

Hellen Maria de Sousa Rodrigues1; 

Eleonam Cleysson Tavares Brito1; 

Louelyn Damasceno Assunção Araújo1; 

Ariel Miranda de Sousa Mota1; 

Thiago de Souza Lopes Araujo²  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: A medicina baseada em evidências e a medicina popular são duas 

práticas buscadas pelas pessoas quando se tem um problema relacionado à saúde. A MBE 

vai em busca de melhorar a qualidade de vida da população, assim como prestar serviços 

mais eficazes, com base na ciência. Por sua vez, a medicina popular se apoia nas vivências 

e experiências de saúde, passadas de geração em geração, levando em consideração a vida 

e crenças da pessoa, não colocando seu foco apenas na doença. Com a evolução da 

medicina baseada em evidências o saber científico passou a ser também espaço de 

fortalecimento de vínculo entre médico e usuário, tornando-se propício ao processo de 

educação continuada, indispensáveis para a aquisição de hábitos e comportamentos 

saudáveis, a partir da negociação entre os sujeitos, tendo por base o respeito aos direitos 

e a cidadania. OBJETIVO: Identificar como a Medicina Popular pode interferir e 

influenciar na busca pela Medicina Baseada em Evidências em uma determinada 

localidade rural de Parnaíba- PI. METODOLOGIA: Os procedimentos metodológicos 

necessários à realização deste trabalho partem da abordagem quantitativa, pois apresenta 

uma pesquisa com caráter objetivo, onde os pesquisadores não interferem subjetivamente 

e tem finalidade estatística. Essa abordagem, então se encaixa devido a comparação feita. 

Ademais, a pesquisa representará um estudo retrospectivo e descritivo entre pessoas que 

utilizam a prática da medicina popular e as que utilizam a medicina baseada em 

evidências, mais precisamente a Atenção Básica de Saúde, em uma comunidade da região 

rural de Parnaíba- PI. Para isso será feita pesquisa teórica e coleta de dados através de 

formulário fechado. Foram utilizados livros e artigos publicados em bases de dados 

confiáveis como a SCIELO e UpToDate. O procedimento de observação e coleta de dados 

será feito através de análise documental e formulário fechado. Logo após os dados serão 

colocados em gráficos para a análise das estatísticas a fim de relacioná-los ao referencial 

teórico, objetivos e demais etapas do trabalho.  PERSPECTIVA: Os resultados desta 

https://afya.instructure.com/courses/15685/users/9701
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pesquisa serão apontados na segunda fase deste estudo. Espera-se entender até que ponto 

pode ser “saudável” a adoção da medicina popular em substituição ou complementação à 

medicina baseada em evidências, bem como identificar possíveis ações interventivas para 

a melhoria do atendimento em saúde, como estratégias eficazes para o apoio matricial e 

assim contribuir na prevenção, promoção e tratamento de saúde na comunidade. 

 

Palavras-chave: Medicina baseada em evidências. Medicina popular. UBS. Atenção 

primária à saúde.  
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SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT+: COMO SE DA A SUA 

INCLUSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
Bruno Bezerra Torres de Alencar1 (brunobta@hotmail.com); 

Camila Pontes Albuquerque1; 

Maria Alice Miranda Lages Veras1; 

Maria Zilda Pinheiro Rufino Ribeiro1; 

Rafael Henrique Bello Nunes1; 

Gilberto Portela Silva2; 

Thiago de Souza Lopes Araújo². 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: A promoção e proteção à saúde da população, a prevenção de doenças 

e agravos à saúde e seus fatores de risco, assim como a garantia de acesso à assistência, 

são objetivos centrais dos sistemas e serviços de saúde. OBJETIVO: Diante disso, o 

objetivo principal do projeto será: analisar Compreender como se dá a inclusão da 

população LGBTI+ na atenção primária em saúde. Tendo como objetivos específicos: 

Compreender a presença de ações em saúde para a população LGBTI+; Comparar a 

demanda do sistema de saúde da população LGBTI+ em relação aos demais usuários do 

sistema; Avaliar a procura pelo sistema de saúde; E Entender como o preparo dos 

profissionais de saúde influencia nessas demandas. METODOLOGIA: A Metodologia 

compreenderá a reflexão acerca de uma breve caracterização da população LGBTI+ e sua 

saúde, através do método descritivo de análise comparativa sobre a atuação dos 

profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde (APS). Nesse viés, sobre 

especificidades de cuidado à população LGBTI+ na APS, buscando abranger o público 

composto por pessoas que se definem pela diversidade de identidade e de expressão de 

gênero, orientação sexual e sexo biológico. PERSPECTIVAS: Nessa perspectiva, 

avaliar de forma diagnóstica o trabalho das equipes de Saúde encarregadas dos 

procedimentos de Atenção Primária, conhecendo as principais demandas desses grupos 

populacionais. Com base nesses desafios buscar-se-á efetivação do direito à saúde da 

população LGBTI+. Nesse sentido, tomar-se-á por base a Política Nacional de Saúde 

LGBT, considerando, também, elementos que possa emergir no decorrer do estudo sob a 

nossa responsabilidade, e dessa forma buscando evidenciar a categoria profissional da 

área da saúde na prestação da assistência primária em relação a possíveis desigualdades 

que porventura afetam de algum modo esta minorias sexuais e de gênero. 

 

Palavras-chave: População LGBTI+. Atenção Primária à Saúde. Políticas Nacionais de 

Saúde. 
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QUAIS FATORES INFLUENCIAM NO ALTO ÍNDICE DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL EM POPULAÇÕES NEGRAS? 
 

Maria Theresa Bezerra Lima (mariatheresa2420@gmail.com) 1 

Ana Clara Silva dos Santos 1 

Gabriel Coutinho Barbosa 1 

Germano Tourinho E Silva 1 

Thiago de Souza Lopes Araujo 2 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/ IESC I) 

 

Introdução: Alguns estudos nacionais apontam que a prevalência de HA é maior entre 

os negros. Os negros apresentam um aumento mais pronunciado da pressão arterial (PA) 

após sobrecarga salina e uma maior reatividade vascular quando expostos a estressores 

físicos e psicológicos. Tem sido também sugerido que a suscetibilidade do negro para HA 

pode ser decorrente de alterações renais. Serão levados em considerações os fatores 

genéticos, metabólicos e socioeconômicos, e será discutido qual é, de fato, o fator mais 

preponderante, se é devido à baixa condição socioeconômica de muitos indivíduos negros 

e isso altera o índice de hipertensão arterial ou se fatores como a seleção genética e a 

distribuição hormonal, são fatores mais relevantes. Em suma, este estudo é de origem 

descritiva e tem com a finalidade não de descobrir novos fatores que influenciam no 

índice em estudo, mas de assumir um papel descritivo na sociedade. Objetivos: O projeto 

tem como objetivo o estudo dos fatores que influenciam no alto índice de hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) em populações negras, levando em consideração os aspectos 

genéticos e socioeconômicos. Esses objetivos foram selecionados pelo fato do senso 

comum já reconhecer que existe uma prevalência de pessoas negras com doenças 

cardiovasculares. O objetivo de levar os fatores socioculturais, foi escolhido pelo fato de 

indivíduos negros terem sido historicamente privados de serviços básicos de qualidade e 

não ter havido nenhuma forma de reparação histórica após o período da escravidão e isso 

fez com que até os dias atuais esse grupo é menos privilegiado. Metodologia: A pesquisa 

representará um estudo transversal, descritivo, para compilar e expor para a população 

sobre os fatores que influenciam no alto índice de hipertensão arterial em populações 

negras em relação a outras populações, levando em consideração fatores genéticos, 

fatores metabólicos e determinantes sociais. Perspectiva: O trabalho é bastante 

promissor, visto que objetiva garantir o aprofundamento de conhecimentos acerca de um 

tema de suma importância para toda população negra e profissionais da saúde, em relação 

a hipertensão arterial. Além disso, esclarecer os fatores que influenciam a prevalência de 

hipertensão arterial em afrodescendentes.  

Palavras-chave/Descritores:  Hipertensão arterial sistêmica; Hipertensão arterial em 

negros; fatores genéticos; fatores socioeconômicos. 
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PROSPECÇÃO CIENTÍFICA: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS 

RELACIONADAS A HABITAÇÃO (CASAS DE TAIPA) 
 

Diana Karla De Mesquita Silva 1; Emanuelle Morais De Carvalho1 ; Luis Felipe 

Cutrim1; Idelzuita Araújo Ximenes Cavalcante1; Vitória Pereira1 ; Thiago De Souza 

Lopes Araujo2 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina de FAHESP/IESVAP  

Dk_pat@hotmail.com  

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO:  As doenças relacionadas a habitação (casas de taipa) podem trazer 

diversos danos á saúde humana, isso acontece porque muitas casas não tem a estrutura 

necessária correta. É necessário entendermos o quanto a habitação está associada aos 

impactos sofridos, a estrutura externa das casas pode ocasionar malefícios ao seres 

humanos que nela residem, em casa como: de barro, cobertas de palha e tábuas mal 

ajustadas, são alvo de insetos que serão os transmissores ao ser humano, além disso, é 

importante   entender quais são as patologias associadas. Diversas são as patologias, um 

exemplo delas é a doença de chagas que é causada pelo protozoário Trypanosoma Cruzi, 

que é transmitido pelas fezes dos triatomíneos, também conhecido como barbeiro. 

OBJETIVO: Assim, o presente estudo de pesquisa objetiva identificar dados 

informativos sobre os casos de doenças relacionadas a moradia, selecionar artigos 

científicos publicados nas bases de periódicos, como também descobrir quais os 

principais tipos de patologias estão correlacionadas ás habitações de taipa 

METODOLOGIA: A metodologia a ser adotada se baseará em um estudo exploratório 

(Revisão Bibliográfica). Esta pesquisa é de caráter exploratório será realizada uma 

revisão bibliográfica, tendo por base a seleção de artigos científicos publicados nas bases 

de periódicos PubMed, Bireme e Scielo. O levantamento fará uma investigação de todos 

os artigos científicos disponíveis para consulta a partir do ano de 2016 até a data de 

realização da referida pesquisa. A pesquisa utilizará como palavras-chave o termo casa 

de taipa ou combinado com o termo doença, juntamente com o operador boleano “and”, 

eventualmente associando-se os termos com o uso de aspas ou parênteses. Serão 

considerados válidos os documentos que apresentem esses termos no resumo e/ou título.  

PERSPECTIVAS: Esse trabalho procura identificar as patologias relacionadas a 

habitação, entender o motivo dos materiais externos da casa provocarem doenças como 

em casas de taipas. 

 

Palavras-chave: Habitação; Doença de Chagas, Saneamento Básico.  
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AVALIAÇÃO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM 

CRIANÇAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS USUÁRIOS DA 

ASSISTÊNCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PI 
Karlo Heytor Portela Garcia1; (heytorpg@gmail.com) 

Aynnara Soares Barbosa1; 

Débora Patrícia Feitosa Medeiros Eufrásio1; 

Maria Clara Sales Borges De Souza1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo2 

1Discentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), podemos 

considerar doenças respiratórias aquelas infecções que ocorrem no trato respiratório 

inferior ou superior. As infecções das vias respiratórias inferiores podem causar doenças 

mais graves sendo responsáveis por elevadas taxas de internações em crianças de até 5 

anos de idade. Desse modo, existem várias formas de tratamento alternativos, entre eles, 

o uso de plantas medicinais.  

OBJETIVO: Esse estudo será realizado com o objetivo de avaliar o uso de plantas 

medicinais em crianças de até nove anos de idade com problemas respiratórios da 

assistência básica no município de Parnaíba, Piauí.  

METODOLOGIA: Esta pesquisa consistirá em uma revisão descritiva, com abordagem 

quantitativa para traçar o perfil de uso de medicamentos, sendo assim, o estudo será 

realizado em uma Unidade Básica de Saúde VegeFlora e no território de atuação daquela 

equipe de Parnaíba – PI. Serão incluídas crianças de 0 a 12 anos, que estejam fazendo 

tratamento na unidade básica de saúde com problemas respiratórios no período entre 

outubro e novembro de 2021. A coleta dos dados será feita por meio de uma entrevista 

utilizando um formulário estruturado previamente.  

PERSPECTIVAS: Dessa forma, aproximadamente 80% da população dependem das 

plantas medicinais para cuidados básicos de saúde, logo, é importante que as mesmas 

sejam exploradas cientificamente, tendo em vista que a utilização destas ocasionam 

menos efeitos colaterais que os medicamentos alopáticos e permitem que o estilo de vida 

das pessoas que as utilizem tenha menos restrições. 

Palavras chaves: Doenças respiratórias; plantas medicinais; crianças.  
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A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS 

ACERCA DA INTERPROFISSIONALIDADE PARA O 

TRATAMENTO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

  Elita Oliveira da Silva¹ ; (dricaelita@gmail.com) 

Italo Fontenele dos Santos²; (italofontenele98@gmail.com) 

Maria Daniele Oliveira de Moraes³; (danielemoraes14@gmail.com) 

              Rita Erika da Silva Nascimento; (ritaerika.phb@gmail.com) 

Thiago de Souza Lopes Araújo 

¹Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

²Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

 

Introdução: A íntima relação entre doenças crônicas, atenção primária em saúde e 

interprofissionalidade faz-se cada vez mais relevante para o entendimento do trabalho em 

grupo como componente fundamental para a efetivação do avanço qualitativo dos 

serviços de saúde oferecidos no Brasil, sobretudo em um contexto de exponencial 

crescimento dos indivíduos acometidos pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DNCTs) e, consequentemente, substancial necessidade da priorização de cuidados 

voltados a estes. Objetivo: O projeto objetiva abordar o tratamento de doenças crônicas 

na atenção primária de saúde (APS), enfatizando a influência da interprofissionalidade na 

atuação dos profissionais, através da perspectiva dos pacientes atendidos nesta esfera.  

Metodologia: Tratar-se-á de um estudo de caráter descritivo e retrospectivo, realizado 

por meio de um questionário estruturado a 50 pacientes que fazem tratamento de doenças 

crônicas em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Parnaíba- PI.  Perspectivas:  O 

trabalho é bastante promissor, visto que visa garantir o aprofundamento de conhecimentos 

acerca de um eixo temático de suma importância para todos os usuários do SUS e 

profissionais da saúde. Além disso, pretende-se enfatizar a importância do trabalho multi 

e interprofissional para os tratamentos dessas doenças, em virtude do aprimoramento do 

sistema resultante do agregar de conhecimentos múltiplos que ocorre no trabalho em 

grupo.  

Palavras-chave/Descritores:  Atenção primária. Doenças crônicas. 

Interprofissionalidade.  
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A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ESCOLA DE 

PARNAÍBA-PI COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA 

OBESIDADE INFANTIL 
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Dayene Mello de Menese¹; 

Eduardo Chaves Nascimento 1; 
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1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: A obesidade infantil é um grave problema de saúde global que pode 

estar associada a comorbidades como HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), dislipidemia 

e DM (Diabetes Mellitus). Com isso, a educação alimentar e nutricional infantil é 

indispensável pra promover mudanças de atitude e gerar hábitos alimentares salutares. A 

escola é o lugar ideal, pois a criança fica sujeita a influência de padrões alimentares 

adequados que podem perdurar durante a vida adulta e assim, diminui risco de 

adoecimento e custos para os cofres públicos.  OBJETIVO: Avaliar a educação alimentar 

e nutricional (EAN) na Escola Municipal de Educação Infantil Prof. Neném Barros de 

Parnaíba - PI como estratégia de controle de obesidade infantil. Analisar se essa 

população recebe alimentação saudável. Verificar se há intervenções quanto a educação 

alimentar e nutricional. Descrever o valor nutricional dos alimentos consumidos e 

identificar o perfil nutricional desses escolares por meio de um questionário elaborado 

pelos autores desse projeto. METODOLOGIA: Esse trabalho será do tipo descritivo por 

meio de um levantamento de dados através da aplicação de um questionário elaborado 

com base nas informações do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), 

ou seja, identificação, quantidade de refeições (casa/escola), hábitos de se alimentar 

assistindo televisão, tipos de nutrição e atividade física. Esses dados serão coletados no 

período de setembro e outubro de 2021. A população envolvida no estudo são estudantes 

do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental I correspondendo ao critério de inclusão 

e serão excluídos aqueles que os responsáveis não quiserem participar.  

PERSPECTIVAS: A obesidade é uma doença multifatorial e muitas vezes silenciosa. 

Dessa forma, deve ser prevenida e cuidada corretamente, pois tem um impacto devastador 

na vida do indivíduo e na economia do país. Por isso, a educação alimentar e nutricional 

na escola é uma medida essencial para o controle da obesidade infantil, já que a Educação 

em Saúde é uma arma poderosíssima para adesão a hábitos de vida saudáveis e melhora 

da expectativa de vida. 
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APOIO PSICOLÓGICO A MULHRES COM CÂNCER DE MAMA 
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João Eduardo Baquil Cardozo 

Professor Dr. Thiago de Souza Lopes Araújo 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama constitui-se como uma das causas mais comuns de 

mortalidade em mulheres, sendo perceptível a incidência cada vez maior na população 

mundial. Apesar de o prognóstico ser otimista para uma grande maioria das pacientes 

diagnosticadas no estágio inicial da doença, o indicativo de câncer de mama tem um 

grande impacto psicossocial para a paciente e seus familiares. No presente contexto, a 

pesquisa objetiva-se em compreender os impactos mentais do tratamento de neoplasia de 

mama em mulheres, e posteriormente buscar medidas que atenuem efeitos danosos dessa 

vivência. OBJETIVO: O projeto tem como objetivo geral analisar e compreender a 

importância do apoio psicológico perante o diagnóstico de câncer de mama na mulher, 

seguido dos objetivos específicos que se tratam de identificar os fatores que podem 

desencadear distúrbios psicológicos em mulheres após o diagnóstico de câncer de mama, 

avaliar se as pacientes após o início do acompanhamento psicológico tiveram um melhor 

prognóstico da doença e caracterizar os distúrbios da autoestima desencadeados pela 

quimioterapia e mastectomia e como o apoio psicológico pode minimizá-los. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de cunho reflexivo-analítico acerca do tema 

apoio psicológico em mulheres com câncer de mama nas bases de dados Pubmed, Lilacs 

e Scielo. Posteriormente, será feita uma pesquisa descritiva em artigos, livros, teses de 

mestrado e doutorado a fim de obter conhecimento acerca do assunto. Por fim, os dados 

coletados serão analisados criticamente e numericamente para que sejam feitas as 

possíveis reivindicações. PERSPECTIVAS: A pesquisa é de grande valia para a 

comunidade médica, especificamente para as áreas de oncologia e psiquiatria, em 

conjunto com a psicologia. Por esse viés, nota-se a importância de tornar evidente o apoio 

psicológico a mulheres com câncer de mama, sendo este o pilar para o tratamento da 

neoplasia visto que o sofrimento psíquico o torna mais difícil e doloroso. Por isso, a 

pesquisa tem como objetivo esclarecer a relevância do assunto, para que metas sejam 

estabelecidas para a minimização da problemática, com ações intervencionistas, visando 

à adoção dessa prática nos cuidados oncológicos não só da neoplasia mamária, mas de 

todas as outras neoplasias.  

 

Palavras-chave: Neoplasias de Mama; Mastectomia; Psico-Oncologia. 
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PRODUÇÃO DE PODCAST EM SAÚDE: COMPARTILHANDO 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A COVID-19 
 

Daniela Arêa Leão1, Gabriela Oliveira1, Gustavo Martins1, João Sales1, Luiza 

Eduarda 1; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

 

Introdução: Diante do contexto pandêmico vivenciado em todo o mundo, ocasionado 

pelo novo  coronavírus (SARS-CoV-2), diversas estratégias precisaram ser traçadas na 

tentativa de conter a propagação da doença. O Ministério da Saúde, no Brasil, decretou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), adotando-se o 

isolamento social como a principal medida de prevenção e controle. Observou-se que 

nesse contexto, o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) aumentou e 

passou a ser o principal meio de interação entre as pessoas. Assim, diante dos desafios e 

limitações que o isolamento social impõe à sociedade, é de suma importância buscar 

alternativas de forma a contornar esses obstáculos, implementando ações que promovam 

o bem estar físico e mental das pessoas. Objetivo: Desta forma, o presente trabalho teve 

como objetivo principal descrever um relato de experiência sobre a produção e a 

divulgação de um podcast, propagando orientações e cuidados sobre a saúde diante da 

pandemia de Covid-19. Metodologia:  Assim, trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 

de experiência, que narra as práticas vivenciadas e discutidas por meio da disciplina 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II, do curso de medicina da  Faculdade de 

Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí FAHESP/IESVAP, bem como a produção 

de um podcast educativo sobre orientações e cuidados em saúde frente à pandemia de 

COVID-19 que, posteriormente, foi divulgando nas plataformas Anchor e YouTube. 

Relato de experiência: Poduziu-se um podcast, narrado pelos próprios integrantes do 

grupo, sob orientação do professor da disciplina. Os tópicos escolhidos para abordar o 

tema foram decididos baseados nas discussões durante os encontros e, de forma 

interligada, a partir da busca por embasamento na literatura. O conteúdo deste, englobou 

conceitos, transmissibilidade, formas de prevenção, manifestações clínicas, tratamento e 

os reflexos globais da pandemia de Covid-19. Considerações finais: Portanto, destaca-

se que a flexibilidade espacial e temporal, a nível da gestão individual dos momentos e 

espaços de aprendizagem, é um dos contributos que o podcast vem trazer ao cenário 

educativo, barreiras se rompem e as fronteiras se aproximam, tornando o processo de 

aprendizado mais acessível, dinâmico e sem a necessidade de uma interrupção de outras 

atividades para que o conhecimento seja adquirido, como acontece por meios de educação 

tradicionais. 

