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Prevalência de Doença Diarreica Aguda em crianças de 0 a 5 anos de 

idade em um bairro do município de Parnaíba-PI 
 

Vitória Laura Araújo SILVA ¹; Davi Leonardo Soares XIMENES¹; Jéssica 

Fernanda Mateus NORONHA¹; Luiz Darcy Rodrigues Fontenelle de ARAÚJO¹; 

Victor Carneiro PIMENTEL¹; Thiago de Souza Lopes ARAUJO²; Gilberto 

Portela SILVA² 

¹Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade de Parnaíba-PI 
²Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade de Parnaíba-PI 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: vitoria13laraujo86@gmail.com 

Introdução: A Doença Diarreica Aguda (DDA) consiste numa síndrome clínica 

multifatorial causada por bactérias, vírus, fungos e/ou parasitas. Tem como 

principal complicação a desidratação e sua gravidade depende da intensidade 

desta ou do tipo de toxina produzida pelo patógeno envolvido. Trata-se de uma 

enfermidade reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

das principais causas de mortalidade infantil no mundo e segunda maior causa 

de mortes entre crianças menores de 5 anos de idade em países 

subdesenvolvidos, sendo a diarreia aguda, considerada um indicador de 

situações de pobreza. Objetivo: Analisar a prevalência de doença diarreica 

aguda em crianças de até 5 anos de um determinado bairro do município de 

Parnaíba-PI. Metodologia: Estudo documental com abordagem quantitativa, 

cuja pesquisa exploratória consistirá na coleta de dados proveniente de um 

inquérito epidemiológico, fornecido pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba/PI. Ademais, a pesquisa terá caráter 

local e específico, uma vez que buscará mensurar a incidência de diarreia aguda 

entre a população infantil de um determinado bairro deste município.  

Resultados esperados: Embora já existam diversos estudos nessa área, outros 

trabalhos devem ser confeccionados haja vista as mudanças em relação às 

políticas públicas, ao meio ambiente, bem como à tecnologia e condições 

socioeconômicas em geral. Tais evoluções devem ser constantemente 

consideradas para novos estudos com a casuística de sua estreita relação com 

os hábitos sociais e sanitários de toda comunidade. Este projeto de pesquisa, 

em termos gerais, procura contribuir com o estudo, análise e assistência médica 

quanto a atenção primária à saúde do seu público-alvo, promovendo uma 

melhora na qualidade de vida e a vida, por assim dizer, uma vez que as medidas 

preventivas a que se propõe irão impedir o crescimento da taxa de mortalidade 

infantil relacionada a DDA. 

 
Palavras-chave: Diarreia. Educação em Saúde. Atenção Primária à Saúde.  
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Condições de Trabalho da Equipe de Saúde da Família (eSF) nas UBSs 

da Cidade de Parnaíba-PI 
 

Adria Santos Ramos¹; Antonio Edilson Tomaz Filho1; Aluanne Brasileiro 

Rocha1; Débora Kaline Sousa Oliveira1; Myrella Evelyn Nunes Turbano1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo² 

¹Adria Santos Ramos Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
1Antonio Edilson Tomaz Filho Discente do Curso de Medicina da 

FAHESP/IESVAP 
1Aluanne Brasileiro Rocha Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

1Débora Kaline Sousa Oliveira Discente do Curso de Medicina da 
FAHESP/IESVAP 

1Myrella Evelyn Nunes Turbano Discente do Curso de Medicina da 
FAHESP/IESVAP 

2Thiago de Souza Lopes Araújo Docente do Curso Curso de Medicina da 
FAHESP/IESVAP  

 
EIXO: Projeto de Pesquisa (MEP/IESC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: ramosadria2020@gmail.com 

Introdução: Em 1994, foi criado pelo Ministério da Saúde, o Programa da Saúde 
da Família que atualmente é chamado de Estratégia de Saúde da Família, com 
o intuito de abranger toda a população brasileira com uma saúde mais 
preventiva, visando medidas de promoção à saúde e fazendo com que todas as 
esferas do governo sejam responsabilizadas por medidas cabíveis, além disso, 
a inclusão dos usuários a participação social torna o sistema mais efetivo e 
humanizado. A Estrategia de Saúde da Família é realizada pela a equipe de 
Saúde da Família, que é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico 
de enfermagem e de quatro a seis Agente Comunitário de Saúde. Objetivo: 
Descrever as condições de trabalho da equipe de Saúde da Família nas 
Unidades Básicas de Saúde da cidade de Parnaíba. Metodologia: A 
metodologia a ser adotada se baseará na análise de toda a estrutura física das 
UBSs de Parnaíba-PI, bem como as condições de trabalho em que os 
profissionais de saúde são submetidos. Adotar-se-á um estudo observacional 
descritivo, por meio da confecção de questionários direcionados a equipe de 
Saúde da Família para a exposição do ponto de vista crítico de quem vivencia 
tal realidade. Assim, a pesquisa irá se fundamentar em trabalhos científicos e 
livros contidos nas bases de dados, como: Portal Nacional da BVS (BIREME), 
Pubmed e Scientific Eletronic Library Online “Scielo”. Seguindo os critérios de 
inclusão previamente estabelecidos, serão selecionados para análise os estudos 
publicados no idioma português, tendo como preferência literaturas publicadas 
nos últimos cinco anos. O critério de exclusão será estudos que não estiverem 
de acordo com o tema selecionado. Resultados esperados: Esse trabalho 
procura descrever as condições em que os profissionais da equipe de Saúde da 
Familia estão diariamente submetidos, sendo de extrema relevância para o 
contexto atual, culminando em uma maior satisfação dos profissionais de saúde 
dessa área e consequentemente dos usuários das UBSs de Parnaíba-PI. 
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Palavras-chave: Condições de Trabalho. Unidade Básica de Saúde. Equipe de 
Saúde da Família. Atenção Primária de Saúde. 
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AS DIFICULDADES NA ACESSIBILIDADE DE DEPENDENTES 

QUÍMICOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MENTAL NO 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PIAUÍ 
 

1º Claudiana Veras de BRITO¹; 2º Louise Teixeira Feitosa Barroso SOARES ¹; 
3º Lucas Andrade MELLO¹; 4º Maria Clara Mapurunga GUIMARÃES¹; 5º 

Mateus Furtado de ALMEIDA¹; 6º Thaline e Silva Carvalho DIAS¹; Gilberto 
Portela SILVA²; Thiago de Souza Lopes ARAÚJO² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade Parnaíba-PI 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade Parnaíba-PI 

 

EIXO: Projeto de Pesquisa (MEP I/ IESC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: lucasam6@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A dependência química é uma doença psíquica crônica, 
progressiva e comportamental. Sua natureza é multifatorial e complexa, em que 
o uso de substâncias lícitas e ilícitas passa a ser descontrolado causando uma 
incapacidade do indivíduo de conviver em sociedade. Essa doença não tem cura, 
mas há tratamentos que mantém o paciente livre das substâncias. A superação 
da dependência química exige a combinação de intervenções e a terapia seja 
direcionada conforme a necessidade do indivíduo. As terapias incluem o 
tratamento farmacológico, a psicoterapia, acompanhamentos médicos, 
psicológicos e terapêuticos, e em últimos casos as internações. As dificuldades 
na acessibilidade de dependentes químicos aos serviços de saúde mental é um 
tema em debate que promove reflexões no âmbito da saúde pública, educação 
e que é relevante no cenário das políticas públicas. Essa dificuldades na 
acessibilidade de dependentes químicos aos serviços públicos, tais como falta 
de informações sobre os serviços ofertados e sobre a doença, rede pequena, 
precária e desaparelhada, com profissionaisnão qualificados. Além disso, outro 
fator para essa inacessibilidade foram os encerramentos das atividades do 
NASF-AB e o congelamento dos gastos com a saúde. OBJETIVOS: A pesquisa 
que será realizada tem como objetivo principal identificar as dificuldades e 
limitações do acesso aos serviços de saúde mental para um dependente químico 
no município de Parnaíba-PI. Serão abordados os objetivos específicos: 
conhecer os fatores que envolvem a dependência química no âmbito da saúde 
mental; conhecer os serviços de saúde mental disponibilizados pelo SUS que 
assistem aos dependentes químicos; determinar os fatores que limitam o acesso 
de dependentes químicos aos serviços públicos de saúde mental; determinar os 
fatores que contribuem para a falta de adesão ao tratamento proposto aos 
dependentes químicos. METODOLOGIA: um estudo de campo retrospectivo-
transversal do tipo qualitativo, por meio de uma pesquisa descritiva, através de 
uma análise dos tratamentos ofertados pelo SUS aos dependentes químicos no 
âmbito da saúde mental. Os dados serão coletados por entrevistas, formulários, 
gráficos, doutrinas e outros. Na pesquisa bibliográfica serão selecionados artigos 
que servirão para uma análise reflexiva, dados indicadores da efetividade dos 
tratamentos para os dependentes químicos. RESULTADOS ESPERADOS: 
Esperamos com a realização desta pesquisa, realizar um estudos aprofundado 
à fim de conhecer os serviços de saúde ofertados atualmente no sistema único 
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de saúde, conhecer a realidade dos dependentes químicos e a aceitação do 
usuários ao tratamento e identificar os pontos fracos e apontar possíveis ações 
de melhorar. A dependencia química e sistema único de saúde na cidade de 
Parnaíba é um assunto ainda pouco explorado, onde não há informações e o 
serviço disponibilizado é precário. Portanto, diante de todos esses aspectos, é 
possível afirmar que esse estudo auxiliará no entendimento das condições do 
tratamento de depentes químicos. 
 
Palavras-chave: Dependência química. Adicção. Doenças mentais. 
Tratamentos. Inacessibilidade. SUS. Parnaíba - PI. 
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NUANCES DO ATENDIMENTO PRÉ NATAL NA REDE DE 

ATENÇÃO BÁSICA DE UM MUNICÍPIO DO LITORAL 

PIAUIENSE, NO DESLINDE DA PANDEMIA DE COVID-19 
DA SILVA, Antonio Carlos Brenner Marques¹; 

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

MEDEIROS, Guilherme Nunes¹; 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba/PI 

MOURA FÉ, Luiza Maria Farias Barboza ¹; 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba/PI 

MORAIS, Maria Clara De Sousa ¹;  
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba/PI 

BRITO, Vanderson Da Silva ¹;  
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba/PI 

ARAÚJO, Thiago De Souza Lopes  ²;  
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba/PI 

 
SILVA, Gilberto Portela ²  

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

EIXO: I - PROJETO DE PESQUISA (MEP 1/IESC 1) 
E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: carlosbrenner17@gmail.com 

Introdução: O pré-natal constitui uma congregação de ações preventivas, ações 
promotoras de saúde diagnósticas e curativas que objetivam uma boa gestação 
para a mulher e seu (s) filho (s), estendendo-se até a consulta de puerpério. 
Nessa perspectiva, vislumbra-se a necessidade da criação de uma rede de 
Atenção Básica contundente, uma vez que o programa Saúde da Mulher define 
objetivos para reduzir a morbimortalidade, ampliando, qualificando e 
humanizando o atendimento à população feminina, tonando-se uma política 
pública essencial em um município do litoral piauiense. Ainda, no contexto da 
Pandemia COVID-19, apesar da necessidade de atenção e de cuidados, as 
gestantes têm enfrentado empecilhos ao realizarem o acompanhamento pré-
natal, tendo em vista o cancelamento de consultas, a postergação devido à 
suspeita ou até mesmo a positivação da infecção pela patologia em comento. 
Objetivo: Entender o impacto da Pandemia de COVID-19 na frequência de 
adesão ao programa Pré-Natal em um município da planície litorânea do Piauí. 
Metodologia: Quanto aos objetivos: Descritiva documental; Quanto a 
interferência do pesquisador e ao tempo: Observacional analítico transversal; 
Resultados esperados: Este projeto de pesquisa visa, por meio dos resultados 
adquiridos, contribuir significativamente para melhorias nas estratégias de 
gestão pública que fomentem a adesão ao programa pré-natal diante do cenário 
pandêmico. Dessa forma, beneficiará a sociedade em geral do município em 
questão, podendo inclusive, servir de modelo para outros municípios do Estado, 
uma vez que envolve melhorias na qualidade de vida de gestantes, filhos e 
integrantes da família. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Cuidado Pré-Natal. Gestantes. 
COVID-19. 
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Impacto na saúde mental dos idosos de Parnaíba durante o período da 

pandemia de Covid-19 

Ana Clara Soares do Rêgo Pacheco¹; Ayrton Galvão de Araújo Júnior¹; Marcos 

Evandro Frota Pires de Leite¹; Robertha Hallana Rodrigues Farias¹; Vivianne 

Castelo Branco Santos¹; Gilberto Portela Silva²; Thiago de Souza Lopes 

Araújo². 

¹Discente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda- FAHESP/IESVAP 

²Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda- FAHESP/IESVAP 

E-mail do autor correspondente: dr.ayrtonjunior@hotmail.com  

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

Introdução: Com a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que teve seu 

início na China em 2019, há evidências de que a morbimortalidade relacionada 

à saúde mental tem superado a relacionada diretamente à infecção. Além disso, 

por conta da vulnerabilidade, grupos específicos sofrem de maneira mais severa 

com os impactos do isolamento social e do excesso de informações negativas, 

em especial os idosos. Objetivo: Identificar como a pandemia de covid-19 

impactou na saúde mental dos idosos nos centros de atendimento psicossocial 

na cidade de Parnaíba-PI. Metodologia: Consiste em uma abordagem 

quantitativa de natureza aplicada e de corte transversal utilizando um 

questionário objetivo aplicado aos idosos de 60 a 69 anos de idade nos locais de 

coleta. Tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os 

idosos preencherão o questionário, previamente aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa com seres humanos. Os resultados obtidos serão tabulados e 

submetidos a testes estatísticos pelo software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 21,0, cujo limite de significância será P<0,05. 

Resultados Esperados: O isolamento e o distanciamento social, embora sejam 

essenciais, podem levar a uma influência negativa à saúde mental dos idosos 

em razão da necessidade de um recondicionamento comportamental. Assim, 

espera-se que tal fato, associado ou não a vulnerabilidade deste grupo para com 

a afecção, além do excesso de informações negativas e do receio do 

adoecimento, pode desencadear quadros de depressão, ansiedade e de 

estresse pós-traumático.  

Palavras-chave/Descritores: Idosos; Covid-19; Saúde Mental. 
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Em habitações próximas de lixões, há predisposição a complicações 

sensíveis à Atenção Primária? 
 

Antonio Gabriel dos Santos Castro ¹; Adonias Francisco de Moura Neto 1; 

Alécio Galvão Lima 1; Thiago de Souza Lopes Araujo2 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP – Parnaíba, Piauí 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP – Parnaíba, Piauí 

 

EIXO: Projeto de Pesquisa. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: gabrielcastroenf@gmail.com 

Introdução: A Atenção Primária em Saúde (APS) é a porta de entrada do 
sistema de saúde brasileiro, promovendo ações de promoção, prevenção, 
reabilitação e tratamento que visam fomentar o enfoque proativo da saúde do 
país. Nesse âmbito, para ser eficaz, a APS necessita, essencialmente, 
apresentar resolutividade a um grupo específicos de complicações, chamadas 
de complicações sensíveis à APS. Essa denominação abrange patologias como 
diarréia, anemia, difteria, sarampo, febre amarela, sífilis, tétano, pneumonia, 
hipertensão, entre outras. O direcionamento adequado de dejetos e do lixo se 
constitui como um dos elementos englobados pelo conceito de habitação que 
podem exercer, direta ou indiretamente, influência no surgimento e agravo 
dessas complicações. Objetivo: Verificar a existência de predisposição a 
complicações sensíveis à Atenção Primária em habitações próximas a lixões. 
Metodologia: A pesquisa constituirá um estudo observacional, analítico-
transversal, acerca da prevalência de complicações sensíveis à Atenção 
Primária em um bairro que contém lixão – Sabiazal, em Parnaíba-PI -, em 
comparação a um bairro que não possui lixões – Reis Veloso, em Parnaíba- PI. 
Para a realização dessa pesquisa serão utilizados artigos, monografias, livros, 
teses de mestrado e doutorado, coletados nas bases de dados virtuais PubMed, 
SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a fim de obter informações acerca 
do risco de exposição prolongada a lixões, bem como sobre as principais 
complicações sensíveis à Atenção Primária em Saúde. O espaço amostral da 
pesquisa serão os boletins epidemiológicos e dados fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Parnaíba- PI.  Resultados esperados: Espera-se 
encontrar dados epidemiológicos específicos do bairro Sabiazal e do bairro Reis 
Veloso. A partir da análise documental bruta, poderá ser aferida a prevalência 
das principais complicações sensíveis à APS nessas regiões e, com a obtenção 
dos dados relativos, será possível realizar comparação entre elas. Com isso, o 
objetivo de verificar se há predisposição a um grupo específico de complicações 
no bairro próximo de lixões – Sabiazal - será contemplado. Além disso, será 
possível traçar um perfil epidemiológico de ambos os bairros, esse material será 
de grande valia para a elaboração de estratégias da equipe da Atenção Primária. 
Considerações Finais: A concretização desse estudo poderá trazer grandes 
contribuições, não apenas para os habitantes dos bairros selelcionados, mas 
para toda a população de Parnaíba – PI. Os resultados obtidos podem servir de 
alerta para os órgãos competentes e população sobre o potencial maléfico dos 
lixões à saúde e, consequentemente, aos gastos públicos. Dessa forma, 
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medidas de conscientização e de infraestrutura poderão ser alinhadas em prol 
da saúde. 

Palavras-chave: Riscos Ambientais. Descargas a Céu Aberto. Habitação. 
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Prevalência de diabetes gestacional entre pacientes atendidas na 

Unidade Básica de Saúde Joaquim Narciso em Murici dos Portelas-PI 
 

Karina Meneses Fortes Castelo BRANCO¹;Ana Lima de Carvalho SALES ¹; 

João de Deus FONSECA¹; Hudson Oliveira SILVA¹; Lucas de Oliveira 

ANDRADE¹; Monalysa Pontes CARNEIRO¹; Thiago de Souza Lopes ARAÚJO²: 

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

 

EIXO: Projeto de Pesquisa 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: karinamfcbranco@gmail.com 

Introdução: O diabetes gestacional é definido como qualquer grau de redução 

da tolerância à glicose, cujo início ou detecção ocorre durante a gravidez. Sua 

prevalência é variável, dependendo dos critérios diagnósticos empregados e da 

população estudada. No Brasil, em torno de 7% das gestações são complicadas 

pela hiperglicemia gestacional. Habitualmente, o diagnóstico do diabetes 

gestacional é realizado por busca ativa, com testes provocativos que empregam 

sobrecarga de glicose, a partir do segundo trimestre da gestação. Mais 

recentemente, tem-se recomendado a triagem precoce de gestantes de alto risco 

na primeira consulta pré-natal, o que permite identificar casos de diabetes 

preexistente e que não devem, portanto, ser rotulados como diabetes 

gestacional. Embora a maior parte dos casos de diabetes gestacional se resolva 

no período pós-parto, a definição se aplica independentemente de a condição 

persistir após a gravidez Objetivo: Determinar a prevalência de diabetes 

gestacional em pacientes atendidas na UBS Joaquim Narciso de Murici dos 

Portelas-PI entre o período de janeiro à junho de 2022. Metodologia: A 

presentes pesquisa será do tipo descritiva, documental, retrospectiva e 

transversal. Os dados serão coletados na plataforma Tabnet do Ministério da 

Saúde. Os dados coletados serão transcritos para uma ficha elaborada pelos 

próprios autores para fins de controle das informações coletadas na plataforma. 

O embasamento teórico do projeto será baseado na pesquisa de artigos 

científicos nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Pubmed, Bireme. 

Resultados esperados: Espera-se encontrar dados de diabetes miellitus nas 

gestantes do município de Murici dos Portelas-PI. A partir da análise de banco 

de dados, poderá ser aferida a prevalência de gestantes com a patologia na 

unidade básica de saúde. Com a obtenção desses dados será possível fazer um 

levantamento dos fatores de risco pré-gestacionais e gestacionais nas pacientes 

atendidas na UBS e associar a ocorrência de diabetes com alterações no 

crescimento fetal. Considerações Finais: A concretização desse estudo poderá 

trazer grandes contribuições para a população do município de Murici dos 

Portelas. Os resultados obtidos podem servir para que a rede de atenção 
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primária de saúde olhe de forma mais adequada e holística para o pré-natal das 

gestantes com diabetes gestacional.  

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitos; Gestante; Prevalência 
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Impactos da pandemia do covid-19 na prática de exercícios físicos no 

município de Parnaíba 
Luciara Sara Gomes OLIVEIRA¹; Isabela da Silva COIMBRA²; Gerdan Pontes 

FEIJÃO3; Iris Bele Brito de ARAÚJO4; Luís Octávio Furtado Azevedo de Melo 

PIRES5; João Eduardo Baquil CARDOSO6; Thiago de Souza Lopes Araújo7; 

GILBERTO PORTELA SILVA8; 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí. 
2Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí. 

 

EIXO: Projeto de pesquisa (MEP I/IESC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: nspsara0123@gmail.com 

Introdução: A regularidade das práticas de educação física é essencial para o apropriado 

funcionamento muscular e homeostase dos sistemas de órgãos. Nesse sentido, a redução 

das práticas de atividades físicas implica não somente na redução do bem-estar físico 

como também no surgimento de diversas doenças relacionadas ao sedentarismo. 

Atualmente, causas relacionadas ao sedentarismo ocupam o primeiro lugar mundial de 

mortalidade, especialmente entre as idades mais avançadas, como as doenças arteriais 

coronarianas. Dentre causas genéticas e patológicas, a insuficiência de atividades físicas 

ocupa um ponto chave no surgimento dessa patologia. Aliado a isso, o surgimento da 

pandemia do Covid-19, juntamente das necessidades acarretadas ao combate desse 

evento, se tornou um fator agravante à já presente insuficiência de prática de atividades 

físicas em todo o globo. Os longos períodos de quarentena, que impossibilitaram para 

muitos o acesso a polos de prática de atividades físicas, como academias e áreas 

comunitárias. Dessa forma, esse trabalho pretende, através de métodos comparativos 

entre o período pandêmico e pré pandêmico, delimitar os efeitos da pandemia na prática 

de atividades físicas na população do município de Parnaíba, no Piauí, Brasil. Objetivo: 

Descrever a relação entre a pandemia do COVID 19 e a prática da atividade física na 

população de Parnaíba; Descrever de que forma a doença causada pelo vírus SARS-COV 

2 influenciou as pessoas a mudarem seus hábitos de vida em relação as atividades físicas; 

determinar através de coleta de dados da nossa amostra se houve aumento de praticantes 

de atividade física em Parnaíba; descrever como a prática de atividades físicas podem ter 

influenciado a condição psicológica da população parnaibana no período pandêmico. 

Metodologia: A pesquisa terá uma abordagem quali-quantitativa e representará um 

estudo transversal retrospectivo e com metodologia de caráter descritivo observacional. 

A pesquisa será feita utilizando de publicações indexadas com base de dados SCIELO, 

PubMed, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e DataSUS. Será realizada coleta de dados 

sobre a prática de atividade física na população geral de Parnaíba, esses dados serão 

coletados através de questionário do Google Forms e será enviado através da internet, 

visando alcançar a população de Parnaíba de forma ampla e diversificada. Resultados 

esperados: De acordo com a literatura usada para confecção do projeto, observa-se uma 

previsão de diminuição da prática de exercícios físicos de forma geral, tendo como força 

motriz para essa redução o processo de isolamento social conhecido como 

“LOCKDOWN”. Entretanto, ressurgiu a discussão a respeito dos benefícios da prática 

contínua de atividade física, e com isso, a necessidade de um posicionamento de 
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instituições e governos como estimuladores da atividade que deverão incentivar a 

mudança de hábitos na população sedentária.  

 

Palavras-chave: Parnaíba. Pandemia. Saúde mental. Coronavírus. Atividade física. 
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IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS MEIOS DE PREVENÇÃO CONTRA 

COVID19, QUE AINDA SÃO UTILIZADOS, PELOS 

UNIVERSITÁRIOS DA FAHESP/IESVAP EM PARNAÍBA NO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. 
 

