
 
 

 

ANAIS 
Thiago de Souza Lopes Araújo 

(org) 

 
   ISSN:2675-6579 

 

 

PARNAÍBA –PI 

2021 



 
 

 

SUMÁRIO 
 
ÁREA TRANSDISCIPLINAR - EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE ..................................................... 7 

CONSUMO SUSTENTÁVEL versus “DESEJO DE DESEJAR”.......................................................... 3 

ÁREA TRANSDISCIPLINAR – TRABALHOS TRANSDISCIPLINARES E OUTROS.................................. 4 

O USO DE SMART WATCHS NA DETECÇÃO PRECOCE DE FIBRILAÇÃO ATRIAL: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA ......................................................................................................................... 5 

PROJETO DE EXTENSÃO CINECLUBE PHB: O AUDIOVISUAL COMO RECURSO NO 

DESENVOLVIMENTO DA VISÃO CRÍTICO-REFLEXIVA NA GRADUAÇÃO ..................................... 7 

CIÊNCIAS DA SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE .................................................................................... 9 

A ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE E SEU IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE 

MEDICINA ................................................................................................................................ 10 

A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN. .. 12 

A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

COMBATE AO CÂNCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA................................................. 14 

A IMPORTÂNCIA DO OLHAR HOLISTICO FRENTE AO .............................................................. 16 

ATENDIMENTO DE PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ............................................................ 16 

DEPRESSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.................................................................................... 16 

A INTERFACE ENTRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E ANATOMOFISIOLOGIA 

NEURAL: PERCEPÇÃO DISCENTE FRENTE A UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. .................. 17 

A NECESSIDADE DO MANEJO ADEQUADO DE CARDIOMIOPATIAS DURANTE A GRAVIDEZ: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................... 20 

A PANDEMIA DO COVID-19 E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO ........... 22 

A RELAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL COM TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA ....................................................................................................................... 24 

ALÉM DA FERTILIDADE: SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS COMO UM FATOR DE RISCO 

PARA TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS .................................................................................... 26 

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: QUAIS SEUS IMPACTOS QUANDO REALIZADA 

PRECOCEMENTE? .................................................................................................................... 29 

ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS NO SISTEMA RENAL EM PACIENTES COM COVID-19

 ................................................................................................................................................. 31 

ALTERAÇÕES CLÍNICAS CAUSADAS PELO FUMO PASSIVO DE CIGARRO ELETRÔNICO: REVISÃO 

DE LITERATURA ....................................................................................................................... 33 

ALTERAÇÕES GASTRINTESTINAIS RELACIONADOS À INFECÇÃO POR SARS-COV-2: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA. ....................................................................................................... 35 

ALTERAÇÕES NA MICROBIOTA E O SURGIMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL 37 

file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733651
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733653
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733653
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733654
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733654
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733656
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733656
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733657
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733658
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733658
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733659
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733660
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733661
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733662
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733662
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733663
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733663
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733664
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733665
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733665
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733666
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733666
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733667
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733667
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733668
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733668
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733669
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733669
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733670
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733670
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733671


 
 

 

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS E ENXAQUECA ...................................................................... 39 

APLICAÇÃO DO MÉTODO SOAP: RELATO DE EXPERIÊNCIA. ................................................... 41 

ASPECTOS IMPORTANTES NA CONSULTA GINECOLÓGICA DO HOMEM TRANS: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA ....................................................................................................................... 43 

ASSOCIAÇÃO DA ELEVAÇÃO PRECOCE DE BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS COM O PIOR 

DESFECHO CLÍNICO NOS ENFERMOS COM COVID-19 ............................................................ 45 

"AUTISMO VIRTUAL”: OS IMPACTOS DO USO EXCESSIVO DE TELAS POR CRIANÇAS E JOVENS.

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

CÂNCER DE MAMA E SUA ABORDAGEM TERAPÊUTICA ....................................... 49 

COMO A CARBOXIMALTOSE FÉRRICA VIA INTRAVENOSA PODE MELHORAR O PROGNÓSTICO 

DE PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA? .................................................... 51 

COMPLICAÇÕES DA COVID-19 NA GRAVIDEZ ......................................................................... 53 

DANOS AO SISTEMA NERVOSO CAUSADOS PELA INFECÇÃO DO SARS-COV-2: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA ....................................................................................................................... 55 

DESAFIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO AUMENTO DO CONSUMO DE 

ÁLCOOL APÓS PANDEMIA COVID-19: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................ 57 

DESAFIOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS CONSULTAS DE PUERICULTURA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ......................................................................................................... 59 

DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA DO SEXO MASCULINO NA 

REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA .................................. 61 

ENDOMETRIOSE, OPÇÕES DIAGNÓSTICAS E SUA RELAÇÃO COM A INFERTILIDADE FEMININA.