Palavras-chave: Covid-19. Saúde Pública. Podcast. 
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NO COMBATE ÀS "FAKE NEWS'' 

ACERCA DA VACINAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

 

INTRODUÇÃO: O reconhecimento da importância das vacinas é um tema atualmente 

em discussão, elas desempenham um papel na defesa dos organismos contra doenças 

infecciosas e germes bacterianos. Hoje, graças ao alto índice de imunização, doenças 

como sarampo, hepatite, meningite e coqueluche estão controladas. A vacinação ainda é 

o método mais seguro e eficaz de prevenção, especialmente para doenças infecciosas, 

mas apesar do impacto na redução do número de casos e mortes por doenças evitáveis 

por vacinas, as campanhas antivacinas estão se tornando mais frequentes e convincentes. 

OBJETIVOS: Relatar o desenvolvimento de um projeto de intervenção utilizando 

ferramentas lúdicas e interativas e analisar como o jogo desenvolvido pode ser aplicado 

no contexto da Atenção Básica. METODOLOGIA: O estudo em questão trata-se de um 

relato de experiência em que foi escolhido como temática a vacinação infantil, dado a sua 

relevância no cenário atual de pandemia, no qual a eficácia da vacinação tem sido 

questionada por alguns grupos negacionistas, ressoando em parte da população que não 

foi devidamente orientada. A partir das ações realizadas, são priorizados os benefícios da 

vacinação infantil e seu impacto social e, dessa forma, seguindo a produção do Arco de 

Maguerez, foi estabelecida a criação de um jogo como projeto de intervenção. RELATO 

DE EXPERIÊNCIA: A temática foi investigada, e neste âmbito, para a construção de 

um método de intervenção, foram discutidas formas de enfrentamento com uso de 

técnicas de ensino, incluindo esforços para a promoção da saúde, tais como métodos de 

ensino bem elaborados e orientados com objetivo de intervenções para a vacinação 

infantil, que possam ainda promover a participação e estimular a curiosidade e a interação. 

Sendo assim, o uso jogos sobre temas que promovam a interação familiar e estimulem o 

diálogo entre as pessoas foi a melhor saída para tal educação coletiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se que a ferramenta educativa desenvolvida em 

forma de jogo seja eficaz na educação em saúde sobre a importância da vacinação infantil 

e seus mitos e verdades de modo a diminuir as falácias que envolvem a temática. 

 

Palavras-chave: Imunização Infantil. Saúde da criança. Notificação aos pais. Vacinação 

Obrigatória. 
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EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIAM (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: O Tracoma é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria 

da espécie Chlamydia Trachomatis, cujos fatores de risco são insalubridade, má higiene, 

precariedade no saneamento básico e no fornecimento de água e baixo índice 

socioeconômico. O tracoma é classificado como uma das doenças negligenciadas que 

mais preocupam as autoridades sanitárias, porém de pouca relevância em pesquisas e 

tratamentos, devido à baixa lucratividade propiciada para o tratamento e resolubilidade 

dessa enfermidade. Dessa forma, há a necessidade de mais investimentos em Educação 

em Saúde nas UBS, tendo em vista que a promoção e prevenção em saúde é a melhor 

maneira para evitar o tracoma nas regiões com baixo índice de saneamento básico, o qual 

atrai vetores para o aumento na transmissibilidade dessa enfermidade. OBJETIVO: 

Relatar a experiência da elaboração de uma cartilha como ferramenta para promover 

educação em saúde e para melhorar os indicadores epidemiológicos acerca do tracoma 

em Parnaíba-PI. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, descrevendo os 

passos da criação de uma cartilha para os usuários do Sistema Único de Saúde do 

município de Parnaíba-PI, na qual ocorreu veiculação de imagens e de informações em 

saúde sobre o tracoma.  RELATO DA EXPERIÊNCIA: A experiência de elaborar uma 

cartilha como acadêmicos de medicina foi engrandecedora, ao permitir pôr em prática o 

processo de extensão acadêmica, bem como proporcionar à população informações a 

respeito do tracoma, com o objetivo de melhorar os indicadores epidemiológicos de 

Parnaíba. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a abordagem utilizada e evidenciando o 

alcance do público por meio da cartilha, essa iniciativa favorecerá os usuários, 

impactando positivamente a sociedade com resolutividade nas ações de saúde. Além 

disso, será edificante para os próprios acadêmicos, ao possibilitar esse contato com a 

população e o estabelecimento de um vínculo entre os futuros profissionais de saúde e 

seus possíveis pacientes. Assim, reforça-se que as tecnologias podem estar integradas à 
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promoção de saúde, pela potencialidade de disseminação de informações e mudança de 

conduta da sociedade. 

 

Palavras-chave: Tracoma. Educação em saúde. Epidemiologia. 
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 USO DA MÍDIA VIRTUAL NA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO 

VACINAL INFANTIL : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

João Gabriel Pimentel Soares 1; (gabrielpim3001@hotmail.com) 

Gabriela de Moraes Corrêa ¹;(gabrielasmcorrea@gmail.com) 

Katarine da Costa Silva Sepúlvida 1; (ferreirakatarine738@gmail.com) 

Mateus Hort Ibiapina 1; (hortmateus5@gmail.com) 

Thiago de Souza Lopes Araújo² (thiago.araujo@iesvap.edu.br) 

Ayane Araújo Rodrigues² (ayane.rodrigues@iesvap.edu.br) 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIAM (MEP II/IESC II) 

Introdução: Uma das grandes conquista no ambito da saude coletiva foi o 

desenvolvimento das imunizações, em especial a vacinação infantil, que  diante das 

dificuldades trazidas pelo contexto da pandemia do COVID-19 dificultaram a 

operacionalização do acompanhamento da carteira vacinal, sendo necessario pensar em 

estratégias para superar este obstaculo. Assim o uso de ferramentas virtuais passaram a 

ser um grande aliado. Metodologia: Para a definição do tema o autores partiram do 

principio que a baixa adesão a vacinação estaria vinculada a cenario da pandemia do 

COVID-19. A baixa adesão a imunizaçã infantil pode levar o recrudenciamento da  

doenças ja eradicadas. A problematica desta baixa adesão foi o disparador do Arco de 

Margarez, resultando  na elaboração de uma carteria virtual de vacinação, pautas no o 

estudo do calenário vacinal brasileiro, tentando organiza-lo de modo a ser acessivel 

virtualmente. Relato da Experiência: Partindo do estudo do calendário vacinal brasileiro, 

com a identificação dos momentos identificados como decisirvos de vacinação, foram escolhidos 

imagens com o proposito de influir o ludico ao calendário vacinal dando um ar mais ameno ao 

mesmo, sendo escolhidos para isso imagens relacionadas ao cuidado infantil com a saúde. Para a 

confecção do instrumento virtual, foi  utilizado o programa Venngage que permitil a adequação 

do calendario no formato virtual. Apos a confecção do mesmo foi produzido um arquivo no 

formato a ser disponibilizado para publicação em meios virtuais. Considerações Finais: O 

cartão virtual de vacinação elaborado pelos autores pode ser utilizado para melhorar a 

adesão vacinal no contexto da pandemia. 

Descritores: (Vacinação. Cobertura vacinal. Interface usuário-computador. Cartão 

virtual de vacinação). 

mailto:ayane.rodrigues@iesvap.edu.br)
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METODOLOGIA DE PROBLEMATIZAÇÃO COM O ARCO DE 

MAGUEREZ NA CONSTRUÇÃO DE UM CORDEL SOBRE 

CÂNCER DE MAMA EM HOMENS E MULHERES – UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA. 
Márcia Fernanda Correia Jardim Paz1; Maria Clara Lustosa Veras1; Rômulo de Morais 

Lima1; Stephannye Campelo de Araújo1; Valeska Nayra Diógenes Oliveira Batista1; 

Clesivane do Socorro Silva do Nascimento2; Thiago de Souza Lopes Araújo2; Ayane 

Araújo Rodrigues2. 

1 Alunos do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

– IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

– IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II / IESC II) 

Introdução: O câncer de mama é um problema de saúde pública contribuindo com a 

segunda causa de morte no mundo e, no Brasil, é o câncer que mais mata mulheres. É 

uma doença multifatorial, caracterizada pelo crescimento desordenado de células, 

detentoras de potencial invasivo. A incidência de câncer de mama masculino é rara 

quando comparado à mulher, representando menos de 1%. No entanto, a mortalidade 

masculina, em consequência de câncer de mama, vem aumentando. O Arco de 

Maguerez é uma Metodologia de Problematização construída a partir de uma realidade 

e com uma intervenção a ser aplicada. Assim, o objetivo deste estudo foi relatar a 

experiência vivenciada na construção do Arco de Maguerez, utilizando a Literatura de 

Cordel como ferramenta transformadora de comunicação sobre o câncer de mama em 

homem e mulher. Metodologia: A metodologia utilizada neste Relato de Experiência 

foi o Arco de Maguerez, um método que contempla 5 etapas: Observação da Realidade 

Social, Pontos-chaves, Teorização, Hipótese de Solução e Aplicação à Realidade. A 

proposta de intervenção foi feita em forma de educação, que é o melhor meio de 

esclarecer a população, utilizando a Literatura de Cordel como ferramenta para 

transformar a realidade. Relato da Experiência: Esta experiência foi construída a 

partir de olhares e com reflexões distintas sobre a realidade do câncer de mama no 

mundo. Pesquisas nas bases de dados substanciaram as discussões.  Mas esta caminhada 

não foi construída só com base científica, que é essencial, mas também com saber 

filosófico e vivências empíricas. Afinal, a Metodologia de Problematização, que se 

utiliza o Arco de Maguerez, permite a resolução dos problemas baseada também na 

experiência, no conhecimento empírico e não apenas no saber acadêmico. E a Literatura 

de Cordel como uma ferramenta que reconhece a pluralidade cultural, de feiras livres 

às universidades, foi utilizada como estratégia de intervenção. Considerações Finais: 

A Metodologia da Problematização, utilizando o Arco de Maguerez, não está voltada 

apenas para o “saber”, mas para o “saber fazer”. E a Literatura de Cordel é uma 

ferramenta que reconhece a pluralidade cultural. Além disso, há registros históricos de 

popularização da ciência em versos e rimas – o que fortalece esta estratégia de 

intervenção e o impacto que este folhetim de linguagem simples pode causar na vida 
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das pessoas através da propagação do conhecimento. Em tempo de pandemia, o formato 

de folhetim do Cordel dará vez às tecnologias com divulgação via redes sociais. 

 

Descritores: Arco de Maguerez. Relato de Experiência. Câncer de Mama. 
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A INCIDÊNCIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
Ana Vitória Dias de Sousa 1; 

Bruna Caroline Ribeiro Beltrão¹;   

Francisco José de Oliveira Neto1; 

Hugo Feliphy Pereira Rocha1;  

Thereza Beatriz de Avelino1;  

Thiago de Souza Lopes Araújo²;  

Ayane Araujo Rodrigues² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: Este relato de experiência busca demonstrar a incidência do Câncer de 

Próstata em homens e os problemas e dificuldades encontrados nos pacientes e na 

população adscrita. O câncer de Próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre 

os homens no Brasil e um dos problemas que mais causa a morte do gênero quando não 

tratado precocemente, sendo considerado preocupante em virtude de sua alta incidência. 

OBJETIVO: O objetivo é expor a experiência na construção de um projeto de 

intervenção sobre a temática, contribuindo com a ampliação de informações através de 

instrumentos, como a linguagem acessível, que aborde as principais informações, de 

forma, concisa, clara, simples e eficiente relacionadas ao câncer de próstata. 

METODOLOGIA: Trata da construção de um arco de Maguerez, realizado na disciplina 

de Integração Ensino-Serviço-comunidade (IESC), feito a partir dos passos deste arco, 

sendo estes a observação da realidade, levantamento de pontos chave, teorização do 

assunto, hipóteses de solução e aplicação na realidade sendo escolhido como tema a 

“incidência do câncer de prostata”, na qual buscou-se relatar o processo de construção 

deste arco, aliado aos novos conhecimentos adquiridos com a pesquisa, com o intuido de 

distribuir estas informações ao maior número de indivíduos possíveis.RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: O ponto de partida da elaboração desse projeto baseou-se no alto 

índice de mortes pela doença no estado do Piauí, e no preconceito em relação a realização 

de exames de prevenção, na qual, posteriormente foram elencados os principais fatores 

determinantes dessa realidade, como idade, alimentação, raça, entre outros, sendo estes 

conhecidamente os primeiros passos do Arco de Maguerez. A partir das informações 

adquiridas nestes passos, foi criado um podcast com os principais assuntos elencados 

durante as hipóteses de solução e dúvidas de indivíduos adscritos das redes sociais de 

cada autor, buscando saber as principais incertezas da população em relação o Câncer de 
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Próstata. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A elaboração deste estudo proporcionou o 

conhecimento acerca dos altos índices e formas de prevenção desta doença bastante 

incidente na população masculina. Além disso, tornou-se perceptível a importância das 

informações repassadas à população através de um instrumento de fácil utilização, o 

podcast, pois é uma ferramenta de explanar o conteúdo de forma mais abrangente.  

Palavras-chave: Câncer de próstata. Doença crônica. Saúde do homem. 
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OBESIDADE INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 

UMA ABORDAGEM REFLEXIVA 
 

Camila Sanção de Macedo1; (camila_sancao@outlook.com) 

Gabryella Maria Torres Rocha1; (gabymaria@outlook.com.br) 

Josnayra Lima Delgado1; (josnayralima@gmail.com) 

Leticia Sanção de Macedo1 ; (Leticiasancao@outlook.com) 

Samuel Aragão Cansanção Bona Ibiapina1  ; 

(samuel_ibiapina@hotmail.com) 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; (thiago.araujo@iesvap.edu.br) 

Ayane Araujo Rodrigues² ; (ayane.rodrigues@iesvap.edu.br) 

 
1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Introdução: A obesidade infantil é uma condição considerada séria e relevante, apontada 

como um dos maiores problemas de saúde no mundo. No Brasil, esse desafio já vem 

sendo registrado em crianças a partir de cinco anos e está relacionado a hábitos 

alimentares, sedentarismo, influência da mídia e estilo de vida. Metodologia: O tema 

escolhido foi selecionado do banco de dados do e-SUS. Para a construção das demais 

etapas do arco, a pesquisa em questão ocorreu nas bases Google acadêmico e Scielo, no 

período de março de 2021 até abril de 2021, sendo selecionados 5 artigos (publicados 

entre os anos de 2016 e 2020) para a fundamentação da 3ª etapa do arco, o qual foi 

desenvolvido via remota juntamente com as demais etapas durante as aulas práticas do 

módulo de IESC II ou em reuniões no Google Meet. Ainda, na 4ª etapa, para a construção 

dos quadrinhos utilizou-se os sites Canva e Pixton. Relato da Experiência: A obesidade 

infantil foi escolhida como tema para o Arco de Maguerez em razão da sua relevância 

dentro da saúde e pela necessidade de criação de intervenções nesse problema que atinjam 

o público alvo em questão (crianças de 7 a 10 anos). Diante isso, optou se pela escolha 

das HQ como maneira interventiva por ela ser um exemplo de ferramenta educacional 

lúdica e didática. No entanto, o distanciamento social devido ao contexto pandêmico foi 

uma barreira para a divulgação dessas histórias em quadrinhos, impedindo a 

concretização da parte prática do projeto inicialmente idealizada pelos autores. Logo, 

utilizou-se as mídias sociais como meio alternativo de compartilhamento das HQ para 

que pudessem chegar aos pais (usuários do meio virtual) e, consequentemente aos filhos. 
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Considerações Finais: Mesmo com obstáculos (divulgação e as reuniões remotas) 

advindos pela Pandemia do Covid-19, o grupo considerou esse estudo como uma 

experiência enriquecedora para o aprendizado do período vigente em razão de um maior 

conhecimento do assunto escolhido e da construção do arco que até então era um projeto 

desconhecido pela equipe. 

Descritores: Obesidade; Obesidade infantil; Educação Alimentar e Nutricional.  
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SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA, UM DEBATE 

IMPORTANTE E ATUAL. 
 

Anna Maria Nascimento de Lima1;(namarialima42@gmail.com) 

Rebeca Batista Lima1; 

Luciana Carvalho Coelho Chagas1; 

Marcelo Silva Nogueira1; 

Marissa-Sophie Roeber1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodrigues². 

 
1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP II/ IESC II) 

INTRODUÇÃO: A saúde mental é imprescindível para o ser humano, pois é um estado 

de espirito de bem-estar consigo mesmo e com os outros em que o cercam. Sendo capaz 

de conseguir harmonizar seus desejos, emoções, ideias, capacidades e ambições. 

OBJETIVO: Falar e ajudar as pessoas que passam, ou conhece alguém que enfrenta 

algum problema de saúde mental, por meio das redes sociais; visto que, é um meio de 

maior visibilidade ao público alvo referido. METODOLOGIA: Refere-se a um relato 

de experiência com foco em rede social, perfil no Instagram, com a finalidade de 

divulgar informações para o público alvo mas com uma abordagem geral, no qual foi 

usado o Arco de Maguerez. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi realizado a criação de 

um perfil no aplicativo Instagram, e tido como experiência a interação com o público, 

na finalidade de informar sobre os assuntos relacionados a saúde mental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o uso da rede social, conseguimos levar 

informações e ter tido interação com o público, tendo uma experiência positiva, pois, ao 

mesmo tempo que informamos as pessoas sobre o assunto, também aprendemos e de 

certa forma ajudamos alguém falando sobre esse tema. 

Descritores: Saúde mental. Adolescentes. Rede Social.  
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INTERVENÇÃO EDUCATIVA VIRTUAL PARA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO 
 

Beatriz Cristine de Oliveira Santos1 

Ana Karla Galeno Pereira1; 

Romirez Nunes Diniz1; 

Francisco Jucier de Lima Júnior1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodrigues². 

1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/ IESC II) 

       Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares e principal fator de risco para as complicações como acidente vascular 

cerebral, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica terminal. A morbimortalidade 

devido à doença é muito alta, tornando-a um problema grave de saúde pública no Brasil e 

no mundo. Estratégias de saúde pública são necessárias para a abordagem dos fatores 

relativos a hábitos e estilo de vida, trazendo benefícios individuais e coletivos para a 

prevenção da HAS. Desse modo, elaborou-se uma intervenção educativa na forma do jogo 

de tabuleiro virtual ‘’Sob Pressão’’. Objetivo: O intuito do trabalho foi conscientizar e 

impactar a população sobre o tema de hábitos de vida na prevenção e tratamento da HAS 

por meio de um jogo de tabuleiro virtual. Metodologia: A experiência relatada neste 

trabalho ocorreu ao longo do mês de abril de 2021, durante aulas da disciplina de Integração 

Ensino-Serviço-Comunidade II (IESC II). Realizou-se a elaboração dessa intervenção 

dentro da quarta etapa do método chamado Arco de Maguerez. Na primeira etapa, 

observou-se a realidade, com base em programas e ações de saúde envolvendo a temática. 

Na segunda etapa, houve identificação dos pontos-chave apontando-se os determinantes do 

problema. Na terceira etapa, fez-se a teorização do tema por meio de pesquisas no site do 

Ministério da Saúde e nos bancos de dados Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando 

os descritores “hipertensão”, “prevenção de doenças”, “educação em saúde”. Na quarta 

etapa, foram desenvolvidas as hipóteses de solução, em que a equipe desenvolveu um jogo 

de tabuleiro online. Relato da Experiência: As intervenções educativas que resultam em 

melhora dos níveis de qualidade de vida, no contexto da HAS, segundo Silva e 

colaboradores (2020), envolvem a realização de práticas em grupo, a sensibilização quanto 

à condição de saúde e estímulo à mudança de comportamentos. Por meio de discussão em 

grupo e busca por modelos de intervenção, decidiu-se elaborar um jogo de tabuleiro. Os 
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critérios considerados relevantes para essa escolha foram: público-alvo de jovens a idosos, 

modalidade de jogo em grupo, fácil compreensão, possibilidade de jogo à distância, uso de 

plataformas gratuitas. Com o intuito de conscientizar indivíduos portadores de hipertensão 

arterial acerca da doença e objetivando diminuir o surgimento de novos casos de HAS, são 

direcionadas perguntas e respostas sobre hábitos de vida, que podem agravar ou melhorar 

a HAS. O jogador pode conhecer características da doença e seus malefícios. O acesso ao 

jogo “Sob Pressão” se dá pelo link: 

https://www.flippity.net/bg.php?k=1NJvW_puH30zUx73sjvB9EDQ5uEHYai2wGF250L

EecAo. Dessa forma, compartilhou-se o jogo nas mídias sociais (Facebook e Instagram) 

com o intuito de dar maior alcance a esse instrumento de educação em saúde dentro da 

realidade não só municipal, mas nacional. Considerações Finais: Com base nos objetivos 

estabelecidos, é possível afirmar que não se pode mensurar o verdadeiro impacto dessa 

intervenção. São necessários novos estudos sobre intervenções educativas na prevenção e 

no tratamento de doenças na atenção primária, bem como da aplicação de jogos como 

forma efetiva de educação em saúde.  

Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Educação em Saúde. 

Prevenção                      de doenças. 
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O DESENVOLVIMENTO DE UMA CARTILHA COMO AÇÃO 

EDUCATIVA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Wanderson da Silva Nery1; (wandersonnerys1@gmail.com) 

Lorena Vitoria Moreira de Sousa ¹; 

Luis Fernandes de Sousa Santos1; 

Marisa Coragem Alves de Oliveira¹; 

Iasmin Miranda Ferreira¹; 

Thiago de Souza Lopes Araújo² 

Ayane Araújo Rodrigues² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIAM (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: O diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) é uma doença metabólica crônica 

que acontece quando o corpo perde a capacidade de produzir insulina suficiente ou 

desenvolve uma resistência que a impede de ser usada de forma eficiente. A (DM 2) é a 

mais frequente e ocorre entre 85% a 90% dos casos de diabetes, tal porcentagem sofre 

influência do envelhecimento populacional e da falta de informações sobre essa doença. 