Lara Moraes Cury Da COSTA¹; Letícia Vitória De Souza RODRIGUES¹; Maria 

Heloise Rosendo SAMPAIO¹; Matheus Augusto Bastos De Moraes CORREIA¹; 

Raquel De Sousa Lima¹; Thiago De Souza Lopes ARAÚJO²; Gilberto Portela 

SILVA² 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade Parnaíba-PI 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade Parnaíba-PI 

 
 

EIXO: I – Projeto de Pesquisa (MEP I/ IESC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: bfcmatheus@gmail.com 

 A covid19, proveniente do vírus Sars-Cov-2, surgiu em meados de novembro do 

ano de 2019. Devido sua alta transmissibilidade, o vírus teve propagação 

mundial. Tendo como resultado uma pandemia a qual ainda está sendo 

controlada. Sendo necessárias medidas de controle de propagação do vírus. 

Devido aos dados alarmantes e a ainda constante presença do vírus se torna 

necessário saber se os métodos de prevenção ainda estão sendo utilizados pela 

população. Em especial, os profissionais e estudantes da área de saúde. Em 

detrimento disso, torna-se notável a importância do trabalho que tem como 

objetivo o Identificar com qual frequência mecanismos de prevenção contra o 

Covid-19 ainda são utilizados pelos estudantes da FAHESP/IESVAP. O projeto 

tem como objetivo identificar com qual frequência mecanismos de prevenção 

contra o Covid-19 ainda são utilizados pelos estudantes da FAHESP/IESVAP. 

Ademais, o projeto de pesquisa também buscará determinar qual método de 

prevenção é mais utilizado pelos estudantes; analisar se os estudantes ainda 

consideram necessário utilizar métodos de prevenção; identificar, segundo os 

estudantes, qual método de prevenção eles consideram mais seguro. A pesquisa 

retratará um estudo transversal, quali-quantitativo analítico e descritivo, dos 

métodos de prevenção contra covid-19 ainda utilizados pelos estudantes da 

FAHESP/IESVAP, no segundo semestre de 2021, em Parnaíba-PI. Será 

aplicado um formulário online contendo questões relacionadas ao tema, para a 

coleta de dados. A coleta de dados, se dará por meio de um questionário de 6 
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questões, sendo 5 objetivas e 1 descritiva. As questões abordarão temas atuais, 

com o objetivo de obtenção informações a respeito dos alunos e dos métodos 

utilizados por eles e em qual etapa da vacinação eles se encontram. Devido à 

complexidade da pandemia, é esperado pelo trabalho a obtenção de resultados 

satisfatórios, ou seja, que a grande maioria dos estudantes entrevistados 

apresentarem as doses das vacinas contra a COVID-19 e ainda utilizam métodos 

de prevenção de contração e transmissão contra a infecção viral. Assim, 

reduzindo o número de novos evitando o prolongamento da pandemia. Com o 

resultado da pesquisa, serão obtidos dados acerca dos estudantes de medicina 

da FAHESP/IESVAP, os quais irão ser encaminhados para a direção da 

instituição de ensino, podendo ser utilizado como instrumento na adoção de 

medidas educativas de conscientização dos docentes, como também dos 

colaboradores da IES, enfatizando a replicação dos conhecimentos referentes a 

temática para atingir o máximo de pessoas, com intuito de aumentar o uso dos 

métodos de prevenção visando a redução do número de novos casos na cidade 

de Parnaíba- Piauí. 

 
Palavras-chave:  COVID-19. Estudante de Medicina. Métodos de prevenção. 
Pandemia. 
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QUAL O SUPORTE QUE A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

PODE PROPORCIONAR AO BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DOS 

TRABALHADORES DA SAÚDE DE PARNAÍBA? 

  
Brenda de Moura Meneses¹; Claudejany Sousa Rodrigues Sobrinho¹; Fábio 

Costa Silva¹; Luana Kaira Lopes do Bonfim¹; Hellen Araújo Queiroz¹; Gilberto 

Portela Silva²; Thiago de Souza Lopes Araújo². 

 
¹Discente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda- FAHESP/IESVAP 
²Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda- FAHESP/IESVAP 
E-mail do autor correspondente: brendamourameneses@gmail.com 

  
Introdução:A atenção primária constitui-se como porta de entrada prioritária do 
serviço de saúde e entre esses serviços compõem-se o apoio e o cuidado com 
a saúde mental dos seus usuários, o qual incluem também os profissionais da 
saúde, que necessitam desse apoio devido a grande carga mental e física que 
carregam para atender o outro e que precisam de uma atenção especialpara 
estar bem e assim cuidar efetivamente do outro.Objetivo:Determinar se o 
suporte psicológico ofertado na atenção primária é efetivo no bem-estar 
psicológico dos profissionais da saúde. Metodologia: A pesquisa é de caráter 
descritiva, na qual serão coletados artigos nas plataformas de bases de dados 
Pubmed, Scielo, Google Acadêmico, Web of sience, BVS e Decs no período do 
mês de novembro de 2021 à junho de 2022. Como descritores serão utilizados: 
Atenção Primária, Assistência à Saúde Mental, Primary Health Care, 
Trabalhador da Saúde, Health Personnel e Mental Health Assistance. Além 
disso, o operador boleano que será usado é o ‘’and’’. Durante o procedimento 
será feito levantamentos por meio de questionamentos direcionados aos 
profissionais da saúde, que serão realizados nas Unidades Básicas de Saúde de 
Parnaíba no período de março a junho de 2022.  Resultados 
Esperados: Espera-se concluir que a cidade de Parnaíba possua um suporte à 
saúde mental dos profissionais da saúde de forma eficaz e benéfica para eles. 
  
Palavras-chave/Descritores: Atenção Primária; Assistência à Saúde Mental; 
Trabalhador da Saúde; Primary Health Care, Health Personnel e Mental Health 
Assistance. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/IESC II) 
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A análise das ações e Programas do Ministério da Saúde, priorizando 

como problema da Hipertensão Arterial Sistêmica 

 
Aynnara Soares BARBOSA 1; Elita Oliveira da SILVA 1; Gabriel Coutinho BARBOSA 1; Germano 

Tourinho e SILVA1; 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 II: RELATOS DE EXPERIÊNCIA (MEP II/ IESC II) 

Introdução: A abordagem da hipertensão arterial sistêmica é um tema atualmente em 

razão de sua alta prevalência na população, bem como pela permanência de entraves aos 

processos de prevenção e tratamento do acometimento. Neste âmbito, destaca-se que 

meios ineficientes de educação em saúde no tangente à problemática, bem como 

resistência de indivíduos à alterações de hábitos de vida caracterizam-se como 

obstáculos ao alcance do combate à doença. Assim, tal modalidade faz-se útil a busca 

de métodos de conscientização e educação em saúde que auxiliem na resolução da 

problemática, por exemplo, a criação do jogo Mito ou Verdade como ferramenta de 

educação em saúde. Metodologia: O estudo em questão trata-se de um relato de 

experiência em que foi escolhido como temática hipertensão arterial sistêmica, dado a 

sua prevalência na atualidade, devido a pouca informação obtida pela população. A 

partir das ações realizadas, são priorizadas de informações quanto ao idoso e seu impacto 

na sociedade, seguindo a produção do Arco de Manguerez foi verdadeira ou falsa. 

Relato de Experiência: A temática foi investigada, e neste âmbito, para a formação de 

um método de intervenção, foram discutidos formas de enfrentamento com o uso de 

técnicas de ensino, a inserção para reforça a promoção da saúde, tais como métodos de 

ensino elaborado e instrução com o objetivo de intervir para a hipertensão arterial 

sistêmica, que possam fomentar a curiosidade e a interação do público alvo, sendo assim 

a utilização de jogos sobre temas que promovam a interação entre idosos e estimule o 

diálogo entre os indivíduos foi a melhor forma para o compartilhamento de 

conhecimentos da educação. Considerações Finais: Almeja-se que a ferramenta 

educativa criada em formato de jogo seja eficiente na educação em saúde sobre a 

importância da hipertensão arterial sistêmica seus mitos e verdades, de modo a diminuir 

as informações errôneas e reafirmado as verídicas que envolvem o tema.      

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica. Saúde dos idosos. Hipertensão arterial 
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Educação Em Saúde Sobre O Aleitamento Materno Em Uma 

População-Alvo: Relato De Experiência 
 

Alex Lima da SILVA1; Ana Beatriz de Moraes Souza Nunes1; Caio Breno Reis 

Pires1; Michele Viana Furtado Rabelo1; Thiago Carvalho Lima1; Thiago de 

Souza Lopes Araújo²; Ayane Araújo Rodrigues². 

1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 
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Introdução: O incentivo ao aleitamento materno faz parte das orientações antes 
e após o nascimento do bebê, sendo de extrema importância para estabelecer o 
vínculo entre mãe e filho. Dessa forma, as mães devem se sentir confiantes 
quanto à importância de amamentar o filho e entender que esse processo é 
benéfico para os dois. Objetivo: Dessa forma, este trabalho tem como objetiva 
relatar a experiência de um projeto de intervenção sobre os benefícios da 
lactação, esclarecendo para uma população-alvo os benefícios que a 
amamentação exclusiva traz para o lactente, bem como as consequências que 
o desmame precoce pode acarretar para o bebê e a mãe. Metodologia: Foi 
realizado um levantamento através de periódicos eletrônicos, utilizando os dados 
de pesquisas relacionadas à saúde, utilizando os descritores: Aleitamento 
Materno, Desmame e Fatores de risco. A busca ocorreu no mês de outubro de 
2021, com o intuito de estabelecer de forma estatística os principais fatores de 
risco associados ao desmame precoce. Em seguida, foi desenvolvido um script 
de atividades e palestras educativas para serem desenvolvidas em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) no dia 09/11/2021, voltada para o público de mães e 
cuidadores os quais aguardavam na sala de espera para as consultas de 
puericultura da equipe de enfermagem. Os recursos adotados foram folder 
instrutivo e material educacional para palestra (banner), utilizando também uma 
atividade referente a “mitos” e “verdades” sobre o aleitamento materno. Utilizou-
se linguagem acessível em razão da pluralidade sociocultural do público-alvo. 
Relato da Experiência: Foi observado um grande número de relatos de 
mastalgia no ato da amamentação, levando aos pesquisadores a inferir que há 
um grande número de pacientes que apresentam erro na técnica do aleitamento 
materno, visto que está é indolor. Além disso, destaca-se a grande participação 
familiar como determinante no seguimento de práticas inadequadas durante o 
aleitamento, visto que muitas mães apontaram ter realizado ações consideradas 
errôneas por indicação de familiares mais velhos. As práticas educativas 
associadas a prevenção e promoção em saúde são motivo de frequentes 
discussões no âmbito da atenção primária, visto ser a porta de entrada da 
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população, associado ao cuidado continuado que os pacientes devem receber. 
Dessa forma, destaca-se os benefícios associados à ação realizada, visto que 
as pacientes poderão realizar práticas com francas evidências de benefício, além 
de se tornarem disseminadores de tal conteúdo, podendo auxiliar nas práticas 
inadequadas associadas ao aleitamento materno, bem como nos fatores de risco 
associado ao desmame precoce. Considerações Finais: A educação continua 
acerca do aleitamento materno e seus benefícios se faz imprescindível no âmbito 
da Atenção Primária a Saúde, tendo sido alcançado tal objetivo mediante a 
disseminação de informações com embasamento científico em uma linguagem 
acessível para uma população-alvo. Dessa forma, se faz necessário novas 
abordagens como perspectivas futuras, para que se possa alcançar o máximo 
de público possível. 

 
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Desmame. Fatores de Risco. 
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EIXO II: RELATOS DE EXPERIÊNCIA (MEP II/ IESC II) 
 
E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: hellensrodrigues@live.com 
 
Introdução: Quanto à sexualidade, pode-se evidenciar que os idosos 
apresentam propensão a comportamentos de risco. Em virtude de ser público-
alvo de poucas campanhas e de poucas orientações por parte dos profissionais 
de saúde, esse trabalho buscou consolidar práticas educativas sobre a 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis em idosos com a finalidade 
de proporcionar dignidade e uma vida mais satisfatória a fim de romper com 
barreiras preconceituosas impostas pela sociedade. Metodologia: Esse estudo 
é um relato de experiência baseado na metodologia do arco de Maguerez, que 
vai desde a observação da realidade, fundamentação da teoria, elaboração da 
hipótese até a execução de um projeto de intervenção. Tal medida se baseou 
em princípios da educação em saúde para conscientização da população. Além 
disso, cabe colocar que os passos do referido arco foram desenvolvidos em 
grupo de 5 componentes nas aulas práticas da disciplina de Integração Ensino 
Serviço e Comunidade II do curso de Medicina da IESVAP, na cidade de 
Parnaíba/Piauí. Relato da Experiência: Os discentes aplicaram o projeto de 
intervenção na Unidade Básica de Saúde Iracema Feitosa, localizada na cidade 
de Parnaíba-PI, onde o grupo realizou ação educativa sobre sexualidade na 
terceira idade. Primeiramente, foi apresentado um teatro, abordando o assunto 
e em seguida, distribuído uma lembrança (chaveiro na forma de um coração) e 
panfletos a fim de desmistificar tabus e estigmas sociais sobre o assunto em 
questão, além de fomentar discussão com a comunidade sobre a importância da 
prática sexual segura com escopo de valorização pessoal como também, a 
prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Considerações 
Finais: Pode-se afirmar que a vida sexual ativa e saudável proporciona 
envelhecimento com qualidade. Ademais, pode-se concluir que a educação em 
saúde se torna um veículo indispensável para o estabelecimento de vínculo e 
assim, assegurar o princípio da equidade na construção de conhecimentos em 
saúde quanto o autocuidado na sexualidade senil. 
 
Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sexualidade. Terceira 
idade. 
 
 

Perfil Epidemiológico do Paciente com Diabetes Mellitus tipo 2 na 
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EIXO: II - Relato de Experiência (MEPII /IESC II) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: anaclaaarasantos@outlook.com 

Introdução: O DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) é uma síndrome 

heterogênea que resulta de defeitos da secreção e da ação da insulina Fatores 

genéticos e fatores ambientais estão envolvidos na patogênese do DM2 

interferindo em ambos estes mecanismos.  A prática na UBS, em seu sentido 

mais amplo, visa permitir um contato e experiência maior de vivência dos 

estudantes de medicina para com a população, além disso cumpre o papel 

importantíssimo de levar informação e um bom serviço para os usuários, 

utilizando de ferramentas acessíveis para levar essa informação de forma mais 

clara. Objetivo: Estudar o perfil epidemiológico do paciente com Diabetes 

Mellitus tipo 2, na cidade de Parnaíba- PI, e orientá-los à cerca dos riscos desta 

patologia; Promover à comunidade, o conhecimento do DM2 e explicar os seus 

riscos e agravos; Orientar as pessoas presentes na UBS sobre as causas que 

levam ao desenvolvimento da patologia e como evitar que isso aconteça; E 

reforçar, aos portadores e não portadores do DM2, os cuidados necessários 

para prevenir a doença e manter um estilo de vida mais saudável dentro das 

especificidades de cada um. Metodologia: O presente estudo tem o objetivo 

de compilar e expor para a população sobre as causas, consequências e 

sintomas do Diabetes Mellitus tipo 2, que levam em consideração fatores 

genéticos, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, dificuldade de 

acesso a saúde, precariedade no funcionamento do serviço e nas atividades 

educativas. Com base nessa perspectiva, foi discutido entre o grupo possíveis 

soluções com objetivo de solucionar os problemas já mencionados nos passos 

anteriores. Portanto, optamos pelo uso de uma estratégia direta e de fácil 

compreensão pelo público alvo, com a utilização de uma linguagem clara de 

maneira que possa trazer todas as informações necessárias à cerca do 
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Diabetes Mellitus tipo 2 e proporcionar uma interação com a comunidade.  

Relato da Experiência: Foi trabalhada a temática Diabetes Mellitus tipo 2, em 

forma de Banner e folhetos auto explicativos que abordavam esse problema de 

saúde e suas consequências, formas de prevenção. Também foi utilizado a 

estratégia de Roda de Conversa, que transmite a ideia de continuidade e de 

reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, 

viabilizando a participação democrática. Ainda, foi explicado acerca dos tipos 

de produtos e alimentos o paciente acometido por DM tipo 2 pode ingerir, nesse 

momento também foi evidenciado a diferença entre o DM tipo 2 do DM tipo 1. 

Nessas comunidades percebeu-se que a falta de conhecimento prévio é uma 

das principais causas do desenvolvimento dessa patologia acima citada, pois a 

mesma muito das vezes é associada apenas ao consumo de açucares, doces 

e refrigerantes. Considerações Finais: A sugestão de fornecer informações 

confiáveis e de fácil compreensão desempenhou papel relevante ao longo da 

entrevista, sendo formulada com base nas necessidades de saúde detectadas 

e orientada pela aplicação do questionário, de forma a solucionar as questões 

norteadoras ao longo do processo.  

Descritores: Diabetes.Diabetes Mellitus tipo 2. UBS. Sintomas. Complicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

    

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579                                                                             
 

30 

PLANTAS MEDICINAIS - USO DE PLANTAS MEDICINAIS PELA 

POPULAÇÃO 
João Siqueira de Morais Filho1, Guilherme da Silva Aguiar1, Letícia de Sousa 

Azevedo1, Matheus Canuto Mota1, Anna Beatriz Fortes de Cerqueira1, Livia 

Noleto dos Santos1, 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: Utilização de Plantas Medicinais (fitoterápicos) no contexto popular, 

dentro da Unidade Básica de Saúde. 

EMAIL: joaofilhophp@gmail.com 

Introdução: O trabalho em questão é um relato de experiência vivida na UBS 

Iracema Feitosa na cidade de Parnaíba-PI, onde foi realizada uma roda de 

conversa com os usuários do módulo, acerca do uso de plantas medicinais para 

tratamento de agravos, em que também se foi debatido sobre as propriedades 

de algumas plantas medicinais, a fim de destacar pontos positivos e negativos, 

sinalizando estratégias corretas para a implantação dessa prática. Objetivo: O 

objetivo do grupo partiu do pensando de que muitas pessoas usam as plantas 

no seu dia a dia de diversas formas, principalmente a população carente, por 

não ter acesso aos remédios industrializados ou manipulados. Também, muitas 

vezes não tem acesso as informações de como trabalhar com as mesmas e suas 

ações no organismo ao ser utilizadas. Metodologia: O projeto foi elaborado arco 

de Maguerez, o conteúdo dos mesmos segue o preconizado pelo Caderno de 

Atenção Básica no21, do Ministério da Saúde e serviu como auxílio para 

fundamentação teórica. Relato de Experiência: A utilização de plantas na 

atenção primária à saúde é muito importante, pela sua eficácia aliada a um baixo 

custo operacional, a relativa facilidade para aquisição das plantas e a 

compatibilidade cultural do programa com a população atendida. A inclusão de 

tais práticas deve seguir os princípios norteadores do SUS aceitando o 

compromisso de proporcionar assistência universal, integral, equânime, contínua 

e resolutiva à população. Considerações Finais: A visita teve como objetivo 

agregar conhecimento de forma universal no qual foram expostas plantas 

medicinais e explicadas a respeito delas, evidenciando seus benefícios e a forma 

correta de manuseio, ademais os participantes receberam amostras para 

utilização de forma caseira das plantas medicinais e usufruir das suas 

propriedades. 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas Medicinais, Fitoterápicos, Educação Em Saúde 
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EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA (MEP II/ IESC II) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: edmaranferreirac@gmail.com 

Introdução: Considerando que segundo a OMS, o conceito de saúde mental vai 
além da ausência de doença, e abrange o completo bem-estar físico, mental e 
social; deve-se considerar que o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece em 
suas prioridades o cuidado à saúde mental dos usuários. Objetivo: relatar a 
experiência na construção de uma intervenção voltada à saúde mental dos 
usuários da rede de atenção básica, no munícipio de Parnaíba-PI. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência que surgiu a partir de uma proposta de 
intervenção, idealizada durante as aulas práticas da disciplina de Integração 
Ensino Serviço e Comunidade II (IESC). Essa intervenção surgiu a partir de uma 
metodologia Problematizadora que é uma das bases do Arco de Maguerez, 
divido em 5 etapas. Relato de Experiência: A atividade desenvolvida seguiu os 
princípios do Arco de Maguerez: durante as primeiras aulas de IESC, começou-
se a pensar sobre alguns temas e a partir de algumas discussões e contextos, 
decidiu-se abordar o tema sobre saúde mental na Atenção Básica. Desde então, 
iniciou-se a busca por literatura que falasse sobre o tema. A partir disso, realizou-
se a teorização, buscando os determinantes sociais de saúde que afetassem à 
saúde mental dos usuários. Posteriormente, o grupo discutiu sobre a intervenção 
que seria utilizada para abordar o tema em questão. A intervenção foi realizada 
na Unidade Básica de Saúde Iracema Feitosa, em Parnaíba-PI, com a 
participação dos usuários, os quais demonstraram bastante aceitação pela 
metodologia utilizada. Conclusão: Conclui-se que a utilização do Arco de 
Maguerez como intervenção foi efetiva, porque proporcionou aos usuários da 
rede, a oportunidade de refletir sobre a temática, expor os seus conhecimentos 
sobre o assunto, compartilhando suas experiências e perspectivas futuras. 
Através do relato dos próprios usuários podemos perceber como a intervenção 
foi um momento de grande importância, pois permitiu a criação de um vínculo 
entre nós estudantes e os usuários que se sentiram acolhidos e ouvidos, houve 
uma troca de saberes. Diante disso, para nós, estudantes, foi bastante 
satisfatório, pois percebemos que mesmo em um pequeno espaço de tempo, 
conseguimos proporcionar uma boa intervenção e explanação acerca do tema. 
 
Palavras-chave: Vunerabilidade. Saúde Mental. Atenção Básica. 
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EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA MEPII/IESC II 

Introdução:  A pandemia da COVID–19 tem acarretado grande prejuízo para 
todo o mundo das mais diversas formas e o isolamento social afetou 
gravemente a saúde mental de muitas pessoas, causando estresse, 
ansiedade, medo, raiva, solidão, depressão e tentativas de suicídio e suicídios 
reais nos casos mais extremos. Objetivo: Orientar e auxiliar a população 
parnaibana, a partir da visita em uma unidade básica de saúde e, virtualmente, 
através da internet, sobre a saúde no contexto pandêmico. Metodologia: O 
trabalho foi baseado em um relato de experiência e a metologia utilizada foi a 
da problematização do arco de maguerez, que está baseado em cinco etapas: 
observação da realidade, identificação do problema/pontos chave, teorização, 
hipóteses de solução/planejamento e aplicação na prática. Relato de 
Experiência: As duas fases iniciais, foram elaboradas a partir da pesquisa que 
introduziu um problema. Abordamos alguns pontos cruciais que levaram a 
construção da problematização, além de alguns termos essenciais que 
auxiliaram no norteamento da pesquisa, dentre os quais: isolamento social e 
saúde mental. Na terceira etapa foram utilizadas algumas ferramentas virtuais 
para a busca de literatura que fundamentasse o já havia sido exposto a respeito 
da saúde mental no contexto pandêmico. Na quarta etapa, foram levantadas 
algumas formas de ação, como a utilização do folder educativo e de testes de 
ansiedade, além da abordagem do tema em plataformas virtuais, mais 
especificamente o Instagram. Além disso, foram elaboradas frases 
motivacionais que estariam dentro de balões juntamente com um brinde para 
a quinta e última etapa. Na quinta, teve início a discussão sobre a saúde mental 
durante o isolamento social na pandemia dentro da Unidade Básica de Saúde 
Iracema Feitosa, além da distribuição de folders, balões interativos, café da 
manhã coletivo e teste de ansiedade. Considerações Finais: É evidente que 
algumas intervenções comunitárias, sejam elas realizadas de forma virtual ou 
presencial, são essenciais no cuidado às pessoas que desenvolvam sinais de 
ansiedade e depressão, por exemplo. Ademais, de acordo com o que 
obtivemos o isolamento social teve impacto significativo no que se concerne ao 
desenvolvimento de transtornos mentais, tanto nas pessoas que já tinham 
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algum tipo de doença mental diagnosticada, quanto naquelas que não 
possuíam nenhuma e adquiriram.  
 