 ................................................................................................................................................. 63 

EPISÓDIOS DE COMPROMETIMENTOS NEUROLOGICOS A NIVEL DE ALTERAÇÕES DE 

ANOSMIA E DISGEUSIA POR CONTA DO COVID-19................................................................. 65 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA EPILEPSIA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 

2018 A 2021. ........................................................................................................................... 67 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO 

DE 2019 A 2021 ....................................................................................................................... 69 

FATORES QUE INFLUENCIAM O ENVELHECIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA.................... 71 

INFLUÊNCIA DA DIETA SAUDÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE MELHOR PROGNÓSTICO 

NA INFECÇÃO PELO SARS-COV2 .............................................................................................. 73 

ISOLAMENTO DE IDOSO NO PRÓPRIO AMBIENTE DOMICILIAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 ................................................................................................................................................. 75 

MECANISMOS DE ENTRADA E REPERCUSSÕES DO SARS-CoV-2 NO SNC ............................... 77 

MICROBIOTA INTESTINAL NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. ...................................... 79 

MITOS E VERDADES SOBRE A COVID-19: ................................................................................ 81 

A CIÊNCIA POSTA EM XEQUE .................................................................................................. 81 

MORBIDADE HOSPITALAR NO SUS POR CAUSAS EXTERNAS: COMPARATIVO ENTRE O PIAUÍ, 

NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016 A JUNHO DE 2021 .............................................................. 84 

MORTES EVITÁVEIS EM MENORES DE 5 ANOS NO ESTADO DO PIAUÍ ................................... 86 

file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733673
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733674
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733674
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733675
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733675
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733676
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733676
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733677
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733678
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733678
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733679
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733680
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733680
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733681
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733681
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733682
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733682
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733683
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733683
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733684
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733684
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733685
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733685
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733686
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733686
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733687
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733687
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733688
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733689
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733689
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733690
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733690
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733691
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733692
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733693
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733694
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733695
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733695
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733696


 
 

 

O EFEITO DO ISOLAMENTO SOCIAL PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO AUMENTO DA 

OBESIDADE INFANTIL. ............................................................................................................. 88 

O EXERCICIO FISICO COMO FATOR PRIMORDIAL PARA DIMINUIÇÃO DA DISMENORREIA .... 90 

O IMPACTO DA COVID-19 NO AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 92 

O IMPACTO DO CIGARRO ELETRÔNICO NA MANIFESTAÇÃO DE PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA ........................................................... 94 

O USO DE AMINOGLICOSÍDEOS COMO FATOR PREDISPONENTE NA ALTERAÇÃO RENAL ..... 96 

OS DESAFIOS DA VACINAÇÃO INFANTIL E O RETORNO DE DOENÇAS ERRADICADAS ............ 98 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 DIANTE O RASTREAMENTO DO CA DE MAMA: 

ASPECTOS PREVENTIVOS E EDUCACIONAIS .......................................................................... 100 

PAPEL DA VIA PI3K/AKT/MTOR PARA O CÃNCER DE PRÓSTATA: FORMAÇÃO E PROGRESSÃO 

DO TUMOR E RESISTÊNCIA TERAPÊUTICA ............................................................................ 102 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARALISIA FLÁCIDA AGUDA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 

2019 ....................................................................................................................................... 104 

PREVALÊNCIA E AVANÇOS EPIDEMIOLÍGICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

NO BRASIL ............................................................................................................................. 106 

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSITÊMICA 

PEDIATRICA (SIM-P) ASSOCIADA À COVID-19 ....................................................................... 108 

QUEDAS EM IDOSOS: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 110 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONHECIMENTO VIVENCIADO NA ATENÇÃO BÁSICA COM 

PACIENTE ONCOLÓGICO ....................................................................................................... 112 

REPERCUSSÕES NEUROLÓGICAS DA INSÔNIA ...................................................................... 114 

SÍFILIS CONGÊNITA: DIFICULDADE NO CONTROLE DA DOENÇA ........................................... 116 

SÍNDROME POLIENDÓCRINA AUTOIMUNE (APS-1): MUTAÇÕES NO GENE AIRE E A 

AUTOIMUNIDADE .................................................................................................................. 118 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE SINTÉTICA À LUZ DOS DANOS MORAIS DECORRENTES 