OBJETIVO. METODOLOGIA: Relatar a experiência na construção e no 

desenvolvimento do projeto de intervenção ligado a área da promoção em saúde, 

fundamentado na produção de uma cartilha (impressa ou digital) voltada para o Diabetes 

Mellitus tipo 2. RELATO DA EXPERIÊNCIA: A confecção dessa cartilha sobre o diabetes 

gerou um aumento no nível de conhecimento teórico dos participantes à medida que eles migravam 

entre as etapas do Arco de Maguerez, com a aplicação dessa cartilha espera-se fortalecer a 

promoção e a educação em saúde, ao passo que se estimula o protagonismo terapêutico do paciente, 

visto que materiais que facilitem o entendimento do paciente acerca da fisiopatologia do diabetes e 

abordem esse tema de forma lúdica, crítica e criativa, são escassos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Com o desenvolvimento desse projeto espera-se facilitar a vida do portador 

dessa doença, melhorar a qualidade de vida dele, elevar o seu entendimento sobre o que 

é a diabetes, e por conseguinte, aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos. Somado 

a isso, pretende-se também diminuir os índices de macro e microlesões decorrentes do 

diabetes e, consequentemente, atenuar os gastos do SUS com demandas espontâneas 

provocadas por ela. 

 

Palavras-chave: Promoção em saúde. Educação em Saúde. Diabetes tipo II 
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O USO DO TIKTOK COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

SOBRE AS IST EM JOVENS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Heliton José Baquil Araujo1; (heliton_jose@hotmail.com) 

Letícia Teixeira Santos1; 

Yana Lara Cavalcante Vasconcelos1;  

Lara Santos Sá Lima1; 

Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodrigues². 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

Introdução: As descobertas sexuais na adolescência, geralmente, contribuem para os 

riscos de contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis. Tal fato, deve-se ao 

ínfimo conhecimento dos métodos de prevenção e à negligência do uso de preservativos. 

Assim, urge uma abordagem educacional sexual nos meios digitais, haja vista que são 

bastante utilizados e influentes entre os jovens. Objetivos: Descrever um relato de 

experiência, baseado no Arco de Maguerez, sobre a realização de uma estratégia 

educativa para jovens, na qual divulgaram-se informações sobre IST na plataforma 

Tiktok. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, em 

que se utilizou da Metodologia Problematizadora do Arco de Maguerez. Além disso, 

aplicou-se um questionário para ratificação dos hábitos juvenis e criou-se uma conta no 

Tiktok, em que se postaram vídeos sobre o assunto supracitado. Relato da Experiência: 

Por se tratarem de vídeos que deveriam conciliar o lúdico com a educação sexual, foi 

necessário o despertar criativo dos autores para a elaboração dos roteiros, os quais 

abordavam temas como a importância do uso do preservativo e do anticoncepcional, e, 

também, sobre as IST no contexto juvenil, sendo, pois, divulgados em diversas redes 

sociais e compartilhado pelos autores. Notou-se, no entanto, um baixo alcance dos vídeos 

na plataforma, provavelmente relacionado ao algoritmo da rede social. Outrossim, 

observou-se que os resultados do questionário corroboravam os estudos científicos 

analisados, nos quais evidenciaram-se que somente 30% dos jovens afirmaram sempre 

utilizar preservativos nas relações sexuais e que boa parte dos entrevistados desconhecia 

que algumas doenças eram consideradas IST. Considerações Finais: Destacou-se as 
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redes sociais como ferramentas importantes para a promoção da educação sexual entre os 

jovens. Além disso, o projeto de intervenção serviu de aprendizado para os autores sobre 

o tema abordado e a utilização de alguns recursos digitais. Por fim, pretende-se manter a 

conta no TikTok ativa e que o presente estudo sirva para futuras pesquisas que visem 

melhorar as estatísticas de IST no país. 

Palavras-chave: IST. Adolescente. Rede Social. Educação Sexual. 
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CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

BASEADA EM 3 MOMENTOS PEDAGÓGICOS E NO USO DAS 

MÍDIAS DIGITAIS 
 

Franciele Basso Fernandes Silva1; 

Letícia Cavalcante da Costa Aragão1; 

Kamilla da Silva de Galiza1; 

Anderson Guilherme de Lima Soares1; 

Mario Renno Rocha Ferro1;  

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodrigues²  

 
1 Discente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

– IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

– IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata representa um problema de saúde pública, sendo 

o 2º tipo de câncer mais frequente entre os homens. Seu crescimento é lento e os sintomas 

surgem nas fases mais avançadas da doença. No entanto, sua prevenção e detecção é um 

assunto de abordagem delicada frente aos tabus e paradigmas que o tema carrega. 

OBJETIVO: Neste intuito, este estudo tem como objetivo relatar a experiência de 

acadêmicos do curso de medicina em uma intervenção educativa sobre o câncer de 

próstata, sensibilizando para o conhecimento dessa neoplasia e para a importância da 

prevenção e diagnóstico precoce. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência sobre a elaboração e aplicação de uma ação de intervenção 

educativa sobre o câncer de próstata, executada por cinco acadêmicos do curso de 

medicina com a utilização do método ativo problematizador Arco de Charlez Maguerez 

e os 3 Momentos Pedagógicos de Delizoicov e Angotti. Sua aplicação contou com a 

estruturação na plataforma Nearpod, os 3 momentos pedagógicos foram: Jogo de pares 

correspondentes, Vídeo animado “Conhecendo o Câncer de Próstata” e um questinário 

para aplicação do conhecimento. A aplicação se deu em ambiente virtual por meio das 

mídias sociais, o link de acesso ficou disponível por cinco dias. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: Foi alcançado um público de 38 pessoas de 18 a 65 anos de idade (média 26 

anos), todos com ensino médio completo ou nível de escolaridade maior. A análise do 3º momento 

pedagógico eviedenciou que os participantes mostraram conhecimento e aprendizado sobre o 

assunto abordado, principalmente nas questões que envolvem conhecimentos básicos sobre o 

câncer e a próstata. Questões sobre fatores de risco, sinais e sintomas, prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de próstata também apresentaram êxito com acertos acima de 90%. Apenas as 

questões relativas à mortalidade não tiveram o mesmo êxito, 50% de acertos. Esse fator pode estar 

atrelado ao temor diante da morte e a permanência do estigma do câncer ser um “sinônimo para 
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morte”. Ademais, o feedback dos participantes sobre a ação de intervenção educativa foi muito 

positivo, todos julgaram que o método baseado nos 3 momentos pedagógicos foi produtivo e a 

grande maioria recomendaria para amigos e familiares esta ação. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A ação de intervenção proposta atinge seu objetivo como forma de informar e 

sensibilizar sobre as questões que cercam o câncer de próstata, desde questões básicas e conceituais 

até mesmo questões de cunho diagnóstico e preventivo, galgando êxito diante da utilização do 

método dos 3 momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti. Talvez, uma desvantagem 

seja o acesso limitado àqueles que possuem internet. 

Palavras-chave: Neoplasias. Próstata. Educação.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONSTRUÇÃO DO ARCO DE 

MAGUEREZ – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER   
 

Francisco Vinnicius Monteiro Gomes 1 ; (vinicius-monteiro@live.com) 

Brenda Katharine Oliveira de Sousa Martins 2¹; 

Bárbara Elisa Machado 31; 

Danielle Alves Torquato 41; 

Maria Fernanda Soares Correia 51; 

Thiago de Souza Lopes Araújo²; 

Ayane Araujo Rodriques2 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP (Exemplo) 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP (Exemplo) 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

Introdução: Esse relato de experiência busca mostrar quais os principais meios para 

combater à violência contra mulher, o que pode ser melhorado, e trazer novos meios de 

lidar com esse tipo de violência. A violência contra a mulher é toda ação danosa que 

resulta em dano físico, psicológico, sexual e patrimonial, tendo como motivação a 

diferença de gênero, ou seja, é causada apenas pelo fato de serem mulheres. Metodologia: 

O presente artigo trata-se de um relato de experiência sobre a construção do Arco de 

Maguerez com o tema violência contra a mulher, visando relatar passo a passo da 

construção do arco e as experiências vividas durante a construção. O ponto de partida 

para o arco foi a primeira etapa que consistiu na observação da realidade que é escolhido 

um tema no qual cada membro se manifestou, assim tendo como escolha a violência 

contra mulher. Relato da Experiência: A motivação para a construção do Arco 

Maguerez era enorme, que principiou da primeira etapa, seguindo adiante para a segunda 

etapa do arco, que se encaminhou com a escolha dos Determinantes do Problema, é 

importante mencionar que é imprescindível a capacitação dos agentes públicos, pois a 

partir do agente público pode ser feita a identificação precoce dos atos cometidos e tomar 

as devidas providências. A violência é um complexo problema no Brasil e que a Atenção 

Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada para o atendimento da vítima de violência 

no Sistema Único de Saúde (SUS) de forma que se tornou uma ferramenta fundamental. 

Considerações Finais: Este estudo oportunizou uma leitura e a compreensão do papel 

dos profissionais de saúde contra a violência à mulher. Mostrou o quanto o SUS é 

importante, pois, sendo uma das principais portas de entrada de acolhimento à vítima, é 

imprescindível a capacitação dos agentes públicos para identificação precoce de casos. 

Além disso, ficou claro o quanto a informação é um fator que acelera o processo da vítima 

tomar decisões políticas e sociais. Outro fator é a desigualdade que afeta milhares de 

mulheres por meio da hierarquização de gênero. 
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Descritores: crimes contra a mulher. crimes contra as mulheres. delitos contra a mulher. 

violência contra as mulheres. violência doméstica e sexual contra a mulher. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO PARA O 

PROBLEMA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
Carlos Eduardo Lima Alencar 1; (alencar-eduardo@hotmail.com) 

Maria Fernanda Araújo de Miranda²; 

Marília Gabriela Dias Nery³; 

                               Antônio Victor Azevedo Sena4 

                        Gonçalo Laurentino de Brito Neto5 

Thiago de Sousa Lopes Araújo¹ 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

 

Introdução: O presente trabalho visa relatar a experiência dos estudantes de medicina do 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), curso bacharelado em 

medicina, desde abril de 2021 até o presente momento, sobre a construção de um projeto 

de intervenção que visa informar o público e conscientizar sobre a gravidez na 

adolescência, se revelando de grande importância para a construção de saberes a respeito 

da temática gravidez na adolescência. Metodologia: Os acadêmicos tiveram como 

desafio a aplicação de métodos para desenvolver estratégias eficazes para remediar essa 

problemática por meio de um aplicativo chamado graviteen, em que apresenta relatos, 

métodos contraceptivos, vídeos, documentários, notícias e informações a respeito desse 

tema, e futuramente aperfeiçoando a melhora do aplicativo. Relato: Então, foi decidida 

a criação de um aplicativo, em que o mesmo, seria eficiente para uma melhor ampliação 

de informações, para alcançar um grande público adolescente e melhorar a divulgação de 

acessos e informações. Considerações finais: Com isso, em longo prazo, será possível 

observar uma melhora nos resultados no número de acessos e uma melhor compreensão 

sobre as perspectivas mediante ao uso do aplicativo e sua divulgação para o download, 

relacionados à gravidez na adolescência.  

 

Palavras-chaves: Gravidez. Adolescente. Educação sexual. 
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A INCIDÊNCIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
Ana Vitória Dias de Sousa 1; 

Bruna Caroline Ribeiro Beltrão¹;   

Francisco José de Oliveira Neto1; 

Hugo Feliphy Pereira Rocha1;  

Thereza Beatriz de Avelino1;  

Thiago de Souza Lopes Araújo²;  

Ayane Araujo Rodrigues² 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

 

INTRODUÇÃO: Este relato de experiência busca demonstrar a incidência do Câncer de 

Próstata em homens e os problemas e dificuldades encontrados nos pacientes e na 

população adscrita. O câncer de Próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre 

os homens no Brasil e um dos problemas que mais causa a morte do gênero quando não 

tratado precocemente, sendo considerado preocupante em virtude de sua alta incidência. 

OBJETIVO: O objetivo é expor a experiência na construção de um projeto de 

intervenção sobre a temática, contribuindo com a ampliação de informações através de 

instrumentos, como a linguagem acessível, que aborde as principais informações, de 

forma, concisa, clara, simples e eficiente relacionadas ao câncer de próstata. 

METODOLOGIA: Trata da construção de um arco de Maguerez, realizado na disciplina 

de Integração Ensino-Serviço-comunidade (IESC), feito a partir dos passos deste arco, 

sendo estes a observação da realidade, levantamento de pontos chave, teorização do 

assunto, hipóteses de solução e aplicação na realidade sendo escolhido como tema a 

“incidência do câncer de prostata”, na qual buscou-se relatar o processo de construção 

deste arco, aliado aos novos conhecimentos adquiridos com a pesquisa, com o intuido de 

distribuir estas informações ao maior número de indivíduos possíveis.RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: O ponto de partida da elaboração desse projeto baseou-se no alto 

índice de mortes pela doença no estado do Piauí, e no preconceito em relação a realização 

de exames de prevenção, na qual, posteriormente foram elencados os principais fatores 

determinantes dessa realidade, como idade, alimentação, raça, entre outros, sendo estes 

conhecidamente os primeiros passos do Arco de Maguerez. A partir das informações 

adquiridas nestes passos, foi criado um podcast com os principais assuntos elencados 

durante as hipóteses de solução e dúvidas de indivíduos adscritos das redes sociais de 

cada autor, buscando saber as principais incertezas da população em relação o Câncer de 

Próstata. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A elaboração deste estudo proporcionou o 
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conhecimento acerca dos altos índices e formas de prevenção desta doença bastante 

incidente na população masculina. Além disso, tornou-se perceptível a importância das 

informações repassadas à população através de um instrumento de fácil utilização, o 

podcast, pois é uma ferramenta de explanar o conteúdo de forma mais abrangente.  

Palavras-chave: Câncer de próstata. Doença crônica. Saúde do homem. 
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SAÚDE DA MULHER - CÂNCER DE MAMA 
 

Aziz Duailibe Neto 11; Conceição de Maria Rodrigues Luz 21; Dara Maria 

Pontes Gomes 31 ; Galba Coelho Carmo Filho 41 ; Marcelo Henrique de 

Castro Rêgo 51 ; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

 
1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

Introdução: O reconhecimento da importância da divulgação sobre o Câncer de Mama 

é um tema discutido atualmente, desempenhando um papel fundamental na propagação 

de informações a cerca do tema, como  realização de exames preventivos, autoexame, 

detecção precoce da doença, proporcionando assim maior acesso aos serviços de 

diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade. Pois, quando 

descoberta em estágio inicial, a doença tem 95 % de cura. Metodologia: A escolha do 

tema foi baseado no cenário atual onde a falta de acesso e informação ainda existem, 

dificultando a detecção da doença em estado inicial e diminuindo ainda mais as chances 

de cura. A partir das ações realizas, são prioridades os benefícios dos exames precoces e 

seu impacto social no município de Parnaíba. Dessa forma , o tema foi escolhido e se deu 

inicio a primeira fase do Arco de Maguerez.Relato da Experiência: A temática foi 

investigada e nesse contexto foram discutidos forma de enfrentamento com uso de tecnologias, 

incluindo esforços para haver promoção em saúde, tais como novos métodos de ensino de forma 

clara e objetiva a cerca de promover ainda mais a participação popular e estimular a curiosidade 

a interação. Portanto, o Podcast e cartazes sobre o tema tem papel fundamental na propagação da 

informação para toda a população. Considerações Finais: Espera-se que a ferramenta 

educativa desenvolvida em forma de Podcast e Cartazes possam ser eficazes na 

educação em saúde sobre a importância da detecção e exames precoces do Câncer de 

Mama, fazendo com que diminuam os mitos que a envolvem. Sobretudo, o enfoque 

principal seria no aumento da cobertura da informação para que chegue a toda a 

população e na orientação quanto aos serviços de saúde ofertados na Atenção Básica. 

Descritores: Câncer de Mama. Prevenção. Saúde Pública. Rastreamento. 
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RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE A SAÚDE DO 

ADOLESCENTE: ABORDAGEM SOBRE A SEXUALIDADE, IST´S, 

GRAVIDEZ E PREVENÇÃO. 
 

Eryla Riane Feitosa1; Giovanna Louise Bezerra Lima1; Maria Eduarda 

Serra1; Matheus Sales Rios1; Sara de Castro Eloy1; Thiago de Souza Lopes 

Araújo2; Ayane Araujo Rodrigues2. 

 
1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) ainda são um dos 

problemas de saúde pública mais comuns no mundo devido as consequências 

médicas, sociais e econômicas, resultando em um agravo que está entre os dez 

principais motivos relacionados à procura de atendimento de saúde. A falta de 

conhecimento dos adolescentes sobre a própria sexualidade, em decorrência de tabus 

e preconceitos, acarreta sérios danos à saúde dessa população. É importante ressaltar 

que a forma mais eficaz de prevenção contra IST’s e gravidez é o uso de preservativos. 

Discutir sobre sexualidade permitiu desconstruir tabus, crendices e promover 

mudanças de comportamento dos envolvidos.  Metodologia: Nosso trabalho foi 

desenvolvido via remota devido a pandemia do corona vírus e promovido por duas 

diciplinas: Integração de Ensino Saúde-comunidade II (IESC II), por meio do arco de 

maguerez, e Método de Estudo e Pesquisa II (MEP II), na construção do relato de 

experiência. Nossos dados foram retirados de artigos da plataforma SciELO sobre a 

temática abordada, bem como de sites oficiais do governo brasileiro. Relato da 

Experiência: Optamos por utilizar um cartaz com ênfase nas informações, cores 

vibrantes e frases de efeito descontraídas a fim de atrair a atenção e despertar a 

curiosidade do leitor. Como o público alvo é adolescente ultilizaram-se Qr Codes, 

contendo dois vídeos, para deixar o panfleto mais interativo e para atingir o maior 

número possível de jovens disseminando o conhecimento e alcançando nosso objetivo 

principal: levar informações sobre a prevenção de IST’s e gravidez na adolescência. 

Considerações Finais: Após a análise da literatura e reflexão da realidade 

compreendemos que as vulnerabilidades relacionadas a sexualidade predominam em 

pessoas de baixo âmbito socioêconomico, mas também estão presentes em outras 

cadeias sociais, e principalmente na cultura brasileira. Outrossim, pudemos nos 

colocar no lugar desses adolescentes e entender como é díficil se previnir sem 

orientações adequadas. 
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Descritores: Prevenção e controle. Sexualidade. Adolescente. Gravidez na 

adolescência.  
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INTERVENÇÕES MULTIFACETADAS PARA 

CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DO TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Caio Luís Martins de Campos1 (caioluis_ipu@hotmail.com) 

Beatriz Miranda Martins Coelho¹; 

Caroline Tápia da Silva1; 

Luciana Rachel Vieira de Menezes1; 

Maria Anayara Freires Aguiar1; 

Ayane Araújo Rodrigues²; 

Thiago de Souza Lopes Araújo². 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIAM (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro do Autista (TEA) ou apenas autismo, se 

caracteriza como um distúrbio do neurodesenvolvimento comum e bastante heterogêneo. 

A partir da criação das redes sociais, a conexão entre as pessoas ocorre de diferentes 

maneiras e quase que instantaneamente, quebrando as barreiras geográficas e temporais. 

Por conta das dificuldades que o isolamento social impõe à sociedade, faz-se necessário 

a busca de meios para implementar ações em saúde, sendo escolhidas as plataformas da 

internet. OBJETIVO: Desta forma, este estudo teve como objetivo principal descrever 

um relato de experiência sobre a produção e a divulgação de um projeto com um podcast, 

um jogo online educativo para auxiliar na conscientização da população em geral acerca 

do autismo, divulgados através de ferramentas do aplicativo Instagram® (stories, reels e 

igtv).METODOLOGIA: Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, o qual expõe as atividades práticas relizadas e discutidas durante as 

disciplinas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade II e Métodos de Estudo e Pesquisa 

II, respectivamente, do curso de medicina da  Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e 

da Saúde do Piauí FAHESP/IESVAP, bem como a produção de um projeto de intervenção 

relacionado à conscientização do Transtorno do Espectro Autista, através do 

compartilhamento, na ferramenta de stories do aplicativo Instagram®, de dicas acerca do 

tema, um podcast e um jogo online, elaborados pelos integrantes do grupo. Por conta da 

crise de saúde, relacionada ao vírus Sars-Cov-2 que o planeta vive, tida como a maior do 

século XXI, as reuniões presenciais foram impedidas, sendo realizadas por meio da 

plataforma Zoom®. As discussões ocorreram semanalmente, reunindo os membros do 

grupo e o professor referente a cada disciplina. Dessa forma, deu-se início a elaboração 

do Arco de Maguerez de modo que cada etapa fosse realizada a cada encontro. RELATO 

DA EXPERIÊNCIA: O Instagram® é uma das redes sociais mais utilizada 

mundialmente, para publicação de imagens, vídeos, stories e, mais recentemente, reels. 
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No Brasil, a rede social conta com cerca de 69 milhões de usuários ativos, segundo dados 

do próprio aplicativo, ocupando o terceiro lugar global em número de usuários, perdendo 

apenas para Estados Unidos e Índia. Assim, pelo seu destaque e pela facilidade de acesso, 

essa rede torna-se uma ferramenta útil para disseminação de ações para educação em 

saúde. O grupo utilizou-se dessa relevância para divulgar o projeto de intervenção no 

aplicativo do Instagram®, de modo que a soma da ação de cada integrante resultou num 

alcance de cerca de 3440 usuários, dos quais 1535 (44,6%) responderam as enquetes 

propostas na ferramenta de stories. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização das 

mídias sociais já está consolidada através de estudos como ferramenta no contexto de 

aprendizagem, mas seu uso como disseminadora de informações para a população em 

geral ainda é objeto de estudo recente. Sendo assim, as mídias podem se tornar peças 

impactantes na conscientização e promoção do conhecimento sobre o TEA, contribuindo 

para ações de educação em saúde. 