Palavras-chave: COVID-19. Saúde mental. Isolamento social. Ansiedade 
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E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: andrezaofigueiredo15@gmail.com 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que mais de 
umterço das mulheres do mundo sofrem agressões físicas ou sexuais, e 
estratégias para minimizar estes danos representam um desafio global, pois 
trata-se de uma problemática de proporções epidêmicas. Estes atos ocasionam 
diversos problemas desaúde, sendo perpetrados, na maioria das vezes, no 
contexto das relações interpessoais.Reafirma-se que a violência sexual constitui 
uma das principais formasde violação dos direitos humanos, com graves 
desdobramentos no cotidiano, estilo de vida e saúde integral, da própria mulher 
e de seu círculo relacional. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho consiste em 
realizar uma intervenção na comunidade com as mulheres que sofrem com 
algum tipo de violência bem como entender de que forma a atenção básica, por 
meio da equipe multidisciplinar pode intervir e minimizar os casos de violência 
doméstica dentro dascomunidades. METODOLOGIA: O presente estudo trata-
se de um projeto de intervenção que utiliza-se de uma metodologia exploratória 
e descritiva. Com base nos objetivos de avaliar os protocolos da atenção básica 
de saúde da mulher no âmbito da persistência da violência doméstica contra a 
mulher na sociedade brasileira. Realizou-se uma busca de evidencias 
bibliográficas que foram realizadas nas bases de dados Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO) e PubMed/MedLine. Foram incluidos os artigos 
pertinentes a temática, que efetivamente associavam as questões e objetivos 
abordados com o interesse da pesquisa. Por conseguinte, foram utilizados 
descritores em Ciência da Saúde (DeCS) em dois idiomas(português e inglês) 
extraidos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): “Violência doméstica”, “Violência 
contra a mulher” e “Atenção básica”, associados pelo operador booleano “AND”, 
com o intuito de restringir à busca de registros diretamente relacionados a 
temática do estudo. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi observado que a 
necessidade de utilizar a influência e os conhecimentos acadêmicos adiquiridos 
pela equipe no curso de medicina, bem como da equipe multidisciplinar da UBS 
e da preceptoria da instituição para realizar orientação e visando o combate à 
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violência contra a mulher. Tal ato realizou-se dentro da Unidade de saúde, uma 
prática edicativa com distribuição de panfletos e apresentação com banner, além 
de contar com a participação ativa da comunidade. Um discurso pautado na 
importância do reconhecimento de todos os tipos de violência foi o ponto auge 
da intervenção.CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tema abordado nesta intervenção 
tem grande relevância e é considerado um problema de saúde pública no Brasil 
e no mundo. Seguindo este raciocínio, entende-se a importancia do trabalho 
realizado com as mulheres na comunidade. O estudo baseia-se na relevância do 
tema e na importância de se tratar sobre as formas de se combater a violência 
contra a mulher dentro das comunidades. Trata-se também sobre o trabalho de 
reconhecimento e possibilidade de intervenção em casos de violência doméstica 
na atenção básica, bem como nas políticas públicas que tratam dessa pauta de 
extrema relevância. Por fim, justifica-se na criação de um projeto intervencional 
baseado no arco de Marguerez para conscientização da comunidade atendida 
pelos discentes de medicina da IESVAP/Parnaíba. 
 

Palavras-chave/Descritores: Violência doméstica; Violência contra a 

mulher; Atenção básica. 
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Parnaíba, Brasil. 

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

Parnaíba, Brasil. 

Eixo: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: emanuellemdc@gmail.com  

Introdução: O Papilomavírus humano (HPV) é o principal causador do câncer de colo 

de útero, que é o terceiro câncer em mulheres de maior prevalência no mundo. O HPV, 

cuja infecção ocorre principalmente por contato sexual, pode ser transmitido de uma 

superfície epitelial para outra, sendo que alguns tipos de HPV causam verrugas genitais, 

porem muitas pessoas não apresentam sintomas ao serem infectadas. Por isso a 

importância de se ter informaçoes em saúde a cerca desta infecção e obter conhecimento 

sobre as medidas prenvivas, dentre elas a vacinação que promove a prevenção dos tipos 

de infecção por HPV que podem causar câncer cervical e vaginal. Também pode 

diminuir o risco de outros tipos de câncer.Objetivo: O objetivo deste relato de 

experiência é transmitir conhecimmentos em saúde sobre o HPV e as formas de 

prevenção de forma dinâmica e interativa, afim de avaliar o conhecimento tanto de 

usuários de uma UBS, quanto de usuários de redes sociais acerca do HPV. Metodologia: 

Estudo transversal, com 17 indivíduos entre usuários da UBS e redes sociais por meio 

de atividade interativa dinâmica. Foram abordadas oito afirmativas a cerca do assunto, 

das quais os participantes as definiam como verdadeira ou falsa. Resultado e Relato da 

Experiência: A atividade interativa proposta foi executada de forma eficaz, com a participação 

ativa dos usuários. Observa-se conhecimento alto da população participante sobre a 

associação entre o HPV com as doenças sexualmente transmissíveis e os sinais e 

sintomas da doença, com maior gravidade para o câncer de colo de útero, assim como a 

importância da vacinação. Observaram-se incertezas gerais em torno das variantes do 

HPV que a vacinação imuniza, e outras formas de transmissão, manifestações clínicas 

(sinais) e prevenção da doença. Considerações Finais: Com estes dados podemos 

concluir que há a necessidade de ações e políticas públicas de saúde que ajudem na 

prevenção da infecção por HPV na população em geral.  

Descritores: HPV, Vacianção, Prevenção e Informação em Saúde
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² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 
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Eixo: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: emanuellemdc@gmail.com  

Introdução: O Papilomavírus humano (HPV) é o principal causador do câncer de colo 

de útero, que é o terceiro câncer em mulheres de maior prevalência no mundo. O HPV, 

cuja infecção ocorre principalmente por contato sexual, pode ser transmitido de uma 

superfície epitelial para outra, sendo que alguns tipos de HPV causam verrugas genitais, 

porem muitas pessoas não apresentam sintomas ao serem infectadas. Por isso a 

importância de se ter informaçoes em saúde a cerca desta infecção e obter conhecimento 

sobre as medidas prenvivas, dentre elas a vacinação que promove a prevenção dos tipos 

de infecção por HPV que podem causar câncer cervical e vaginal. Também pode 

diminuir o risco de outros tipos de câncer.Objetivo: O objetivo deste relato de 

experiência é transmitir conhecimmentos em saúde sobre o HPV e as formas de 

prevenção de forma dinâmica e interativa, afim de avaliar o conhecimento tanto de 

usuários de uma UBS, quanto de usuários de redes sociais acerca do HPV. Metodologia: 

Estudo transversal, com 17 indivíduos entre usuários da UBS e redes sociais por meio 

de atividade interativa dinâmica. Foram abordadas oito afirmativas a cerca do assunto, 

das quais os participantes as definiam como verdadeira ou falsa. Resultado e Relato da 

Experiência: A atividade interativa proposta foi executada de forma eficaz, com a participação 

ativa dos usuários. Observa-se conhecimento alto da população participante sobre a 

associação entre o HPV com as doenças sexualmente transmissíveis e os sinais e 

sintomas da doença, com maior gravidade para o câncer de colo de útero, assim como a 

importância da vacinação. Observaram-se incertezas gerais em torno das variantes do 

HPV que a vacinação imuniza, e outras formas de transmissão, manifestações clínicas 

(sinais) e prevenção da doença. Considerações Finais: Com estes dados podemos 

concluir que há a necessidade de ações e políticas públicas de saúde que ajudem na 

prevenção da infecção por HPV na população em geral.  

Descritores: HPV, Vacianção, Prevenção e Informação em Saúde
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A má alimentação infantil, suas causas, consequências e o papel da 

educação em saúde no seu combate: um relato de experiência 
 

Iago José Guimarães FROTA¹; Pedro Assis ROCHA ¹; João Baptista de Castro 

NETTO ¹; João Victor Dantas de CARVALHO¹; Maria Eduarda Costa 

MESQUITA ¹; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues ² 

¹ Discente do curso de Medicina da FAHESP\IESVAP (Parnaíba, PI) 

² Docente do curso de Medicina da FAHESP\IESVAP (Parnaíba, PI) 

EIXO: II – Relatos de experiência (IESC II\MEP II) 

EMAIL DO PRIMEIRO AUTOR: iagojoseqwsa@hotmail.com 

Introdução: A alimentação constitui um fator bastante influente na saúde de um 

indivíduo, especialmente durante a infância, período em que uma nutrição 

adequada se torna indispensável para um bom desenvolvimento fisiológico. 

Entretanto, maus hábitos alimentares ainda afetam muitas crianças brasileiras 

causando complicações como a obesidade, o que justifica a produção de 

trabalhos científicos referentes a essa temática. Objetivo: Analisar na literatura 

possíveis causas e consequências da má alimentação infantil e relatar uma 

experiência de intervenção em educação em saúde sobre tal problemática. 

Metodologia: O presente estudo trata-se de um relato de experiência construído 

com base no Arco de Maguerez, um método de modificação da realidade social 

composto por cinco etapas: observação da realidade, limitação de pontos-chave, 

teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. Consultou-se por meio 

de descritores as bases de dados Scielo e LILACS, tendo como critérios de 

inclusão artigos científicos disponíveis em sua totalidade, com acesso gratuito 

ao conteúdo, publicados no período de 2017 a 2021, escritos em língua 

portuguesa. Os critérios de exclusão foram opostos aos de inclusão. Foram 

selecionados 10 artigos no total após análise de conteúdo. Relato de 

experiência: Aplicou-se uma atividade lúdica de educação alimentar em uma 

creche localizada na cidade de Parnaíba, localizada no Estado do Piauí, com o 

fito de orientar o público infantil presente acerca da importância de uma boa 

alimentação para a garantia e manutenção de sua saúde. Conclusão: Por meio 

deste estudo, concluiu-se que a educação em saúde consiste em uma prática 

bastante eficiente na promoção do bem-estar dos indivíduos por permitir que 

estes atuem de forma ativa nos cuidados com sua saúde por meio de mudanças 

de hábitos não saudáveis, a exemplo da má alimentação aqui abordada. 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Educação em Saúde. 

Nutrição da Criança. Obesidade Pediátrica. Transição Nutricional.  
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EIXO: Relatos de Experiência (MEP II/IESC II) 
 
E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: claudialorenaribeiro@hotmail.com 
 

Introdução: O Instituto Nacional do Câncer apresentou que o câncer de 
próstata é a segunda causa de morte por câncer no Brasil e, estimou que, no 
ano de 2016, o câncer de próstata representou cerca de 23% dos cânceres 
diagnosticados em homens. A mistificação e os aspectos culturais da 
masculinidade, como o machismo e a perda da virilidade, fazem-no recuar ou 
mesmo adiar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. É necessário, 
então, trabalhar a Educação em Saúde na população, buscando demonstrar a 
tamanha importância da realização desses exames, evitando que mais homens 
desenvolvam câncer de próstata apenas por preconceito ou machismo. 
Objetivo: Relatar a experiência de conscientização da prevenção do câncer de 
próstata na empresa de autopeças Ferpau, localizada no território da Unidade 
Básica de Saúde Iracema Feitosa, no município de Parnaíba-PI, Brasil. 
Metodologia: O projeto de intervenção apresenta abordagem qualitativa, por 
meio da utilização do Arco de Maguerez. Foi feito com uma população de 35 
colaboradores, do sexo masculino, com idade superior a 25 anos, da empresa 
de autopeças Ferpau em Parnaíba-PI. O nome do projeto foi “Drible o 
Preconceito” e apresentou-se uma introdução por meio de exposição dialogada 
sobre o câncer de próstata, seus sinais e sintomas. Demonstrou-se, por meio 
de um jogo, o conhecimento dos funcionários sobre câncer de próstata, 
utilizando-se jogadores famosos como personagens, além de uma explanação 
sobre alimentos que o previne, por uma das integrantes do grupo, que é 
nutricionista. Mostrou-se um cartum que usava o jogador Neymar como 
personagem. Por fim, ofereceu-se um lanche para os funcionários com os 
alimentos expostos anteriormente para prevenção do câncer de próstata. 
Relato de Experiência: Ao apresentar a introdução sobre o câncer de próstata 
e o jogo, percebeu-se uma alta taxa de participação dos funcionários, que 
demonstraram médio a baixo nível de conhecimento sobre o assunto. O que 
chamou bastante atenção, foi que os funcionários que trabalhavam na parte da 
administração tinham conhecimento maior em relação aos funcionários que 
trabalhavam como mecânicos. Ao tratar sobre alimentação, observou-se uma 
conscientização por parte dos trabalhadores, pois eles sabiam exatamente 
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quais os alimentos que não eram saudáveis. Após a apresentação do cartum, 
os funcionários compreenderam que o objetivo maior do projeto de intervenção 
era driblar o preconceito e buscar a promoção da saúde e prevenção de 
doenças, e eles então passaram a incentivar uns aos outros na busca pela 
saúde. Considerações Finais: O câncer de próstata tem sido um dos 
protagonistas nas patologias que afetam a saúde masculina, por isso é tão 
importante quebrar barreiras preconceituosas para prevenir essa patologia. É 
essencial que a equipe de saúde consiga conscientizar a população através de 
educação em saúde, de maneira lúdica, tornando o homem autônomo de sua 
própria saúde, e desmistificando o preconceito que existe na sociedade. 
 

Palavras-chave: Câncer de Próstata. Conscientização. Exame de Prevenção. 
Toque Retal. Preconceito. 
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EIXO: Relatos de Experiência (MEP II/ IESC II) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: ayandraaguiar06@gmail.com 

Introdução: Observa-se no mundo inteiro o fenômeno do envelhecimento 
populacional e o Brasil não está distante desta realidade sendo perceptível o 
aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde e pela 
queda na taxa de fecundidade. Prova disso é o aumento na taxa de crescimento 
de quase 20% a cada 5 anos, segundo dados do IBGE. Dessa forma, faz-se 
necessário compreender essa população bem como cerca-los dos cuidados 
essenciais no período de senescência. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 
trabalhar com a população da terceira idade que está compreendida sob a área 
da Unidade Básica de Saúde visando realizar atividades para melhora da 
autoestima bem como trabalhar os conceitos de saúde mental nestes idosos. 
Metodologia: Este trabalho consiste em um projeto de intervenção que contou 
com ampla pesquisa científica visando encontrar artigos com a temática de 
saúde do idoso. Tais pesquisas foram realizadas nas bases de dados SciELO e 
PubMed/MedLine, tendo sido utilizados os descritores (DeCS) em português e 
inglês em associação ao operador booleano “AND” para alcançar os resultados 
e materiais esperados. Relato de Experiência: Observou-se que a comunidade 
que é atendida pela UBS na qual este grupo realiza as atividades semanais da 
disciplina de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (IESC) há um grande 
número de idosos, sendo assim percebeu-se as principais queixas dessa 
população e então decidiu-se por trabalhar com a temática da saúde mental dos 
idosos, visando entender as necessidades desses pacientes bem como realizar 
atividade interativa, dentro da realidade deles, para que o assunto abordado se 
tornasse atraente, para que assim, os idosos entendessem sua relevância. 
Considerações Finais: O assunto que foi abordado na presente intervenção é 
pertinente não apenas na sociedade brasileira, pois o processo de senescência 
acontece no mundo inteiro na atualidade. Faz-se necessário promover a saúde 
de forma holística, especialmente na população senil.  

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Saúde Mental. Envelhecimento. 
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EIXO: RELATOS DE EXPERIÊNCIA (MEP II/ IESC II) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: vasconcelosgabriele@hotmail.com 

Introdução: A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade, causada por 

bactérias pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis. O bacilo da 

tuberculose é transmitido por inalação de gotículas infecciosas dispersas no ar por um 

paciente infectado através da tosse, do espirro e da fala, e o tempo durante o qual a cadeia 

de transmissibilidade é mantida tem sido apontado como um dos principais fatores de 

perpetuação da doença. Nesse sentido, a criação de novas ferramentas diagnósticas é 

essencial para atenuar os males causados por essa patologia sendo necessário serem 

implementadas pelos programas de controle da tuberculose. Metodologia: Trata-se de 

um estudo qualitativo, descritivo e observacional desenvolvido através de buscas nas 

bases de dados eletrônicas SciELO, MEDLINE e PubMed tendo em vista, sendo 

observado a tuberculose como uma grande problemática na cidade de Parnaíba/PI. 

Diante disso, este trabalho é parte integrante do projeto de intervenção requisitado para 

a disciplina Integração-Ensino-Serviço-Comunidade II, no ano de 2021, no segundo 

período do curso de Medicina da FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e 

da Saúde do Piauí. IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

LTDA. Relato da Experiência:  As ferramentas digitais possuem grande relevância na 

propagação de informações em saúde. Nessa perspectiva, atuam na tentativa de assistir 

as pessoas com tuberculose e todo o público em geral, e com a finalidade de auxiliar no 

controle e na prevenção da tuberculose. Dessa forma, determinou-se a construção de 

dois recursos: um instagram para a divulgação de conteúdos relacionados a  tuberculose, 

e  utilização de metodologias de análise de DNA para aperfeiçoar um método de 

diagnóstico de tuberculose por PCR (detect-TB) e adequar este novas tecnologias para 

estudo da tuberculose:  método para uma plataforma de PCR em tempo real. Além disso, 

analisar a diversidade genética de M. tuberculosis circulantes na região metropolitana, 

incluindo as mutações gênicas que levam a resistência a alguns medicamentos. 

Considerações Finais: Tal estratégia nos proporcionou uma participação discente ativa, 

mesmo em meio ao cenário pandêmico pelo qual o mundo perpassa, em que os autores 

permanecem distanciados geograficamente durante a construção do projeto. Contudo, 
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foi despertado a habilidade reflexiva e problematizadora na análise de dados, instigando 

os autores envolvidos a desenvolver um projeto de intervenção que fornecesse 

informações confiáveis e de qualidade. Assim, a construção do projeto de intervenção 

visa a melhora na qualidade de vida das pessoas, de forma a levar o máximo de 

conhecimentos ao corpo social sobre as problemáticas relacionadas à tuberculose. 

 

Descritores: Tuberculose. Diagnóstico. Tecnologias em saú
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EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: neysnog@gmail.com 

 
Introdução: Homens transgêneros são pessoas que foram designadas como do 
sexo feminino ao nascer, porém, com o desenvolvimento expressam sua 
identidade como do sexo masculino, submetendo-se a tratamentos e 
procedimentos cirúrgicos, como a redesignação de sexo. Porém, nem todos 
optam pelo procedimento e continuam expostos a doenças características dos 
genitais femininos, como o câncer de colo uterino, passando despercebidos 
pelos profissionais de saúde em relação a sua prevenção e ainda enfrentam 
obstáculos como a discriminação e despreparo profissional. O câncer de colo 
uterino é considerado um dos tumores com maior taxa de mortalidade. Em 2019, 
cerca de 6.596 mulheres morreram devido ao câncer de colo uterino. Objetivo: 
Sensibilizar usuários a cerca da temática através  da gamificação para serem 
multiplicadores das informações, contribuindo para encorajar homens trans na 
prevenção do câncer de colo uterino Metodologia: Estudo Descritivo, qualitativo 
do tipo Relato de Experiência realizado através da metodologia do Arco de 
Maguerez, com uso de uma ferramenta interativa intitulada “Estourando a Bolha” 
numa Unidade Básica de Saúde da cidade. Relato de Experiência: Realizada 
na sala de espera da Unidade Básica de Saúde Iracema, localizada no município 
de Parnaíba/PI, pelo subgrupo 2.2 da disciplina de Integração Ensino-Saúde-
Comunidade, a ação aconteceu em etapas. Inicialmente uma sessão educativa 
a cerca dos assuntos: câncer de colo uterino e homens transgênero e como a 
doença pode afetar essa população. Em seguida, como forma de feedback e 
afirmação do conhecimento repassado, foi aplicada a ferramenta interativa 
“Estourando a Bolha” representada por balões que continham perguntas sobre 
o tema discutido anteriormente. As bolhas foram distribuídas para os 
participantes e aleatoriamente, cada um estourava, lia o questionamento e 
respondia com o intuito retirar a sociedade de dentro das bolhas em que vivem 
adquirindo conhecimentos. Considerações Finais: Diante a carência literária 
sobre o tema, esse trabalho reforça a importância de trabalhar a temática. A 
atitude de discutir o tema e elaborar estudos deve fazer parte da grade curricular 
de todos os cursos da área da saúde para capacitar os futuros profissionais 
evitando relações desumanas e inadequados para a população transgênero. O 
momento reforçou o quase total desconhecimento da população em identificar 
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um homem transgênero, situação preocupante quando associada a 
vulnerabilidade de desenvolverem câncer de colo uterino. Nesse contexto, a 
realização da intervenção com sessão educativa e aplicação da "gamificação" 
demonstrou-se exitosa uma vez que durante e após o jogo “Estourando a Bolha”, 
os usuários demonstraram ter adquirido conhecimento sobre o tema e estavam 
dispostos a multiplicar as informações para familiares e conhecidos, a fim de se 
fazerem cidadãos fora da bolha respeitando o ser humano independente de 
qualquer condicionalidade e ajudando a diminuir os obstáculos do homem 
transgênero. 
 
Palavras-chave: Homens transgêneros. Câncer. Colo uterino. Prevenção.  
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Unidade Básica de Saúde como espaço de conscientização e 

instrumento informativo acerca da violência contra a mulher: relato de 

experiência baseado no Arco de Maguerez 

Isabella Francisca Monteiro de ARAÚJO¹; Ana Victória Muniz Azevedo Ricarte 

LIMA¹; Camila Pontes ALBUQUERQUE¹; Jordana Maria Monte TORRES¹; 

Natércia Falcão Ferraz de Sousa GUIMARÃES¹; Luciana de Carvalho Coêlho 

CHAGAS¹, Thiago de Souza Lopes ARAÚJO²; Ayane Araújo RODRIGUES². 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba - PI 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba – PI 

 
 

EIXO: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: isamonteiroa@gmail.com 

Introdução: As várias faces da violência contra a mulher ainda é um entrave 
social cotidiano de grande impacto que põe em risco as vítimas dos abusos e 
agressões, bem como revela a iniquidade social sofrida pelo público feminino, 
não podendo desvincular esse cenário da violação dos direitos humanos. Tendo 
em vista a importância da notificação para alcançar a punição dos agressores e 
promover um ambiente livre de repressão, a mulher e a comunidade, que possui 
papel essencial na rede de apoio à vítima, devem saber identificar os tipos de 
violência, além dos métodos de denúncia. Diante do exposto, para que haja 
efetivação desse quadro, é necessário que a informação chegue até a mulher e 
a população, para que saibam a melhor forma de intervir e agir, objetivando o 
fim da violência. Portanto, a Unidade Básica de Saúde é um ambiente ideal para 
repassar explicitações relevantes sobre a violência contra a mulher, por ser um 
local imerso na realidade da comunidade. Objetivo: Este trabalho tem como 
objetivo descrever as percepções dos autores a partir da vivência de atividades 
na área da saúde da mulher com enfoque na prevenção da violência, estímulo à 
proteção e repasse de informações, por meio da realização dos estágios do Arco 
de Charles Maguerez, para culminar na construção e execução de um projeto da 
intervenção com aplicação na realidade. Metodologia: Este trabalho trata-se de 
um relato de experiência de natureza qualitativa, que surgiu a partir do trabalho 
de campo proposto pela disciplina de Integração Ensino-Serviço-Comunidade II, 
com embasamento teórico nos pressupostos da disciplina de Métodos de Estudo 
e Pesquisa II e aplicação do Arco de Maguerez na Unidade Básica de Saúde 
referente ao Módulo 28, na cidade de Parnaíba - PI. Relato de Experiência: Foi 
feita uma apresentação breve sobre o tema, explicando sobre os tipos de 
violência, como ela se intensificou durante a pandemia e como ela acontece no 
dia a dia, através de uma dinâmica com um balão, ao qual falamos frases que 
ofendiam as mulheres e o balão foi enchendo até o momento que explodiu, 
significando que a mulher não suportou tanta violência psicológica. Em outro 
momento fizemos uma interação de maneira que todos os ouvintes presentes na 
UBS relataram algum momento da vida deles que sofreram ou se depararam 
com alguma situação de violência contra a mulher. Além disso, houve entrega 
de panfleto com informações relevantes a respeito da temática. Considerações 
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Finais: Sendo a Unidade Básica de Saúde um ambiente de referência na 
conscientização, promoção de saúde e disponibilidade de informações seguras 
para a população, conclui-se que a vivência do cumprimento da Metodologia da 
Problematização com o Arco de Maguerez foi essencial para atingir a finalidade 
da educação em saúde sobre os aspectos relacionados à violência contra a 
mulher: efetivação do pensar crítico e reflexivo acerca da temática para benefício 
da comunidade, resultando na transformação social do coletivo. Ao utilizar do 
diálogo e correlacioná-lo com a dinâmica proposta pelos estudantes, a prática 
de educação em saúde alcançou resultados proissores com os pacientes e 
profissionais que estavam presentes.  