DESTE DELITO. ....................................................................................................................... 120 

CIÊNCIAS DA SAÚDE – EDUCAÇÃO EM SAÚDE .......................................................................... 122 

A CONSTRUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS COMO CONSOLIDAÇÃO DO CONTEÚDO ABORDADO 

NAS TICs DENTRO DO MÓDULO DE SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V: UMA PERCEPÇÃO 

DISCENTE ............................................................................................................................... 123 

A ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO SOBRE ARBOVIROSES COMO ESTRATÉGIA DE 

INCLUSÃO DA POPULAÇÃO SURDA ....................................................................................... 125 

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA ELETIVA ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE NA GRADUAÇÃO 

MÉDICA DOS ALUNOS FAHESP/IESVAP ................................................................................. 127 

A IMPORTANCIA DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

COMBATE AO CANCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA............................................... 129 

AULAS REMOTAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: AVANÇOS OU DÉFICITS? ............................. 131 

file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733697
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733697
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733698
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733699
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733699
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733700
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733700
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733701
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733702
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733703
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733703
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733704
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733704
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733705
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733705
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733706
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733706
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733707
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733707
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733708
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733709
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733709
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733710
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733711
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733712
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733712
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733713
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733713
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733715
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733715
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733715
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733716
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733716
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733717
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733717
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733718
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733718
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733719


 
 

 

CONHECENDO OS PARÂMETROS DIAGNÓSTICOS SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 

AUTISMO            NA INFÂNCIA ............................................................................................... 133 

CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA AUTO-AVALIATIVA SOBRE O RISCO DE DESENVOLVER 

CÂNCER DE PROSTÁTA UTILIZANDO O ARCO DE MAGUEREZ: RELATO DE EXPERIÊNCIA. .... 135 

DESCREVENDO A TANATOLOGIA DE ACORDO COM SUAS PECULIARIDADES ....................... 137 

DOENÇA DE CROHN ASPECTOS PARA DIAGNÓSTICO. .......................................................... 138 

MATRICIAMENTO SOBRE HIPERTENSÃO GESTACIONAL:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ....... 142 

NEUROINSIDE: O USO DE REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE .................................. 144 

O IMPACTO DOS FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA DE CROHN DURANTE A PANDEMIA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA. ............................................................................................ 146 

O USO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (TICs) NO ENSINO DE 

HISTOLOGIA ........................................................................................................................... 148 

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM   MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VI: RELATO DE CASO ... 150 

RACIOCÍNIO CLÍNICO E SUA ABORDAGEM NO CICLO BÁSICO .............................................. 152 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE AO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO ............................. 153 

SÍNDROME DE IMERSLUND – GRÄSBECK: DEFICIÊNCIA DA VITAMINA B12 E PROTEINÚRIA.

 ............................................................................................................................................... 155 

USO DA PLATAFORMA INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE 

AS ARBOVIROSES NO BRASIL................................................................................................. 157 

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM CURSO DE NEUROCIÊNCIAS COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19 ............................................... 159 

CIÊNCIAS HUMANAS - DIREITO ................................................................................................. 161 

A IMPORTÂNCIA DA EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA A 

RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO ENCARCERADO EM REGIME FECHADO ........................... 162 

JUIZ DAS GARANTIAS: A IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

COMO MEIO DE EVITAÇÃO À PARCIALIDADE. ...................................................................... 164 

O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA 166 

O DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL ........................................................... 168 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO DIGITAL INFLUENCER ............................................................ 170 

TEORIA DA IMPREVISÃO NA CRISE DA COVID-19 ................................................................. 172 

UMA ANÁLISE SOBRE ATIVISMO JUDICIAL A LUZ DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

 ............................................................................................................................................... 174 

CIÊNCIAS HUMANAS - SISTEMA JURÍDICO, ATOS E................................................................... 176 

ACESSO À JUSTIÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA E O AVANÇO TECNOLÓGICO DO SISTEMA 

JUDICIÁRIO ............................................................................................................................ 177 

O USO DA MEDIAÇÃO COMO TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO DO 

DIREITO DE FAMÍLIA .............................................................................................................. 177 