 

Palavras-chave: Conscientização. Educação em Saúde. Mídias Sociais. Transtorno do 

Espectro Autista. 
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A EDUCAÇÃO COMO DESAFIO DA SUPERAÇÃO DO 

ALCOOLISMO NA VIDA DO HOMEM: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: As propriedades euforizantes do álcool são conhecidas desde a 

antiguidade e quase todas as nações possuem uma bebida alcoólica que é motivo de 

orgulho cultural. O uso excessivo dessa substância tem sido considerado como problema 

de saúde pública, acarretando consequências em todos os setores da vida, e por ser uma 

droga lícita e acessível, acarreta um maior número de pessoas que sofrem da Síndrome 

de Dependência do Álcool. A partir disso, observa-se que o diagnóstico e o tratamento 

precoce do alcoolismo são muito importantes no prognóstico do paciente alcoólatra, 

porém há, mesmo nos tempos modernos, o despreparo com a abordagem da patologia e 

falta de conhecimento da população e dos próprios profissionais de saúde que lidam 

diariamente com o problema. OBJETIVO: Descrever um relato de experiência, baseada 

no Arco de Maguerez, sobre a relevância da abordagem multidisciplinar dos pacientes, 

na atenção básica, em prol do combate ao alcoolismo, além da divulgação de estratégias 

e de planejamentos para a determinação de medidas para prevenção, abordagem e o 

tratamento do alcoolismo. METODOLOGIA: O presente artigo trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, descrevendo os passos da criação de um vídeo, 

de cartazes e formulários, no qual ocorreu veiculação de imagens e de informações em 

saúde sobre os efeitos do álcool na vida do homem. RELATO DA EXPERIÊNCIA: A 

experiência de elaborar vídeo, cartazes e formulários como acadêmicos de medicina foi 

engrandecedora, ao permitir pôr em prática o processo de extensão acadêmica, bem como 

proporcionar à população informações a respeito do alcoolismo, com o objetivo de 

melhorar os programas e ações, na área da saúde, sobre a saúde do homem no Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a abordagem utilizada e evidenciando o alcance do 

público por meio do vídeo e dos cartazes, essa iniciativa impactará positivamente a 

sociedade com resolutividade nas ações de saúde. Além disso, será edificante para os 

próprios acadêmicos, ao possibilitar esse contato com o assunto e coma população e o 

estabelecimento de um vínculo entre os futuros profissionais de saúde e a atenção básica. 
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Assim, reforça-se que as tecnologias podem estar integradas à promoção de saúde, pela 

potencialidade de disseminação de informações e mudança de conduta da sociedade. 

 

Palavras-chave: Alcoolismo. Educação em saúde. Bebidas alcoólicas. 
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OS IMPACTOS POSITIVOS DAS MÍDIAS SOCIAIS EM 

DIVERSOS TRANSTORNOS MENTAIS 
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EIXO 2: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 

INTRODUÇÃO: De acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial da 

Saúde, o Brasil ocupa a primeira posição em prevalência de ansiedade, com mais de 18 

milhões de pessoas sofrendo do problema. Outro problema notável é a depressão. Cerca 

de 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina e a 

segunda maior das Américas. Além disso, a taxa de suicídio no Brasil também é alta, com 

cerca de 12 mil pessoas tirando a própria vida por ano. Para a Organização Mundial 

de Saúde, saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas 

habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva 

e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade. Conflitos familiares, 

maior exposição ao estresse, condições socioeconômicas, são justificadores para a 

persistência de distúrbios mentais e a evolução para suicídio. Outrossim, há o preconceito 

que as pessoas com transtornos e deficiências mentais sofrem, logo, muitos jovens não 

são diagnosticados e consequentemente não são tratados, por vergonha de procurar 

assistência, visto que, as doenças mentais são distorcidas para conotações negativas. 

OBJETIVO: Relatar a experiência das postagens e testes realizados no Instagram: 

“saude.mental.med’’ com o intuito de democratizar o acesso à informação e desmitificar 

algumas ideias referentes ao assunto saúde mental, com o intuito de melhorar as estáticas 

mencionadas, visto que exercem impactos positivos em diversos transtornos mentais, 

como a ansiedade, a depressão, baixa autoestima, entre outros, através do 

desenvolvimento de uma mídia social, o Instagram, voltado para a saúde mental. 

METODOLOGIA: A metodologia adotada baseia-se no Arco de Maguerez que 

envolvem etapas como analisar os indicadores de saúde, citar os descritores, estudar uma 

teorização e abordar uma proposta de intervenção tanto no arco como na prática. Na 
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prática foi criado um Instagram voltado à saúde mental com o intuito de promover fácil 

acesso às informações e desmitificar algumas ideias referentes a esse assunto, com o 

objetivo de melhorar as estatísticas mencionadas nas etapas anteriores. Tal metodologia 

foi baseada em referências como site da Organização Mundial de Saúde e Organização 

Pan Americana de Saúde. RELATO DA EXPERIÊNCIA: O nosso meio de intervir na 

sociedade foi através de uma mídia social, o Instagram. Foi criado uma conta com o nome 

de “saude.mental.med”, e nela foram feitas publicações no feed e nos stories. Através dos 

stories, nós pudemos interagir com os seguidores, e reparamos que muitas pessoas sofrem 

com transtornos e deficiências mentais. Percebemos que dicas simples de autocuidado, 

entre outros tipos de informações, tem um grande impacto positivo na vida delas. Logo, 

o nosso objetivo de auxiliar essas pessoas de forma agradável foi alcançado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pesquisas futuras ajudarão a promover reflexão nos 

profissionais da saúde relacionados a psiquiatria e psicologia, bem como a auxiliar na 

formulação de dispositivos institucionais que induzam uma ligação afetiva favorável dos 

profissionais com os usuários da saúde mental; e provavelmente, tais iniciativas 

apresentarão efeitos positivos no atendimento oferecido aos indivíduos assistidos nesses 

serviços. 

Palavras-chave: Saúde Mental; Mídias Sociais. 
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AS DIFICULDADES NO RASTREIO E DIAGNÓSTICO DO 

CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA ANÁLISE NO SERVIÇO DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-

PIAUÍ 
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EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

 

INTRODUÇÃO: A próstata é uma glândula única, responsável por produzir parte do 

fluido seminal, proteger e nutrir os espermatozoides. A próstata aumenta de tamanho 

lentamente desde o nascimento até a puberdade, em seguida, se expande rapidamente até 

aproximadamente os 30 anos de idade, após esse período, o tamanho normalmente 

permanece estável até os 45 anos, quando podem ocorrer novos aumentos, essas 

alterações de tamanhos devem ser monitoradas, afim de prevenir o Câncer de Próstata. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), tem-se que a estimativa do número de 

casos novos da doença para o triênio entre 2020 e 2022, seja de aproximadamente 

de 65.840 novos casos, o que corrobora para que este câncer seja o mais comum entre os 

homens, e o segundo com maior mortalidade no Brasil. Assim sendo, o presente trabalho 

tem por objetivo analisar as dificuldades encontradas na Atenção Primária a Saúde para 

prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. OBJETIVO: Analisar as dificuldades de 

rastreio e diagnostico encontradas na APS para prevenção câncer de próstata.  

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo com abordagem 

qualitativa, utilizando a técnica de coleta de dados por meio de questionários direcionados 

aos homens através do Google Forms, afim de identificar os fatores que corroboram para 

dificuldade no rastreio e diagnóstico do Câncer de Próstata no município de Parnaíba-PI. 

mailto:larissalvesm2017@gmail.com
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Os critérios de seleção serão indivíduos do sexo masculino, com idade a cima de 50 anos 

ou com histórico familiar de neoplasia prostática, visto que é uma das comorbidades que 

mais afeta a qualidade de vida e aumenta as taxas de morbimortalidade. A partir da busca 

de dados das principais plataformas, como a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), DataSUS, somado a livros didáticos, 

Cadernos de Atenção Básica e Política Nacional de Atenção Integral ao Homem, dados e 

informações atualizadas foram utilizados para fomentação teórica desse trabalho.  

PERSPECTIVAS: Através deste trabalho, espera-se a identificação e compreensão da 

percepção do homem acerca dos seus cuidados com a saúde, especialmente, os fatores 

que influenciam na dificuldade do rastreio e diagnostico do Câncer de próstata. Com isso, 

estratégias de enfretamento serão desenvolvidas em prol de uma assistência integral e 

diagnostico do câncer de próstata.  

 

Palavras-chave/Descritores: Câncer de próstata; Rastreamento; Diagnóstico.  
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ESQUIZOFRENIA: ETIOLOGIA, DO SURGIMENTO À 
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EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico caracterizado por psicose 

crônica ou recorrente, com curso variável, apresentando recorrência em alguns casos. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerado o mais incapacitante 

de todos os transtornos mentais, trazendo prejuízos econômico, profissional, social e 

afetivo. A etiologia da esquizofrenia conforme as investigações atuais se baseiam em uma 

causa multifatorial, envolvendo fatores psicossociais e biológicos. A esquizofrenia não 

contém sinal ou sintoma patognomônico, estes frequentemente se alteram ao decorrer da 

doença. É considerável destacar que as manifestações clínicas são divididas em sintomas 

positivos em que são mais notórios na fase aguda da doença e os sintomas negativos, 

cognitivos e afetivos. Desta forma, o diagnóstico da esquizofrenia é dado por critérios 

baseados na CID-11. Portanto, o paciente deve apresentar pelo menos um dos sinais ou 

sintomas de um grupo de maior hierarquia, ou dois ou mais dos sinais e sintomas de um 

grupo de menor hierarquia, juntamente com disfunção social e/ou ocupacional por pelo 

menos seis meses na ausência de outro diagnóstico. Em virtude dos fatos apresentados, a 

esquizofrenia é o transtorno psiquiátrico que mais necessita de medidas preventivas. A 

farmacoterapia é a base do tratamento, envolvendo os antipsicóticos. Entretanto, a 

terapêutica deve incluir todos os níveis de intervenção, em procedimentos que se 

integrem, abrangendo as psicoterapias que contém medidas psicossociais e reabilitativas, 

que são de fundamental importância estar associadas. OBJETIVO: Apresentar os 

estudos acerca da etiologia da esquizofrenia, desde o surgimento desse termo patológico 

até o conceito contemporâneo. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma 

revisão bibliográfica integrativa, de método indutivo. Este trabalho será de natureza 

aplicada e objetivo descritivo. Esta pesquisa contemplará artigos científicos que foram 

publicados nas seguintes plataformas, como: Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(SCIELO), PubMed, Google Acadêmico, UpToDate e livros e trabalhos científicos de 

forma geral que foram publicados no período de (2014 a 2021). PERSPECTIVAS: A 

escolha da temática se deu devido a complexidade da patologia estudada e o impacto que 

esta causa na vida do indivíduo, bem como um grande sofrimento psíquico para o mesmo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença incapacitante e também é 

caracterizada como um dos transtornos mentais mais graves, que interfere diretamente na 

vida pessoal, laboral e familiar do paciente. tal patologia é referida como uma síndrome, 

mailto:deborahadriane0529@hotmail.com
mailto:myllenaconrado98@gmail.com
mailto:khalina.fontenele@iesvap.edu.br
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devido seus sinais e sintomas serem variados, necessitando de um olhar diferenciado, 

longitudinal e humanizado, auxiliando na evolução e prognóstico do paciente. Com isso 

é notório a importância do estudo para o meio acadêmico, a fim de expandir o olhar sobre 

a temática, favorecendo o interesse de bases cientificas a explorarem sobre a 

esquizofrenia.  

 

Palavras-chave: esquizofrenia; etiologia; psicopatologia. 
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ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS E ENXAQUECA 
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² Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO TEMÁTICO: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A enxaqueca, ou migrânea, é caracterizada como uma dor de cabeça 

intensa, pulsante e de origem vasomotora. É um dos tipos de cefaleia primária, tendo 

causas multifatoriais, que pode se tornar uma condição crônica, e que vai influenciar 

significativamente na qualidade de vida de aproximadamente 15% da população mundial. 

Esta condição é um distúrbio neurológico episódico comum com fisiopatologia complexa 

que se manifesta como ataques recorrentes de dor de cabeça tipicamente latejante e 

unilateral, muitas vezes severa com certas características associadas, como náusea, 

fonofobia e fotofobia. Dado que a enxaqueca crônica é uma doença debilitante e as taxas 

de resposta ao tratamento são bastante baixas, a identificação e o tratamento ou a 

eliminação dos fatores de risco é de grande importância. Os antidepressivos são uma 

opção importante para o tratamento preventivo da enxaqueca, em especial os tricíclicos. 

Qualificados como medicamentos off label para a enxaqueca, sua eficácia ainda vem 

sendo bastante discutida em pesquisas, mas apresentam muitos resultados promissores. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo analisar artigos de pesquisas e 

revisões de bibliografias voltados aos efeitos de antidepressivos tricíclicos sobre a 

enxaqueca. Os objetivos desta produção científica também passam por fundamentos dos 

antidepressivos tricíclicos, epidemiologia da enxaqueca, fisiopatologia deste distúrbio, 

bem como os atuais métodos de diagnósticos e de tratamentos. METODOLOGIA: A 

pesquisa de artigos para a presente revisão bibliográfica será efetuada entre os meses 

março de junho de 2021. Serão selecionados os artigos mais recentes, dos últimos 10 

anos, que trazem perspectivas mais renomadas sobre as relações importante existente 

entre antidepressivos e enxaqueca. A bibliografia que será utilizada na presente produção 

científica baseia-se em artigos de pesquisas e de revisão sistemática de literatura, que 

serão procurados com recurso nas bases de dados eletrônicos, nomeadamente Lilacs, 

PubMed, Scielo, Medline, PsycINFO. Será também consultada literatura de âmbito 

acadêmico e Googlescholar. Essas estratégias se basearão no conhecimento fundamental 

sobre fisiopatologia da enxaqueca, também seus fatores de risco, e os efeitos dos 

antidepressivos tricíclicos no organismo sem e com essa patologia, em busca de encontrar 

a interligação positiva entre ambos. Serão excluídos materiais sobre cefaleias não 

tensionais ou não enxaquecosas, pois não se enquadram no embasamento inicial dos 

nossos objetivos. Também, tratamentos que não envolvam os antidepressivos tricíclicos, 
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pois se relacionariam com outra fisiologia farmacológica na interação com a enxaqueca. 

RESULTADOS ESPERADOS: Expor os fatos sobre a enxaqueca ser uma condição de 

difícil tratamento, salientando a importância da sua prevenção como uma das melhores 

medidas no combate dessa condição patológica. E, para isto, demonstrar que os 

antidepressivos tricíclicos são de fundamental importância no enfrentamento dessa 

doença debilitante, o que poderá fazer com que ocorra uma grande melhora nas condições 

de vida dos acometidos e uma diminuição do surgimento de novos casos. 

 

Palavras-chave/Descritores: Transtornos de Enxaqueca; Antidepressivos Tricíclicos; 

Depressão. 
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MEDICINA PREVENTIVA:  RETROSPECTIVA HISTÓRICA AO 

PANORAMA ATUAL 
ANDRÉ FERNANDO FONSECA DIAS1 

LUCAS CURY-RAD BARBOSA1 

JOÃO PEDRO ALENCAR REBELO VERAS1 

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

 

INTRODUÇÃO: A medicina preventiva é considerada uma área fundamental do 

Sistema Único de Saúde-SUS, dada a sua capacidade de abrangência nos programas 

nacionais, na alta complexidade das suas ações e baixa densidade tecnológica, oferecendo 

assim, a possibilidade de cuidado continuado, desenvolvimento da autonomia do paciente 

e diminuir a gravidade da maioria das doenças de indivíduos em estabelecimentos de 

saúde, reduzindo o risco de agravamento e lotação do sistema hospitalar através de 

medidas preventivas consideradas simples, de fácil aplicabilidade e boa resolutividade. 

OBJETIVO: Analisar as evidências cientificas a respeito importância da medicina 

preventiva na sociedade, desde o início do SUS ao presente contexto pandêmico. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados 

LILACS e SCIELO, para produzir uma revisão de literatura acerca dos trabalhos 

científicos que relataram a evolução do SUS no que diz respeito às medidas e práticas da 

medicina preventiva, desde a criação do SUS ao presente contexto atual da pandemia do 

COVID-19.  RESULTADOS ESPERADOS: Em um mundo de desigualdade social, 

econômica, política e tecnológica, o acesso, o uso, a apropriação e a produção de 

informação são também muito desiguais, muito assimétricas. Sendo assim, o SUS, 

apropriou-se das estratégias utilizadas na TELEMEDICINA, para aprimorar e 

democratizar informações, orientações e reestabelecer os princípios e práticas da 

medicina preventiva de forma rápida e eficaz durante a pandemia do COVID-19, 

configurando, assim, essa área da medicina como uma das mais importantes dentro do 

contexto atual. 

Palavras-chave/Descritores: medicina preventiva; SUS; COVID-19. 
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA CONDUTA ALÉM DA DOR E 

SUAS REPERCUSSÕES NA ATUALIDADE 
 

Lisa Maria Ferreira Moreira 1; (lisinha.sal@hotmail.com) 

Nayra de Holanda Martins ¹; 

Ayane Araújo Rodrigues ²; 

Gabrielle Agostinho Rolim Marques² .... 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO:A violência obstétrica é compreendida como qualquer ato de 

violência praticada por profissionais da saúde, contra as mulheres, durante o pré-natal, 

parto e/ou puerpério, que inflijam a elas sofrimento físico, psíquico e/ou social. As 

ocorrências de casos de violência obstétrica se caracterizam desde comentários 

ofensivos até apropriação indevida do corpo e dos processos reprodutivos da mulher 

nas situações acima descritas. OBJETIVO: Nesse sentido, este estudo tem como 

finalidade ser fonte de conhecimento e informação a respeito da violência obstétrica 

no cenário contemporâneo de atenção ao parto no Brasil. METODOLOGIA: 

Portanto, este trabalho é um estudo de campo, com o intuito de explorar a temática da 

violência obstétrica a partir da sua história, conceituando o termo, abordando suas 

classificações, e, apresentando os fatores sociais e históricos que firmam as condutas 

violentas contra as mulheres gestantes, parturientes e puérperas. PERSPECTIVAS: 

Desse modo, objetiva-se a aquisição de relatos de casos de gestantes, parturientes e 

puérperas sobre a violência obstétrica, os quais servirão como exemplo e alerta sobre 

essa prática para toda comunidade, bem como, a produção de trabalhos científicos e 

publicação de artigos a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

 

Palavras-chave/Descritores: Gravidez. Parto. Puerpério. Violência Obstétrica. 
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COVID-19 E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE MENTAL DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  
AMANDA BEATRIZ PERES TAVARES1 

LETÍCIA BARBOSA SOARES COUTINHO1 

LOUISE RIBEIRO TEIXEIRA1 

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

2.  

INTRODUÇÃO: No ano de 2019, houve mutação do vírus da Família Coronaviridae 

dando origem a um novo vírus SARS-COV-2. A doença COVID-19 é caracterizada por 

problemas respiratórios podendo levar a morte em caso mais graves. Este vírus, apresenta 

morfologia e coroa, com projeções em formato de espículas, compostas por trímeros da 

proteína S, acredita-se que a doença utiliza receptor e conversão da angiotensina 2 que 

propicia a entrada nas células do corpo, em razão disso, apresenta capacidade de 

desenvolver sintomas respiratórios cardiovasculares, digestório e neurológicos, isso 

ocorre devido a fácil transmissão e acometimento de grande parte da população levando 

a organização mundial de saúde declarar  emergência de saúde pública e isolamento social 

para controle da disseminação do vírus, diante disso, essa restrição de movimento e 

atividades do dia a dia associado com o medo de contrair a doença acarretou em diversos 

problemas mentais na população como: ansiedade, depressão, estresse pós traumático, 

excitação psicomotora ataques de pânico, sintomas psicóticos, delírio e suicídio. Sendo 

assim, em um estudo transversal realizado na China em 2020 ficou evidente que 53,8% 

dos entrevistados apresentaram quadros psicológicos de moderado a grave de sintomas 

depressivos, ansiedade e estresse, já em outra pesquisa realizada na Arábia Saudita 

demonstrou índice de 19,8% e 22,0% de sintomas moderados a graves de ansiedade e 

depressão, tornando notório o impacto da pandemia do COVID-19 na saúde mental dos 

profissionais de saúde.METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão sistemática 

da literatura, que utiliza o acrônimo PICo e a questão norteadora “Quais as consequências 

que a pandemia de COVID-19 trouxe para a saúde mental dos profissionais saúde?”. Foi 

realizada uma pesquisa nas bases de dados PUBMED, MEDLINE e ScienceDirect com 

os descritores ((“coronavirusinfection” OR “coronavirus” OR “2019-nCoV” OR 

“2019 novelcoronavirusdisease” OR “COVID-19” OR “SARS-CoV-
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2”) AND (Mental health) AND (“Health professionals” OR “Health Personnel”)). Após 

a seleção primária dos artigos com base nos descritores, foi realizado uma segunda 

seleção, baseada nos critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS ESPERADOS: 

Analisar e revisar sistematicamente as literaturas, a fim de proporcionar uma visão mais 

aprofundada dos problemas psicológicos nos profissionais de saúde ocasionados em razão 

da pandemia de COVID-19, com intenção de avaliar a prevalência e intensidade das 

alterações mentais, além dos estressores e desencadeadores. Pois, com esses dados, torna-

se-á mais fácil desenvolver alternativas de prevenção.  