Palavras-chave: Violência contra a Mulher, Informação, Unidade Básica de 
Saúde, Arco de Maguerez 
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Integração ensino-serviço-comunidade para educação em saúde sobre 

o tracoma no município de Parnaíba - PI: relato de experiência. 
 

1º Leonel Marques RODRIGUES ¹; 2º Eleonam Cleysson Tavares BRITO¹; 3º 

Ariel Miranda de Sousa MOTA¹; 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: Relato de Experiência. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: leonelmarquesr@hotmail.com 

Introdução: O tracoma é considerado uma das principais causas de perda da 
acuidade visual, tendo como agente etiológico a Chlamydiatrachomatis. Além 
disso, possui como regiões endêmicas as áreas marginalizadas da sociedade 
onde há ezcassez sanitária. Objetivo: Aplicar uma ferramenta interativa de 
educação em saúde que viabilize a promoção e prevenção dos agravos à saúde 
que estão diretamente relacionados ao tracoma. Metodologia: Estudo 
observacional qualitativo descritivo do tipo relato de experiência descrevendo os 
passos da criação  de  uma  gamificação por meio da metodologia de 
problematização com Arco de Maguerez para  os  usuários  do  Sistema  Único  
de  Saúde  do  município  de  Parnaíba-PI,  na  qual  ocorreu veiculação de 
informações em saúde sobre o tracoma. A Educação em saúde foi aplicada na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Pindorama/Boa Esperança, módulo 28 e 34, ID 
CNES 3651843, localizada na rua Passajarina S/N; para crianças, adultos e 
idosos que encontravam-se presentes na sala de espera da UBS aguardando 
atendimento médico.  Relato de Experiência: A experiência de elaborar 
instrumentos educativos por meio da gamificação e a metodologia de 
problematização (MP) com o Arco de Maguerez  que viabiliza-se a educação em 
saúde, foi significativamente engrandecedora.  Por meio das aulas de teorização 
da prática, via plataforma Zoom, os acadêmicos de Medicina puderam vivenciar 
a construção de praticas pedagógicas assistencialista em saúde, focadas no 
contexto biopsicossocial da população panaibana, por intermédio das cinco 
etapas que regem a estrutura do Arco de Maguerez, assim como a gamificação 
intitulada por – “Jogo do Tracoma”, como também a produção de um banner de 
forma dinâmica e debatendo as principais questões biopsicossociais sobre o 
Tracoma. Assim, contribuiram de forma significativa para transformações nos 
indicadores regionais. Considerações Finais: Sendo assim, conclui-se que as 
ferramentas utilizadas foram meios eficientes  na aplicabilidade da temática, 
podendo auxiliar na educação em saúde potencializar a integração entre ensino, 
serviço e comunidade e prevenir agravos à  saúde relacionados ao Tracoma na  
população  população do município de Panaiba (PI).  
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Tracoma. Epidemiologia. 
 



 

 

 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

    

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579                                                                             
 

49 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA (TCC I) 
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Análise das evidências do cuidado médico humanizado da gestante 

durante o pré-parto 

FILHO, Serafim Santana De Sousa1; CARVALHO, Fernando Lucas 

Carvalho De2; GALVÃO, Lindolfo Carvalho De Gonçalves Nunes3; LIMA, 

Leonardo Ferreira Braz4 

1 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

2 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

3 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

4 Doscente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

 
Projeto de Pesquisa/TCC I (TCC I) 

Email: serafimfilho74@outlook.com 

A assistência humanizada vem-se destacando na assistência ao trabalho de 

parto e nascimento com ênfase na legitimidade científica e defesa dos direitos 

das mulheres na atualidade e essa tese, inclui a diversificação de cuidados 

envolvidos no processo de parturição, na qual, promoverá para as parturientes, 

um forte sentimento de confiança, acolhimento e segurança em relação aos 

profissionais envolvidos durante o período de parto. A maioria das pacientes, 

externa a satisfação em relação ao atendimento que foi prestado tendo como 

característica, uma experiência maravilhosa e satisfatória diante do atendimento 

qualificado e humanizado da assistência médica no período de parto. Todavia, 

quando não há uma assistência médica qualificada, o processo técnico-científico 

que norteia o período de parto, pode-se tornar uma experiência traumática e 

negativa com consequências graves para ambas as partes, dentro da relação 

médico-paciente. Este projeto de pesquisa tem por objetivo geral; Demonstrar 

sua relevância para que possa contribuir para a melhoria das práticas no 

atendimento humanizado realizado pelo médico, desenvolvendo-as de forma 

holística, visando a total satisfação da parturiente, em relação ao seu conforto. 

E específicos; Analisar a assistência do enfermeiro na prática da humanização 

no pré-parto; Conhecer as principais dificuldades quanto ao processo de 

humanização durante o período do trabalho de parto, Identificar a prática da 

humanização na assistência médica ao processo de parturição. Remete-se há 

uma análise de revisão integrativa com abordagem qualitativa do tipo 
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exploratório e descritivo, realizada por meio de análises e pesquisas nas bases 

de dados online, no LILACS, BVS e PUBMED, com elementos chaves pré-

selecionados, obtendo-se pesquisas no período de 2015 a 2021. Resultou uma 

amostra de 09 (nove) artigos, sistematizados em tabelas que tem como 

abordagem características acerca do ano de publicação, do tipo de estudo 

analisado, objetivos, instituição da pesquisa, periódicos, perfil amostral, 

intervenções/interesse, resultados e ainda a classificação das práticas quanto ao 

cuidado médico humanizado. A humanização se caracteriza, por ter um olhar 

baseado em um cuidado holístico. Conclui-se que os profissionais médicos 

devem prestar uma assistência à saúde da parturiente de maneira sistemática e 

holística para a melhora do desempenho da mulher durante o trabalho de parto. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Demência tipo Alzheimer; Demência; 
Idoso; Envelhecimento. 
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Possíveis etiologias e alternativas terapêuticas da Doença de Alzheimer  
 

Luis Portela Pires ¹; Laura Vida Penafiel Diniz ¹; Mayla Chaves Praça ¹; Joilson 

Ramos de Jesus ² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP – Parnaiba, Pi. 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP – Parnaiba, Pi. 

 

EIXO 3: PROJETO DE PESQUISA/TCC I (TCC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: luisppires@outlook.com 
 

Introdução: No Brasil no ano de 2019, a população idosa superou a marca de 
29 milhões, dentre esse número, cerca de dois milhões tinham demências, em 
sua maioria Alzheimer. A priori, a Doença de Alzheimer (DA), é um transtorno 
neurodegenerativo progressivo e fatal, e, caracteriza-se pelo acúmulo de placas 
senis e emaranhadas neurofibrilares. Destaca-se a idade avançada, como o 
principal fator de risco desta patologia, assim, com o aumento da expectativa de 
vida, sua prevalência tende a aumentar. Apesar disso, sua causa é 
desconhecida, porém, teorias tentam explicá-la; a mais aceita dentre a 
comunidade científica é a hipótese da cascata amiloide. Atualmente, o 
tratamento da DA baseia-se em condutas paliativas sendo a proposta dos futuros 
fármacos, alcançar uma terapêutica curativa. Objetivo: Neste contexto, este 
projeto tem como objetivo explicar as possíveis etiologias e alternativas 
terapêuticas do Mal de Alzheimer. Metodologia: Para alcançar o objetivo 
traçado o presente projeto compreende a realização de uma revisão sistemática, 
de natureza exploratória, de procedimento bibliográfico e originalidade 
secundária, cujas conclusões são estabelecidas a partir de estudos primários, 
com registros comuns aos mesmos. Resultados esperados: Vale ressaltar que 
esta pesquisa, procura estabelecer uma revisão da DA abrangendo brevemente 
acerca de sua epidemiologia, referencial histórico, fatores de risco, definição, 
quadro clínico e diagnóstico, bem como, avaliar as principais hipóteses 
etiológicas do Alzheimer e o seu tratamento (atual e futuro). 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Demência tipo Alzheimer; Demência; 
Idoso; Envelhecimento. 
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 Procedimentos estéticos e sua relação com os distúrbios de 

imagem 

  
Débora Jamille Dos Santos SIQUEIRA ¹; Nayla Vicente FERREIRA ¹; Paula 

Fernanda Melo LUSTOSA ¹; Joyce Pinho Bezerra ² 

  
¹Discente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 
(FAHESP) / Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba – PI. 
² Docente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 
(FAHESP) / Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), Parnaíba – PI. 

  

EIXO: PROJETO DE PESQUISA/TCC I 
E-MAIL DO PRIMEIROAUTOR: deborajssiqueira@gmail.com 
 

Introdução: A busca por procedimentos estéticos tem como principal 
consequência os distúrbios de imagem. Hoje, a supervalorização dos corpos e 
da aparência física exerce uma pressão sobre como o indivídio deve se 
apresentar, resultando em uma preocupação excessiva com a 
imagem,distúrbios de auto-percepção, transtornos alimentares e um número 
assuatador de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. A expansão da 
industria da beleza e o crescimento do número de cirurgias plasticas no mundo 
e especialmente no Brasil são reflexos do processo de estetização e 
medicalização da saúde. Objetivo: Entender de que forma a cirurgia plástica e 
outras intervenções estéticas podem influenciar na saúde mental do paciente 
submetido a esses procedimentos, com evidência do estudo nos aspectos 
relacionados ao distúrbios de imagem, a qualidade de vida e sua autoanálise 
perante a sociedade. Metodologia: Revisão de literatura integrativa realizada no 
período entre agosto e dezembro de 2021, base de dados determinadas são 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed/MedLine. Resultados 
esperados: Espera-se encontrar a importância da desconstrução sócio cultural 
em torno dos padrões de beleza e a busca por procedimentos estéticos e 
cirurgias plásticas. Além disso, espera-se encontrar a importância do 
autoconhecimento e acesso a informações qualificadas sobre as consequências 
negativas que o paradigma da beleza ideal tem sobre a saúde mental e física 
dos indivíduos, quando ultrapassa a linha tênue  entre saudável e 
patológico.Considerações Finais ou Conclusão: Percebeu-se a relação dos 
distúrbios de imagem com a peformance de procedimentos de caráter estéticos. 
Além da importância das avaliações psicológicas diante dos desejos por 
procedimentos estéticos, por fim, como a influência social e comercial nos 
conceitos de beleza e estética da atualidade corroboram para esse cenário. 
 
Palavras-chave:Cirurgia Plástica. Distúrbio De Imagem. 
Procedimentos  Estéticos. 
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Repercussões Da Covid-19 No Sistema Cardiovascular: Uma Revisão 

Integrativa 
 

1º Aldemar Pinto Ibiapina Neto¹; 2º Raimundo Lourenço Leal Neto¹; 3º 

Raimundo Quinco De Lima Filho ¹; Joilson Ramos Jesus² 

¹Discente do curso de medicina na faculdade de ciências humanas, exatas e da saúde do Piauí 
/ Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (IESVAP) 

²Graduado em Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) 

 

EIXO: Projeto de pesquisa / TCC1 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: ibiapina42@gmail.com 

INTRODUÇÃO: O SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19 possui altas taxas 
de transmissão por meio de gotículas respiratórias e aerossóis de pessoa para 
pessoa sendo responsável por uma pandemia global, desencadeando 
sintomatologia de febre, tosse, dispneia, mialgia, fadiga. Ademais, o vírus em 
sua ação provoca a diminuição da regulação da enzima conversora de 
angiotensina-2  que é um vasoconstritor, mediador pró-inflamatório que em seu 
mau funcionamento lesa o endotélio capilar contribuindo para  manifestações 
cardiovasculares como disfunção miocárdica, miocardite, insuficiência cardíaca 
por ação direta do vírus pela ligação da glicoproteína viral Spike 1 caracterizada 
por um nível elevado de troponina OBJETIVO: Analisar as repercussões da 
COVID-19 sobre o sistema cardiovascular. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão integrativa, uma pesquisa de objetivo exploratório e originalidade 
secundária, que será elaborada com base em evidências obtidas nas bases de 
dados: Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), mediante 
uso de descritores obtidos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Em etapas 
sucessivas de seleção dos artigos, extração, tabulamento e síntese dos dados e 
redação da revisão. RESULTADOS ESPERADOS: Determinar os impactos da 
Covid-19 no sistema cardiovascular, explicando o seu mecanismo fisiopatológico 
e sintomatológico para auxiliar no direcionamento nas tomadas de decisões nas 
políticas públicas de saúde e contribuir para a inserção de informações 
agrupadas sobre o Covid-19 na literatura acadêmica. 
 
Palavras-chave: Sistema Cardiovascular; Fatores de Risco para Doenças, 
Covid-19, Cardiovasculares; SARS-CoV-2. 
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Relação da fibromialgia com a depressão 
 

Marcus Vinícius DE ALENCAR BEZERRA ¹; Brena CAVALCANTE 

FERNANDES ¹; Ellen CASTRO CHAVES ¹; 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/TCC1 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: marcusviniciusab@hotmail.com 

Introdução: Descrita ainda nos primeiros setenta anos do século XX, sendo 
inicialmente entendida como um quadro clínico frequente associado a dor, o 
termo fibrosite passa a ser chamado de fibromialgia devido aos consequentes 
trabalhos publicados desde então e hoje é entendida como uma doença 
caracterizada por dor articular crônica intensa e generalizada, associada 
principalmente a distúrbios do sono, ansiedade, sintomas cognitivos e que em 
muitos casos afeta a vida social e os aspectos psicológicos do paciente, que 
tende à reclusão social em tentativa de poupar a si mesmo e aos que são 
afetivamente mais próximos, gerando quadros de depressão, desconforto 
familiar e às vezes até mesmo o desejo de interromper a própria vida. Objetivo: 
Trata-se de uma revisão de literatura a respeito da fibromialgia relacionada com 
a depressão e a forma de como é lidado, elencando a melhor terapêutica a ser 
seguida. Metodologia: Pesquisa dos trabalhos científicos publicados em 
revistas e artigos, entre os anos de 2015 até 2020, em língua portuguesa, no 
Brasil, nas bases de dados SciELO e PubMed. Resultados esperados: Espera-
se que seja possível estabelecer a relação entre a fibromialgia com a depressão, 
além de apontar a necessidade de reconhecimento do problema e associar a 
psicoterapia ao tratamento farmacológico, assim como a mudança do estilo de 
vida do paciente. Considerações Finais: Devido a fibromialgia ser uma das 
condições clínicas reumatológicas mais frequentes encontradas em âmbito 
ambulatorial, a sua associação com a depressão necessita de bastante atenção 
pelo potencial de destruição que pode causar tanto ao paciente, quanto à sua 
família e as pessoas à sua volta. 
 
 
Palavras-chave: Depressão. Fibromialgia. Assistência à Saúde Mental. 
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Rotura de aneurisma de artéria basilar: revisão bibliográfica e relato 

de caso 

 

Victória Oliveira Costa¹; Lorenna Raquel Oliveira Meneses¹; Antônio Felipe 

Martins da Silva ¹; Thiago de Souza Lopes Araújo ² 

1 COSTA Victória Oliveira, discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, localizada em 
Parnaíba- Piauí   

2 MENESES Lorenna Raquel Oliveira, Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, 
localizada em Paranaíba-PI 

³ DA SILVA Antônio Felipe Martins, Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, 
localizada em Paranaíba-PI 

2 ARAÚJO Thiago de Souza Lopes, Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, 
localizada em Paranaíba-PI 

 
 

EIXO: PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I) 

Introdução: A artéria basilar (AB) é formada pela junção das artérias vertebrais 
esquerda e direita ao nível do sulco bulbo medular. A rotura de um aneurisma 
nessa artéria pode acarretar ao paciente desde sequelas leves até a morte, 
sendo o diagnóstico e um tratamento precoce e um ponto-chave para um bom 
prognóstico. Dentre as principais sequelas estão incluídas alterações 
neurológicas semelhantes à de um acidente vascular encefálico, como perda da 
força muscular nos membros inferiores e superiores, disfonia ou ainda 
bradipsiquia que é lentidão no pensamento, além de sintomas como   cefaleia   
súbita   intensa, rebaixamento do nível de consciência, mal-estar, sudorese, 
náuseas e vômitos. A rotura desses aneurismas leva à hemorragia 
subaracnóidea, sendo uma causa importante de mortalidade nos serviços de 
emergência. Saber reconhecer sinais e sintomas de determinadas doenças é 
primordial para todos os profissionais de saúde de diversas áreas de atenção, 
principalmente de doenças que requer intervenções imediatas. Objetivo: O 
presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal propor a realização de 
uma revisão bibliográfica com relato de caso acerca da rotura de aneurisma da 
artéria basilar. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema: 
“Rotura de aneurisma da artéria basilar: revisão bibliográfica e relato de caso”, 
acerca de suas principais causas, diagnóstico e tratamento, além de 
proporcionar um relato de caso. Será utilizado como descritores as palavras: 
Rotura, Aneurisma, Artéria Basilar. Os operadores booleanos serão AND e OR, 
nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e Google 
Acadêmico por meio do Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line 
(MEDLINE) nos anos de 2017 a 2021, as informações para o relato de caso 
serão colhidas através do prontuário do paciente em questão. O presente projeto 
será submetido à plataforma Brasil para análise por um comitê de ética em 
pesquisa.  Resultados esperados: Busca-se beneficiar futuros leitores deste 
trabalho, para que profissionais da saúde ou não, tenham uma visão mais clara 
dos aspetos envolvidos nesta afecção que é o aneurisma de artéria basilar. 
Sendo assim, o presente estudo é de grande relevância para profissionais da 
saúde uma vez que entender a importância da detecção precoce da rotura de 
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aneurisma da artéria basilar, pode melhorar o prognóstico do paciente, além de, 
explicar os riscos, diagnóstico e tratamento do aneurisma cerebral. 
 
Palavras-chave: Rotura. Aneurisma. Artéria Basilar 
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Como Ficou a Saúde Mental de Medicina Durante o Período 

Pandêmico e o “Novo Normal”? 
 

Anailza Cardoso Alencar OLIVEIRA ¹; Juliana da Silva NOGUEIRA ¹; Lisle 

Carcará e CASTRO ¹; João Maria Corrêa FILHO² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  
 

EIXO: III- PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I). 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: anailzacardoso55@gmail.com 

INTRODUÇÃO: A pandemia do novo coronavírus está sendo uma grande crise 
sanitária que impactou na vida dos acadêmicos de medicina e principalmente na 
dos profissionais de saúde. Tendo em vista que durante esse contexto 
pandêmico foram as classes que mais apresentaram depressão, ansiedade 
generalizada e suicídio. De maneira que rotina que antes era sobrecarregada e 
exaustiva foi agravada com o “novo normal”. Tendo em vista que estes já sofriam 
com a pressão psicológica antes da pandemia do SARs-CoV-2. OBJETIVOS: 
Compreender as mudanças na saúde mental dos estudantes de medicina e dos 
profissionais da área da saúde no contexto pandêmico. METODOLOGIA: Esse 
estudo é uma revisão integrativa que possibilita uma melhor comparação das 
semelhas e diferenças entre os artigos base. Esta metodologia reúne diferentes 
opiniões, conceitos e ideias. A sua ampla amostra favorece maior entendimento 
do estudo, visto que utiliza diferentes fontes de pesquisa com o intuito de 
sintetizar e explicar o assunto de forma mais objetiva. Durante a sua realização, 
será utilizado artigos das bases de dados Pubmed, Scielo e Medline, nas línguas 
portuguesa e inglesa publicados nos últimos dez anos. RESULTADOS 
ESPERADOS: Com os resultados das pesquisas dos artigos, espera-se 
demonstrar que houve um grande prejuízo na saúde mental dos profissionais da 
saúde e dos estudantes de medicina, ocasionando um grande impacto no 
rendimento acadêmico. Além disso, que haja mais atenção para com os 
acadêmicos de medicina e com os profissionais da saúde, de modo à melhorar 
a saúde mental de ambos e os impactos causados pela pandemia. 
 
Palavras-chave: : COVID-19; Pandemia. Saúde Mental; Acadêmicos; 
Profissionais da saúde.  
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Manifestações Psiquícas em Pacientes Dependentes Químicos em uma 

Casa de Reabilitação  

 

SANTOS, Brenda Reis1; VEIGA,Larissa Costa2; Brito, Maria Cristina 

Rufino3; RODRIGUES, Ayane Araújo4 

 

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

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

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

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

3 Discente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

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

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

EIXO: Projeto de PesquisaTCC I (TCC I)

EMAIL DO PRIMEIRO AUTOR: brendareissantos@gmail.com 

INTRODUÇÃO: O uso abusivo de psicotrópicos nos dias atuais está cada vez 
mais vinculado aos transtornos mentais. Além disso, a problemática encaixa-se 
como um dos maiores problemas de saúde pública. Contudo, há uma baixa 
aceitação dos usuários de drogas em considerar que essa dependência química 
está diretamente envolvida com os transtornos psiquiátricos, e que causam 
graves consequências para si mesmo e para a comunidade, tornando-se 
necessário a existência um olhar mais direcionado para as políticas de 
reabilitação dos usuários e o tratamento dos transtornos psíquicos advindos do 
uso de drogas.  OBJETIVO: Analisar como os transtornos psiquiátricos 
influenciam na vida dos pacientes que são dependentes químicos, a fim de 
estabelecer os principais transtornos relacionados aos usuários de drogas, 
abordando os aspectos desse processo de saúde / doença e enfatizando a 
necessidade de um tratamento de acordo com cada particularidade. 
METODOLOGIA: pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso com uso das 
técnicas de pesquisa bibliográfica (1ª fase), pesquisa de campo com observação 
participante, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas (2ª fase). 
RESULTADOS ESPERADOS: elaboração do arcabouço teórico sobre o tema 
(1ª fase); identificação e descrição dos transtornos psíquicos em pacientes ex 
usuários de drogas, ampliando o debate sobre o tema por meio da publicação 
de artigo. 
 
Palavras-chave: manifestações psíquicas; drogas; pacientes. 
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Higienização das Mãos e Sua Relevância Para Prevenção De Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde 

 

Anna Priscylla Pinheiro Diógenes LIMA ¹; Matheus Cruz GURGEL ²; Samisa 

Maria Gomes da LUZ ³; Leiz Maria Costa VÉRAS 4 

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

 

EIXO: III- PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I). 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: priscylladiogenes@gmail.com 

INTRODUÇÃO: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) se 
caracterizam como infecções que surgem após a admissão do paciente na 
unidade de saúde. No combate as IRAS se destaca um procedimento simples e 
de baixo custo hospitalar: a higienização das mãos. OBJETIVOS: Estudar a 
higienização das mãos, seus impactos, sua técnica e sua importância na 
prevenção de infecções.  METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica do tipo revisão integrativa que foi realizada entre Agosto até 
Outubro.Para a localização dos estudos utilizou-se de descritores obtidos a partir 
do Medical Subject Headings (MESH), e dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): assistência à saúde, meio ambiente e saúde pública, saúde pública, 
higiene, higiene das mão, desinfecção das mãos,Universal access to health care 
services, acceso universal a los servicios de salud, environment and public 
health, meio ambiente y salud pública, hand hygiene, higiene de las manos, hand 
disinfection, desinfección de las manos E foi consultada as bases de dados 
PubMed da National Library of Medicine; e a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). 
Os termos utilizados durante a pesquisa foram classificados e combinados nos 
bancos de dados, sendo utilizados como critérios de inclusão estudos 
disponíveis em sua totalidade, publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas 
Português, Espanhol e Inglês. Foram excluídos da busca inicial capítulos de 
livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, e outras 
formas de publicação que não artigos científicos. Após analise e seleções da 
pesquisa, foram selecionados dez artigos. RESULTADOS ESPERADOS: Com 
os resultados das pesquisas dos artigos, espera-se demonstrar que houve um 
grande prejuízo na saúde mental dos profissionais da saúde e dos estudantes 
de medicina, ocasionando um grande impacto no rendimento acadêmico. Além 
disso, que haja mais atenção para com os acadêmicos de medicina e com os 
profissionais da saúde, de modo à melhorar a saúde mental de ambos e os 
impactos causados pela pandemia. 
 