 

file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733720
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733720
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733722
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733722
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733723
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733724
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733725
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733726
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733727
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733727
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733728
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733728
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733729
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733730
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733731
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733731
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733732
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733732
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733733
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733733
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733734
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733734
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733736
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733736
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733737
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733737
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733738
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733739
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733740
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733741
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733742
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733742
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733744
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733744
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733745
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive%20-%20AFYA%20PARTICIPACOES%20S.A/Área%20de%20Trabalho/ANAIS%20-%20INOVALE/ANAIS%20-%20II%20Congresso%20Internacional%20Transdisciplinar%20e%20II%20Congresso%20Interligas%20da%20FAHESPIESVAP.docx%23_Toc111733745


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÁREA TRANSDISCIPLINAR - 

EDUCAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE 

  



  

3 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 
 Diogo Véras Hardy Madeira¹; Leandra Lima Silva¹; Norma Cristina de Aragão 

Oliveira Pinheiro Machado¹; Marcio Braz Monteiro²; Maria da Graça Borges de Moraes 

Castro²; Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira². 

¹Acadêmicos do Curso de Direito da FAHESP/IESVAP; ²Docentes da 

FAHESP/IESVAP. 

 

Área Temática: Consumo sustentável. 

E-mail do autor: diogoverasmadeira@gmail.com 

Introdução: Graças às manifestações sobre temas ambientais e a associação 

abissal ao consumismo, novas ações e atitudes emergem constantemente na sociedade. A 

conscientização, assim como questões de sustentabilidade, vem sendo abordadas em seu 

amplo sentido, levando o indivíduo a examinar “o desejo de desejar” como regra imposta 

pelo mercado, e buscar um consumo pensado e sustentável, opondo-se ao dispêndios 

imediatistas. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura acerca da produção científica 

sobre consumismo e consumo sustentável. Métodos: Este estudo foi desenvolvido por 

intermédio do método da revisão sistemática de literatura de artigos publicados entre 2015 

e 2021. Para tanto, foram definidos quatro termos de busca, pesquisados na base de dados 

Scielo e Lilacs. “Consumo” e “sustentável”; “consumo” e “consciente”; e “consumismo”. 

Esta seleção de termos de busca ocorreu tendo como critério a utilização da maior 

quantidade conhecida de termos similares aos termos centrais estudados nesta pesquisa – 

consumo sustentável e consumismo. Resultados ou Analíse Crítica: Foram encontrados 

239 artigos relevantes para avaliação, destes 208 foram descartados por não encontrarem-

se de acordo com a proposta do estudo, 21 eleitos para leitura do texto completo, onde 07 

artigos finais estavam de acordo com o objetivo do estudo. A literatura aborda o consumo 

como fundamental atividade da contemporaneidade, associado a profusos aspectos 

integrados à vida social, como reconhecimento e satisfação. Os eventos do consumismo 

e do consumo estão ligados às ânsias sinteticamente concebidas às questões próprias e 

sociais que impulsionam a sociedade do consumo. Conclusão: Observa-se que a conexão 

instituída na sociedade, do “desejo de desejar” - onde a competição pelo “ter” está cada 

vez mais em voga -, choca-se inteiramente com o ponto de vista e valores dos que estimam 

pela conservação das relações sociais, esforçando-se pela coexistência, e não pela 

rivalidade, onde tal concorrência é fomentada pelo consumismo. 

Palavras-chave: Consumo, Consumismo, Sustentabilidade. 

 

CONSUMO SUSTENTÁVEL versus “DESEJO DE DESEJAR”  

 

https://www.ecycle.com.br/sustentabilidade/
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Área temática: Área Transdisciplinar – Trabalhos Transdisciplinares e Outros 

E-mail: wandersonnerys1@gmail.com  

Introdução: A fibrilação atrial é uma espécie de arritmia capaz de gerar sobrecargas no 

coração e coágulos, os quais podem desencadear eventos como o infarto agudo do 

miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVE) de origem isquêmica. Por isso, a 

fim de evitar tais complicações, a detecção precoce da fibrilação atrial é imprescindível. 