Palavras-chave/Descritores: COVID-19; mental health; health professionals.   
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ARRITIMIAS SUPRAVENTRICULARES: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
ALUÍSIO FERRAZ ARCOVERDE FILHO1; (af.arcoverdefilho2@gmail.com) 

DAVID BRENO SILVA SOUSA¹; 

MARCOS AURÉLIO LIMA BARROS JUNIOR1;
 

JOYCE PINHO BEZERRA²  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A arritmia cardíaca é uma forma de irregularidade nos ritmos cardíacos 

e/ou perturbações na ativação ou batimento normal do miocárdio, em alguns casos, resulta 

em doenças cardíacas, o que representa sérias ameaças à vida humana. Durante a 

manifestação da doença, o paciente pode sentir como sintomatologia palpitações no 

coração, que podem durar segundos ou até́ mesmo semanas; hipotensão, fadiga, dispneia, 

astenia, sincope, náuseas e vertigem. Os sintomas são primordiais para auxiliar no 

diagnóstico da doença, e no direcionamento para os exames específicos. OBJETIVO: 

Discorrer sobre classificação, diagnóstico e tratamento das arritmias supraventriculares 

com uma visão atual e contextualizada. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se 

de uma revisão descritiva da literatura e tem por finalidade expor os estudos publicados 

nos últimos dez anos, visando discutir os artigos de revistas científicas desse recorte de 

tempo a temática das arritmias supraventriculares e os danos que podem ocasionar na 

saúde. O trabalho terá como base a pesquisa de artigos disponíveis no banco de dados 

Scielo (Scientific Electronic Library Online) e PubMed. RESULTADOS 

ESPERADOS: De acordo com a prévia análise realizada através da revisão de literaturas 

foi possível observar a necessidade de estudos epidemiológicos referentes as arritmias 

cardíacas na América do Sul, especificamente no Brasil. Tendo em vista que patologias 

cardíacas tem sido a primeira causa de morte no mundo, e as arritmias estão diretamente 

associadas ao aumento dos riscos de complicações cardíacas e morte súbita, sendo de 

fundamental importância o estudo epidemiológico das arritmias no Brasil. 

Palavras-chave/Descritores: arritmias, cardiologia, eletrocardiograma. 
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EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA EM PACIENTES COM 

EPILEPSIA – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Charles Ponte de Sousa Filho¹; 

Gabriel Cristians Santos Barbosa²; 

Juarez Lobo Bessa³ (orientador). 

 

¹Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 ²Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

³Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

Epilepsia é definida com um distúrbio cerebral caracterizado pela predisposição 

persistente do cérebro para gerar crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas e sociais desta condição. Esse termo não se refere a uma doença, 

mas a síndromes distintas do ponto de vista etiológico, fisiopatológico e sintomatológico. 

Diante disso, existe muitas dúvidas sobre a prática de atividades físicas por pacientes com 

epilepsia. Nesse contexto, esta pesquisa teve como proposito buscar na literatura aspectos 

científicos sobre esse tema, a fim de reunir os principais estudos através de uma revisão 

bibliográfica. Portanto, a atividade física pode ser usada de forma benéfica no tratamento 

da epilepsia, mas sempre de forma orientada e mediada por profissionais. Ela atua na 

melhora da qualidade vida, aumentando o bem-estar. Por outro lado, alguns esportes 

causam um aumento do estresse físico e mental, sendo o fator precipitante para o 

desencadeamento de uma nova crise. Conclui-se que o exercício físico acompanhado por 

um profissional não é um indutor de crises e pode melhorar aspectos gerais de saúde e 

qualidade de vida dessas pessoas.  

 

Palavras-chave/Descritores: Atividade física; Crise Epiléptica; Distúrbio Neurológico; 

Epilepsia. 
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 

 INSTRUMENTOS DE ESTUDO PARA O DIAGNÓSTICO 

 

Ana de Assis Silva Fialho1; 

Ana Letícia Cavalcante de Vasconcelos1; 

Raimundo Vitor Benigno de Sousa1; 

Khalina Assunção Bezerra Fontenele². 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas 

por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na 

linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o 

indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Calcula-se que, uma em cada 160 crianças em 

todo o mundo possui o TEA e em reflexão acerca da alta variabilidade de sintomas que 

caracteriza o seu funcionamento cognitivo, faz-se importante um diagnóstico clínico 

inequívoco, visando os benefícios do tratamento precoce para o desenvolvimento 

neurocognitivo desses pacientes. Portanto, os objetivos do presente trabalho são conhecer 

o TEA e suas características clínicas, elencar os seus instrumentos diagnósticos (escalas) 

no rastreamento da seguinte condição e como se aplicam, e analisar a aplicação dessas 

escalas em amplitude social no diagnóstico precoce. O presente trabalho trata-se de um 

estudo de natureza exploratória que será realizado através de pesquisa de revisão 

bibliográfica integrativa, de abordagem qualitativa por método indutivo. Neste trabalho 

apresentamos o conceito do Transtorno do Espectro Autista e alguns dos seus sinais e 

sintomas de acordo com o DSM-V. Além de repassar informações sobre o TEA e suas 

particularidades comportamentais, o trabalho também foi desenvolvido com o objetivo 

de facilitar o reconhecimento ou até mesmo o diagnóstico de portadores do TEA, pela 

sociedade. Pois, nele foram abordados de forma explicativa os principais métodos usados 

para o diagnostico e analise de pessoas com TEA. Desse modo o trabalho contribui 

socialmente com reconhecimento, e consequentemente com o tratamento de portadores 

do TEA, alem disso, com o maior reconhecimento das necessidades dos portadores, há 

uma diminuição do estigma social para com eles, facilitando sua inclusão social.   

Palavras-chave/Descritores: Diagnóstico; Escalas; Autismo. 
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OS ASPECTOS BENÉFICOS DO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

ENVOLVENDO O EIXO INTESTINO-CÉREBRO 
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Mizael Cardoso Marques2; mizaelmarques159@gmail.com. 

Paulo Victor de Sousa Jordão3; paulojordaopj@hotmail.com. 

 

Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP Gabrielle 

Agostinho Rolim Marques; gabrielle.marques@iesvap.edu.br. 

 

 

INTRODUÇÃO: A microbiota intestinal desempenha uma variedade de 

funções no organismo e a participação da comunicação bidirecional do eixo 

intestinal-cérebro é particularmente relevante. As alterações na comunicação 

ao longo do eixo intestino-cérebro, devido à disbiose, mostram ser 

importantes na correlação com patologias mentais, como a depressão. A 

fisiopatologia da depressão envolve o desequilíbrio de neurotransmissores, 

entre  eles a serotonina, e por isso, o triptofano vem sendo tomado como 

suplemento dietético, haja vista que o triptofano é o percurssor dietetico da 

serotonina e pode ser eficaz contra a depressão e completar a ação dos 

antidepressivos tradicionais. OBJETIVO: Avaliar os aspectos benéficos do 

tratamento da depressão envolvendo o eixo intestino-cérebro. 

METODOLOGIA: Este trabalho propõe o método de revisão integrativa da 

literatura. O estudo será desenvolvido com base em artigos científicos, 

realizando-se   buscas em publicações indexadas nas seguintes bases de dados: 

Scielo, LILACS e MEDLINE, revistas eletrônicas e em livros, utilizando os 

seguintes descritores: “Microbioma Gastrointestinal”, “Depressão”, 

“Triptofano”. Serão incluídos artigos disponíveis gratuitos online na íntegra, 

escritos em português e inglês, com dimensão temporal entre 2011 e 2021. 

E como critérios de exclusão: artigos sem resumo ou aqueles que se 

apresentem incompletos na base de dados. A análise dos dados se dará a partir 

da modalidade de análise de conteúdo dando relevância a análise temática. 

PERSPECTIVAS: Com essa pesquisa será possível desenvolver respostas 

para tratamentos alternativos de patologias como a depressão, 

proporcionando melhor qualidade de vida. 

 
Palavras-chave/Descritores: Microbioma Gastrointestinal; Depressão; 

Triptofano.
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PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ASSOCIADAS A 

SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA 

(SIM-P): UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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Brenda Dias Araujo1;  
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2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

INTRODUÇÃO: No final de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado o surgimento 

de um novo coronavírus, denominado coronavírus de síndrome respiratória aguda grave 

2 (SARS-CoV-2; do inglês severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus 2), 

causador da doença infectocontagiosa, COVID-19. Desse modo, por se tratar de uma 

infecção respiratória aguda, o SARS-CoV-2 se dissemina principalmente por gotículas, 

secreções respiratórias e contato direto com o paciente infectado. As caraterísticas 

clínicas dos pacientes com COVID-19 são bastante variáveis, podendo se apresentar de 

forma leve, grave e até mesmo fatal. Além disso, vários pacientes infectados não 

apresentam sintomatologia durante todo o período de infecção. Em 7 de abril de 2020, 

nos Estados Unidos, obteve-se o primeiro caso de Doença de Kawasaki associado a 

COVID-19, em uma criança de apenas 6 meses. Desde então, outros relatos de casos e 

séries de casos foram publicados em outros países, de uma Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica, na qual partilha características laboratoriais e clínicas com a Doença de 

Kawasaki, síndrome de ativação de macrofágica, síndrome do choque tóxico 

estafilocócico ou estreptocócico e sepse bacteriana. Ademais, essa síndrome demonstra 

diferenças significativas, tendo como exemplo, maiores taxas de envolvimento cardíaco 

e acometimento preferencial em crianças maiores de 5 anos. Essa condição clínica que 

ocorre em crianças após a infecção por COVID-19 foi denomina de Síndrome 

Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), definida por uma resposta inflamatória 

do organismo que atinge diversos sistemas. As manifestações clínicas apresentadas em 

pacientes com SIM-P são vastas e sua sintomatologia mais frequente inclui a febre alta e 

persistente, além de manifestações gastrointestinais, como dor abdominal intensa, vômito 

e diarreia. O médico deve atentar-se para o diagnóstico da SIM-P em crianças ou 

adolescentes que manifestarem febre persistente, alterações de provas de atividade 

inflamatória com acometimento de um ou mais órgãos (neurológico, cardíaco, 

respiratório, gastrointestinal ou renal), após excluir possíveis causas infecciosas que 

possam justificar as manifestações clínicas. Não é obrigatória a confirmação diagnóstica 

da infecção pelo SARS-CoV-2, podendo, portanto, ter apenas história de exposição ao 

vírus. Ainda, não existe um protocolo padrão para o tratamento da SIM-P. Assim, nas 

diversas partes do mundo, os serviços de saúde têm tido condutas semelhantes, apesar de 

não serem sempre iguais, embasadas no quadro clínico apresentado por cada paciente e 

mailto:anamariacardoso05@gmail.com
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na sua gravidade. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática da literatura acerca da 

associação entre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica e as suas principais 

manifestações clínicas. METODOLOGIA: Consiste em uma revisão sistemática, de 

caráter qualitativo e descritivo. Na qual, serão incluídos artigos que contenham dados 

primários e relatos de casos realizados no Brasil, com crianças de 0 a 12 anos, que 

abordaram o tema Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, publicados em 

periódicos nacionais e internacionais no período de janeiro de 2020 a janeiro 2022, em 

língua portuguesa, espanhola e inglesa, indexados em uma das bases de dados citadas 

anteriormente. PERSPECTIVAS: Colaborar na abordagem médica e no conhecimento 

científico a respeito da SIM-P, auxiliando na otimização do seu diagnóstico e tratamento, 

uma vez que, os dados sobre a temática ainda são escassos. 

Palavras-chave/Descritores: Infecções por coronavírus; Inflamação; Pediatria; 

Síndrome de Linfonodos Mucocutâneos. 
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PROJETO DE PESQUISA (TCC1) 

 

Introdução: As leishmanioses é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada 

por protozoários parasitas do gênero Leishmania, que acompanha a humanidade desde a 

antiguidade e que tem apresentado um aumento importante no número de casos, e na sua 

extensão geográfica, tanto nacionalmente quanto a nível mundial. Também é considerada 

majoritariamente uma doença tropical, sendo mais comum em países de clima quente e 

úmido. seus tipos e classificação são, Leishmaniose tegumentar Americana (Leishmania 

(L) amazonenses), Leishmaniose Tegumentar do Velho Mundo e Leishmaniose visceral 

Americana. As denominações “V e L” são subgêneros em que Viannia (V) e Leishmania 

(L). Esta doença afeta grande parte das classes mais baixas e está associada à desnutrição, 

deslocamento de população, condições precárias de habitação, saneamento precário, 

déficit no sistema imunológico, falta de recursos financeiros. Ligado também a mudanças 

ambientais, como o desmatamento, construção de barragens, sistemas de irrigação e 

urbanização. A transmissão da leishmaniose está associada a um hospedeiro 

intermediário, considerados como reservatório etiológico, que está infectado pelo 

parasita, podendo ou não apresentar manifestações nos animais. Sendo eles silvestres, 

como por exemplo, roedores, marsupiais, xenartros e canídeos. Os hospedeiros 

definitivos que são por sua vez considerados os vetores dessa doença, sendo disseminado 

entre mamíferos (hospedeiros intermediários e seres humanos). Objetivo: De maneira 

geral, o objetivo consiste em isolar o alcalóide epiisopiloturina a partir da biomassa 

proveniente das folhas de P. microphyllus, e estudar suas atividades contra parasitas do 

gênero Leishmania. Podendo assim observar se o citado alcalóide possui atividade in vitro 

contra parasitas da Leishmania.  Metodologia: Isolamento da EPI A EPI é isolada do 

resíduo industrial da indústria farmoquímica Vegeflora no Núcleo de Pesquisa em 

Biodiversidade e Biotecnologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

UFDPAR, utilizando cromatografia líquida de alta eficiência. Parasitas  Parasitas da 

espécie Leishmania amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) serão mantidos in vitro na sua 
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forma promastigota em meio Schneider para insetos, suplementado á 10% de soro fetal 

bovino (SFB), 100 U/mL de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina, pH 7, a 1 ºC em 

incubadora Biochemical Oxigen Demand (BOD) e repicadas semanalmente, não 

ultrapassando vinte repiques. Atividade antileishmania da EPI sobre formas 

promastigotas  Formas promastigotas em fase logarítmica de crescimento foram 

cultivadas em placas de 96 poços, contendo 100 µL de meio Schneider suplementado, em 

duplicata, contendo uma concentração de EPI (50 μM), ou fármacos de referência 

antimoniato de meglumina (200 a 40000 μM) e anfotericina B (0,031 a 2 μM). Análise 

Estatística As diferentes concentrações médias sobre formas promastigotas (CI50), 

amastigota (CE50) e macrófagos (CC50) serão calculadas por regressão não linear. Para 

comparações entre grupos serão realizadas as análises de variância ANOVA seguida pelo 

teste de Tukey através de um programa estatístico, tomando-se o valor de p < 0,05 como 

nível máximo de significância estatística. Perspectivas:  Frente aos resultados se espera 

que a EPI, apresenta uma atividade antileishmania contra uma  das cepas testadas a L. 

amazonensis. Conseguindo inibir o crescimento das formas promastigotas do parasita em 

concentrações de 50 uM.  

 

Palavras-chave:   Leishmania. Isolamento & purificação. Equivalência in vitro. 
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ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS E RADIOLÓGICAS À INFECÇÃO POR 

COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

 

Ana Gabrielle Izidio de Sousa Ribeiro¹; (anagabrielleizidio@gmail.com) 

Ana Ellen de Almeida Guerra¹; 

Gabrielle Agostinho Rolim Marques²; 

Nayze Lucena Sangreman Aldeman²; 

 

¹ Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

² Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

INTRODUÇÃO: Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, surgiu uma 

doença  causada  pelo  vírus SARS-COV-2 (“Severe Acute Respiratory Syndrome 

CoronaVirus 2”), denominado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

COVID-19, e declarado estado de pandemia do novo coronavírus. O SARS-COV-2 é 

transmitido de pessoa para pessoa por gotículas respiratórias, podendo os portadores 

serem assintomáticos ou sintomático, apresentando sintomas semelhantes a uma 

síndrome gripal, bem como febre, anosmia, ageusia e evoluir para um quadro de dispneia, 

taquipneia, sinais de esforço respiratório, hipotensão, cianose, dor torácica, 

descompensação das comodidades e manifestar lesões cutâneas. Ademais, estudos 

revelam como fatores de risco pessoas com mais de 60 anos e/ou que possuem 

comodidades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, doença renal e gestantes no 2º e 3º 

trimestre. Com a infecção, o SARS-CoV-2 penetra a superfície das células epiteliais 

alveolares no pulmão, através da via receptor da enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA-2), replicando-se e provocando acúmulo de fluidos e detritos, decorrente de uma 

resposta inflamatória imunológica intensa por células de defesa, podendo ocasionar 

lesões sistêmicas, alterando a permeabilidade vascular e provocando hipercoagulação e 

isquemia. Outrossim, a macroscopia pulmonar apresenta pleurisia, pericardite, 

consolidação pulmonar, edema pulmonar, descamação evidente de pneumócitos, 

formação da membrana hialina e, microscopicamente, dano alveolar difuso bilateral com 

exsudato de fibromixoide celular. Para o diagnóstico, realiza-se o RT-PCR (Reverse 

transcription polymerase chain reaction) e o teste de detecção de ácido nucléico viral, 

considerados testes padrão ouro, além de exames de imagem onde, na  Radiografia de 

tórax (RX), detecta-se opacidades e baixa densidade com predomínio basal periférico, na 

Ultrassonografia (US) são encontrados achados de padrão de linha B não homogêneo 

múltiplo, na Tomografia Computadorizada (TC) achados de opacidades em vidro fosco, 

pavimentação em mosaico, consolidações, opacidades reticulares, linhas subpleurais, 

sinal do halo invertido e espessamento pleural e por fim, a Ressonância Magnética (RM) 

segue os achados da TC e RX, com áreas de hipersinal nas sequências T1 e T2. Portanto, 

nota-se a importância dos cuidados preventivos, para o controle e abrandamento da 

transmissão do COVID-19. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo realizar uma 

revisão integrativa da literatura acerca das manifestações patológicas e radiológicas 

pulmonares e vasculares a fim de proporcionar maior conhecimento a respeito do novo 

mailto:anagabrielleizidio@gmail.com
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coronavírus. METODOLOGIA: Será realizada um estudo descritivo do tipo revisão de 

literatura integrativa, utilizando as bases de dados SCIELO, Google Acadêmico, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed para a busca de artigos, empregadas as 

palavras chaves: "coronavírus", “patologia”, “radiologia” e “pandemia”, retiradas do 

DECS, combinados com o operador booleano “and”. Em uma busca preliminar, foram 

encontrados um total de 1433 artigos, desses foram incluídos aqueles documentos 

publicados no período de 2019 até a atualidade, tanto no idioma português como no 

Inglês, totalizando 11 artigos e excluídos aqueles que tinham pouca relação com o tema 

proposto pelo trabalho. PERSPECTIVAS: Contribuir no conhecimento de acadêmico e 

profissionais da saúde a respeito das características patológicas e radiológicas da covid-

19, bem como alertar sobre a importância dos cuidados preventivos para o controle e 

abrandamento da transmissão do SARS-Cov-2. 

 

Palavras-chave/Descritores: Coronavírus; patologia; radiologia; pandemia.  
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PLANTAS MEDICINAIS VOLTADAS PARA O TRATAMENTO DA 

ANSIEDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Allison Vieira Cavalcante¹; (allison_vieira_cavalcante@hotmail.com) 

Danilo Lima Medeiros1; 

Lucas Soares Guimarães1; 

Khalina Assunção Bezerra Fontenele²; 

José Lopes Pereira Júnior2. 

1Discentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2Docentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A ansiedade representa um importante problema de saúde pública 

mundial, sendo considerada ainda o mal do século. Esta é definida pela ocorrência de um 

sentimento desagradável de medo, inquietação, marcado por tensão ou desconforto 

decorrente da sensação de perigo de algo desconhecido ou estranho. Diante disso, existem 

várias formas de tratamento, entre eles, o uso de plantas medicinais onde demonstrou 

efeitos promissores como ansiolíticos. A exemplo disso, as espécies Piper methysticum e 

Valeriana officinalis L são apontadas como importantes fontes de compostos eficazes no 

tratamento de distúrbios psíquicos, como a depressão e a ansiedade. OBJETIVO: Esse 

estudo será realizado com o objetivo de promover uma revisão sistêmica acerca dos 

efeitos das plantas medicinais Kava kava, Camomila, Cannabis ativa e Valeriana, em 

pacientes com ansiedade. METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL). O levantamento bibliográfico será realizado nas bases de dado da 

Literatura Científica LILACS, MEDLINE e SCIELO. Serão incluídos na pesquisa artigos 

língua portuguesa, espanhola e inglesa compreendidos entre os anos de janeiro de 2014 a 

janeiro de 2020. Além disso, a coleta de dados iniciará entre os meses de agosto a 

setembro de 2021. PERSPECTIVAS: Dessa forma, os resultados esperados têm-se a 

partir de uma revisão de literatura acerca dos efeitos supracitadas nessas espécies em 

pacientes com ansiedade. Logo, encara-se que a partir de uma análise de publicações 

cientificas sobre o tema, será possível entender melhor estas espécies de plantas 

medicinais e como as mesmas podem colaborar no tratamento da ansiedade. 

Palavras-chave/Descritores: Terapias Complementares; Ansiedade; Plantas 

Medicinais. 
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FATORES IMUNOLÓGICOS ASSOCIADOS A TRANSTORNOS 

PSIQUIÁTRICOS: O PAPEL DAS CITOCINAS NA GÊNESE DA DEPRESSÃO 

E PSICOSE 

 
João Víctor das Chagas Evaristo1 (joaojnmr@gmail.com); 

Emanuella Maria Nascimento de Moura1; 

João Marcelo Soares Ribeiro1; 

Juarez Lobo Bessa2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: As síndromes psiquiátricas apresentam alta prevalência e têm origem 

relacionada intrinsicamente ao desequilíbrio de vias imunoinflamatórias que 

comprometem a fisiologia do sistema nervoso central. Assim, diversas evidências 

sugerem que alterações na micróglia e nas células de defesa são responsáveis por 

desregular a homeostase encefálica, repercutindo na patogênese de desordens 

psiquiátricas, em especial a psicose e o transtorno depressivo. 

OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo revisar sistematicamente pesquisas 

acerca da participação do sistema imunológico na gênese da depressão e psicose, 

discernindo as principais citocinas envolvidas nos processos neuroinflamatórios. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática, desenvolvida a 

partir de análise qualitativa criteriosa da literatura disponível em fontes como Lancet, 

Lilacs, PubMed, Scielo e ScienceDirect. Utilizou-se como critérios de inclusão estudos 

realizados em humanos ou animais, publicados nos idiomas português, espanhol e inglês. 