Palavras-chave: Controle de infecções ; Desinfecção das mãos; Pessoal de 
saúde.  
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Medidas Restritivas De Covid-19 E O Aumento Dos Níveis De 

Ansiedade Na População Mundial 

 

Elias Pereira MOTA NETO ¹; Marvin Ueniton Mendes NUNES ¹; Felipe de 

Oliveira BESSA ¹; Juarez Lobo BESSA² 

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

 

EIXO: PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I) 

E-MAIL: neto.elias2@gmail.com 

Introdução: A ansiedade é um processo fisiológico, no entanto, pode vir a ser 
um estado patológico. O indivíduo com um processo patológico de ansiedade 
pode estar sujeito a inúmeros outros transtornos psíquicos, o que confere grande 
risco para essa população. Durante a pandemia da COVID-19, doença causada 
pelo vírus SARS-CoV-2, membro da família Coronaviridae, notou-se uma 
considerável contribuição da mesma para o aumento do número de casos de 
ansiedade e outras consequências de caráter psicossocial na população sob as 
medidas restritivas de isolamento social implantadas pelos seus respectivos 
governos. Objetivo: Como objetivo central desta revisão se tem o intuito de 
correlacionar aumento de casos de ansiedade com as medidas restritivas do 
Covid-19, trazendo aspectos introdutórios acerca da infecção viral e da 
ansiedade como porta de entrada. Metodologia: Corresponde a uma revisão 
literária, cuja pesquisa será pautada em cima de buscas nas seguintes bases de 
dados online: Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PUBMed), 
Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo) e Literatura Latina-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACs). Com essas pesquisas temos o intuito 
de conseguir promover uma correlação clara do tema proposto. Como 
descritores foram utilizados: ansiedade, COVID-19 e Resultado. Resultados 
esperados: Espera-se com o desenvolver do projeto, obter-se um 
esclarecimento concreto de como e do quanto a pandemia da COVID-19 tem 
influenciado no estado de saúde mental, mais precisamente no 
desencadeamento do estado patológico de ansiedade, além de trazer teor 
informacional, agregando conhecimento, tanto comunitário, quanto acadêmico. 

Palavras-chave: Ansiedade. COVID-19. Resultado. 
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Inclusão de crianças com autismo na escola 
 

Nathália CASTELO BRANCO VIEIRA MIRANDE DE CARVALHO¹; Mirella 

COSTA GOMES DA SILVA¹; 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/TCC1 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: nathalia-u.u@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA), chamado assim a partir 
de 2013, abrange a Síndrome de Asperger, Transtorno Autista, Transtorno 
Desintegrativo da Infância (Síndrome de Heller), Transtorno de Rett e Autismo 
Atípico. Neste estudo, também serão caracterizados tipos e graus com os 
sintomas autísticos referentes. OBJETIVO: O objetivo do atual artigo é mostrar 
a importância da inserção de crianças autistas em classes comuns da rede 
regular de ensino e como isso pode ser feito, ao considerar que o contato de 
crianças com e sem o transtorno traz benefícios de troca e de cooperação. Em 
suma, não se trata de uma tarefa fácil, uma vez que existem inúmeros 
empecilhos durante esse processo: a dificuldade de interação social e de contato 
visual do autista, comportamentos estereotipados, somados ao preconceito e ao 
bullying nos ambientes escolares. Porém, acima de tudo, é fundamental que, 
desde cedo, os cidadãos do futuro aprendam a respeitar as diferenças. 
METODOLOGIA: A metodologia a ser adotada se baseará em produções sobre 
o tema inclusão de crianças autistas em escolas. Adotar-se-á a revisão 
integrativa da literatura e a estratégia de identificação e seleção dos estudos será 
a busca de publicações indexadas nas bases de dados Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), LILACS e PubMed. Seguindo os critérios de inclusão 
previamente estabelecidos, serão selecionados para análise os estudos 
publicados no idioma português, entre os anos 2015 e 2021. O critério de 
exclusão será estudos que não estiverem de acordo com o tema selecionado. 
Posteriormente, serão extraídos os conceitos abordados em cada literatura e de 
interesse dos pesquisadores. RESULTADOS ESPERADOS: Os resultados 
esperados são que, além de aprender a viver com a diversidade, como já citado, 
as crianças autistas sejam melhor assistidas pela comunidade escolar que deve 
estar atenta ao respaldo da família do autista e atrelada à rede de atendimento 
do município para melhora da socialização e, portanto, da aprendizagem da 
criança autista. Ademais, aqui foram relatadas ações para que essa prática 
inclusiva se torne possível, como a ludoterapia e o Atendimento Educacional 
Especializado. Ademais, espera-se que o assunto seja debatido em palestras 
nas escolas, para que haja conhecimento e não descriminação. 
 
 
Palavras-chave/Descritores: autismo; crianças; preconceito; inserção; 
interação; escolas. 
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AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DE CANCER 

COLORRETAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

1º ÁDREA RODRIGUES BATALHA¹; 2º LORENA VITORIA GOMES DE 

NEGREIROS¹; ANTONIO DE PÁDUA NETO² 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí.  
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí 

 

EIXO: III- PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: adrearodrigues1123@hotmail.com. 

Introdução: De acordo com a pesquisa, o câncer colorretal ocupa o segundo 
lugar entre as mulheres na classificação do câncer no Brasil e o terceiro entre 
os homens. E quando descobertos a patologia se encontram já em fase 
avançada, sendo que boa parte dos enfermos são diagnosticados 
nos estágios I, II, III, ou metástase, elevando potencialmente os índices de 
mortalidade. Objetivo:  O presente trabalho, terá como objetivo, realizar uma 
revisão bibliográfica a respeito dos avanços tecnológicos no tratamento de 
câncer colorretal. Metodologia: Esse estudo será uma revisão bibliográfica a 
respeito dos avanços tecnológicos no tratamento de câncer colorretal. Banco de 
dados: Os estudos serão pesquisados nas bases de dados: Pubmed, Scielo, 
Revista cientifica, guias médicos, manuais e artigos. Anos de estudos: Serão 
utilizados estudos dos últimos dez anos desde 2011 até o ano atual, sendo que 
não foi totalmente descartado estudos de anos anteriores e tendo como principal 
enfoque as pesquisas dos últimos 3 anos. Idiomas dos estudos utilizados: Os 
idiomas dos estudos serão em língua vernácula e estrangeira. Critérios de 
inclusão e exclusão: Os critérios de inclusão dos estudos são estudos que 
tratem de novas técnicas terapeuticas, com respostas positivas, mesmo em fase 
de teste para o tratamento do câncer colorretal, ou que minimizem as 
sintomatologias associadas ao tratamento. Serão excluídos todos os estudos 
que tragam respostas terapêuticas que causem grande impacto na morbidade e 
na perda da qualidade de vida e de trabalho de pacientes que passam por 
tratamento do câncer colorretal. Resultados esperados: Por meio de pesquisas 
sobre o avanço tecnológico para o tratamento oncótico de paciente CA colorretal, 
observou-se que isso permite que a comunidade cientifica encontre ativamente 
ferramentas que quebrem paradigmas e abram portas a uma nova era da saúde 
da população, a fim de prolongar a vida de pacientes desenganados e tal qual, 
aumentar a expectativa de vida dos sobreviventes de uma doença com impacto 
global, trazendo resultados esperançosos, que serão norteados nesta revisão.  

Palavra-chave: oncologia; câncer colorretal; avanços tecnológicos. 
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DÉFICIT COGNITIVO NA COVID 19 

 

Vinícius Rhuam Martins Loiola; Lucas Gomes Guimarães; Denis Rafael 

Viana de Araújo; Juarez Lobo Bessa 
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PROJETO DE PESQUISA/TCC1 (TCC1) 

 

1 Vinícius Rhuam Martins Loiola Curso de Medicina da 

FAHESP/IESVAP 

2 Denis Rafael Viana de Araújo Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

³Lucas Gomes Guimarães Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA/TCC1 (TCC1) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR:  viniciusrhuam8@gmail.com.b 

 

Introdução: No contexto atual, a pandemia continua sendo uns dos fatores para 

desenvolvimento de diversos problemas neurológicos em pessoas afetadas 

indiretamente, diretamente e gravemente afetada, portanto leva a muitos 

prejuízos psicológicos por causa de diversos fatores como: isolamento social, 

crises afetivas, até mesmo o efeito do próprio vírus na questão neurológica 

dentre outros, portanto, é importante compreender essa relação com a 

pandemia. Ademais pode se caracterizar a pandemia   de coronavírus (COVID-

19) como uma emergência de saúde pública de interesse internacional e 

representa também um desafio na saúde mental, em específicos o déficit 

cognitivo. Objetivo: O objetivo desse estudo foi compreender o déficit cognitivo 

na covid-19 e o impacto da infecção no sistema neurológico. Metodologia: 

Revisão integrativa realizada entre setembro e outubro de 2021. Dividido em 

etapas: definição do orientador e definição teórica.Resultados esperados ou 

Relato de Experiência ou Resultados e Discussão:  Os resultados esperados 

foram acometimentos do virus Sars-CoV-2 no ambito neural, resultando em 

diversas alteraçoes na percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, 
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julgamento, imaginação, linguagem e pensamentos, um estudo retrospectivo em 

Wuhan mostrou que 1/3 dos 214 pacientes apresentavam manifestações 

neurológicas, sendo decorrente o deficit cognitivo. Considerações Finais ou 

Conclusão: Ademais por se tratar de um assunto sério, esta revisão  oferece 

informações gerais, para as pessoas que passam pelo problema, a buscar ajuda 

psiquiátrica e psicológica, ainda mais por ser um dever do estado a integridade 

física e mental do indivíduo. 

Palavras-chave: vírus. SARS-CoV-2. COVID-19. Déficit cognitivo. 
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Revisão literária das evidências científicas que apontam a importância 

do diagnóstico precoce do câncer de próstata no Brasil 
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Marcos Paulo Alves Ferreira3; VÉRAS, Leiz Maria Costa4 

 

1 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

2 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

3 Discente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

4 Doscente do Curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba, Parnaíba, Brasil. 

 

Projeto de Pesquisa/TCC I (TCC I) 

Email: arthurgomesaj@gmail.com 

No Brasil, o câncer de próstata (CaP) é o segundo mais comum entre os homens. 

O acometimento por uma doença crônica como o câncer se constitui em uma 

ameaça à vida e tem repercussões físicas, psicológicas e sociais. Descrever 

sobre o conhecimento do homem a respeito do câncer de próstata. Durante o, 

ano de 2018, houve quase 65.000 novos casos desse tipo de tumor, que é do 

tipo não-cutâneo na qual, observou-se que seu percentual, corresponde a 

aproximadamente 23% de todos os casos de cânceres que são diagnosticados 

entre os homens no brasil. As campanhas de detecção precoce e divulgação de 

conhecimentos científicos acerca do tratamento, aumentaram o interesse dos 

pesquisadores sobre o carcinoma prostático, relacionada a neoplasia com maior 

frequência e de grande incidência em todos os homens com mais de 50 anos. O 

estudo tem como objetivo geral; Relatar a correlação entre o diagnóstico precoce 

do câncer de próstata, nível de conhecimento dos homens sobre a doença e a 

sua qualidade de vida quando acometido. E específicos; Identificar se há 

conhecimento por parte dos homens em relação ao câncer de próstata; Elencar 

os principais fatores extrínsecos relacionado a falta de prevenção; Identificar as 

dificuldades para a prevenção do câncer de próstata. Realizou-se de uma 
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revisão bibliográfica do tipo integrativa com abordagem qualitativa dos dados. 

Foram encontrados dez artigos sobre a temática, concentrados em sua maioria 

no ano de 2017, e com predomínio de estudos realizados Brasil, tais artigos 

abordaram as formas de diagnóstico e tratamentos mais eficazes para o câncer 

de próstata, prevalência da realização de exames de rastreamento para o CaP, 

e o estigma e o preconceito envolto a realização dos diagnósticos de câncer de 

próstata. Conclui-se o pensamento, abordando que o conhecimento é um 

importante elo para o diagnóstico precoce de câncer de próstata e o interesse 

dos homens em realizar exames preventivos, prevenindo as consequências da 

doença, uma vez que os níveis de mortalidade pela mesma, tem um alto índice 

e que graças ás ações de saúde tem-se aumentado a desconstrução social do 

estigma entorno dos exames, e aumentado o interesse dos homens em cuidar 

da saúde. 
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O uso de psicofármacos por estudantes de medicina no contexto da 

COVID - 19 
 

Juliana Leal Macedo¹; Renata Carvalho Lopes Maia¹ 

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

 
EIXO: Projetos de pesquisa/ TCC I(TCC I) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: Juliana_leal.m@hotmail.com 

Introdução: Embora estratégias de promoção da saúde mental tenham surgido 
nos últimos anos como uma forma de enfrentamento, sobretudo ao suicídio, 
durante a pandemia observou-se um aumento de sintomas psíquicos e 
transtornos mentais. Várias causas, sobretudo o isolamento social e as 
mudanças comportamentais, necessárias para a redução da transmissão do 
coronavírus, contribuíram para potencializar sentimentos de ansiedade, medo e 
insegurança em muitas pessoas, favorecendo assim o uso de psicotrópicos. 
Ainda é pouco conhecida a real dimensão do uso de medicamentos psicotrópicos 
no Brasil, assim como os problemas decorrentes desse uso, especialmente pela 
escassez de estudos nessa área. A complexidade deste fenômeno é maior entre 
estudantes de medicina, especialmente o consumo de psicofármacos, haja vista 
a maior facilidade de acesso a estas substâncias. Justifica-se desta forma a 
elaboração de pesquisas que averiguem influência da pandemia neste fenômeno 
cultural. Objetivo: • Descrever o consumo de psicotrópicos por estudantes de 
medicina durante a pandemia de COVID -19. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva e exploratória, transversal, quantitativa, do tipo levantamento 
de campo (survey) a ser realizada online. Será realizada nas faculdades de 
medicina do município de Parnaíba – Piauí. IESVAP e UFDpar. A população 
estimada será de 1200 alunos de medicina, a amostra será 205 alunos de acordo 
com cálculo amostral de populações finitas, tendo-se uma margem de erro de 
5% e um intervalo de confiança de 95%. O instrumento de coleta de dados será 
um formulário online composto por duas partes contendo perguntas fechadas: a 
primeira contendo dados sócio demográficos, e o segundo com questões 
direcionadas ao uso de psicofármacos.  Optou-se pela técnica de amostragem 
probabilística sistemática com reposição. A pesquisa passará por apreciação do 
Comitê de Ética e Pesquisa da IESVAP e somente terá início após sua 
aprovação. Por tratar-se de uma pesquisa descritiva os dados serão 
categorizados e analisados através de estatística descritiva simples – frequência 
relativa, média, porcentagem. Os resultados serão apresentados utilizando-se 
gráficos e tabelas e analisados de acordo com a literatura pertinente. 
Resultados esperados:  espera-se identificar os aspectos relacionados com o 
consumo de psicofármacos entre acadêmicos como os motivos que levam ao 
consumo de psicofármacos, alterações no padrão do uso destas substâncias, 
formas de acesso e o perfil dos estudantes que consomem, estas informações 
favorecerão a elaboração de estratégias de prevenção e enfrentamento do uso 
abusivo destas substâncias. Considerações Finais ou Conclusão: Desta 
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forma conhecer os aspectos relacionados com o consumo de psicofármacos 
entre acadêmicos favorecerá a elaboração de estratégias de prevenção e 
enfrentamento do uso abusivo destas substâncias. 

Palavras-chave: Psicotrópicos. Estudantes de medicina. Infecções por 
coronavirus.   
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Complicações Pulmonares E Extrapulmonares Associadas Ao 

Uso De Cigarros Eletrônicos: Uma Revisão Sistemática 

CARDOSO, Brenda Ellen Meneses ¹; SILVA, Carla Milena Ferreira e¹; 

BEZERRA, Maria Eduarda Campos¹; SOUZA, Luan Kelves Miranda de² 

1 Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piau FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA/ TCC I 

Email: cbrendaellen@hotmail.com 

Introdução: Os cigarros eletrônicos (CE) são substitutos tecnológicos modernos 
dos cigarros de combustão de tabaco (CTs) tradicionais, cuja constituição 
consiste em propilenoglicol (PG) e glicerol (GLY), predominantemente, em 
associação com sabores e nicotina. Devido ao seu crescente uso, por parecer 
uma alternativa mais segura, torna-se cada vez mais importante o debate acerca 
desse tema, uma vez que tem sido associado a efeitos adversos pulmonares e 
extrapulmonares. Objetivo: Investigar as complicações pulmonares e 
extrapulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos. Metodologia: Para 
a composição do trabalho, foram reconhecidas as seguintes etapas: a 
elaboração da pergunta de pesquisa, busca na literatura, seleção dos artigos, 
extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica, síntese dos dados, 
avaliação da qualidade das evidências e redação e publicação dos resultados. 
Realizou-se uma revisão de literatura, durante o ano de 2021, por meio de 
buscas nas principais plataformas científicas, utilizando os descritores “vaping”, 
“adverse effects” e “ecigarette vapor”, escolhidos de acordo com o DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde) e combinando-os com o operador booleano 
“AND”. Foram incluídos os artigos consonantes com a temática escolhida, 
disponíveis integralmente, na língua inglesa, portuguesa e espanhola e redigidos 
nos últimos 5 anos; enquanto isso, os critérios de exclusão envolveram os artigos 
de revisão bibliográfica de literatura, relatos de experiência e aqueles que não 
atendiam aos objetivos propostos pelo presente estudo. Resultados 
esperados: Espera-se do referido trabalho que consigamos esclarecer como os 
constituintes do cigarro eletrônico afetam os sistemas orgânicos, de forma a 
contribuir para a comunidade científica. Além disso, almeja-se promover a 
conscientização popular em prol de reduzir o consumo desenfreado desses 
dispositivos. Por fim, espera-se que esse trabalho seja uma forma de 
enriquecimento pessoal e acadêmico dos autores. Diante do exposto, conclui-se 
que o consumo de cigarro eletrônico possui repercussões sistêmicas, uma vez 
que seu uso pode ser associado a complicações pulmonares e extrapulmonares. 
Com isso, o estudo evidenciou a EVALI como uma doença respiratória aguda ou 
subaguda, relacionada ao uso de cigarro eletrônico, além de implicações a nível 
cardiovascular, neural, genético e imunológico que afetam a saúde e a qualidade 
de vida do indivíduo de maneira generalizada.  
 
Palavras-chave: Cigarro Eletrônico; Vaping; Efeitos adversos. 
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Correlação entre Guillain-Barré e a Síndrome Pós-Covid: Revisão 

sistemática 
 

MELO, Sabrina Carvalho¹; MARTINS, Matheus Lopes¹;  

SILVA, Amanda de Brito¹; SOUZA, Luan Kelves Miranda² 

 
 

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

 

EIXO: Projetos de pesquisa/TCC I 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: sabrina.carvalho22@hotmail.com 

Introdução: A infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecido por causar a 
Covid-19, é caracterizada por um quadro de síndrome aguda gripal (SARS) a 
qual desencadeou uma emergência na saúde pública mundial, sendo declarado 
em março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o estado de 
pandemia. A Covid-19 trouxe à tona diversas complicações decorrentes do 
processo de resposta inflamatória, em especial na chamada síndrome pós-
Covid. O número de patologias acometendo os mais diversos sistemas corporais 
tornaram-se evidentes conforme a incidência de Covid-19 aumentava, dando-se 
destaque neste trabalho a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), assim como 
ocorrido durante a epidemia de Zika em 2016. Contudo, os mecanismos 
associados a síndrome ainda não foram totalmente esclarecidos. Objetivo: 
Correlacionar o Guillain-Barré como consequência da síndrome Pós-Covid 19, 
avaliando os mecanismos fisiopatológicos, imunogênicos e epidemiológicos. 
Metodologia: Realizada uma revisão sistemática, com dados secundários, 
utilizando artigos publicados nas bases de dados: Literatura Latino Americana 
do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library (ScIELO) 
e Pubmed; utilizando os descritores: Síndrome de Guillain-Barré; Doenças 
Desmielinizantes e COVID-19, usando o operador booleano “AND”, permutando 
entre os mesmos. Resultados esperados: Espera-se definir com mais clareza 
os principais mecanismos fisiopatológicos e imunogênicos associados a 
Síndrome de Guillain-Barré decorrente da infecção pelo SARS-CoV-2, bem 
como avaliar em termos epidemiológicos a incidência de casos de SGB 
decorrente da pandemia da Covid-19, baseado em uma análise de diversos tipos 
de estudos até então publicados nas principais bases de dados da saúde. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré; Doenças Desmielinizantes; 
COVID-19. 
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“Videogravação” E “Videofeedback” No Ensino-Aprendizagem De 

Habilidades De Exame Físico 

Francisco Lucas LIMA DA PAZ ¹; Ana Andreza ALBUQUERQUE MEDEIROS¹; 

Leonam COSTA OLIVEIRA² 

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

 
EIXO: PROJETOS DE PESQUISA/TCC I (TCC I) 

Introdução: O ensino de habilidades de exame físico, parte integrante e 
obrigatória dos currículos de escolas médicas, ocorre, tradicionalmente, com 
uma abordagem baseada na “demonstração e prática”. E, embora existam 
outros modelos de ensino, não há, até o momento, nenhuma evidência que um 
seja superior ao outro. Inovações nessa área são apontadas como caminho para 
suprir as deficiências de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a gravação em 
vídeo e o videofeedback emergem como suporte avaliativo às entrevistas 
médicas e como um recurso prático de autoavaliação quanto às habilidades de 
comunicação na relação médico-paciente, sendo considerada uma ferramenta 
“padrão-ouro” de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento das habilidades 
de entrevista clínica, entretanto, ainda pouco exploradas no ensino do exame 
físico. Assim, pela possibilidade de sua utilização em outros contextos, essa 
pesquisa objetiva descrever a incorporação da vídeogravação e videofeedback 
no ensino-aprendizagem de habilidades de exame físico e avaliar sua eficácia. 
Objetivo: Analisar à luz da estatística a aplicabilidade da técnica de 
videofeedback no ensino do exame físico na disciplina de habilidades médicas, 
durante o primeiro ano de graduação em medicina, comparando os achados com 
outros estudos voltados a temática, explicitando potencialidades e limitações.  
Metodologia: Será realizada uma análise do videofeedback sob a luz da 
estatística, comparando o rendimento de 91 alunos que utilizaram a ferramenta 
(grupo intervenção), estando matriculados na disciplina de Habilidades e 
Atitudes Médicas II no ano de 2019, com o rendimento de 72 alunos que não 
sofreram a intervenção (grupo controle) e que estavam matriculados na 
disciplina durante o ano de 2018. Resultados esperados: Espera-se, com os 
resultados obtidos a partir do seguinte estudo, comprovar os benefícios 
relacionados ao uso da vídeogravação e videofeedback no ensino do exame 
físico, bem como os possíveis desafios que podem ser encontrados durante o 
seu planejamento, sua organização, execução, controle e reprodutibilidade. 
Considerações Finais: Historicamente, evidencia-se que as habilidades de 
exame físico dos estudantes de medicina necessitam ser aprimoradas. Dessa 
forma, vários modelos direcionados ao ensino do exame físico estão disponíveis, 
entretanto, poucos foram criados especificamente para esse fim. Ademais, existe 
um número incipiente de estudos que comprovam maior eficácia de um modelo 
em detrimento do outro. Nesse contexto, emerge o videofeedback, com o intuito 
de possibilitar uma análise crítica e detalhada da performance dos discentes 
quanto à realização das manobras de exame físico que compõe a grade 
curricular. Diante o exposto, essa produção acadêmica visa analisar a eficácia 
do feedback por vídeogravação na aprendizagem das habilidades de exame 
físico, comparando-o com o feedback verbal.  
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Palavras-chave: Exame Físico. Feedback. Gravação em Vídeo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE PESQUISA  
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O ESTADO DA ARTE DA DENGUE NO NORDESTE BRASILEIRO 
 

SANTOS, Ana Caroline Maia1 ; DE SOUSA, Gustavo Monteiro1; GOMES, 

Vanessa Maria Meneses1; RAMOS NETO, Jose de Ribamar1; BESSA, Victor 

de Oliveira1; CORDEIRO, Joyce Modesto1; RIBEIRO, Valéria Sousa1; 

RODRIGUES, Ayane Araújo2. 