Entretanto, em alguns casos sua manifestação é assintomática, subclínica ou até mesmo 

paroxística, o que dificulta a sua identificação em exames ambulatoriais de rotina como 

o eletrocardiograma (ECG) e contribui para que a fibrilação seja descoberta somente após 

um evento cardiovascular como o AVE. Nesse sentido, a utilização de tecnologias 

wearables como as Smart Watchs (relógios inteligentes) na descoberta de fibrilações 

atriais silenciosas é um método bastante inovador capaz de reduzir mortalidades e 

morbidades associadas a essa arritmia. Objetivos: Analisar, mediante uma revisão 

integrativa da literatura, as vantagens e limitações da utilização de Smart Watchs na 

detecção precoce de fibrilações atriais. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura estabelecida na base de dados Pubmed, utilizando os descritores “Arrhythmia”, 

“Atrial fibrillation” e “smart watch” combinados pelo operador booleano AND. Essa 

busca resultou em 13 artigos dentre os quais foram selecionados os 10 que melhor 

atendiam os objetivos dessa pesquisa. Quando aos critérios de inclusão, foram 

introduzidos artigos escritos na língua inglesa publicados entre 2016 e 2021. Resultados: 

Na detecção da fibrilação atrial a realização de vários ECGs durante um período de longo 

prazo demonstrou ser mais eficaz do que apenas uma única medição em determinado 

espaço de tempo. Dessa forma, os relógios inteligentes podem se tornar ferramentas em 

saúde inovadoras, uma vez que eles utilizam a tecnologia da fotopletismografia, a qual 

além de medir a frequência cardíaca, detecta irregularidades no pulso por meio da 

transmissão e reflexão da luz que serão posteriormente interpretadas por um algoritmo. 

Isso torna possível a identificação de irregularidades paroxísticas presentes no pulso 

decorrentes da fibrilação atrial, já que serão obtidos dados em diversos momentos do dia. 

Estudos realizados em pacientes com Hipertensão e diabetes revelaram que a capacidade  

O USO DE SMART WATCHS NA DETECÇÃO PRECOCE DE 
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de detecção dessa tecnologia variou entre 70 a 93%. Entretanto, a tecnologia empregada 

nos relógios inteligentes ainda possui algumas limitações, visto que ela é algoritmo 

dependente, assim, caso não haja um bom aplicativo associado ao relógio poderão haver 

falsos positivos e negativos na constatação de arritmias. Outra limitação desse recurso é 

a incapacidade de realizar monitoramento contínuo durante as 24 horas do dia, 

necessitando de uma pausa entre cada aferição. Conclusão: O uso dessa ferramenta 

tecnológica na detecção de fibrilação atrial apresenta resultados motivadores, uma vez 

que a notificação de estados de ritmo irregular sustentado pela avaliação médica pode 

ajudar no diagnóstico e tratamento precoce da população com fibrilação atrial subclínica. 

Além disso, ainda não necessários mais estudos a fim de ampliar a compreensão da 

especificidade e sensibilidade dessa ferramenta, já que falsos positivos podem gerar 

ansiedade nos usuários bem como diminuir a credibilidade desse recurso, ocasionando 

uma má adesão tanto dos pacientes como dos médicos perante a utilização desses 

dispositivos. 

 

Palavras-chave: Arritmia; Smart watch; Fibrilação Atrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

 

Leandra Lima Silva¹; Diogo Véras Hardy Madeira¹; José Osmar Dias Gaspar Júnior¹; 

Raynna Crisane de Oliveira Fontenele¹; Rossana Carvalho e Silva Aguiar²; Nelson 

Ferreira Marques Júnior² 

¹Acadêmicos do curso de Direito da FAHESP/IESVAP; ²Docentes da 

FAHESP/IESVAP 

 

Área temática: Transdisciplinar 

E-mail: leandralimasilva.01@gmail.com 

Introdução: Contemporaneamente, nas mais diversas faculdades, o professor 

apresenta-se como a figura do detentor do conhecimento, dispondo de aulas 

majoritariamente expositivas, posicionando o aluno como ser passivo ao aprendizado, 

percebendo este como uma tábula rasa empirista. Assim, é impreterível a aplicação de 

métodos que ponham o discente como principal agente do seu aprendizado, com 

capacidade e poder de contestar, incentivando-o a buscar um conhecimento além da 

matriz curricular, papel esse que pode ser suprido por Projetos de Extensão. À vista disso, 

o Projeto de Extensão “Cineclube PHB” parte para um espaço descentralizado e 

democrático, tendo como ponto de partida a sétima arte, e, principalmente, contando com 

a articulação de todos os presentes para a construção coletiva do conhecimento. Sendo 

assim, o estudante não é apenas mero ouvinte, mas pesquisador com bagagem científica 

e cultural, bem como cidadão capaz de mudar a sociedade. Objetivo: Retratar a 

capacidade que o Cineclube PHB possui em instigar uma formação transformadora, 

através de exibições de produções audiovisuais e o estímulo do desenvolvimento crítico 

reflexivo dos universitários. Métodos: Para tanto, utilizou-se como método, a análise de 

artigos pertinentes a essa temática, bem como a experiência e a observação da sistemática 

das sessões e de seus atinentes debates, dando importância à participação dos estudantes 

nas discussões, em sintonia com profissionais relacionados ao tema em pauta ou até 

mesmo à equipe técnica de uma das produções. Resultados ou Análise Crítica: 