Foram excluídos estudos duplicados, sem relação com o tema e aqueles escritos em 

línguas que diferem do português, do espanhol e do inglês. 

PERSPECTIVAS: A partir da análise literária, constatou-se que alterações na micróglia 

cerebral e nas vias de neurotransmissão encefálica, causadas por processos 

neuroinflamatórios, atuam no desenvolvimento dos transtornos depressivos e psicóticos. 

Assim, espera-se mensurar a influência da desregulação dos níveis de citocinas no sistema 

nervoso central, bem como suas repercussões neuropsíquicas na gênese da psicose e 

depressão, como forma de lançar perspectivas sobre a psiconeuroimunolgia e contribuir 

para a descoberta de novas hipóteses sobre o surgimento destes transtornos, permitindo, 

assim, a formulação de melhores abordagens e tratamentos destas síndromes. 

 

Palavras-chave: Citocinas; Depressão; Síndromes psiquiátricas; Sistema imunológico; 

Psicose. 
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AVALIAÇÃO ANTI-LEISHMANIA DO ALCALÓIDE 

EPIISOPILOTURINA COMPLEXADO COM COBRE (EPICu) 
Edvan Basílio de Sales Júnior¹; 

Francisco de Freitas Galvão Neto¹; 

Francisco Mickael dos Santos Araújo¹; 

Leiz Maria Costa Verás². 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

INTRODUÇÃO: As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande 

problema de saúde pública, causada por parasitas do gênero Leishmania e subgêneros 

Leishmania viannia. Com relação ao seu agente etiológico, a Leishmania é um 

protozoário pertencente à família Trypanosomatidae parasito intracelular obrigatório das 

células do sistema fagocítico mononuclear. Em relação aos seus vetores, torna-se de suma 

importância o esclarecimento acerca dos insetos relacionados com a proliferação dessa 

patologia. Sendo assim, as principais espécies envolvidas na transmissão são: Leishmania 

amazonenses, L. (Viannia) braziliensis, L. (Viannia) guyanensis, L. (Viannia) lainsoni, 

L. (Viannia) naiffi, L. (Viannia) shawi. Em relação aos aspectos epidemiológicos, 

apresenta-se como um importante problema de saúde pública em diversos países do 

mundo com expansão e aumento global da sua letalidade. No Brasil, as patologias que 

mais chamam atenção é a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e a Leishmaniose 

visceral. Em relação ao Estado do Piauí, observa-se no período de 2007 a 2019, foram 

notificados cerca de 1.215 casos da Leishmania Tegumentar Americana e 2.797 casos de 

Leishmaniose visceral (LV), sendo que cerca de 144 casos foram notificados no 

município de Parnaíba. OBJETIVO: O desenvolvimento desta pesquisa tem como 

objetivo realizar uma avaliação anti-leishmania do alcalóide epiisopiloturina complexado 

com cobre (EPICu) para possível tratamento da Leishmaniose. METODOLOGIA: Foi 

realizado um isolamento da EPI do resíduo industrial da indústria farmoquímica 

Vegeflora no Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia da Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR, utilizando cromatografia líquida de alta 

eficiência. No qual, foram aplicadas amostras desse alcaloide em parasitas da espécie 

Leishmania amazonenses. PERSPECTIVAS: Com esses estudos esperamos que seja 

possível uma alternativa terapêutica para os pacientes, visando a profilaxia viável e 

confiável. 

Palavras-chave/Descritores: Leishmaniose; alcaloide; epiisopiloturina; cobre. 
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RELAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS COM 

BRONCODISPLASIA PULMONAR  
Teobaldo Ivo dos Santos Neto1; (tnsntss@gmail.com) 

Ícaro Araujo de Sousa ¹; 

Antonio de Pádua Rocha Nóbrega Neto² 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: Polimorfismos genéticos são caracterizados por cromossomos 

homólogos, sendo muito similares entre si, igualmente, apresentam-se em determinadas 

localizações do cromossomo, podendo haver uma variabilidade na sequencias do DNA. 

A broncodisplasia pulmonar é uma doença pulmonar crônica neonatal é caracterizada por 

uma necessidade de implementação de oxigênio, bem como um suporte ventilatório em 

nos primeiros 28 dias de vida. O tema se mostrou intenso e interessante de ser pesquisado, 

abordando dois assuntos em que sua base mostra a necessidade de um estudo mais 

abrangente, acolhendo mecanismos genéticos e a pneumologia. Onde a broncodisplasia 

pulmonar afeta uma parte de bebês nascidos prematuros, levando em consideração vários 

fatores de risco para a sua causa. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática acerca 

da relação de polimorfismos genéticos e o desenvolvimento de broncodisplasia pulmonar. 

Analisar a influencia genética no desenvolvimento de broncodisplasia pulmonar. 

METODOLOGIA: Realizar uma revisão sistemática acerca da relação de 

polimorfismos genéticos e o desenvolvimento de broncodisplasia pulmonar. Será 

realizada uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, Scielo e Capes utilizando 

os descritores em português e em inglês: Polimorfismos, broncodisplasia, polimorfismos 

genéticos e broncodisplasia pulmonar, pulmonary bronchodyplasia e genetic 

polymorphisms. PERSPECTIVAS: Com base nos dados analisados, vê como necessário 

estudos apurados, tendo em vista a abrangência das atividades a serem realizadas em 

torno da Displasia Broncopulomar. Que une dois mundos interessantes de serem 

estudados, tanto a Pneumologia e a Pediatria. 

 

Palavras-chave: Displasia Broncopulmonar. Bronchopulmonary Dysplasia. Displasia 

Broncopulmonar. 
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ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: DIAGNÓSTICO, 

TRATAMENTO E 

PROSERVAÇÃO 
ANA CRISTINA DE SOUSA LIMA1; (ana.lima14@hotmail.com) 

MARINA URSULINO BARBOSA¹; 

SARAH MOREIRA QUEIROZ1; 

ANTONIONE DOS SANTOS BEZERRA PINTO²  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: O Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) é uma dilatação anormal 

permanente e irreversível da aorta abdominal, caracteriza-se por um aumento de cerca de 

50% do diâmetro normal. Os AAA se manifestam majoritariamente de forma 

assintomática, e quando sintomáticos apresentam como queixas clinicas principais as 

dores nas costas e dor abdominal. Para o diagnóstico do AAA é necessário um histórico 

clinico bem feito, voltado para os sintomas, fatores de risco, histórico familiar e pessoal. 

Com isso, devido ao seu caráter assintomático, o AAA acaba sendo descoberto de forma 

acidental por meio de exames de rotina ou através de sua ruptura. OBJETIVO: Realizar 

um estudo de caso clínico sobre AAA com enfoque no diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento por 10 anos de um paciente do pós-operatório de AAA. 

METODOLOGIA: O atual estudo versará em um relato de caso clínico, a respeito do 

AAA, de um paciente da cidade de Teresina no estado do Piauí. Todas as informações 

serão coletadas pelos pesquisadores envolvidos. Será realizada uma busca, por três 

pesquisadores independentes, de artigos publicados para identificação de estudos que 

contemplem informações suficientes e claras quanto os AAAs. A realização das pesquisas 

terá como bases de dados PubMed, Scielo, Science Direct e Cochrane. 

PERSPECTIVAS: Estimular estudos embasados na caracterização diagnóstica e 

terapêutica do AAA, de forma que viabilize um maior entendimento a respeito de uma 

conduta clínica eficaz, com evidencia na possibilidade diagnóstica pré-ruptura 

aneurismática e da abordagem terapêutica.  

 

Palavras-chave: aorta abdominal. aneurisma. tratamento. 
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INFLUÊNCIA EMOCIONAL ASSOCIADA A DISFUNÇÃO DO 

ESFÍNCTER DE ODDI: A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL 

DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2 
 

José Vieira Amorim Filho 1; (vieirajose330@gmail.com); Priscila Veras Santos ¹; 

Débora Jamille dos Santos Siqueira  1; Luan Kelves Miranda de Souza ²  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

INTRODUÇÃO: O Esfíncter de Oddi (EO) pode ser definido por um músculo liso que 

envolve a junção dos ductos colédoco e pancreático (ducto comum), localizado antes da 

desembocadura duodenal, medindo cerca de seis a 10 mm. No entanto, a Disfunção do 

esfíncter de Oddi (DEO), é uma condição clínica rara, que se entende como um problema 

do funcionamento da musculatura lisa, com desordem obstrutiva que apresenta 

sintomatologia de dor abdominal do tipo pancreática ou biliar, colestase e episódios de 

pancreatite. Na literatura científica tem relatado que cerca de 20 a 70% dos pacientes 

infectados pela Covid-19 apresentam sintomas neuropsiquiátricos, estes que podem 

perpetuar-se mesmo após o fim da infecção. Em virtude dessa prevalência, entende-se 

possível correlação destes distúrbios com alterações do TGI estimuladas pelo sistema 

nervoso central,observando alterações neurais e psiquiátricas associadas às infecções por 

coronavírus, em dados epidemiológicos de 2002 e 2012. Na pandemia de Covid-19, 

foram encontradas partículas de vírus no líquor e no cérebro, mostrando assim, seu 

acometimento sistêmico, que podem estar associados com manifestações psiquiátricas 

devido ao distanciamento social, às mudanças políticas e econômicas bem como pelas 

memórias traumáticas e preocupações com a segurança e saúde de maneira geral. A 

integração do sistema digestivo com as doenças emoções, atuando de modo direto no 

processo de progressão e adoecimento dos órgãos do aparelho digestivo. Logo, podemos 

afirmar que tais doenças digestórias estão relacionadas com as emoções, são elas: 

Gastrite, Úlcera, Doenças Hepáticas, Obesidade e Anorexia Nervosa.OBJETIVO: 

Investigar a influência emocional associada à Disfunção do Esfíncter de Oddi. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa em buscas por artigos científicos nas 

bases de dados Scielo, MedLine e PubMed, utilizando dos seguintes descritores: “oddi 

sphincter”, “covid-19”, “dysfunction”, e “neuropsychology”. Após a realização da 

pesquisa por termos principais e da seleção temática aqui analisada, concentrada na 

abordagem de sintomas associados a disfunção do esfíncter de Oddi, realizou-se uma 

segunda seleção, avaliando a relevância da correlação entre a patologia acima apresentada 

com a etiologia emocional da mesma. PERSPECTIVAS: O presente estudo está 

relacionado com a escassez de estudos científicos sobre essa temática e, também com a 

importância do reconhecimento dos fatores que podem estar associados à disfunção do 

esfíncter de Oddi.  A realização dessa pesquisa poderá investigar associação dos 

transtornos afetivos, gerados pelo SARS-COV 2 na população em geral,  com a 

possibilidade de alterar a funcionalidade do esfíncter de Oddi .  

Palavras-chave: Oddi Sphincter. Covid-19.Dysfunction.  
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ENSINO DO EXAME FÍSICO NAS ESCOLAS MÉDICAS BRASILEIRAS 
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1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  
2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

INTRODUÇÃO: O ensino-aprendizagem das habilidades de exame físico faz parte de 

qualquer currículo de um curso de graduação em medicina. Atualmente, os estudantes de 

medicina gastam muito tempo analisando livros e apostilas, bem como utilizam pouco 

tempo praticando o exame físico. Antigamente, os estudantes de medicina realizavam as 

práticas de semiologia entre os próprios alunos. Agora, os mais variados métodos, como 

vídeo-feedbacks, simulações realísticas com pacientes reais e padronizados, auxiliam o 

processo de ensino-aprendizagem dessas habilidades clínicas. Sendo então, o exame 

físico uma habilidade essencial na prática médica, o presente estudo tem como objetivo 

conhecer e avaliar como ocorre o seu ensino nas escolas médicas brasileiras. Tendo em 

vista que isso é fundamental para nortear políticas educacionais nacionais e institucionais, 

podendo ainda servir como reflexões para a prática docente. OBJETIVO: Conhecer e 

avaliar como ocorre o ensino do exame físico nas escolas médicas brasileiras. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Esse estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, que será realizada em duas etapas. Na primeira será utilizada a análise 

documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das escolas médicas brasileiras. 

Na segunda etapa será realizado um questionário estruturado com docentes dessas escolas 

que ministram semiologia médica. RESULTADOS ESPERADOS: Ao final desse 

trabalho, espera-se conhecer e avaliar o ensino do exame físico, assim como determinar 

em que semestre do curso é iniciado o ensino dessas habilidades nas escolas médicas 

brasileiras. Além disso, pretende-se descrever os recursos tecnológicos e as abordagens 

pedagógicas utilizadas. 

 

Palavras-chave/Descritores: Educação médica; Exame físico; Escolas médicas. 
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TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

DE PARNAÍBA-PI QUE POSSUEM CONHECIMENTO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT 

 
Cláudia Lorena Ribeiro Lopes1; claudialorenaribeiro@hotmail.com 

Francisco Plawthyney da Silva Nogueira¹; neysnog@gmail.com 

Jordana Maria Montes Torres¹; jordanamaria10@gmail.com 

Leonel Marques Rodrigues1; leonelmarquesr@hotmail.com 

Natércia Falcão Ferraz de Sousa Guimarães1; natferraz10@outlook.com 

Thiago de Souza Lopes² 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 1: PROJETO DE PESQUISA (MEP I/IESC I) 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde é fruto de manifestações sociais que 

reivindicavam o direito humano fundamental que é a saúde. Entretanto, parte da 

população ainda vive à margem de tal direito, como a população LGBTQIA+. Em 2011 

foi implementada a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSI LGBT) com o 

intuito de reforçar a atenção à saúde integral da população LGBTQIA+. OBJETIVO: 

Avaliar a frequência de profissionais de saúde da Atenção Primária de Parnaíba-PI que 

possuem conhecimento da Política Nacional de Saúde Integral 

LGBT.METODOLOGIA: O presente estudo é uma pesquisa quali-quantitativa, 

descritiva e transversal, observacional e de campo. Serão averiguadas as Unidades 

Básicas de Saúde que possuírem equipe de saúde da família ou equipe de atenção básica 

completas, dentre os 37 postos de saúde que existem em Parnaíba-PI. Para coleta de dados 

serão elaborados questionários com informação acerca do perfil de instrução dos 

profissionais de saúde e sobre o conhecimento destes a respeito da PNSI LGBT. Será 

entregue uma Carta de Intenção à Secretaria Municipal de Saúde para autorização da 

pesquisa na Atenção Primária. Em seguida, serão disponibilizados Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido para os profissionais consentirem em participar da 

pesquisa. Os dados estatísticos serão trabalhados em tabelas e gráficos do Excel. A 

pesquisa seguirá todos os critérios estabelecidos pela resolução nº 466/2012 que trata 

sobre Pesquisa em Seres Humanos. PERSPECTIVAS: Espera-se que a maior parte dos 

profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde de Parnaíba-PI não tenham 

conhecimento total da PNSI LGBT, e não coloquem em prática um acolhimento 

humanizado para a população. Assim, o intuito é de divulgar informações a respeito, por 

meio de capacitações profissionais e educação permanente em saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. População LGBT. Política Nacional de 

Saúde Integral LGBT. Acolhimento. Profissionais de Saúde. 
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ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS 

E COAGULÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA EM 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 
 

Eduardo de Sá Barbosa1 ; eduestrela4321@gmail.com 

Luan Kelves Miranda de Souza² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: Os traumas são resultados de forças exercidas por um objeto agressor 

no corpo. Estes traumas possuem várias classificações entre elas estão traumatismos 

crânio encefálicos, traumatismos de ombro e quando ocorre mais de um trauma com 

intensidade suficiente se caracteriza o quadro de politraumatismo. O paciente 

politraumatizado sofre de um quadro de inflamação sistêmica mediada por citocinas 

inflamatórias, estas citocinas podem interferir nas cascatas de coagulação fisiológicas 

deste paciente que pode desenvolver entre outras complicações a coagulação 

intravascular disseminada (CIVD). Este quadro se caracteriza por uma formação, e 

subsequente, deposição de fibrina na microvasculatura formando coágulos. Este episódio 

causa depressão dos níveis de fatores da coagulação causando então hemorragias. 

OBJETIVO: Assim, este estudo objetiva analisar a tempestade de citocinas inflamatórias 

que interferem no quadro de CIVD nos pacientes politraumatizados, correlacionando 

quais citocinas estão mais frequentemente envolvidas no quadro apresentado por estes 

pacientes. METODOLOGIA: Para atingir estes objetivos se lançara mão de uma 

pesquisa analítica quantitativa com natureza experimental. O estudo irá analisar o sangue 

dos pacientes politraumatizados fazendo uma avaliação da quantidade de citocinas 

inflamatórias presentes. PERSPECTIVAS: Então espera-se entender mais sobre o 

quadro de CIVD em pacientes politraumatizados assim futuramente buscando uma 

alternativa de tratamento com maior eficácia reduzindo agravos e sequelas. 

 

Palavras-chave: Traumatismo Múltiplos. Citocinas. Coagulação Intravascular 

Disseminada. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS DA 

ASSOCIAÇÃO DE ANTI-HIPERTENSIVOS E ANTI-

INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDES 
 

Andrey Sady de Sousa Almeida¹; (andreysady@gmail.com); 

Fabiano Veloso Falcão Junior1; (fabianovfalc@gmail.com); 

Leiz Maria Costa Veras2; 
1Discentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2Docentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada uma doença 

degenerativa multifatorial crônica, cujo valor de pressão arterial sistólica é maior ou igual 

a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg. A HAS é 

considerada uma síndrome poligênica, que pode ser controlada com a detecção e 

observação contínua da pressão arterial, prevenção de fatores de risco modificáveis e 

maior acesso a medicamentos. A hipertensão causa mais de 7 milhões de mortes 

prematuras por ano e contribui com 4,5% da carga total de doenças em todo o mundo, 

sendo os adultos mais velhos responsáveis pela maior parte da morbidade e mortalidade 

relacionadas à hipertensão. Normalmente, a farmacoterapia anti-hipertensiva começa 

com medicamentos anti-hipertensivos de primeira linha em monoterapia ou em 

combinação. Por outro lado, a terapia combinada pode ser preferível em pacientes com 

níveis mais elevados de pressão arterial (PA). Os medicamentos anti-hipertensivos de 

primeira linha incluem inibidores da ECA (Enzima Conversora de Angiotensina), 

bloqueadores do receptor da angiotensina II (BRAs), bloqueadores dos canais de cálcio 

dihidropiridina e diuréticos tiazídicos. O envelhecimento também é acompanhado de 

aumento progressivo de outras doenças agudas e/ou crônicas, com considerável aumento 

do uso de medicamentos, destacando-se o uso de drogas analgésicas e anti-inflamatórias, 

tais como anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs), que estão entre as drogas mais 

prescritas no Brasil. Os AINEs são um grupo heterogêneo de agentes químicos que são 

amplamente utilizados devido suas propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e 

analgésicas. Um dos principais mecanismos de ação se baseia na inibição de uma classe 

de enzimas conhecidas como ciclooxigenases (COX) que existem em duas isoenzimas 

principais, COX-1 e COX-2. OBJETIVO: O objetivo deste projeto de pesquisa é 

demonstrar as possíveis interações entre anti-hipertensivos e AINEs, bem como detectar 

as principais reações adversas ocasionadas por tais interações, incluindo os efeitos sobre 

a pressão arterial.  METODOLOGIA: Será realizada uma   revisão   integrativa   da   

literatura   científica, nacional   e internacional, com utilização de uma abordagem 

exploratória qualitativa, por meio da   busca   de publicações indexadas, nos últimos 5 

anos.  Serão adotados os seguintes critérios para seleção dos artigos:  artigos originais; 

artigos com textos completos disponíveis para análise; aqueles publicados nos idiomas 

português e inglês. Seguindo os critérios de inclusão, os estudos serão selecionados para 

análise, e posteriormente utilizados para revisão. PERSPECTIVAS: Espera-se, assim, 

obter uma revisão bibliográfica acerca das consequências da interação medicamentosa 

entre anti-hipertensivos e AINEs, tornando público o resultado desse trabalho por meio 

de publicação em forma de artigo em revistas indexadas em base de dados específica, 

dessa forma, contribuindo para o conhecimento da comunidade acerca do tema, a fim de 

reduzir os prejuízos originados da utilização conjunta de anti-hipertensivos e AINEs. 
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Palavras-chave/Descritores: Hipertensão Arterial Sistêmica. Anti-hipertensivos. 