1- Discente do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências 
Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP) / Instituto de Ensino 
Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP). 

2- Docente do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências 
Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP) / Instituto de Ensino 
Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP).       
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP).    
Instituto de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP).  
 

EIXO: RESULTADO DE PESQUISA (Produções de IESC VIII) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: anacarolinemaia@outlook.com 

Introdução: O vírus da dengue, por meio do mosquito-vetor do gênero Aedes 

spp., ocasiona a dengue que foi responsável por cerca de 2,1 milhões de casos 

no ano de 2019 no Brasil. A região Nordeste brasileira é a segunda mais 

prevalente em casos de dengue, contando com cerca de ⅕ das notificações 

naquele ano. Objetivo: Compreender o estado da arte da infecção pelo vírus da 

dengue no Nordeste brasileiro. Metodologia: Estudo sistemático da literatura 

com uso das palavras-chave “Dengue” e “Nordeste brasileiro” nas plataformas 

de busca SciELO, LILACS e Pubmed/Medline, que ocorreu durante o mês de 

outubro de 2021. Resultados e Discussão: A infecção pelo vírus da dengue 

está correlacionada com a dinâmica espaço-temporal do mosquito e os 

determinantes sociais em saúde dos grupos sociais, a análise de surtos prévios 

e a situação atual da infecção pelo vírus da dengue, e, os modelos preditivos de 

surtos, o que permite a adoção de medidas preventivas primárias e secundárias 

contra a dengue. Conclusão: A dengue nos estados nordestinos tem íntima 

relação com os determinantes sociais em saúde dos grupos socioeconômicos, o 

que pode ser pormenorizada por meio da aplicação de modelos preditivos com 

adoção de medidas de combate ao mosquito-vetor. 

 

Palavras-chave: Dengue. Revisão de Literatura como Assunto. Brasil  
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Perfil do docente na formação de graduação médica no Piauí 
 

Julyanna de Araújo Castro ¹; Carlos Afonso Rocha da Silva Júnior ¹; Any 

Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos² 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí.   
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí. 

 

EIXO: RESULTADO DE PESQUISA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR:  julyannacastro14@gmail.com  

Introdução: Considerando o crescente número da oferta de vagas para 

ingresso na educação superior, sobretudo na medicina nos últimos anos, surgiu 

a necessidade de analisar o perfil dos profissionais docentes envolvidos no 

processo de formação das novas gerações de médicos. Objetivo: Traçar o perfil 

do educador das escolas médicas no estado do Piauí, para que seja possível 

comparar a progressão do seu desenvolvimento e capacitação com o 

crescimento dos números de vagas de medicina. Metodologia: Foi realizado um 

levantamento dos nomes completos dos docentes disponibilizados nos sites das 

escolas médicas, e, posteriormente, verificados os perfis acadêmicos e 

profissionais de cada um por meio do currículo cadastrado na plataforma Lattes, 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Para contemplar a análise, foram buscadas informações cadastradas nos 

currículos dos docentes de instituições pública e privada: gênero, graduação, 

titulação acadêmica, tempo de experiência docente, área de atuação e vínculos 

de trabalhos. Resultados e discussão: Os registros foram organizados em 

planilha de Excel, observados e tabelados por dois pesquisadores. De acordo 

com as variáveis analisadas nos 315 currículos que foi possível acesso, obteve-

se 140 docentes do sexo feminino e 175 do sexo masculino, quando analisadas 

as questões de sexo. Com relação a formação acadêmica, 211 docentes são 

médicos, 89 de outras formações, 15 do total não tinha registro. Quando 

analisamos a titulação destes docentes, 123 são doutores, 77 mestres, 95 

especialistas, 4 pós doutores e 16 não apresentavam nenhum registro. Ao 

observar o tempo de experiência docente, cerca de 43% deles têm mais de 10 

anos de docência, seguido pelos 23% com tempo entre 1 e 5 anos de 

mailto:julyannacastro14@gmail.com
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experiência, logo após 21% com 5 a 10 anos de docência e 5% com profissionais 

de até 1 ano de experiência de sala de aula, do total 8% dos dados colhidos não 

constam dados. E por último, 71% dos 315 docentes mantinham entre 1 e 3 

vínculos profissionais, 19% entre 4 e 6 vínculos, 3% possuem mais de 6 vínculos 

profissionais e 7% não foi possível encontrar registros. De acordo com o perfil 

encontrado foi possível perceber que o perfil do docente dos cursos de medicina 

do Piauí é semelhante aos perfis descritos nas literaturas. Por meio da análise, 

foi possível identificar as lacunas que ainda precisam ser preenchidas para que 

se atinja o “modelo ideal” de docente para a formação médica generalista: com 

espírito científico, protagonista de seu aprendizado e que busca atualizar-se 

através da educação continuada. Conclusão:  Através da análise do perfil 

profissional e acadêmico dos docentes é possível traçar um panorama para 

contribuir na identificação das fragilidades no processo de formação dos médicos 

no estado do Piauí, para que seja possível solucioná-las e egressar médicos com 

o perfil que é preconizado pelas Diretrizes Nacionais Curriculares. 

Palavras-chave: Currículo. Educadores em saúde. Educação médica.  
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CORRELAÇÃO ENTRE A ALTERAÇÃO DA MICROBIOTA 

GASTRINTESTINAL COM O SURGIMENTO E COMPLICAÇÕES 

NA DOENÇA DE PARKINSON: PAPEL DE CITOCINAS 

INFLAMATÓRIAS NO EIXOBIDIRECIONAL INTESTINO-

CÉREBRO. 
 

PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES¹; ALMIR VIEIRA DE SOUSA 

NETO¹; LAHUAN ARAUJO COSTA¹; MIKHAIL DE MORAIS VERAS DA 

FONSECA¹; LUAN KELVES MIRANDA DE SOUZA ². 

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

² Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – FAHESP/IESVAP. 

 

EIXO: RESULTADO DE PESQUISA. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: Pablo-klebersousa@hotmail.com 

Introdução: Os seres humanos desenvolveram uma relação simbiótica com sua 
microbiota intestinal, uma comunidade microbiana complexa composta de 
bactérias, archaea, protistas e vírus, incluindo bacteriófagos. O sistema nervoso 
entérico (SNE) é uma porta de entrada para a comunicação bidirecional entre o 
cérebro e o intestino, principalmente através do nervo vago (VN). Portanto, a 
exposição ambiental desempenha um papel fundamental tanto na composição 
quanto na funcionalidade do microbioma intestinal, e pode contribuir para a 
suscetibilidade a distúrbios neurodegenerativos, como a doença de Parkinson 
(DP). Objetivo: Dessa forma, o referido estudo pretende realizar, a partir de 
análises das citocinas inflamatórias e da microbiota intestinal, como uma 
disbiose pode contribuir no surgimento ou complicações da DP, promovendo 
uma correlação de manifestações clínico-laboratoriais e prognósticos, bem como 
descrever os principais mecanismos causais que ainda são poucos 
compreendidos.Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura 
onde foram utilizadas as bases de dados PUBMED, Scielo e MEDLINE, usando 
os descritores presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): doença 
de Parkinson, citocinas, microbiota e trato gastrintestinal. Resultados e 
Discussão: Pode-se mencionar que a característica neuropatológica da DP é a 
aparência generalizada de agregados de alfa-sinucleína (α-Syn) nos sistemas 
nervoso central e periférico, incluindo o SNE. Muitos estudos sugerem que as 
toxinas intestinais podem induzir a formação de agregados α-Syn no SNE, que 
pode então ser transmitidos para o SNC através do VN. A DP está fortemente 
associada ao envelhecimento e seus efeitos negativos nos mecanismos 
homeostáticos que protegem da inflamação, do estresse oxidativo e do mau 
funcionamento proteico. Conclusão Por conseguinte, a proteção do microbioma 
intestinal surge como uma alternativa potencial para o desenvolvimento de 
medidas de proteção e prevenção à DP. Dessa forma, espera-se que a partir 
dessa pesquisa haja, em trabalhos futuros, o aumento do conhecimento sobre 
os fatores de risco dessa doença, como a participação do eixo bidirecional 
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intestino-cérebro, de modo a aprimorar as formas de diagnóstico e manejo da 
DP e minimizar os efeitos colaterais oriundos do tratamento tradicional, 
melhorando assim a qualidade de vida dos indivíduos acometidos e reduzindo 
os gastos do Sistema Público de Saúde em assistência à saúde. 
 
Palavras-chave: Microbiota. Doença de Parkinson. Neurodegeneração. 
Inflamação. Citocinas. 
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Polissacarídeos naturais como abordagem terapêutica experimental no 

trato gastrointestinal: uma revisão sistemática 

 
Yama VITORIANO LIMA1; Alcione BARBOSA VIANA FILHO1; Marina 

SANTOS MARIANO1; Thiago DE SOUZA LOPES ARAÚJO2 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí. 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Piauí. 

 

EIXO: RESULTADO DE PESQUISA (Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
III) 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: yamavitoriano@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: Os produtos naturais e seus derivados representam uma fonte 
inestimável de biomoleculas com propriedades farmacológicas, contribuindo 
significativamente para a descoberta e screenings de novos medicamentos. 
Como resultado, respondem a nível mundial, por mais de 50% de todas as 
drogas de uso clínico. Nessa perspectiva, estima-se que a medicina herbal é 
ainda a fonte mais comum de cuidados de saúde primários, principalmente, nos 
países em desenvolvimento. Os polissacarídeos são polímeros complexos, 
heterogêneos, de alto peso molecular e carga negativa, formados por unidades 
repetidas de dissacarídeos, estando presentes em tecidos extracelulares de uma 
vastidão de organismos vivos, dentre estes, plantas superiores e algas. Nos 
últimos anos, o interesse pela composição química de plantas e algas marinhas 
cresceu devido aos seus benefícios para a saúde. Nas plantas superiores, os 
polissacarídeos podem ser obtidos de exsudatos (goma arábica e tragacante) 
sementes (guar, alfarroba, tamarindo) frutos (pectinas) e tubérculo (amido e 
inulina). Os principais polissacarídeos conhecidos de algas marinhas são 
carragenanas, agaranas e alginatos. Algumas dessas macromoléculas 
apresentam grupos hidroxila dos resíduos de açúcar substituídos por 
grupamentos sulfato, sendo chamados de polissacarídeos sulfatados. Por 
oferecerem vantagens de segurança, alta eficácia terapêutica, não toxicidade, 
baixo custo, facil acesso, boa biocompatibilidade e experiência ancestral, os 
polissacarídeos naturais vêm mostrando grande potencial para serem utilizados 
como novas alternativas terapêuticas no tratamento de distúrbios 
gastrointestinais (DGI). Por não serem absorvidos pela mucosa do trato 
gastrointestinal, permanecem nela por longos períodos sem produzir efeitos 
sistêmicos, proporcionando vantagem substancial em relação à maioria dos 
medicamentos convencionais. Os DGI são caracterizados por manifestações 
clínicas que acometem os tecidos e órgãos do trato gastrintestinal, como náusea, 
regurgitação, dor abdominal e pirose, originados a partir de uma doença de base. 
Dentre essas doenças com maior prevalência mundial, podemos citar a Doença 
do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) no esôfago, a Gastrite e Úlcera Péptica no 
estômago e a Colite Ulcerativa e Diarreia no intestino. Em geral, o tratamento 
medicamentoso dos DGI é realizado com a utilização de inibidores de bombas 
de prótons (IBP), antagonistas de receptores H2, antiácidos, aminossalicilatos, 
corticosteróides, antibióticos e antagonistas do TNF. No entanto, essas opções 
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terapeuticas disponiveis estão associadas a efeitos colaterais de gravidade 
variavel, podendo estender-se desde leves a graves. Considerando que os 
polissacarídeos naturais vêm mostrando efeitos gastroprotetores e modulatórios 
gastrointestinais em uma gama de estudos pré-clinicos, o desenvolvimento de 
terapeuticas inovadoras utilizando essa classe de protudo natural surge como 
uma alternativa interessante, com poucos efeitos adversos e com capacidade de 
auxiliar no tratamento desses disturbios. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho 
foi realizar uma análise sistemática da literatura acerca dos principais efeitos dos 
polissacarideos naturais extraídos de plantas e algas em modelos experimentais 
de distúrbios gastrointestinais (DGI). METODOLOGIA: Este estudo trata-se de 
uma revisão sistemática da literatura atual, com abordagem qualitativa, tendo em 
vista os procedimentos de análise e interpretação dos dados obtidos, realizada 
através de buscas nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrievel 
System Online (Medline), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), utilizando os descritores 
nas seguintes combinações “gum and gastric damage”, “gum and antidiarrheal”, 
“gum and gastroesophageal reflux”, “gum and colitis”, “sulfated polysaccharide 
and gastric damage”, “sulfated polysaccharide and antidiarrheal”, “sulfated 
polysaccharide and gastroesophageal reflux”, “sulfated polysaccharide and 
colitis”, “polysaccharide and gastric damage”, “polysaccharide and antidiarrheal”, 
“polysaccharide and gastroesophageal reflux” e “polysaccharide and colitis”. Tal 
estratégia foi realizada com o intuito de encontrar o maior número possível de 
publicações adequadas para a revisão. Os artigos incluídos no estudo foram 
somente os que estavam inclusos nas plataformas, sendo considerados artigos, 
teses e dissertações, incluídos e indexados no período entre 2011 e 2021, que 
tivessem como metodologia principal estudos experimentais, pré-clínicos em 
espectro de atividades in vitro e in vivo sobre os efeitos dos polissacarídeos 
naturais em modelos de DGI. Os demais artigos que não se enquadravam 
nesses critérios foram excluídos. Para análise pós-recuperação da literatura nas 
bases de dados, os estudos selecionados passaram por leitura criteriosa dos 
títulos, dos resumos e, posteriormente, dos artigos na íntegra, chegando a 
amostra final de 35 trabalhos. Após a seleção e a leitura na íntegra dos estudos, 
os dados foram dispostos em duas tabelas, uma para estudos com 
polissacarídeos extraídos de plantas e outra para os polissacarídeos extraídos 
de algas marinhas, com prioridade para as informações relevantes da pesquisa. 
Os artigos foram organizados de acordo com: autor/ano, espécie do 
polissacarídeo, modelo experimental utilizado, principais achados e conclusão. 
Os mecanismos e a efetividade dos polissacarídeos são apresentados e 
discutidos em detalhes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em modelos 
experimentais de DRGE, o alginato diminuiu parcialmente a inflamação laríngea 
e melhorou drasticamente a integridade da mucosa gastroesofagica em 
camundongos, por meio da redução de episódios de refluxo e modificação da 
bolsa de ácido. A goma de cajueiro apresentou resultados superiores, 
prevenindo completamente a inflamação e o comprometimento da função da 
barreira mucosa, como consequência do aumento da resistência elétrica 
trasepitelial e da diminuição da permeabilidade da mucosa, conclusão identica à 
obtida em outro trabalho, utilizando a goma de cajueiro no traramento de biópsias 
esofágicas humanas e cirúrgico em camundongos. O tratamento de biópsias 
esofágicas obtidas de pacientes com DRGE com Gracilaria caudata obteve 
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efeito protetor da barreira mucosa esofágica pelo deslocamento da bolsa de 
ácido, aumento da barreira epitelial e prevenção da queda da resistência elétrica 
transepitelial, mantendo a integridade das junções celulares do epitélio que 
compõe a mucosa. Uma fórmula espessada de goma de alfarroba foi eficaz na 
redução da exposição ao ácido esofágico, no número total diário de refluxos 
visíveis e mensuráveis e sintomas relacionados ao refluxo ácido, aumentando 
significativamente o peso corporal das crianças alimentadas. Estudos realizados 
com a Goma de Cajueiro, agora em modelo experimental de gastrite, mostraram 
proteção gastrointestinal pela inibição da inflamação e aumento da quantidade 
de muco aderente na mucosa, em ratos. A atividade anti-inflamatória também foi 
observada utilizando Gracilaria birdiae, e potencial oxidante por meio da inibição 
da peroxidação lipídica. Outras pesquisas, verificaram a atividade antioxidante 
no tratamento com as algas marinhas Gracilaria caudata e Hypnea musciformis, 
mediada pela ativação da via NO/K-ATP; Solieria filiformis, causada por um 
antioxidante secundário, com íons ferrosos e atividade quelante do radical 
hidroxila e Caulerpa mexicana, associado a ação das prostaglandinas. Em 
modelos experimentais de colite, o tratamento com o polissacarídeo da planta 
Acmella oleracea, protegeu o epitélio do cólon e promoveu a manutenção de 
enterócitos mucosos e células caliciformes produtoras de muco, além de 
conservar a homeostase do colágeno e aumentar a proliferação celular, 
resultando na redução da gravidade da colite. O tratamento com Scutellaria 
baicalensis Georgi, atenuou a perda de peso corporal, reduziu o índice de 
atividade da doença (DAI), melhorou o dano patológico do cólon e também 
suprimiu os níveis de citocinas pró-inflamatórias. Resultados similares foram 
observados  em estudos conduzidos por outros autores com a utilização de 
variadas espécies de vegetais:  Morinda Citrifolia Linn; Cyamopsis 
tetragonolobus (L.) Taub; Commiphora myrra L; Amphipterygium adstringens; 
Astragalus membranaceus; Codonopsis pilosula; Schisandra chinensis; 
Dictyophora indusiata; Ganoderma atrum; Astragalus membranaceus; Angelica 
sinensis e algas marinhas como: Hypnea musciformis; Flammuliana velutipes; 
Caulerpa sp.; Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh; Gracilaria caudata e 
Gracilaria birdiae. Desse modo, acredita-se que polissacarídeos podem aliviar a 
colite, regulando os níveis de células do sistema imunológico, interferindo na 
transdução da via de sinalização, regulando a secreção de citocinas 
inflamatórias e abundância da microbiota intestinal além de proteger a barreira 
imunológica da mucosa intestinal.Em modelos experimentais de diarreia, os 
estudos avaliados mostraram que o tratamento com polissacarídeos conseguiu 
regredir o número de episódios de diarreia, atuando em parâmetros que 
envolvem a redução da secreção de fluidos pelos enterócitos, aumento da 
reabsorção e diminuição da motilidade intestinal. O tratamento com a alga 
Gracilaria cervicornis apresentou diminuição significativa da frequência de 
defecação e do número total de fezes diarreicas  Além reduzir o volume intestinal 
pela diminuição da quantidade do conteúdo intestinal. O pré-tratamento com alga 
Graciliaria caudata, reduziu a perda de fluído e inibiu a diarreia, porém não 
reduziu o volume de conteúdo intestinal. A administração de PLS da alga Hypnea 
musciformis inibiu o acúmulo de fluido intestinal e proporcionou melhor efeito 
antidiarreico. Resultados também verificados em pesquisas com polissacarídeos 
extraídos de espécies vegetais, tais como: Anacardium occidentale e 
Anadenanthera colubrina. Através da análise destes estudos pode-se observar 
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que os resultados obtidos nos ensaios biológicos sugerem que a atividade 
antidiarreica dos polissacarídeos se deve à sua capacidade de alterar os 
parâmetros fecais, inibir o acúmulo de fluidos intestinais, estimulando a atividade 
da bomba NA+/K+- nos enterócitos e reduzir a motilidade gastrointestinal, 
possivelmente por vias anticolinérgicas, opióides e/ou através do bloqueio físico 
do influxo extracelular de íons na mucosa, consequentemente, inibindo as 
contrações do músculo liso intestinal. CONCLUSÃO: Em geral, por 
apresentarem propriedades anti-inflamatória, antioxidante, gastroprotetora e 
antidiarreica, com boa eficácia e segurança, os estudos sugerem que os 
polissacarídeos naturais são uma alternativa interessante para o 
desenvolvimento de terapias inovadoras para DGI. No entanto, algumas 
questões permanecem sem solução nos estudos investigados, portanto, mais 
pesquisas e metodologias refinadas são necessários para estabelecer a real 
eficácia dos polissacarídeos tais como: 1) a estrutura precisa e o peso molecular 
dos polissacarídeos devem ser determinados, 2) a relação estrutura-atividade de 
polissacarídeos no tratamento das DGI precisa ser melhor investigada e 3) mais 
investigações de polissacarídeos por meio de experimentos clínicos são 
necessários para determinar a segurança e eficácia desses produtos naturais. 

Palavras-chave: Polissacarídeos; Refluxo Gastroesofágico; Gastrite; Colite; 
Diarreia. 
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EIXO: Resultado de pesquisa 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: ana.araujo2081@gmail.com 

Introdução: Nos últimos séculos houve 4 pandemias, que ocorreram em épocas 
próximas a conflitos bélicos, ocasiões com grande movimentação de pessoas. O 
contexto atual de globalização apresenta diariamente um deslocamento rápido 
e contínuo de muitos indivíduos, e pode, inevitavelmente, contribuir para a 
transmissão acelerada de doenças e formação de pandemias. Nos casos de 
surtos e emergências de saúde pública, existe a necessidade de regulação (e de 
controle) do setor da saúde, atribuídas por lei a certas entidades reguladoras que 
estabelecem as regras e controlam a aplicação das normas, a fim de garantir os 
direitos e deveres da população. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo 
analisar a importância da regulamentação dos serviços de saúde em épocas de 
pandemia.  Metodologia: Para isso, foi realizada uma revisão de literatura com 
busca sistemática, a fim de capturar as informações atuais sobre o tema, de 
forma a contribuir no conhecimento quanto à relevância das agências 
reguladoras e seu papel em pandemias. Resultados: Como resultado da 
análise, foi verificado que as agências são responsáveis pela criação e 
regulamentação de protocolos de enfrentamento, criação de medidas de 
identificação, contenção e controle dos casos, das normatizações dos 
medicamentos, e tem como responsabilidade a garantia, por meio de ações 
colaborativas, de que os serviços públicos e atividades essenciais não sejam 
interrompidos, a fim de proteger os indivíduos. Conclusão: Portanto, é possível 
perceber que em situações de pandemia as agências de regulação são 
importantes para o norteamento e coordenação das ações de contenção e 
solução dos casos, e para a garantia dos direitos da população. 

 

Palavras-chave: Regulação dos serviços de saúde. Pandemias. Medidas 
regulatórias emergenciais. Agências reguladoras. 
 
 
 



 

 

 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

    

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579                                                                             
 

84 

 

Importância da vigilância epidemiológica na detecção de epidemias em 

curso: uma revisão sistemática 
 

Renan Silva Galeno¹; Sileivane Alves Nunes Magalhães¹; Marlilia Moura Coelho 
Sousa¹; Israel Nunes Bezerra¹; Fábio Dias Nogueira¹; Levi de Carvalho Freires¹; 
Lucas de Carvalho Freires¹; Ayane Araujo Rodrigues²; 

¹Discente do curso de Medicina pelo Instituto Educacional do Vale do Parnaíba – IESVAP, 
Parnaíba-PI, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto Educacional do Vale do Parnaíba – IESVAP, 
Parnaíba-PI, Brasil. 