Preliminarmente, a comissão organizadora do projeto escolhe o tema da sessão, 

considerando sua relevância contemporânea e, em seguida, selecionam as produções 

audiovisuais correlatas. Em ato contínuo, se inicia as divulgações massivas em redes 

sociais (Instagram, Facebook e Whatsapp), a fim de instigar o interesse, o estudo prévio 

do assunto ou até mesmo que a audiência assista, de antemão, os produtos audiovisuais 

que serão exibidos. Ademais, a organização procura sempre trazer convidados 

especialistas no tema ou os próprios envolvidos na produção técnica da obra. Devido à 

pandemia do COVID-19 e a necessidade de distanciamento social, o Cineclube PHB 

mantém-se, até o tempo em que é redigido este trabalho, de forma remota, pela Plataforma 

PROJETO DE EXTENSÃO CINECLUBE PHB: O 

AUDIOVISUAL COMO RECURSO NO DESENVOLVIMENTO 

DA VISÃO CRÍTICO-REFLEXIVA NA GRADUAÇÃO  
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Zoom Meetings. Contudo, assim que possível, ocorrerá presencialmente, sobretudo por 

desejar incluir as camadas mais vulneráveis da sociedade, democratizando o acesso à 

informação, às produções audiovisuais e ao lazer, através de tais eventos. Na sessão, a 

partir das exibições e das discussões, busca-se criar um ambiente capaz de trazer novas 

concepções, seja no âmbito profissional, político, social ou cultural de todos que estão ali 

presentes, considerando todos os aspectos pertinentes à obra, bem como da própria 

temática. Cabe dizer que se busca dar mais visibilidade a produções brasileiras, com 

pouca veiculação e valorização. Conclusão: Assim, entende-se o cineclube como 

ambiente dotado de pluralidade e criatividade, capaz de transformar a graduação através 

da troca de experiências, a partir de temas transversais e pontos de vista pessoais, 

baseados no conhecimento dos mais diversos campos, do cultural ao científico, de cada 

participante. 

 

Palavras-chave: Ensino, Audiovisual, Cineclube. 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - 

ATENÇÃO À SAÚDE 
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 Victória Régia Ferreira da Silva Ribeiro ¹; Rayanne Teixeira Brito ¹; Marcelle 

Fialho Oliveira Alencar da Silva ¹; Francisca Cadidja Ribeiro de Almeida 1; Maria 

Goreth Perce² 

¹Discentes da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (HAHESP/IESVAP) 

²Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (HAHESP/IESVAP) 

 
 

Área temática: Ciências da saúde – Atenção à saúde 

E-mail: victoria.regia18@outlook.com  

Introdução: É cada vez mais frequente, em especial nas últimas décadas, o 
número de publicações científicas e discussões a respeito da influência da 
espiritualidade sobre a saúde humana. Assim, pode-se conceituar 
Espiritualidade como um amplo domínio da subjetividade humana, que se reflete 
nos valores e ideias mais valiosas das pessoas, bem como o senso de quem 
são, crenças, o significado e o propósito de suas vidas junto à conexão que elas 
estabelecem com os outros e com o mundo em que vivem. Exposto isto, a 
espiritualidade pode contribuir de forma positiva na vida do estudante de 
medicina, visto que estes indivíduos estão sob forte incidência de desenvolver 
transtornos mentais devido a pressões e expectativas muitas vezes 
contraditórias, um estresse cronificado durante a formação acadêmica e 
exercício profissional. Cabe ainda salientar que a prevalência de transtornos 
psíquicos entre os acadêmicos de medicina é maior do que a população em 
geral, repercutindo no campo cognitivo e funcional, indo além do campo 
acadêmico. Existe uma lacuna, entretanto, na formação profissional e na prática 
clínica de estudantes de medicina que abordam essa temática, dessa forma, 
conhecer mais profundamente pode trazer impactos positivos na saúde mental 
do indivíduo. Objetivos: Mapear estudos que apresentassem a relação da 
espiritualidade em saúde com a saúde mental e o bem-estar dos estudantes de 
medicina, tendo como o foco as relações benéficas, buscando contribuir para a 
aplicação da espiritualidade em ambientes acadêmicos. Métodos: Trata-se de 
uma revisão bibliográfica integrativa de estudos publicados no ano de 2018 a 

A ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE E SEU IMPACTO NA 

SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 
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outubro de 2021, onde foram utilizados sites de busca, como SCIELO e 
PUBMED, através das palavras-chave: medicina, espiritualidade, saúde mental 
e estudante, para a obtenção dos resultados. Resultados: Estudos mostram que 
a escola médica é um fator estressor para a saúde mental do estudante de 
Medicina durante as diferentes fases da formação, observou-se a presença de 
sintomas de ansiedade e depressão comuns em situações conflitantes ou de 
grande exigência como a formação médica. Trabalhar com a dor e o sofrimento 
humano, como também, não saber lidar com as dificuldades de relacionamento 
com professores, com seus pares, torna o ambiente acadêmico hostil e com 
impacto negativo no desempenho acadêmico, na saúde física, no bem-estar 
subjetivo e espiritual, e na qualidade de vida. Além disso, fatores como a 
dificuldade em se adaptar ao ambiente da faculdade de Medicina, viver longe da 
família e dos amigos, carga horária exaustiva dos estudantes e quantidade de 
conteúdo a ser estudado, falta de tempo, solidão, dificuldades de relacionamento 
e até dificuldades financeiras podem contribuir para o número relativamente alto 
de casos de transtornos psiquiátricos, especialmente depressão e ansiedade, 
entre estudantes de Medicina. Pesquisas que avaliaram o efeito da prática 
religiosa e a qualidade de vida dos estudantes de Medicina, observaram que 
aqueles que responderam ter religião, tiveram maior escore de bem-estar 
psicológico, em relação àqueles que não praticavam nenhuma religião, 
concluindo, assim, que os estudantes com histórico de ansiedade, pânico ou 
depressão e ausência de religião, apresentaram piores índices de qualidade de 
vida. Devido ao crescente interesse da relação ente 
Religiosidade/Espiritualidade com a Medicina, verificou-se um aumento no 
número de disciplina sobre religião e espiritualidade nos cursos de Medicina com 
o intuito de ajudar os estudantes a reduzir o estresse e promover o bem-estar, 
garantindo um maior autocuidado e autoconhecimento do estudante. 
Conclusão: A religião e a espiritualidade podem ter um grande impacto positivo 
na vida dos estudantes de medicina. A maioria dos estudantes reconhecem que 
a espiritualidade afeta a maneira como enfrentam os problemas da vida diária e 
sua importância para a saúde mental. Desse modo, ressalta-se a importância de 
incluir aspectos espirituais / religiosos na formação acadêmica e profissional de 
saúde. 

 
Palavras-chave: espiritualidade; saúde mental; estudante.  
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 Ana Maria Santos Cardoso¹; Roberta Viana Silva¹; Nara Luana Alves de Alcântara 

Albuquerque¹; Ana Ellen de Almeida Guerra¹; Vitória Stéfanny Cunha Araujo¹; 

Christiane Melo Silva² 

¹ Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

² Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: anamariacardoso05@gmail.com  

Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética autossômica 

ocasionada pela trissomia do cromossomo 21. Essa patologia é representada por uma 

variedade de características dismórficas, malformações congênitas, atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e deficiência intelectual. O paciente com SD 

apresenta comprometimento mental grave, com quociente de inteligência (QI) variando 

na faixa de 50 a 70 na deficiência intelectual leve ou 35 a 50 na deficiência intelectual 

grave. Dessa forma, a estimulação precoce tem como objetivo minimizar os distúrbios do 

DNPM, proporcionar uma melhor qualidade de vida e uma maior independência para as 

crianças. Objetivo: Descrever a importância da estimulação precoce em crianças com 

SD, de forma a auxiliar no desenvolvimento cognitivo e aquisição das habilidades 

motoras desses pacientes. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. 

Foram utilizados como bases de dados a Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PUBMED) e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), usando as seguintes palavras-

chaves presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Síndrome de Down, 

Estimulação Precoce e Criança, sendo combinados entre si com operador boleano AND. 