AINEs. 
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ASPECTOS DA COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL, 

VIDEOLAPAROSCÓPICA E ROBÓTICA: UMA REVISÃO 

HISTÓRICO COMPARATIVA 
 

Beatriz Andrade Varella1; (beatrizvarella21@gmail.com) 

Georgia Marcília Carvalho Val1; (georgiamval@gmail.com) 

Rurion Charles de Souza Meneses2; (rurion.meneses@iesvap.edu.br) 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

 

INTRODUÇÃO: Cerca de 50% das mulheres e 16% dos homens aos 70 anos de idade 

têm colelitíase, essa por sua vez é a indicação mais comum de operação abdominal em 

idosos. A colecistectomia – cirurgia para retirada da vesícula biliar –convencional é 

realizada por meio de uma incisão subcostal direita com bisturi. Desde meados dos anos 

80, a colecistectomia de acesso aberto vem sendo substituída pela videolaparoscópica, 

uma vez que o último procedimento garante otimização do tempo de internação e 

recuperação. A primeira colecistectomia por videolaparoscopia foi executada em 1882 e 

essa técnica cirúrgica é realizada de forma menos invasiva. Apesar dos resultados 

promissores, esse tipo de método ainda apresenta algumas dificuldades. A cirurgia 

robótica vem crescendo e ganhando espaço há menos de dez anos no mercado e apesar 

de revolucionária em termos de segurança, recuperação, técnica menos invasiva 

comparada com a aberta, melhor resultado estético, possui a menor opção de escolha 

dentre as atuais cirurgias disponíveis para retirada da vesícula biliar. Esta tecnologia 

funciona por recurso de um braço robótico que segura e manipula instrumentos. Estima-

se que a prevalência na escolha da colecistectomia convencional é maior que o dobro 

comparado com o método videolaparoscópico; na robótica, esses números são ainda 

maiores. Apesar da evidência de que a cirurgia aberta apresenta maior predomínio de 

riscos de infecções e complicações cirúrgicas, pacientes optam por essa categoria de 

procedimento por consequência da baixa acessibilidade e alto custo das outras técnicas 

disponibilizadas. OBJETIVO: O propósito do presente projeto é de auxiliar pacientes e 

profissionais sobre a escolha do tipo de procedimento cirúrgico para retirada da vesícula 

biliar, comparando as particularidades da colecistectomia convencional (aberta), 

videolaparoscópica e robótica, desta forma, contribuindo para o processo intra e pós 

operatório e aspectos financeiro dos indivíduos, que se submeterão a esse submeterão a 

esse procedimento, de um modo mais consciente. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico nas plataformas Pubmed e nas 

bases de dados MedLine, LILACS e SciELO, com buscas padronizadas dos artigos 

publicados nos últimos vinte e um anos (2000-2021), com realização de inclusão e 

exclusão de artigos analisados baseando-se na pertinência do tema. Os artigos 
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selecionados atenderam aos publicados nos últimos vinte e um anos, em virtude de, 

apresentarem conteúdos retrospectivos sobre a colecistectomia e a evidência de sua 

evolução até os dias atuais. PERSPECTIVAS: Visto que atualmente há uma evolução 

tecnológica nos procedimentos cirúrgicos, com o surgimento de novos métodos, é crucial 

definir e comparar os aspectos quanto ao tempo de internação e procedimento, 

complicações, custos, acessibilidade das técnicas de colecistectomia, a fim de apresentar 

esses dados para a escolha individual que ofertará maiores benefícios tanto para os 

indivíduos submetidos ao procedimento quanto para disponibilização de leitos 

hospitalares, por referir-se a uma cirurgia eletiva. 

 

Palavras-chave: Colecistectomia. Colecistectomia Laparoscópica. Procedimentos 

Cirúrgicos Robóticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    99 

 

 10 a 12 de junho de 2021 

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579 

FATORES DE RISCO PARA A CANDIDÍASE VULVOVAGINAL 

RECORRENTE E A ASSOCIAÇÃO COM A RESISTÊNCIA AOS 

ANTIFÚNGICOS 
 

Andressa Aparecida Pereira Sobrinho 1; (andressa.eloi@hotmail.com) 

Déborah Karolyne Gomes Santos ¹; 

Ma Tereza Cristina Carvalho de Sousa Garcês ²; 

Phd Ana Rachel Oliveira de Andrade ²; 

 
¹ Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

¹ Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

² Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

 

INTRODUÇÃO: A Candídíase corresponde a vaginite que mais acomete a população 

feminina e é considerado um problema de saúde pública ao redor do mundo, uma vez que 

corresponde a cerca de 80% de todos os casos de vulvovaginites. Os principais sintomas 

dessa patologia são, prurido, disúria externa, vermelhidão e presença de corrimento 

vaginal fétido de caráter floculante. OBJETIVO: Essa revisão sistemática tem por 

finalidade analisar os fatores de risco associados à Candidíse vulvovaginal recorrente e 

as causas que contribuem à resistência aos antifúngicos atualmente utilizados na 

terapêutica, a fim de proporcionar melhor conduta terapêutica e garantia de qualidade de 

vida para as mulheres acometidas. METODOLOGIA: Para a construção do presente 

trabalho, foram utilizadas como base de dados o Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (Pubmed), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a 

partir dos seguintes descritores: “Candidíase vulvovaginal”; “Fatores de risco”; 

“Recorrência”; “Antifúngicos”; “Farmacorresistência antifúngica”. Além disso, foram 

utilizados trabalhos produzidos entre o ano de 2015 até o ano vigente, sendo os critérios 

de inclusão artigos completos, publicados em português e inglês associados com a 

temática e os de exclusão aqueles com data de publicação acima de dez anos e que não 

tinham relação direta com a temática do trabalho. RESULTADOS ESPERADOS: 

Elucidar e discutir os fatores de risco associados à Candidíse vulvovaginal recorrente e a 

possível associação com a resistência aos antifúngicos, com melhoria das condutas 

terapêuticas e auxílio da detecção adequada das espécies envolvidas na infecção. 

 

Palavras-chave: Antifúngicos. Candidíase vulvovaginal. Fatores de risco. 

Farmacorresistência antifúngica. Recorrência.  
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OS PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM A MENOPAUSA 

PRECOCE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Analita de Almeida Fraga¹; (analitafraga22@hotmail.com) 

Ellen Fernanda Ibiapino Moura Cruz1; 

Nathalia Gaioso Marinho Araújo1; 

Ayane Araújo Rodrigues2; 

José Lopes Pereira Júnior2. 

 

1Discentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2Docentes do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 

INTRODUÇÃO: A menopausa é definida como a transição entre o período reprodutivo 

e o período não reprodutivo e corresponde ao último ciclo menstrual. Em contrapartida, 

a falência ovariana precoce (FOP), é caracterizada por esses aspectos, antes dos 40 anos. 

OBJETIVO: Esse estudo será realizado com objetivo de revisar a literatura especializada 

sobre os fatores de risco da menopausa precoce e suas implicações na qualidade de vida 

das mulheres portadoras dessa condição. METODOLOGIA: Esta pesquisa é uma 

revisão narrativa, de forma assistemática, pesquisado nas bases de dados como o Scielo, 

Medline, Lilacs, Pubmed e Psycinfo, no período entre janeiro de 2022 a junho de 2022. 

É complementado com materiais dirigidos por especialistas na área, resultando em um 

amplo desenvolvimento de tópicos específicos ou com técnicas mais recentes. 

PERSPECTIVAS: Logo, espera-se obter uma revisão bibliográfica sobre os principais 

fatores de risco da menopausa precoce, participação de eventos científicos na área da 

gineco-obstetricia ou afins para divulgação da revisão, além de publicação de artigos em 

revistas indexadas nas bases de dados citadas acima. 

Palavras-chave/Descritores: Menopausa precoce. Falência ovariana precoce. 

Infertilidade. 
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SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D EM MULHERES PÓS-

MENOPÁUSICAS: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES 

CIENTÍFICAS ATUAIS 
Rebeca Muálem de Moraes Santos 1 ; (rebecamualem@hotmail.com) 

Vitória Fonseca Viana ¹; 

Yarah Pereira Rodrigues Véras 1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo ², 

Ana Paula Pierre de Souza ² . 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

 

INTRODUÇÃO: A menopausa é definida como a interrupção permanente do ciclo 

menstrual, sendo diagnosticada após um período de 12 meses consecutivos de 

amenorreia. Nestas mulheres, os níveis de vitamina D podem ser alterados. Desta forma, 

alguns estudos têm sugerido a suplementação exógena desse nutriente como alternativa 

terapêutica. 

OBJETIVO: O objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre a suplementação 

exógena isolada e/ou combinada de vitamina D em mulheres na pós-menopausa. 

METODOLOGIA: Reuniu-se diversos artigos publicados entre 2016 e 2020. Utilizou-

se como descritores: “pós-menopausa”, “suplementação nutricional” e “vitamina D”, 

definidos conforme plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. As bases 

de dados utilizadas foram: Scielo, LILACS e PUBMED. A seleção dos artigos seguiu 

critérios de inclusão e exclusão, previamente estabelecidos. Um total de 21 artigos foi 

incluído no estudo, sendo a maior parte deles publicada em 2018 (n=9, 42,85%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos selecionados avaliaram os efeitos desta 

suplementação em diferentes aspectos. Comparou-se as altas e baixas doses da 

suplementação, analisou-se os efeitos de uma combinação da vitamina D com outros 

nutrientes, bem como a influência de um processo educativo sobre o tema com as 

participantes. Estas mulheres foram avaliadas quanto à tal terapia, considerando a prática 

de atividade física, o perfil sérico de hormônios sexuais, o risco de câncer em fumantes, 

bem como quanto aos parâmetros musculares e inflamatórios.  CONCLUSÃO: Diante 

do exposto, observou-se a suplementação exógena com vitamina D é uma opção 

terapêutica em constante avaliação. Foi constatado ainda que a suplementação combinada 

foi a abordagem mais desenvolvida entre os estudos. 

 

Palavras-chave: pós-menopausa. suplementação nutricional. vitamina D. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA CARTILHA A CERCA DA 

SEVERIDADE DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Sâmela Victória dos Santos Dias ; Luciana Souza de Sousa ; Katielle Mascarenhas 

R.ocha ; Karina Lourana Oliveira de Quadros ; Deborah Ozima Mota Aroso ; Thiago de 
S.ouza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

Introdução: A importância da divulgação sobre o Infarto Agudo do Miocárdio é um assunto 
pouco discutido atualmente. Nas últimas décadas, o cenário epidemiológico apresenta um 
avanço em razão da sua severidade. A relevância da divulgação proprorciona a realização de 
exames preventivos e dectecção precoce facilitando o acesso aos serviços para o 
diagnóstico e tratamento, devido ao alto índice de prevalência e morbimortalidade . 
Metodologia: Trate-se de um projeto descritivo de natureza relato de experiência com o 
tema Infarto Agudo do Miocárdio, em que sua escolha foi baseada no modo de vida dos 
usuários, realizado através das etapas da construção do Arco de Maguerez. Relato da 
Experiência: A construção do relato de experiência foi elaborada de forma clara e objetiva a 
respeito do Infarto Agudo do Miocárdio, em que a ausência de conhecimento culmina em 
um maior índice da doença. Diante disso, analisando a eficácia da cartilha constatou-se que 
atua como um guia educativo que serve como meio auxiliador para os usuários adequando a 
propagação desse projeto, de forma que influencie no ensino-aprendizagem inserido no 
processo saúde-doença. Considerações Finais: Pressupõe-se que a ferramenta 
pedagógica desenvolvida em formato de Cartilha, seja efetiva na educação em saúde sobre o 
infarto agudo do miocárdio, evidenciando a importância da realização de consultas e exames, 
no qual permiti o diagnóstico de possíveis doenças precocemente. Sobretudo, o propósito é 
incentivar e informar toda a população sobre a importância de cuidar de si mesmo e ser 
referencia para a população. 

Descritores: Infarto Agudo do Miocardio. Prevenção. Incidência

1 1 
1 1 1 
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SÍFILIS CONGÊNITA: UMA ABORDAGEM CLÍNICA e epidemiológica  
 

José de Ribamar Ramos Neto1 ;  

Nara Luana Alves de Alcantara Albuquerque¹;  

Gustavo Monteiro de Sousa¹ 

Christiane Melo Silva Bontempo²  

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infecciosa que ainda é um problema de saúde 

pública mundial. É causada pela bactéria espiroqueta gram-negativa Treponema e se 

manifesta de diversas formas, sendo elas: de forma inicial, sífilis primária e sífilis 

secundárias, e tardia, sífilis terciária e sífilis latente. A sífilis comumente é transmitida 

por via sexual, porém quando uma gestante se infecta, não é tratada ou é tratada 

inadequadamente, pode ocorrer transmissão vertical para o feto, causando a Sífilis 

Congênita (SC). No Brasil a sífilis congênita faz parte do grupo de doenças de notificação 

compulsória. OBJETIVOS: Entender a abordagem clínica da sífilis congênita e analisar 

a progressão da sífilis congênita em âmbito estadual, nacional e mundial. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura o qual foram realizadas buscas 

de artigos científicos nas bases de dados Scielo, MedLine e PubMed em novembro de 

2020. Em vista disso, priorizou-se artigos datados dos anos de 2012 até 2020, obtidos por 

meio de  descritores usados agrupados e isoladamente: Sífilis congênita, Treponema 

pallidum, clínica e epidemiologia. Ademais, foram utilizados Cadernos, Guias do 

Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde publicados disponíveis online, 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e nos boletins 

epidemiológicos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Sífilis Congênita é uma doença 

de notificação compulsória que acomete que acomete gradativamente as gestantes. Em 

2016 foram catalogados 661.000 casos totais de CS no mundo. Vale destacar que o ano 

recorde de Sífilis e SC foi em 2012, registrando 749.000 casos no mundo. No Brasil, 

somente em 2017 o pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

registrou 25.377 notificações de sífilis. Além disso, 119.800 casos de sífilis adquirida e 

49.013 casos de sífilis em gestantes. No Piauí foram notificados 2.748 casos de sífilis 

congênita no período de 2008 a 2018. Sendo também notificados 1.971 casos de sífilis 

adquirida e 2.959 de sífilis em gestantes. Vale ressaltar que, durante esse intervalo, 

ocorreu um aumento significado a partir de 2012. Dos casos de sífilis congênita no estado, 

2.562 casos foram registrados. Acresce que a Sífilis Congênita é resultado de uma 

infecção clínica em atividade durante algum momento do período gestacional, o qual o 

microrganismo transpassa a barreira placentária e atinge o produto conceptual, podendo 

se apresentar no feto com diversas manifestações clínicas a depender do momento da 
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infecção segundo a Idade Gestacional (IG). A infecção sifilítica se apresenta no paciente 

em diversos estágios, os quais, primário, secundário, latente, terciário e congênita. A 

sífilis congênita deve ser investigada em toda mulher gestante, principalmente em quatro 

momentos: na primeira consulta, em qualquer consulta do terceiro trimestre de gestação, 

na admissão de parto e de abortamento. Acerca dos testes diagnósticos, esses se 

classificam em não treponêmicos e treponêmicos. Nesse ponto, a confirmação 

laboratorial da sífilis congênita na mulher gestante se torna essencial para a prevenção/ 

amenização da transmissão vertical ou transplacentária por meio da instituição terapêutica 

da gestante e de sua parceria. O tratamento adequado para crianças com diagnóstico de 

sífilis congênita é a aplicação de benzilpenicilina. Nesse mesmo sentido, crianças com 

diagnóstico de sífilis congênita e neurossífilis devem ser institucionalizadas e tratadas por 

benzilpenicilina cristalina 50000 UI/kg, por via intravenosa, de 12 em 12 horas. 

CONCLUSÃO: Os materiais de pesquisa obtidos demonstraram que a sífilis congênita 

ainda é um problema de saúde pública em âmbito mundial, apesar de possuir métodos de 

diagnóstico e tratamentos de fácil acesso. Além disso, os esforços de combate a essa 

doença precisam ser aumentados já que essa patologia pode comprometer a saúde dos 

neonatos. Palavras-chave: Sífilis congênita, diagnóstico, clínica, epidemiologia e 

tratamento.  
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ASPECTOS IMUNOLÓGICOS ASSOCIADOS AO TRANSPLANTE 

UTERINO: INOVAÇÃO CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DA 

INFERTILIDADE DO FATOR UTERINO 
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Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP).    

Instituto de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP). 

isabelxavier814@gmail.com 

 

Introdução: Infertilidade de fator uterino absoluto (AUFI) refere-se a mulheres que são 

incapazes de conceber ou manter a gravidez devido à ausência do útero ou à presença de 

um útero anatômica ou fisiologicamente disfuncional. Novas estratégias têm sido 

buscadas nas últimas décadas para solucionar esse problema, como o transplante uterino. 

No entanto, pouco se sabe sobre a imunogenicidade uterina e há poucos dados sobre a 

resposta imunológica a tecido uterino transplantado. Objetivo: Demonstrar como a 

resposta imune do organismo ao transplante uterino pode ocorrer por meio de uma revisão 

da literatura. Metodologia: Estudo retrospectivo através de uma revisão sistemática da 

literatura, com uso das plataformas de busca SciELO, LILACS/BVS, 

PubMed/MEDLINE e Science Direct, utilizando-se os descritores “transplante uterino”, 

“resposta imunológica ao transplante uterino” e “sustentação de gestação em órgão 

transplantado”, isolados e em combinação, em português e inglês. Resultados: Ao final, 

foram selecionados e categorizados quatro estudos sobre os aspectos imunológicos 

associados ao transplante uterino, um sobre as alterações imunológicas durante a 

gestação, outro sobre o processo de infertilidade absoluta do fator uterino, outro sobre o 

desenvolvimento do transplante uterino e, por último, sobre a influência do sistema 

imunológico ao transplante uterino e riscos de rejeição. A partir disso, acredita-se que o 

útero seja um órgão imunoprivilegiado em relação à rápida resposta exercida pelo 

organismo, porém as experiências do transplante uterino alogênico mostraram padrões de 

rejeição semelhantes aos observados em outros transplantes de órgãos sólidos. Em geral, 

a rejeição foi caracterizada por invasão miometrial por neutrófilos e macrófagos, seguidos 

por células T (principalmente CD8 +), seguida de necrose, atrofia e fibrose. Conclusão: 

O acometimento de Infertilidade Absoluta de Fator Uterino, por diversos motivos, é um 

dos principais fatores que incentivaram a busca por processos eficazes de transplante 

uterino. A resposta imune ao transplante pode ser mediada por interações de células T 

com moléculas do sistema MHC do doador ou próprias, assim levando a ativação de 

linfócitos TCD8+, que pode ser uma resposta inata ou adquirida, o que leva a um processo 

de rejeição ao transplante. Portanto, com este estudo foi possível entender de que forma 

mailto:isabelxavier814@gmail.com
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se daria a possível resposta imunológica ao transplante uterino que pode levar ao processo 

de rejeição. 

 

Palavras-chave: AUFI; Transplante uterino; Resposta imunológica. 
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EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

INTRODUÇÃO: A COVID-19 causada por SARS-CoV-2, foi declarada uma pandemia 

global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020. Nas crianças, 

o envolvimento respiratório parece ter um curso mais benigno, com quase nenhuma 

fatalidade relatada. O Sistema Nacional de Saúde (SNS) do Reino Unido e a Sociedade 

de Terapia Intensiva Pediátrica (STIP) emitiram um alerta recentemente sobre a 

ocorrência de cerca de 20 casos da chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica 

Pediátrica (MIS-C), associada temporariamente ao novo Coronavírus. Essa síndrome 

inflamatória multissistêmica compartilha características sobrepostas com outras 

condições inflamatórias pediátricas, como a Doença de Kawasaki (DK) e a Síndrome de 

Choque Tóxico (SCT). A Doença de Kawasaki (DK) é uma doença febril sistêmica aguda 

que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade.  OBJETIVO: 

Identificar a relação entre a Doença de Kawasaki e o novo Coronavírus (COVID-19). 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, na qual foram 

analisados 91 artigos entre os anos de 2017 e 2020, sendo 39 lidos integralmente e 

utilizados neste estudo. A pesquisa foi realizada através das bases de dados Pubmed e 

SCIELO, pelo cruzamento simultâneo entre os descritores em inglês “COVID-19” e 

“Kawasaki disease”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise dos artigos viabilizou 

a percepção de que infecções pelo novo Coronavírus levam a uma resposta 

hiperinflamatória ou tempestade de citocinas, como interleucinas (IL) 1 e 6, ativação de 

macrófagos e presença de imunoglobulina (Ig) A, provocando patologias como 

linfohistiocitose hemofagocítica secundária, Síndrome de Disfunção Respiratória Aguda 

(SDRA) e alterações nas artérias coronarianas semelhantes à Doença de Kawasaki (DK). 

O dano epitelial provocado pelo vírus em estágio inicial, assim como na DK, pode induzir 

à endotelite local secundária, o que pode explicar um fenótipo vasculítico 

autoinflamatório tardio com regulação positiva de interleucinas. Essa inflamação 

endotelial aumentada e lesão/disfunção após a infecção pelo novo Coronavírus, 

provavelmente, é devido à ação da enzima conversora de angiotensina (ECA). 

CONCLUSÃO: Nos últimos 20 anos, os vírus da família dos Coronavírus foram 

propostos como participantes na patogênese da doença de Kawasaki (DK), uma vasculite 
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sistêmica aguda. A associação documentada levanta a preocupação de saber se a infecção 

por COVID-19 aumenta o risco de DK. 

 

Palavras-chave: COVID-19, Citocinas, Doença de Kawasaki. 
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EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

Introdução: A tireoide é uma glândula em formato de borboleta localizada na parte 

anterior do pescoço tendo como comum o surgimento de nodulações benignas e malignas 

causando assim disfunções tireoidianas e afetando o metabolismo do paciente, sendo 

assim recomendada a sua ressecção quase sempre que completa, com a alcunha de 

tireoidectomia total. Este procedimento cirúrgico pode ser sucedido de alguns efeitos 

colaterais temporários ou definitivos que influenciam na qualidade de vida dos pacientes. 

Objetivo: Realizar uma revisão bibliométrica e sistemática da literatura com o intuito de 

expor os impactos da tireoidectomia total na qualidade de vida de pacientes que foram 

submetidos à cirurgia. Metodologia: Tratouse de uma revisão sistemática da literatura 

com abordagem bibliométrica que teve como objetivo mapear a produção cientifica de 

1992 a 2019 acerca do tema proposto utilizando como termos de busca (“Total 

thyroidectomy” and “Side effects”) na base de dados ISI Web of Knowledge/Web of 

Science™. Resultados: Após levantamento bibliométrico, foram identificados 53 artigos 

sobre Tireoidectomia e seus efeitos colaterais. Dos 53 totais, após uma revisão sistemática 

e criteriosa, foram excluídos 38 artigos e incluídos 15. Discussão: Observou-se que a 

remoção da tireoide e suas terapias complementares de fato podem ser sucedidas de 

efeitos colaterais que impactam tanto no pós cirúrgico, como na qualidade de vida do 

paciente, tendo como mais comuns, o hipotireoidismo, hipoparatireoidismo, 

hipocalcemia e a lesão do nervo laríngeo recorrente. Associada à tireoidectomia total, 

quase sempre temos a terapia com radioiodo, esta por sua vez, também é dotada dos seus 

efeitos colaterais, tendo como principal algumas alterações nas glândulas salivares, com 

enfoque na xerostomia. Considerações Finais: Ao final, conclui-se que a produção 

cientifica acerca desse assunto ainda escassa e de suma importância para agregar 

conhecimento à pesquisadores e profissionais da saúde.  