 

EIXO: resultado de pesquisa. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: renangaleno@gmail.com 

Introdução: A pandemia causada pela COVID-19 foi um grande desafio para 
todos aqueles que trabalhavam diretamente ou indiretamente com a saúde. 
Assim, o setor responsável pela vigilância epidemiológica assumiu um grande 
papel no sentido de registrar os casos da doença, bem como proporcionar o 
conhecimento a fim de tomar as melhores medidas de prevenção e controle. 
Objetivo: conhecer a importância da vigilância epidemiológica na propagação 
de epidemias em curso. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
realizada com o intuito de avaliar os resultados dos artigos publicados para 
responder a questão norteadora, que foi estruturada por meio da estratégia 
PICO: (P) Paciente ou Problema - brasileiros; (I) Intervenção – introdução dos 
serviços de vigilância em saúde; (C) Controle ou Comparação - não intervenção; 
(O) Desfecho – evolução das medidas de controle na pandemia: “Quais os 
desafios da vigilância em saúde no curso de epidemias?”. Resultados e 
Discussão: Os desafios surgidos com esta pandemia provocaram profundas 
reflexões e melhorias na atual vigilância epidemiológica, assim como em todo o 
sistema de saúde pública brasileiro. A velocidade na distribuição de informações 
atualizadas aos profissionais de saúde tornou-se uma grande aliada de quem 
esteve na linha de frente contra uma doença até então desconhecida. Como 
vários autores afirmaram, o sucesso no controle da pandemia tem total relação 
com as informações disponíveis, com a proteção dos profissionais de saúde e 
dos usuários do sistema. Esta revisão sugere a importância da vigilância 
epidemiológica no monitoramento das doenças, especialmente epidemias em 
curso. Sugere ainda mais estudos, considerando as variações regionais que 
ocorrem em territórios muito grandes como o do Brasil. Conclusão: este trabalho 
sugere a importância da vigilância epidemiológica no monitoramento de 
epidemias em curso atualmente no Brasil, com uma forma de fazer o 
acompanhamento das doenças, bem como a criação e aplicação de planos de 
emergência de acordo com cada microrregião do Brasil. 
 
Palavras-chave: COVID-19. Epidemia. Vigilância em saúde. 
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E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: laisa94ab@gmail.com 

EIXO: IV - RESULTADO DE PESQUISA 

Introdução: Xerostomia é uma condição do ressecamento da boca provocado 
por diminuição ou ausência do fluxo salivar. Suas possíveis causas estão 
associadas a fármacos, irradiação em cabeça e pescoço, estilo de vida e 
doenças endócrinas. Dentre as terapias medicamentosas para a xerostomia, a 
mais utilizada é o cloridrato de pilocarpina em pastilha, bochecho ou sublingual. 
Objetivo: Fabricar filme comestível contendo pilocarpina para o tratamento de 
xerostomia. Materiais e métodos: Os filmes foram preparados pelo método 
casting a partir de soluções com goma guar, goma arábica, glicerol e pilocarpina, 
testados em diferentes concentrações, os quais foram colocados no agitador 
magnético e levados para estufa a 60oC. Após a produção dos filmes, foi 
avaliado seus parâmetros farmacocinéticos por simulação). Resultados: Os 
resultados farmacocinéticos alcançados, realizados através do método in silico 
ADMET, identificam que o filme resultante da mistura dos polímeros demonstrou 
uma boa absorção intestinal, baixa permeabilidade, distribuição, metabolismo e 
excreção consideráveis e baixa toxicidade e carcinogenicidade, com mais de 
90% de probabilidade de apresentarem boa solubilidade e permeabilidade. 
Diante das testagens do filme, o filme de 1,5g de goma arábica, 1,5g guar, 7,5 
% de glicerol e 5 mg de pilocarpina apresentou uma boa homogeneidade, 
solubilidade e forma. Conclusão: O presente estudo mostrou que o filme 
desenvolvido apresenta aspectos farmacológicos que, caso explorados, podem 
efetuar bom desempenho no objetivo pretendido. 

 
Palavras-chave:Filme comestível, Jaborandi, pilocarpina, xerostomia. 
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RESULTADO DE PESQUISA 

anacbenvindo@hotmail.com 

Introdução: A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável 
associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou 
potencial, tendo diversas explicações, que são as etiologias. Dentre as várias 
vertentes da dor, há a dor crônica, que é o sintoma mais comum relacionado a 
diversas doenças crônicas que levam o paciente a uma série de problemas como 
a ansiedade, a depressão, a perda de apetite e os distúrbios de sono. Com isso, 
busca-se o tratamento para o alívio e diminuição desses sintomas. Objetivo: O 
estudo em questão busca investigar as formas de aplicação e utilização da 
Cannabis medicinal como alternativa terapêutica para pacientes em tratamento 
oncológico visando diminuir os efeitos colaterais dos métodos convencionais. 
Metodologia: Na grande maioria das vezes os tratamentos convencionais já 
disponíveis não respondem de formas satisfatórias e dessa forma, novas opções 
de medicamentos estão em constante estudo e desenvolvimento para ajudar a 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com a dor crônica, dentre 
elas, a dor oncológica. Resultados e Discussão: Atualmente, uma das 
possibilidades mais usadas são os canabinóides, derivados da planta Cannabis 
sativa, os quais inclusive já são usados no tratamento de outras doenças, como 
a epilepsia, a depressão, a ansiedade e a fibromialgia. Conclusão: Neste artigo, 
foi revisada a eficácia dos compostos Δ9 - tetrahidrocanabinol (THC) e do 
canabidiol (CBD) na dor oncológica, com ênfase no seu mecanismo de ação, 
seus riscos e seus benefícios apontados pela literatura. 

 
Palavras-chave: Canabinóides. Dor oncológica. Cannabis sativa. Canabidiol. Δ9 - 

tetrahidrocanabinol (THC).  
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EIXO: RESULTADO DE PESQUISA (Produções de IESC VIII e Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC III). 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: netotoc99@hotmail.com ; 
fullbringboy@gmail.com ; jose.junior@iesvap.edu.br . 

Introdução: Acerca do COVID-19, doença em atual Pandemia nota-se como um 
problema de difícil enfrentamento clínico. Por ser extremamente atual apresenta 
dificuldades quanto a observação comportamental da infecção, e assim 
impossibilita um espectro amplo de comprovações científicas ao seu respeito. Já 
sobre a infecção sabe-se que o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de sentido 
positivo com proclividade de células epiteliais e sistema respiratório, o que 
demonstra que o COVID-19 tem complicações principais iniciadas por infecção 
epitelial e ativação do macrófago alveolar nos pulmões, porém mesmo com essa 
predileção do vírus o corpo é acometido como um todo, sendo refletido isso em 
suas manifestações clínicas que incluem: febre, tosse, mialgia ou fadiga, que 
são semelhantes aos de SARS e MERS; sintomas atípicos incluem escarro, dor 
de cabeça, hemoptise, vômito e diarreia. O Sistema Imunológico possui grande 
responsabilidade no desenvolvimento e progressão dessa doença, tendo as 
Citocinas, por exemplo, como artifícios de resposta a essa infecção ocasionando 
as manifestações clínicas da doença. O quadro clínico deve ser associado 
automaticamente ao processo inflamatório por trás dessa problemática, sendo a 
“storm of citokynes” um importante processo da infecção do SARS-CoV-2, que 
nada mais é que uma resposta explosiva, hiperativada e descontrolada do 
sistema imune. Objetivo: Relacionar o Sistema Imune como um todo ao COVID-
19, enfocando o papel de Citocinas e Quimiocinas no processo inflamatório 
ocasionado pela infecção por SARS-CoV-2. Ponderando assim a importância do 
sistema imunológico na progressão do quadro clínico e consequentemente do 
nível de gravidade e complicações dessa doença. Metodologia: Essa Revisão 
Sistemática foi realizada com objetivo de obter conhecimentos cumprindo com 
os objetivos propostos. Para a busca de relações entre as principais citocinas e 
quimiocinas com o vírus SARS-CoV-2 e o processo inflamatório causado pela 
doença, o estudo baseou-se em registros internacionais prévios no âmbito de 
revisões. As buscas foram executadas nas bases de dados Science Direct, 
PUBMED, SciELO e BIREME, dentre eles há estudos observacionais 
(prospectivos e retrospectivos), escritos em línguas distintas sendo elas inglês, 
espanhol e português, sendo inclusos estudos a partir do ano de 2019 até março 
de 2021. A questão norteadora foi “Qual a relação das citocinas e quimiocinas 

mailto:netotoc99@hotmail.com
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com o processo inflamatório da nova Covid-19?” no qual as condições de 
estudos são referentes ao estado imunológico de paciente acometidos pelo vírus 
SARS-CoV-2, considerando os devidos protocolos quanto a terapêuticas 
relacionadas a essa doença. Foram realizadas buscas gerais com “Processo 
Inflamatório da Covid-19”, “Ação das citocinas no Covid-19”, “Infecção pelo vírus 
SARS-CoV-2” e buscas específicas utilizando os seguintes descritores 
“Processo Inflamatório”, “Covid-19”, “Citocinas”, sendo os específicos isolados 
dos gerais. Utilizou-se os seguintes descritores: Cytokines; Chemokines; 
Interleukins; Coronavirus Infections; Coronavirus. Os estudos foram 
considerados elegíveis de acordo com alguns critérios de inclusão, dentre eles 
estão os casos referentes ao novo coronavírus observado a partir de 2019 na 
cidade de Wuhan na China, estudos alusivos a pacientes que apresentaram 
processos inflamatórios do Covid-19 e ensaios que abordassem a ação das 
citocinas sobre os acometidos pelo vírus SARS-CoV-2. Já os critérios de 
exclusão foram estudos que contemplassem casos antigos de coronavírus 
(anterior a 2019), ensaios sobre processos inflamatórios de outras infecções de 
vias respiratórias e pesquisas sobre a ação de citocinas de forma geral ou em 
outras comorbidades.  Resultados esperados ou Relato de Experiência ou 
Resultados e Discussão: No ano de 2019 em meados do mês de dezembro 
começou a surgir na cidade de Wuhan na China casos de uma síndrome 
respiratória semelhante a Pneumonias, porém com pouco esclarecimento 
quanto a confirmação diagnóstica além de cronologia clínica incomum. Logo em 
seguida com o aumento significativo de casos, para melhor estudo sobre a 
etiologia dessa doença, houve isolamento local e sequenciamento de genoma 
para confirmar aspectos do que seria nomeado COVID-19. Como resultado 
notou-se que o Coronavírus possui fita de RNA simples, não segmentados, com 
envelope redondo e pertencente ao grupo β (dentre os 4 gêneros existentes: α, 
β, γ e δ); já as proteínas estruturais mais importantes são as espículas (S1 e S2), 
proteína de membrana (M), proteína do envelope (E) e proteína do 
nucleocapsídeo (N). Em abril de 2020 houve um aumento exponencial de casos 
no mundo além de uma alta na mortalidade representando uma Pandemia e uma 
séria crise sanitária. As proteínas estruturais mais importantes são as espículas 
(S1 e S2), proteína de membrana (M), proteína do envelope (E) e proteína do 
nucleocapsídeo (N). Nota-se o COVID-19 como uma afecção descrita por 
síndrome respiratória aguda, sendo os indivíduos acometidos tendo quadro 
clínico com presença de fadiga, febre, tosse produtiva/seca, em exames 
apresenta linfocitopenia e em exame de imagem torácica assemelha-se a uma 
pneumonia. O agravo da doença e consequente morte tem como principais 
causas a Sepse, Síndrome da dificuldade respiratória aguda (SDRA), 
insuficiência respiratória sendo promovidos por danos alveolares e lesões de 
órgãos alvo. As citocinas e quimocinas tem um importante papel como fatores 
imunológicos contra infecções virais, porém há uma dualidade quanto a essas 
substâncias uma vez que também estão associadas ao agravo e morte por 
COVID-19. As citocinas pró inflamatórias têm aumento de quantidade no 
organismo associados à gravidade clínica do coronavírus, principalmente as 
Interleucinas (IL), Interferons (IFN), Fatores de Necrose Tumoral (TNF), 
Proteínas induzidas por inferon Gama (IP), Proteína quimioatraente de 
monócitos como por exemplo, IL-1β, IL-6, IL-12, IFN-γ, IP-10, e MCP-1. Em 
determinados estudos paciente infectados de forma menos intensa pelos SARS 
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CoV-2 apresentam grandes quantidades de IL-1β, IFN-γ, IP-10 MCP-1, já em 
pacientes com maior gravidade geralmente em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) notam-se altas concentrações de GCSF, IP-10, MCP-1, MIP-1A e o TNF-
α. comprova-se que pacientes acometidos pelo SARS CoV-2 em sua maioria 
não apresentam sintomas ou manifestam sintomas leves a moderados, porém 
grupos de pessoas idosas ou com problemas de saúde concomitantes têm 
apresentado maior dificuldade ao enfretamento dessa doença, apresentando 
formas inclusive fatais. Apesar de inúmeras ações de progresso para o 
enfretamento do Coronavírus como a criação de protocolos para combate, 
tratamento e até vacinação, há também o aparecimento de variantes as quais 
aumentam também a taxa de propagação da doença de diferentes formas 
clínicas e com menor ou maior eficácia para os meios de combate. Uma das 
grandes problemáticas do COVID-19 é a Síndrome de Liberação de Citocinas ou 
Tempestade de Citocinas que se trata de uma resposta imunológica excessiva 
a uma invasão externa, nota-se que essa resposta além de liberar essas 
citocinas acabam por atrair células inflamatórias para o espaço pulmonar por 
exemplo. Em relação às respostas imunes contra patógenos divide-se 
aproximadamente em três tipos principais. Imunidade Tipo 1 que consiste na 
eliminação do patógeno mediada por células efetoras como linfócitos inatos do 
grupo 1, células natural killer, linfócitos T citotóxicos, e células T auxiliares 1 
(TH1). Considerações Finais ou Conclusão: Conclui-se que, conforme foi 
explanado, a infecção pelo SARS-CoV-2 caracterizada como uma síndrome 
respiratória aguda e que se tornou, nos últimos anos, uma afecção pandêmica 
de grande relevância pela sua alta taxa de transmissibilidade gerando aumento 
na morbimortalidade. Acerca da ação imunológica exercida pelo corpo humano 
contra o agente infeccioso observa-se uma relação íntima sendo perceptível o 
aumento de citocinas pró inflamatórias de acordo com a progressão da doença, 
ou seja, ocorre um aumento dessas substâncias conforme a doença se agrava. 
Lembra-se que essas citocinas e quimiocinas são responsáveis tanto pela 
resposta imunológica, defendendo o organismo da proliferação do patógeno, ao 
mesmo tempo também atuam nos níveis de agravo da doença podendo 
ocasionar dentre o quadro clínico sintomas mais leves até os mais intensos, 
sendo essas substâncias responsáveis pela alta taxa de alocação em UTI e até 
a morte desses pacientes. Ao abordar sobre a resposta do organismo à invasão 
desse vírus nota-se a existência de uma infinidade de reações em conjunto, 
como um efeito dominó, que no início (1 semana) é “normal” no corpo, e mantem 
suas respostas com citocinas em auxílio do sistema complemento, cujo 
seguimento na 2° semana inicia-se respostas imunes exageradas, com sistemas 
de retroalimentação sem limites, mediadas pelos C5a, C3a, neutrófilos, IL-6, IL-
8 e IL-10. Essa chuva de citocinas molda a infecção tornando-a mais complexa, 
levando ao aumento de probabilidades de complicações como: coagulopatias, 
danos teciduais nos vasos e tecidos de órgãos nobres. Entretanto foi analisado 
que os sistemas de defesa entram em exaustão depois de todo o caos após a 
2° semana, comprovando uma desestabilização, que pode alterar a 
hemodinâmica e ao aumento de coinfecções por bactérias, agravando o caso 
por motivos de imunossupressão do paciente, dificultando a melhoras e piorando 
o prognostico a longo prazo. Deve-se avaliar com cautela o risco benefício do 
uso de imunossupressores após a 1 semana em prol de evitar a exaustão. 



 

 

 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

    

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579                                                                             
 

90 

 
Palavras-chave: Cytokines. Chemokines. Interleukins. Coronavirus Infections. 

Coronavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

    

REVISTA INOVALE - ISSN: 2675-6579                                                                             
 

91 
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E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: andrezaa.oliiveira@gmail.com.  

Introdução: Após o início da pandemia por COVID-19, um dos níveis de atenção 

mais importante na detecção precoce dos casos, na organização de medidas de 

prevenção, bem como no atendimento inicial dos pacientes com sintomas gripais 

foi a Atenção Primária em Saúde (APS). Diante do tal cenário caótico, nota-se 

que há uma relação proporcional entre a qualidade dos serviços oferecidos e a 

resolução dos casos. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo identificar 

as ações da APS no enfrentamento da pandemia por COVID-19, bem como a 

importância dessa atuação na saúde da população. Metodologia: A plataforma 

PubMed/MEDLINE foi utilizada na busca de artigos para a construção dessa 

pesquisa, por meio dos descritores “COVID – 19”, “Brasil” e “Atenção Primária à 

Saúde” em inglês. A busca foi realizada em outubro de 2021 e inclui artigos a 

partir de 2019 em inglês, português e espanhol. Resultados e discussão: 

Foram encontradas 28 produções científicas. Os artigos consideraram a APS 

como uma das principais ferramentas no enfrentamento a essa pandemia, além 

de discutirem sobre os desafios que esse nível de atenção teve que enfrentar 

para oferecer serviços de vacinação, consultas médicas, encaminhamentos, 

marcação de exames diagnósticos entre outros. Assim, a APS desenvolve papel 

decisivo na prevenção e proteção da saúde, bem como no controle e tratamento 

da população. Além disso, é da imunização que se tem encontrado redução do 

impacto da infecção na comunidade brasileira. Considerações finais: Nesse 
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sentido, pode-se perceber a importância da APS durante à pandemia 

participando assim de forma ativa em todo processo de prevenção da doença e 

agravo, proteção e recuperação das complicações. Vale ressaltar que os ACS 

foram peças-chave na identificação de usuários com sintomas gripais, assim 

como na orientação de distanciamento social.  

Palavras-chave/ Descritores: Atenção primária à Saúde. Brasil. COVID-19. 

Unidade Básica de Saúde. 
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E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: celiamarques_@outlook.com 

Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune, progressiva, 
crônica e degenerativa no qual gera inflamações na região do cérebro e da 
medula espinhal, sendo caracterizada pela destruição da bainha de mielina. 
Suas causas são multifatoriais, desde componente genético (gene HLA DRB1), 
passando por comportamentais (tabagismo, obesidade) e até ambiental 
(infecções, vitamina D). Como a doença   pode acometer qualquer região do 
sistema nervoso central, os sintomas podem ser variados como parestesia, 
astenia, incontinência urinaria e fecal, tontura, desequilíbrio, visão dupla etc. 
Além disso, a EM está relacionada a uma elevação dos níveis de citocinas 
inflamatórias. Dessa forma, a função da vitamina é desviar a função imunológica 
no processo anti-inflamatório, em que a forma ativa da vitamina passa a baixar 
as citocinas inflamatórias como IL-2, TNF-α e IFN-γ e aumentar TGF-β1 anti-
inflamatória depois da suplementação em um período mínimo de 6 meses. 
Objetivo: O trabalho visa analisar como a vitamina D pode colaborar na melhora 
do quadro de Esclerose Múltipla e compreender a metabolização da vitamina D, 
sua atuação na imunidade inata e adquirida e as formas de adquirir vitamina D. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizou-se 
levantamento bibliográfico de artigos nas bases de dados: PubMed, SciELO e 
Medline, no período de 2010 a 2020, com o uso dos descritores: “Vitamina D”; 
“Esclerose Múltipla” e "Sistema Imune’’. Os critérios de inclusão abrangeram 
artigos em língua inglesa e portuguesa limitados ao período de 10 anos, 
disponíveis na íntegra. Excluíram-se teses, revisões teóricas, capítulos de livros 
e artigos duplicados. Resultados e discussões: Nesse estudo foram coletados 
192 artigos, nos quais, foram selecionados 9 desses artigos para realizar os 
resultados e as discussões do trabalho. Dessa forma, foi possível evidenciar que 
dos 9 dos artigos selecionados, 7 demostravam a eficiência do uso da Vitamina 
D, no tratamento e na reabilitação dos pacientes com esclerose múltipla. No 
entanto, 2 desses artigos não apresentavam evidências cientificas suficientes 
que comprovassem a eficácia do uso da vitamina D no tratamento da esclerose 
múltipla. Verificou-se na literatura, que a vitamina D desempenha um papel 
importante no processo de reabilitação dos pacientes com esclerose múltipla, 
destacando sua ação na inibição dos mediadores inflamatórios após influência 
da suplementação continua com vitamina D. Considerações Finais: Através 
das pesquisas realizadas nesse trabalho, é possível analisar que o uso de 
Vitamina D mostra bons resultados no tratamento e recuperação dos portadores 
da doença esclerose múltipla. Todavia, mesmo diante de tal informação, ainda 
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não há um parecer oficial das autoridades de saúde no Brasil sobre o seu 
uso. Sendo necessário realizar estudos mais detalhados em relação às doses e 
seus possíveis efeitos deletérios. 
 
Palavras-chave: Vitamina D; Sistema Imune; Esclerose Múltipla. 
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EIXO: RESULTADO DE PESQUISA (Trabalho de Conclusão de Curso – TCC III) 

 
 
INTRODUÇÃO:Segundo Pajares e Gisbert (2006), a Helicobacter pylori foi 
descrita pela primeira vez em 1979 por Robin Warren. No início, Warren teve 
que contestar o dogma de que bactérias necessariamente não crescem no meio 
ácido do estômago. No entanto, em 1983 seu estudo foi divulgado com a 
descoberta de que a inflamação da mucosa gástrica em diversos pacientes 
estava relacionada a infecção por H. pylori, tornando possível a classificação de 
gastrite e úlcera péptica em doenças infecciosas e posteriormente garantindo 
um prêmio Nobel ao pesquisador 