 

Palavras-chave: Tireoidectomia total. Efeitos colaterais. Pós-cirúrgico. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

 

Introdução: O Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais (DSM-5) 

define que os Transtornos de Ansiedade abrangem transtornos que partilham 

características de medo e ansiedade exacerbados, além de perturbações comportamentais 

relacionados. As exigências da vida do acadêmico de medicina evidenciam que o 

estudante deve apresentar recursos cognitivos e emocionais complexos para o manejo das 

demandas da nova rotina. Atualmente, muitos países adotaram o isolamento social, 

incluindo o Brasil e pessoas submetidas ao isolamento social podem apresentar sintomas 

psicológicos variados, principalmente relacionados ao estresse, ansiedade e depressão 

Objetivo: Analisar com base na literatura já publicada o panorama dos transtornos de 

ansiedade nos acadêmicos de medicina, gerados em períodos de pandemia Materiais e 

Métodos: Tratou-se de uma revisão de literatura integrativa que segue também o método 

dedutivo. A pesquisa é de natureza aplicada e objetivo descritivo. Foram selecionados 

artigos de diversos desenhos metodológicos, desde revisões à pesquisas empíricas, de 

abordagem qualitativa ou quantitativa. Foram elencadas as seguintes bases de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), PUBMED e Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (Medline). Resultados: Após a seleção dos 45 artigos, foi 

realizada a leitura na íntegra sendo escolhidos 21 deles para escrita deste artigo. A 

avaliação dos trabalhos analisados demonstrou aumento significativo dos sintomas 

ansioso e depressivos durante a pandemia, os artigos também destacam os impactos na 

metodologia de aprendizado empregado no período da pandemia, o que gerou impacto no 

aprendizado e na saúde mental dos acadêmicos da área. Discussões: Os artigos destacam 

os impactos na metodologia de aprendizado empregado no período da pandemia da, 

especialmente no curso de medicina, o que gerou impacto no aprendizado e na saúde 

mental dos acadêmicos da área. Os resultados apresentados evidenciaram um aumento 

substancial no quadro de perturbação psicológica, principalmente no que tange a 

depressão, ansiedade e estresse entre os estudantes universitários, assim, a pandemia deve 

ser considerada um importante fator de risco para a manifestação de ansiedade e estresse, 

porém, não deve ser levada em consideração de maneira isolada. Conclusões: Conclui-

se que A pandemia da Covid-19 gerou um importante impacto na saúde mental da 

população geral, nos profissionais de saúde e nos acadêmicos da área da saúde, 

mailto:victorobessa@gmail.com
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destacando-se, nomeadamente, o curso de Medicina. Dando enfoque ao aumento de 

quadros ansiosos, depressivos e de estresse. 

 

Palavras-Chave: Ansiedade; Acadêmicos de medicina; Pandemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    113 

 

 10 a 12 de junho de 2021 

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579 

 

AVANÇOS RECENTES EM ANESTESIA: ESTUDO 

COMPARATIVO DA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA 
Renan Silva Galeno¹; Julianna Miranda Gomes¹; Levi de Carvalho Freires¹; Joilson 

Ramos-Jesus¹; 

1. Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP. 

Introdução: A anestesia foi um grande avanço no campo cirúrgico, uma vez que antes 

do seu surgimento os procedimentos eram torturantes. O uso dos anestésicos 

classicamente utilizados apresenta bons resultados, mas ainda há críticas a respeito dos 

efeitos adversos, e nesse contexto diversas pesquisas buscam novos métodos anestésicos 

mais eficientes e seguros.  Objetivos: Avaliar os avanços na prática anestésica e comparar 

a segurança e eficiência entre a terapia padrão e a terapia alternativa. Métodos: Trata-se 

de uma revisão sistemática de literatura, realizada no ano de 2021. Para a elaboração desta 

revisão foi realizada uma pesquisa bibliográfica seguindo o método Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), nas bases de dados: 

PubMed, SciELO e LILACS, mediante uso do operador booleano “AND” e dos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): SURGERY, ANESTHETICS, EFFICIENCY, 

SAFETY. Os critérios para inclusão foram: registros que abordassem a questão 

norteadora, publicados nos últimos 5 anos, com delineamento do tipo: estudos clínicos, 

testes clínicos, testes clínicos controlados e testes clínicos randomizados. Os critérios para 

exclusão foram: estudos que abordavam outras temáticas, ou que não contemplassem sua 

conexão, artigos de revisão, artigos de revisão sistemática, estudos observacionais e 

artigos publicados a mais de 5 anos.  Resultados: Na busca inicial foram encontrados 

503 registros, e após aplicação dos filtros esse número foi reduzido para 52 registros, dos 

quais foram excluídos 33 artigos mediante análise do título e resumo. Discussão: A 

análise dos registros selecionados mostrou que a associação de anestésicos ou o uso de 

um único agente com intuito de solucionar os efeitos adversos causados pelos 

procedimentos cirúrgicos resultou em melhor controle da dor, redução no uso de opióides, 

menor tempo de recuperação, evitou agitação em lactentes (SA), aumento da satisfação 

do paciente e manutenção da sedação durante os procedimentos cirúrgicos. Também foi 

observado que os avanços na área da anestesia inalatória melhoram a segurança dos 

procedimentos e o conforto dos pacientes, contribuindo para realização de mais 

procedimentos em âmbito ambulatorial com recuperação pós cirúrgica mais rápida.  

Conclusão: Os agentes anestésicos de primeira geração apresentam eficácia e segurança 

em boa parte dos procedimentos. E os recentes progressos na área anestésica voltados 

para a associação de substâncias ou o uso de uma única substância com o intuito de reduzir 

os efeitos colaterais dos procedimentos cirúrgicos mostram vantagens quando 

comparadas às anestesias classicamente usadas. E os avanços na anestesia inalatória 

aumentaram a eficácia e segurança, proporcionando maior conforto aos pacientes, pois 

diminuem os efeitos adversos e assim resultam em uma melhor recuperação pós cirúrgica 

do que os anestésicos classicamente usados. 

Palavras-chave: anestesia, eficiência, segurança, associações. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, o cenário mundial enfrenta uma pandemia causada pelo 

novo coronavírus (COVID-19), marcada por alta taxa de transmissão, levando à 

superlotação dos leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva (UTI) nos hospitais. 

Consequentemente, os trabalhadores da área da saúde, atuantes na linha de frente em 

combate à COVID-19, estão diariamente expostos a situações de estresse, como elevado 

número de óbitos, falta de equipamentos de proteção individual e equipamentos 

hospitalares que auxiliam no tratamento do paciente, associadas a uma carga horária de 

trabalho elevada, contribuindo assim para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout 

(SB) caracterizada pelo esgotamento emocional e físico do profissional devido à 

exposição a estressores crônicos no âmbito do trabalho, com potencial capacidade de 

desenvolver comorbidades psiquiátricas, dentre elas depressão, ansiedade e transtorno de 

estresse pós-traumático. OBJETIVO: Abordar a exposição à COVID-19 como fator 

preditor ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos associados à Síndrome de 

Burnout nos profissionais de saúde atuantes na linha de frente. METODOLOGIA: 

Revisão sistemática utilizando as bases de dados Medline, Lilacs e SciELO. A busca foi 

efetuada por meio do cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“COVID-19”, “Profissionais de saúde”, “Estresse ocupacional”, “Síndrome de Burnout” 

e “Transtorno de estresse pós-traumático”. Foram avaliados um total de 69.380 textos, e 

apenas 25 artigos selecionados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Médicos e 

enfermeiros apresentaram maior incidência de Síndrome de Burnout dentre os 

profissionais da área da saúde atuantes na linha de frente. Sendo ansiedade, estresse e 

depressão, os transtornos mais evidentes nestes trabalhadores. CONCLUSÃO: a 

prevalência da Síndrome de Burnout desencadeia transtornos psiquiátricos em 

profissionais da saúde atuantes na linha de frente contra a COVID-19, que somatizados 
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levam ao esgotamento profissional, sendo necessário a promoção de estratégias quanto a 

melhora da saúde mental, tais como organização dos turnos de atendimento havendo 

período de descanso entre eles, com orientação de práticas de exercícios físicos e 

atividades de lazer, a fim de amenizar a pressão física e psicológica que enfrentam. 

 

Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Transtornos Mentais. Profissionais de 

Saúde. Infecções por Coronavírus. 
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O MANEJO PÓS OPERATÓRIO DO IMPLANTE DO VALVAR 

AÓRTICO PERCUTÂNEO COM USO DE ANTICOAGULANTES E 

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 
Marlilia Moura Coelho Sousa 1; Israel Nunes Bezerra ¹; Fábio Dias Nogueira 1; Daniela 

Machado Bezerra ²; Leiz Maria Costa Veras²; 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP. 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP. 

EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

Introdução: Um dos principais tratamentos da estenose aórtica pode ser feito através de 

um procedimento cirúrgico, de “peito aberto”, a substituição cirúrgica de valva aórtica 

(SAVR). Contudo, pacientes classificados como alto risco e/ou com sintomática grave 

são impossibilitados de realizá-la, diminuindo a sua sobrevida. Devido a isso, surgiram 

alternativas minimamente invasivas tal como o implante de válvula aórtica transcateter 

(TAVI). Um dos manejos do pós operatório desse paciente são com terapia de 

anticoagulantes orais. Objetivo: Conhecer os principais anticoagulantes utilizados no pós 

operatório da TAVR. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, do tipo revisão de 

literatura, através das seguintes bases de dados: Scielo, Pubmed e Science Direct. 

buscando responder o seguinte questionamento: Qual manejo da terapia anticoagulante e 

antiplaquetario no pós operatório da cirurgia cardíaca para para implante de cateter de 

uma bioprótese valvar aórtica (transcatheter aortic valve implantation [TAVI])? Foram 

encontrados 966 artigos, sendo selecionados 44, sendo feito o cruzamento simultâneo 

entre os descritores em inglês “Anticoagulants”, “estenose aórtica", “transcatheter aortic 

valve implantation”, “Pos operative”. Quanto aos critérios de inclusão, introduziram-se 

artigos escritos na língua portuguesa e inglesa publicados entre 2016 e 2021.Foram 

selecionados estudos que abordam sobre o tratamento com anticoagulantes em pacientes 

que foram submetidos a uma cirurgia cardíaca para a implante de cateter de uma 

bioprótese valvar aórtica, com enfoque nos fatores de risco, etiologia, prevenção, 

diagnóstico e tratamento. Resultados: Os artigos buscaram esclarecer a fisiopatologia da 

estenose aórtica, bem como o seu diagnóstico e tratamento. Estes artigos permitiram 

identificar o mecanismo de ação dos anticoagulantes utilizados no pós-operatório da 

TAVR. Conclusão: A presente revisão de literatura sugere que a seja associado no 

tratamento do pós-operatório da TAVI o uso de anticoagulantes e antiplaquetários, com 

uma forma de prevenção da formação de trombos dessas estruturas anatômicas – valva 

aórtica. Assim, há necessidade de mais pesquisas para elucidar o manejo correto desses 

medicamentos – quanto a sua farmacodinâmica e sua farmacocinética - a fim de se 

padronizar a terapêutica correta nesse procedimento cirúrgico. 
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Palavras-chave: anticoagulantes; estenose aórtica; implante de prótese de valva cardíaca 
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DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS ASSOCIADOS À 

INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA 
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João Henrique Piauilino Rosal²; (joaohpi@hotmail.com) 
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¹Discente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

²Discente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

³Discente do curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

INTRODUÇÃO:A síndrome respiratória aguda grave (SARS-COV-2), causadora da 

atual pandemia de COVID-19 que nos acomete, tem tido sua origem suspeitada na China, 

na província de Wuhan, no mercado Huana, onde foi possível e acreditado que um animal 

estivesse envolvido nesse surgimento, de acordo com a similaridade do vírus SARS-

COV-2 com a da SARS-COV dos morcegos da região. É uma doença complexa devido 

a seu comportamento patológico, que pode evoluir para formas assintomáticas como para 

formas sintomáticas graves. Comumente, em acometimentos sem complicações mais 

graves, os principais sintomas são hiposmia ou anosmia, febre, diminuição do paladar, 

tosse, congestão nasal, dor de garganta, dispneia, cefaleia e mialgia. Além do 

acometimento do sistema respiratório, causador de muitas mortes, outros sistemas 

principais também são gravemente acometidos, como o sistema cardiovascular, o sistema 

nervoso e o sistema gastrointestinal. Pesquisas cientificas demonstraram recentemente 

sobre esse envolvimento sistemático gastrointestinal, provaram que há uma rota fecal-

oral, pela qual o vírus SAR-COV-2 invade as células epiteliais das glândulas do 

estômago, do duodeno, do reto, e em menor extensão, do esôfago. Os principais distúrbios 

associados a essa infecção são falta de apetite, diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. 

Em situações de casos que evoluíram com complicações, alguns sintomas mais graves 

estão presentes, como: fezes com sangue, melena e hematoquezia. OBJETIVO: O 

presente estudo teve como objetivo analisar artigos de pesquisas e revisões de 

bibliografias voltados aos distúrbios gastrointestinais associados à infecção pelo vírus 

SAR-COV-2. METODOLOGIA: A bibliografia utilizada na presente produção 

cientifica baseia-se em artigos científicos e de revisão sistemática da literatura, 

procurados com recursos nas bases de dados eletrônicos, nomeadamente Lilacs, Pubmed, 

SciELO, Medline, PsycINFO.Foi também consultada literatura de âmbito acadêmico e 

Googleescholar. Foram selecionados os artigos mais recentes, dentre os anos de 2020 e 

mailto:joaodacruzjunior@hotmail.com
mailto:joaohpi@hotmail.com
mailto:viniciusmeloba@gmail.com
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2021, que foi quando as pesquisas sobre o assunto ficaram mais intensas. 

RESULTADOS: Mediante estudo realizado, pode-se observar a presença de distúrbio 

gastrointestinal em paciente com covid-19. Por meio da pesquisa, destaca-se a 

importância do pré-diagnóstico, no intuito de evitar dano maior a saúde e a vida do 

paciente. A pesquisa constatou a presença do vírus no trato gastrointestinal, ocasionando 

danos ao organismo, sendo que dentre os principais sintomas pode-se mencionar a 

presença de diarreia, náuseas e vômitos. DISCUSSÃO: É importante enfatizar que a falta 

de teste para o diagnóstico de paciente com vírus SAR-COV-2, contribui tanto para a 

transmissão quanto para a evolução da doença, sendo que muitos pacientes já chegam as 

unidades de saúde apresentando sinais graves É relevante mencionar a associação de 

diarreia prolongada, dor abdominal, vômito, náusea e falta de apetite com o 

coronavírus.Desta forma, destacam que os distúrbios do trato gastrointestinais são 

sintomas tão evidentes quanto os sintomas respiratórios. CONCLUSÃO: Com base 

nesse estudo, pode-se alertar sobre os sintomas gastrointestinais presentes em pacientes 

com COVID-19, bem como a importância de um olhar cientifico direcionado a presença 

viral do SAR-COV-2 em fezes de indivíduos infectados, o que nos leva a compreender 

que se pode haver a transmissão fecal-oral. 

 

Palavras-chaves: Infecção gastrointestinal. SAR-COV-2. Infecção. complicação. 
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TRABALHO DE CONCLUSÂO DE CURSO (TCC III) 

Introdução: Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças 

malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir 

tecidos adjacentes ou órgãos a distância, transformando-se em metástase para outras 

regiões do corpo (PINHEIRO et al., 2016). O câncer de próstata é o sexto tipo de câncer 

mais comum no mundo e o segundo mais prevalente entre os homens no Brasil. Os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença estão relacionados à 

presença de testosterona e avanço da idade (BACELAR JÚNIOR; et al, 2015). O câncer 

da próstata é a quarta causa de morte por neoplasias no Brasil, correspondendo a 6% do 

total de óbitos por este grupo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Objetivos: Analisar os 

dados epidemiológicos disponibilizados no DATASUS acerca do câncer de próstata no 

Brasil, levando em consideração os números de internações e mortalidade nas regiões 

brasileira. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa cunho epidemiológico, onde as buscas 

foram realizadas por meio do banco de dados: DATASUS, utilizando os filtros lista de 

morbidade CID-10 (câncer de próstata), faixa etária (30-80 ou mais), AIH (internações 

hospitalares aprovadas), taxa de mortalidade, por região/unidade da federação, período 

(Janeiro/2010 a Setembro/2020). Utilizando também dados do Ministério da Saúde, 

OMS, Scielo, MEDLINE, PubMed, UpToDate e INCA. Resultados e discussão: durante 

o período analisado foram encontrados, na faixa etária de 30 anos ou mais, o número de 

internações em 311.863 casos de câncer de próstata registrados no DATASUS, sendo 

8.515 na região Norte, 70.494 no Nordeste, 164.501 no Sudeste, 49.586 no Sul e 18.767 

no Centro-Oeste. A taxa de mortalidade perante os dados de internações, é maior que 9% 

totalizando 28.309 óbitos por câncer de próstata. A faixa etária com maior número de 

óbitos entre as avaliadas foi de 70 a 79 anos compreendendo 10.689 óbitos. Entre 2019 a 

2020, foi possível observar a diminuição nos números de internações e óbitos por câncer 

de próstata. Acredita-se que o surgimento da COVID-19 em 2020 teve impacto nesses 

números. Segundo Uzzo et al (2021), a crise de saúde frente à pandemia foi desafio em 

relação ao tratamento e diagnóstico de paciente com câncer. Conclusão: O presente 

trabalho procurou traçar o perfil epidemiológico nos ultimos dez anos do câncer de 
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prostata em relação às regiões brasileiras, faixa etária e casos diagnosticados por ano e 

observou que apesar das medidas de prevenção, o número de casos é crescente. O ano de 

2020 apresente diminuição do número de casos detectados pela situação pandêmica que 

o sistema de saúde atravessava, mas ainda demonstrava um número alto em pacientes 

com 70 anos ou mais. A pesquisa conclui que o câncer de próstata ainda é de grande 

preocupação para saúde pública e que apesar de medidas preventivas de cunho educativo 

e de rastreamento, ainda apresenta uma grande incidência. 

Palavras-chave: Câncer da Próstata, Diagnóstico, Epidemiologia. 
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EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

INTRODUÇÃO: A cirurgia plástica (estética e reparadora), modalidade operatória que 

pode alterar estruturas e funções normais ou anormais do organismo do paciente, e que 

ao depender do desfecho pode implicar em repercussões orgânicas e psíquicas no 

indivíduo. Este estudo objetiva avaliar a influência da cirurgia plástica estética e 

reparadora na saúde mental do indivíduo. OBJETIVO: Analisar se a cirurgia estética e 

reparadora tem boa influência na saúde mental. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão sistemática de registros científicos da literatura, mediante utilização dos 

descritores “Cirurgia Plástica”, “Saúde mental” e “Procedimentos Cirúrgicos 

Reconstrutivos” nas plataformas de busca SciELO, Lilacs e PubMed, durante os meses 

de julho a dezembro de 2020, orientada pela questão norteadora: A cirurgia estética e 

reparadora contribui para uma boa saúde mental? Sendo aplicados os critérios de inclusão 

e exclusão dos registros, foram eleitos 19 artigos e, a partir disso, foram estabelecidos os 

níveis de evidência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após aplicação dos critérios de 

exclusão, 19 artigos foram eleitos para compor o copus do estudo. Em ordem decrescente 

destacam-se como sítios cirúrgicos a região mamária, genital, facial, torácica, nasal e 

cervical, onde 84,2% dos estudos relataram resultados positivos sobre o impacto da 

cirurgia plástica na saúde mental do paciente. Os procedimentos cirúrgicos com desfecho 

positivo se mostram bastante importantes na melhoria da autoaceitação, da autoimagem, 

da autoestima e do bem-estar em geral, da ideia de aceitação pelo meio social na qual o 

paciente está inserido, entre outros, que possibilitam uma melhoria da qualidade de vida 

e da saúde mental. CONCLUSÃO: Os estudos avaliados demonstram que a cirurgia 

plástica pode repercutir positivamente sobre a saúde do paciente, porém desde que o 

desfecho seja positivo. 

  

Palavras-chave: Cirurgia Plástica. Procedimentos Cirúrgicos Reconstrutivos. 

Procedimentos Cirúrgicos Dermatológicos. Saúde Mental. Procedimento Cirúrgicos 

Eletivos. Ajustamento Emocional. 
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EIXO 4: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC III) 

A microbiota intestinal influencia processos locais e sistêmicos importantes para o 

organismo, tendo em sua composição bactérias probióticas que auxiliam nos processos 

benéficos e bactérias comensais, que frequentemente causam infecções. O objetivo deste 

artigo é analisar a existência de uma relação entre a prevalência de bactérias patogênicas 

e inflamação intestinal quando os níveis plasmáticos se encontram deficientes de vitamina 

D, de forma a contrubuir no direcionamento clínico. Para isso, foi realizada uma revisão 

de literatura com busca sistemática a fim de capturar artigos que apresentassem em seus 

desenhos de estudo correlação entre disbiose intestinal e a deficiência de vitamina D. 

Como resultado da análise, foi verificado que a suficiência de vitamina D favorece a 

presença de a filos, famílias, gêneros ou espécies de bactérias benéficas/probióticas e uma 

diminuição de bactérias patogênicas nos casos de suplementação com vitamina D, além 

de manutenção da integridade da barreira intestinal, melhora de sintomas e inflamação 

intestinal, e que a deficiência está associada a um ambiente apropriado para o 

estabelecimento de patógenos oportunistas, que causam disfunções na barreira intestinal,  

propiciando a translocação bacteriana do patógeno, infecção e inflamação sistêmica. 

Sendo assim, manter níveis séricos suficientes de vitamina D (geralmente >50nmol/L) 

favorecem a saúde intestinal, possibilitando um enterótipo dominado por probióticos, 

diminuição de marcadores inflamatórios e proteção da integridade da barreira intestinal.  

Palavras-chave: Disbiose. Deficiência de vitamina D. Microbioma gastrointestinal. 

 

 