.A Helicobacter pylori é uma bactéria, pertence ao gênero Helicobacter, é um 
bacilo gram-negativo, possui estrutura encurvada ou espiralada, superfície lisa 
e extremidades arredondadas, móvel, não-esporulada, microaerófila, sua 
extensão varia de 0,5 a 1 µm de largura e 3 µm de comprimento e infecta a 
camada mucosa do epitélio estomacal. Além disso, possui importantes fatores 
de virulência que proporcionam alta capacidade de sobrevivência no organismo 
humano, a exemplo dos flagelos, urease (enzima que hidrolisa a uréia em 
bicarbonato, promovendo um Ph mais básico a fim de proteger o 
microorganismo dos efeitos do Ph ácido do estômago), gene da citotoxina 
vacuolizante (Vac A), citotoxina associada ao gene A (cag A), enzimas 
degradativas, mecanismos de escape, proteínas de choque térmico e adesinas 
.A estimativa é que mais da metade da população mundial (mais de 3 bilhões e 
meio) seja infectada por H. pylori(5). Nesse sentido, estudos revelam que há 
uma prevalência maior de infectados nos países em desenvolvimento (76%) 
quando comparados a países desenvolvidos (58%), possivelmente devido as 
condições socioeconômicas dos indivíduos, uma vez que baixas rendas 
familiares frequentemente favorecem a existência de condições precárias de 
saneamento, grande número de habitantes por cômodo e dieta pobre em fibras, 
fatores intimamente ligados à transmissão da H. pylori.O modo de transmissão 
pode acontecer de diferentes maneiras, sendo o contato direto entre as pessoas 
a mais comum; via oral-oral, uma vez que a cavidade bucal é um provável 
reservatório de infecção e reinfecção, uma vez que há detecção de DNA de H. 
pylori em saliva, vômito, placa dentária, e no suco gástrico; via fecal-oral, 
através de hábitos não higiênicos ou contaminação da água por fezes; via 
ingestão de água e/ou alimentos contaminados (especialmente vegetais crus 
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não higienizados) e a transmissão iatrogênica, que acontece nas situações 
odontológico) com secreções gástricas, especialmente quando a lavagem do 
equipamento é manual e quando o operador não tem o costume de usar luvas 
. A infecção por H. pylori é a principal causa do desenvolvimento de gastrite 
crônica e úlcera péptica, além de ser classificada como um fator de risco para 
úlceras duodenais, adenocarcinoma, linfoma do tecido linfóide associado a 
mucosa (linfoma gástrico) e dor abdominal recorrente. Porém, apenas cerca de 
50% dos indivíduos irão apresentar sinais e sintomas. A gravidade do quadro 
clínico depende da presença dos fatores de virulência anteriormente descritos 
e da diversidade genética da bactéria, além da resposta do organismo.Dessa 
forma, o diagnóstico pode ser feito através técnicas invasivas (teste de urease, 
cultura, histopatológico, imuno-histoquímica, técnica de hibridização 
fluorescente e testes moleculares-PCR-) ou pelas técnicas não invasivas 
(teste respiratório com ureia, sorologia, teste com ureia contendo carbono 
marcado e teste de detecção de antígenos fecais . O uso combinado do teste 
rápido de urease com o histopatológico é considerado padrão ouro para o 
diagnóstico e a cultura é definida como o diagnóstico definitivo, uma vez que 
apresenta a 8 identificação específica da bactéria, além de corroborar com o 
tratamento, na detecção da sensibilidade do H. pylori aos antimicrobianos. 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura a fim de reunir 
informações atualizadas quanto ao delineamento do perfil clínico e 
histopatológico dos pacientes H. pylori positivos, de forma a contribuir no 
direcionamento clínico. METODOLOGIA:O presente estudo trata-se de uma 
revisão sistemática de literatura, uma pesquisa de natureza quali-quantitativa. 
Para a sua elaboração foram seguidas etapas metodológicas nesta sequência: 
(I) elaboração da pergunta de pesquisa; (II) busca de evidências científicas; (III) 
seleção dos artigos; (IV) extração dos dados; (V) avaliação da qualidade 
metodológica; (VI) síntese dos dados; (VII) avaliação dos níveis evidências; e 
(VIII) redação e publicação dos resultados. A pesquisa de registros científicos 
teve como base a questão norteadora: “Qual o perfil clínico e histopatológico de 
indivíduos infectados por Helicobacter pylori?”, formulada a partir do uso da 
estratégia do acrônimo PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome), 
com intuito de capturar artigos que apresentassem em seus desenhos de 
estudo a correlação entre o diagnóstico histopatológico e o perfil clínico, que 
por sua vez foi definido com base nos objetivos do presente estudo como: P: 
Pacientes infectados por Helicobacter pylori. I: Diagnóstico clínico e 
histopatológico. C: Falta de diagnóstico. O: Perfil clínico e histopatológico.As 
informações foram obtidas a partir de buscas feitas no período de fevereiro de 
2020 a outubro de 2021, nas bases de dados Literatura Latinoamericana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Scientific Electronic Library 
Online (Scielo), utilizando como descritores os termos 9 “Helicobacter pylori”, 
“Biópsia” e “Sinais e sintomas”, identificados nos Descritores em Ciências da 
Saúde (DECS). A pesquisa foi realizada com os descritores em inglês no 
Pubmed e em português e espanhol no Scielo e no LILACS. A busca dos artigos 
foi realizada em cada uma das bases de dados seguindo os seguintes passos: 
inicialmente a busca foi feita utilizando os três descritores isoladamente e, 
depois, em combinação de dois e três termos, usando o operador booleano 
“and”. Foram incluídos estudos publicados entre 2016 e 2021, realizados em 
humanos, que possuíam boa confiabilidade metodológica e abordavam o perfil 
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clínico e histopatológico de indivíduos infectados por H. pylori. Já os critérios de 
exclusão do trabalho foram os artigos com tempo de publicação superior há 5 
anos, artigos com amostras incompatíveis, revisões de literatura e revisões 
sistemáticas. Assim, foram encontrados 16 artigos aptos para serem 
bordados, como a identificacão:Número de artigos científicos identificados nas 
buscas em bases de dados vituais (n= 1809),triagem:Números de artigos 
duplicados removidos (n = 12) e Registros selecionados após análise de 
duplicidade (n = 1797),elegibilidade:Artigos avaliados para elegibilidade (n = 
208) e Registros excluídos (n = 1589),incluídos:Estudos incluídos (n = 16) e 
Número de artigos excluídos com a leitura de títulos e resumos (n = 192). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:Inicialmente, foram obtidos 1809 artigos: 1381 
no PubMed, 70 na Scielo e 358 na Lilacs. Depois de considerar os critérios de 
exclusão e análise dos títulos, restaram 26 artigos do PubMed, 14 da Scielo e 
20 da Lilacs no total, que foram selecionados para leitura completa dos 
resumos. Quando o resumo se mostrou pertinente ao objetivo da pesquisa, o 
trabalho foi lido na íntegra. Por fim, foram selecionados 11 textos do PubMed, 
2 da Scielo e 3 da Lilacs, reduzindo o corpus a 16 artigos científicos, como 
mostra o Quadro 1. Os 16 artigos estavam divididos da seguinte forma: um 
estudo randomizado duplo-cego, oito estudos observacionais transversais, um 
estudo retrospectivo, três estudos prospectivos, um estudo observacional 
comparativo e um estudo transversal de caráter quantitativo.Perfil clínico dos 
pacientes positivos para H. pylori. Na presente revisão, dor ou desconforto 
epigástrico foi o sintoma mais prevalente entre os pacientes H. pylori positivos, 
a exemplo do estudo de Hojati et al. (2021), onde 54,1% dos pacientes 
apresentaram essa queixa , corroborando relatos de estudo realizado por 
González et al. (2018), onde a epigastralgia foi o motivo principal da consulta e 
esteve associada a 52,9% dos achados histológicos de H. pylori . Seguido de 
dispepsia, azia, náuseas, perda de peso e perda de apetite, sintomas 
significativamente maiores em indivíduos H. pylori positivos, em comparação 
com H. pylori negativos . Ademais, Kawamura et al. (2019) classificou distensão 
dolorosa após comer, saciedade precoce, dor epigástrica ou sensação de 
queimação epigástrica e início dos sintomas ≥6 meses antes como sintomas 
relacionados a infecção por H. pylori, uma vez que houve melhora das queixas 
quando a bactéria foi erradicada (14). Em relação aos achados endoscópicos, 
segundo González et al. (2018), a gastropatia antral crônica foi o mais 
prevalente, presente em 41,7% dos casos. Além disso, verificou-se gastropatia 
nodular em 19,4% dos indivíduos, que foi relacionada à idade, uma vez que teve 
distribuição predominante em pacientes com menos de 45 anos (13). Associado 
a isso, o estudo de Traoré et al. (2020) analisou que na endoscopia as lesões 
mais frequentes foram as gastroduodenais (33%), das quais 17,64% eram 
gastrite antrofúndica eritematosa, 5,88% úlceras gástricas antrais e 8,82% 
ulcerações antrais (15). Somado a isso, Jeyamani et al. (2018) observou que 
pacientes com úlcera gastroduodenal tiveram máxima prevalência de infecção 
por H. pylori (100%), 17 seguido por úlcera gástrica (78,6%) e gastroduodenite 
(54,5%) . Nesse sentido, tais informações estabelecem uma íntima relação 
entre a infecção por H. pylori e o desenvolvimento de úlceras gástricas e 
duodenais, semelhante a estudos anteriores que descobriram que a infecção 
por H. pylori foi consistente e significativamente considerada um fator de risco 
para doenças gastrointestinais, incluindo úlcera péptica, adenocarcinoma 
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gástrico e duodenite . 3.2 Perfil histopatológico dos pacientes positivos para H. 
pylori Dentre os registros analisados, o achado histopatológico predominante foi 
a gastrite crônica, a exemplo de Camiña et al. (2016), onde foi encontrada em 
87,64% dos pacientes H. pylori positivos . Semelhante ao estudo de 
Miftahussurur et al. (2017), onde todos os pacientes com infecção por H. pylori 
(100%) apresentaram gastrite crônica, seguida de gastrite atrófica (75%).  
CONCLUSÃO:Com base na análise dos manuscritos que integraram essa 
revisão sistemática, os dados relatam que pacientes com infecção por H. pylori 
frequentemente manifestam epigastralgia como o sintoma mais prevalente, 
além de apresentarem um importante fator de risco para doenças 
gastrointestinais, como úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico e duodenite, 
muitas vezes já estabelecidas nos indivíduos. Além disso, no estudo 
histopatológico há diversas mudanças na morfologia estomacal, sendo 
importante ressaltar que a porcentagem de pacientes que apresentou glândulas 
gástricas normais foi mínima, demonstrando os efeitos da presença da bactéria 
no organismo. Dessa forma, os achados predominantes foram gastrite crônica 
e atrófica, metaplasia intestinal completa e incompleta e infiltrado de neutrófilos 
e eosinófilos. Porém, fatores como densidade microbiana e mudanças na 
conformação histológica podem interferir nos diagnósticos, gerando resultados 
falso-negativos. Sendo assim, a combinação de ambos os perfis (clínico e 
histopatológico) podem aumentar o potencial de diagnósticos verídicos e de 
detecção precoce. Para uma melhor definição do perfil clínico e histopatológico, 
faz-se necessário maiores investimentos em estudos clínicos randomizados em 
humanos, com padronização de sintomas, achados endoscópicos e 
histopatológicos, bem como em pesquisas originais que investiguem os 
mecanismos envolvidos.  

Palavras-chave: Helicobacter pylori. Biópsia. Sinais e sintomas. 
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Letramento em saúde na realização do Papanicolau. 

 

1º Maria Isabel Lima da NÓBREGA ¹; 2º Thaysa Barbosa Ciríaco SANTOS ¹; 

Gabrielle Agostinho Rolim MARQUES2 ; Leiz Maria Santos VERAS 3. 

 

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

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

2  Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP de Parnaíba-Piauí 1. 

3 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP de Parnaíba- Piauí 1. 

EIXO: IV-RESULTADO DE PESQUISA (Trabalho de Conclusão de Curso- TCC 

III). 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: belnobrega_@hotmail.com 

Introdução: O papanicolau, é um exame ginecológico, e um dos principais 
meios de diagnóstico preventivo de câncer do colo de útero. Nele, o médico deve 
através do letramento em saúde ter a capacidade de abordagem a paciente com 
explicações de fácil compreensão sobre a execução do procedimento na 
mesma, de modo a tranquiliza-la e deixa-la ciente de seus possíveis 
diagnósticos. Objetivos: Analisar a importância do ideal letramento em saúde 
relacionado ao Papanicolau, adjunto da melhor compreensão da paciente sobre 
o procedimento e assim identificar uma maior facilidade na adesão ao exame. 
Metodologia: Revisão Integrativa, utilizamos as etapas: 1- Pergunta norteadora 
“Qual a importância do letramento dos profissionais da saúde referente ao 
papanicolau, relacionado a melhora da adesão das mulheres ao exame?”. 2- 
Tema e objetivos. 3- Descritores: câncer de colo de útero, letramento em saúde, 
papanicolau. 4- Operados booleano AND. 5- Aplicação nas plataformas: Scielo, 
Pubmed, BVS. 6- Realização da Inclusão dos artigos após análise de título, 
resumo e conclusão, relacionados ao tema e disponibilidade on-line nas 
plataformas de pesquisa selecionadas, publicadas de 2016 a 2021. E exclusão 
dos artigos que não retratassem ao tema, prazo de publicação anterior a 2016, 
além de teses, dissertações, revisões integrativas, guias e manuais. 
Resultados:  Durante a triagem nas bases de dados foram identificados 700 
artigos disponíveis. Após leitura dos títulos e resumo, foram excluídos um total 
de 683 artigos, sendo 27 elegíveis seguido da exclusão de 7 artigos após leitura 
na integra. Assim, foi utilizado 20 artigos para desenvolvimento do artigo. 
Discussão: O letramento é a capacidade de receber uma informação, processar 
e desenvolver resposta ao assunto. O letramento em saúde, é essencial para 
adesão ao Papanicolau, exame disponibilizado pelo SUS, com alto nível de 
especificidade. Foi constatado que, quando o médico explica o procedimento, há 
maior adesão a realização. Locais de aglomeração estratégica como em escolas 
e UBSs devem ser escolhidas para disseminar conhecimentos referente ao 
exame. Essas informações trazem a curto e médio prazo uma maior 
aceitabilidade a realização do exame, como também a médio e longo prazo o 
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decaimento de taxas de incidência patológica. Diante disso deve ser abordada a 
necessidade do adequado letramento em saúde, bem como ser realizado o 
exame em mulheres sintomáticas e assintomáticas. Considerações Finais: O 
letramento em saúde trás o benefício de melhora na adesão ao exame. Uma 
explicação de fácil compreensão torna a consulta mais confortável a todos, 
demonstrando maior poder de convencimento a realização do exame. Durante a 
comunicação com a paciente é necessário falar da importância do exame, 
patologias que possam ser detectadas, além de estratégias de prevenção e 
promoção. É válido ressaltar a necessidade de estudos sobre Papanicolau e 
letramento em saúde. 

Palavras-Chave: Câncer de colo do Útero. Letramento em Saúde. Papanicolau. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À TERAPIA MEDICAMENTOSA DA 

TUBERCULOSE NO BRASIL 
 

JAYANNE DOS SANTOS BENÍCIO, Maria1; KARINE DOS SANTOS 

PACÍFICO, Débora1; RONNYEL RODRIGUES BALDOINO, Fabbio1; DAVID DE 

SOUZA E SILVA, Francisco1; ANTÔNIA ALMEIDA CUNHA, Myrella1; MUÁLEM 

DE MORAES SANTOS, Rebeca1; PEREIRA RODRIGUES VÉRAS, Yarah1; 

ARAUJO RODRIGUES, Ayane2. 

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

 

EIXO: RESULTADO DE PESQUISA. 

Introdução: A tuberculose (TB) é uma patologia infectocontagiosa e endêmica 
desencadeada pelo M. tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch 
(BK), o qual pode atingir quase todos os órgãos do corpo, como os pulmões. 
Mesmo após o controle imune da infecção primária, o bacilo apresenta a 
capacidade de latência, inibindo sua multiplicação por muitos anos e não sendo 
atacado pelo sistema imune. Esta característica é refletida clinicamente no 
intervalo entre a infecção primária e a reativação da doença. A existência de 
diversas cepas resistentes a múltiplas drogas e de cepas extensivamente 
resistentes a drogas fazem da tuberculose uma patologia que tem um tratamento 
considerado desafiador, impedindo o reconhecimento de ser amplamente 
prevenida e curável. O Brasil está classificado como um país de elevada carga 
da doença. Diante disso, surge a seguinte questão norteadora da pesquisa: 
Quais os tipos de tratamentos que existem para o tratamento da TB e como evitar 
a ocorrência da farmacorresistência nesses pacientes? Objetivo: Analisar na 
literatura cientifica a resistência a terapia medicamentosa da tuberculose no 
Brasil. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva e 
qualitativa, desenvolvida por meio do método revisão integrativa. As fontes de 
busca foram o banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio 
da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Além 
destas bases também foi utilizada a Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO). 
Resultados e Discussão: Além da baixa escolaridade intervir na adesão ao 
tratamento, a tuberculose é uma problemática mal solucionada pelo fato da 
localização do patógeno ser intracelular, consequentemente, protege de 
anticorpos. Dessa forma, uma variedade de subpopulações de células T deve 
ser ativada para desafiar a resistência da bactéria aos mecanismos de defesa 
antibacterianos. Os resultados mostraram que outro fator que influencia 
diretamente na adesão dos pacientes ao tratamento para TB-DR está 
relacionado também aos efeitos colaterais. Os autores perceberam que a 
resistência microbiana agrava o contexto das infecções, mas é algo que pode 
ser evitado pelo uso racional dos fármacos associados a medidas não-
terapêuticas. Isso deve-se aos seus expressivos índices de morbimortalidade e 
ao aumento nos casos das formas resistentes da doença. Conclusão: Diante da 
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literatura científica analisada e da elaboração da presente revisão, foi possível 
analisar alguns fatores da farmacorresistência da tuberculose. A vigilância em 
saúde pode contribuir de maneira eficiente no sentido de diminuir a 
farmacorresitência que muitas vezes ocorre na tuberculose devido à diversos 
fatores. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: jayannebenicio@gmail.com 

Palavras-chave: Farmacorresistência. Tuberculose. Vigilância em Saúde. 
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EVALI e outras consequências pulmonares relacionadas ao uso do 

cigarro eletrônico 

Ariane matildes de OLIVEIRA ¹; 2º Carolyne Machado DESIDERIO ¹; Antonione 
Santos Bezerra PINTO² 

 
¹Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 

Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP). 
²Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
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EIXO: IV – RESULTADO DE PESQUISA Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC III. 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: arianematildes@hotmail.com. 

Introdução: Os cigarros eletrônicos (E-Cigs), Dispositivos Eletrônicos de Fumar 
(DEFs) são novo tipo de dispositivo de entrega de nicotina, que foram lançados 
como produtos mais seguros para consumir a nicotina na forma de aerossol. Em 
uma configuração típica do dispositivo em vez de queimar tabaco, ao serem 
aquecidos liberam o vapor líquido, parecido com a fumaça do cigarro regular, 
contendo nicotina disponibilizada em uma infinidade de sabores, além de outras 
substâncias, que ultimamente tem sido relacionadas ao surgimento de novas 
patologias, incluindo a mais recente: A Lesão Pulmonar Associada à 
Vaporização, a então nomeada “Electronic Cigarette or Vaping-associated Lung 
Injury (EVALI)”.Objetivo: Analisar a patologia EVALI e outras consequências 
pulmonares relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. Além disso, desmistificar 
o efeito benéfico do uso do cigarro eletrônico na cessação tabágica e alertar 
sobre o cigarro eletrônico tornar-se questão de saúde púbica assim como o 
tabagismo convencional. Metodologia: Para a seleção dos estudos, foram 
utilizadas as bases de dados da PUBMED, LILACS, UpToDate, SCIELO, 
mediante a pesquisa das palavras: vaping, cigarro eletrônico, pulmonar 
diseases, tabagismo, e-cigarettes de acordo com os DeCS-Descritores em 
Ciências da Saúde. A busca foi realizada no período entre Janeiro e Abril de 
2021. Foram incluídos e revisados seis artigos, todos realizados nos últimos três 
anos, cinco publicados em língua inglesa, oriundos de diferentes países e um 
publicado em língua portuguesa. Resultados e Discussão: Foi observado uma 
predominância de artigos de origem americana, tendo sido os primeiros a 
reportar casos da doença, além disso é observado a predominância do 
acometimento de jovem, maioria entre os usuários dos E-cigs. Os dados 
disponíveis mostram que ,além da nicotina, algumas substâncias tóxicas são 
liberadas em níveis significativos, demonstrando potencial carcinogênico, 
somado a isto, estão relacionados com alterações pulmonares, como a 
pneumonia eosinofílica aguda, pneumonia em organização (BOOP), pneumonia 
lipoídica, dano alveolar difuso, síndrome de angústia respiratória aguda (SARA), 
hemorragia alveolar difusa, pneumonite de hipersensibilidade, pneumonite 
intersticial de células gigantes e a EVALI. Apesar de não ser possível delimitar 
um achado histopatológico especifico macrófagos espumosos e neutrófilos 
foram observados em repetição entre os artigos, assim como as manifestações 
clínicas de tosse, dor torácica e dispneia. Conclusão: Dessa forma, visto a 
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comprovação da anulação do aspecto inócuo dos vaporizadores pesquisas 
adicionais são necessárias para compreender as toxinas potenciais, os 
mecanismos fisiopatológicos subjacentes e a identificação de indivíduos 
suscetíveis com maior risco de hospitalização devido a EVALI. Os médicos 
devem desencorajar seus pacientes a vaporizar esses produtos e é 
imprescindível a conscientização da população e das esquipes médicas, para 
que haja uma correta identificação e conduta da patologia.  

 
Palavras-chave: Cigarro Eletrônico. Injúria Pulmonar. Pulmão. Tabagismo. 
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Unidade Básica de Saúde como espaço de conscientização e 

instrumento informativo acerca da violência contra a mulher: relato de 

experiência baseado no Arco de Maguerez 
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EIXO: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: isamonteiroa@gmail.com 

Introdução: As várias faces da violência contra a mulher ainda é um entrave 

social cotidiano de grande impacto que põe em risco as vítimas dos abusos e 

agressões, bem como revela a iniquidade social sofrida pelo público feminino, 

não podendo desvincular esse cenário da violação dos direitos humanos. Tendo 

em vista a importância da notificação para alcançar a punição dos agressores e 

promover um ambiente livre de repressão, a mulher e a comunidade, que possui 

papel essencial na rede de apoio à vítima, devem saber identificar os tipos de 

violência, além dos métodos de denúncia. Diante do exposto, para que haja 

efetivação desse quadro, é necessário que a informação chegue até a mulher e 

a população, para que saibam a melhor forma de intervir e agir, objetivando o 

fim da violência. Portanto, a Unidade Básica de Saúde é um ambiente ideal para 

repassar explicitações relevantes sobre a violência contra a mulher, por ser um 

local imerso na realidade da comunidade. Objetivo: Este trabalho tem como 

objetivo descrever as percepções dos autores a partir da vivência de atividades 

na área da saúde da mulher com enfoque na prevenção da violência, estímulo à 

proteção e repasse de informações, por meio da realização dos estágios do Arco 

de Charles Maguerez, para culminar na construção e execução de um projeto da 

intervenção com aplicação na realidade. Metodologia: Este trabalho trata-se de 

um relato de experiência de natureza qualitativa, que surgiu a partir do trabalho 

de campo proposto pela disciplina de Integração Ensino-Serviço-Comunidade II, 

com embasamento teórico nos pressupostos da disciplina de Métodos de Estudo 
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e Pesquisa II e aplicação do Arco de Maguerez na Unidade Básica de Saúde 

referente ao Módulo 28, na cidade de Parnaíba - PI. Relato de Experiência: Foi 

feita uma apresentação breve sobre o tema, explicando sobre os tipos de 

violência, como ela se intensificou durante a pandemia e como ela acontece no 

dia a dia, através de uma dinâmica com um balão, ao qual falamos frases que 

ofendiam as mulheres e o balão foi enchendo até o momento que explodiu, 

significando que a mulher não suportou tanta violência psicológica. Em outro 

momento fizemos uma interação de maneira que todos os ouvintes presentes na 

UBS relataram algum momento da vida deles que sofreram ou se depararam 

com alguma situação de violência contra a mulher. Além disso, houve entrega 

de panfleto com informações relevantes a respeito da temática. Considerações 

Finais: Sendo a Unidade Básica de Saúde um ambiente de referência na 

conscientização, promoção de saúde e disponibilidade de informações seguras 

para a população, conclui-se que a vivência do cumprimento da Metodologia da 

Problematização com o Arco de Maguerez foi essencial para atingir a finalidade 

da educação em saúde sobre os aspectos relacionados à violência contra a 

mulher: efetivação do pensar crítico e reflexivo acerca da temática para benefício 

da comunidade, resultando na transformação social do coletivo. Ao utilizar do 

diálogo e correlacioná-lo com a dinâmica proposta pelos estudantes, a prática 

de educação em saúde alcançou resultados proissores com os pacientes e 

profissionais que estavam presentes.  

Palavras-chave: Violência contra a Mulher, Informação, Unidade Básica de 

Saúde, Arco de Maguerez 
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A IMPORTÂNCIA DO USO DE EPIS COMO MEDIDA 

PREVENTIVA AOS ACIDENTES DE TRABALHO: UMA 
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EIXO: IV – RESULTADO DE PESQUISA 

E-MAIL DO PRIMEIRO AUTOR: danielpinhe2798@gmail.com 

Introdução: A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) visa promoção à 
saúde e redução da morbimortalidade da população na execução do trabalho 
através dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que evita ou minimiza 
consequências negativas. Objetivo: O propósito deste trabalho foi compreender 
a função da vigilância do trabalho, delineando os principais acidentes no trabalho 
e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual para saúde do 
trabalhador. Metodologia: Este trabalho científico visa analisar artigos 
científicos publicados nos últimos 5 anos e na íntegra, sobre a Importância do 
uso de EPIs como medida preventiva aos acidentes de trabalho por meio de uma 
pesquisa bibliográfica nas plataformas Scielo e Lilacs. Resultados: Foi 
constatado que mesmo com a regulamentação do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e da Norma Regulamentadora – NR 6 há negligência por parte 
dos trabalhadores e empregadores no cumprimento e nas normas em relação 
ao uso dos EPIs. Desse modo, é possível estratificar riscos decorrente da não 
utilização dos equipamentos de proteção na qual resulta na saúde do 
trabalhador, acometendo de forma direta ou indiretamente, como alterações 
anatômicas, psicológicas e sistêmicas. Conclusão: O sistema de vigilância em 
saúde tem papel fundamental na segurança do trabalho. Dessa forma, a 
harmonia entre palestras informativas, funcionários capacitados e com 
treinamentos periódicos, uso correto dos EPIs além da fiscalização são 
indispensáveis para evitar tragédias no ambiente de trabalho, inclusive o óbito. 
 
Palavras-chaves: Vigilância em Saúde do Trabalhador; Acidentes de Trabalho; 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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