Os critérios de Inclusão utilizados foram artigos publicados entre os anos de 2016 e 2021, 

com a temática estimulação precoce em crianças com Síndrome de Down, nos idiomas 

inglês, português e espanhol indexados em uma das bases de dados citadas anteriormente. 

Os artigos que se enquadram nos critérios de exclusão são aqueles que não apresentaram 

o tema principal, estavam duplicados, bem como aqueles publicados antes de 2016. Após 

a busca foram coletados para a construção do referido trabalho 4 artigos (Lilacs = 3; 

SciELO = 1, Pubmed = 0). Resultados ou Análise Crítica: A técnica de estimulação 

precoce é definida como uma terapêutica que contempla de forma conjunta meios que 

influenciam no desenvolvimento da criança com alguma deficiência, sendo que quando 

mais cedo essa medida iniciar, melhor para a criança. Assim, os programas de intervenção 

A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM 

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN. 
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precoce em crianças com SD podem ser feitos através dos pais, devidamente orientados, 

ou de profissionais especializados. Nesse sentido, é preciso que aconteça uma atuação 

multiprofissional, com ação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

psicólogos e terapeutas, para que seja estabelecida uma independência e uma integração 

socioemocional da criança, uma vez que vai ocorrer um incentivo para realização de 

habilidades diárias, como controle do tronco. Um exemplo dessa atuação é a melhora das 

atividades motoras, por meio do trabalho do fisioterapeuta, para alcançar as metas do 

DNPM para cada idade. Segundo os dados coletados nos artigos, a estimulação precoce 

aplicada nessas crianças nas áreas de motricidade, organização espacial e temporal obteve 

resultados positivos, uma vez que foram observados melhora no DNPM. Conclusão: 

Dessa forma, ficou evidente que a estimulação precoce é essencial para a estimulação da 

aquisição de habilidades funcionais e minimização de atrasos no desenvolvimento motor 

e cognitivo, possibilitando as crianças com SD uma maior independência, elevando assim 

as suas potencialidades. Além disso, demonstrou-se que quanto mais precoce a 

intervenção, maiores serão os benefícios, uma vez que a capacidade da neuroplasticidade 

é superior nas crianças. 

 

Palavras-chave: Criança; Estimulação Precoce; Síndrome de Down. 
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Larruama Soares Figueiredo de Araújo ¹; Davi de Aguiar Portela ¹; Luiz 

Fernando da Silva Meneses¹; Ayana Rocha Pôrto Mousinho¹; Andressa Lima 

Barros ² 

¹ Discentes da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / 
Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 
² Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / 
Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 

 
Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail:  larru_pp@hotmail.com 

Introdução: As redes sociais ganharam uma grande relevância na atualidade, e 
com isso elas acabam se tornando um espaço de compartilhamento de 
informações, experiências e interações. Entretanto, elas também podem ser 
utilizadas como uma ferramenta de suporte a educação em saúde, que tem a 
finalidade de promover uma comunicação informal com informações acerca de 
qualquer assunto do âmbito da saúde. Como o câncer de mama está entre as 
principais neoplasias malignas com morbimortalidade elevada, a educação em 
saúde deve ser utilizada para sensibilizar a população sobre a importância da 
detecção precoce de câncer de mama entre as mulheres. Nesse sentido muitas 
pessoas utilizam as redes sociais para buscar mais conhecimento, o que pode 
ser determinante na promoção do auto cuidado e da sensibilização de mulheres 
sobre o assunto. Objetivo: Descrever o relato de experiência de estudantes de 
medicina que utilizaram as redes sociais como ferramenta de educação em 
saúde no combate ao câncer de mama. Métodos: Estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, que foi vivenciado por 5 acadêmicos de medicina da 
Faculdade de Ciências, Humanas e Exatas de Medicina do Piauí (FAHESP), 
durante as aulas práticas do módulo de Integração-Ensino-Serviço e 
Comunidade IV (IESC IV) em uma Unidade de Atenção Básica (UBS) em 
Parnaíba - PI, no período de agosto a novembro de 2021, através da utilização 
das redes sociais como ferramenta  de educação em saúde para aumentar o 
acesso da população as informações acerca do câncer de mama. Resultados 
ou Análise Crítica: A partir da realização de postagens nas redes sociais sobre 
o câncer de mama, obtivemos uma boa aceitação do público que se manifestou 
por meio de perguntas e comentários nas publicações, possibilitando interação 
entre os acadêmicos e a sociedade no geral, de forma mais prática, fácil e com 
grande poder de alcance, pois o advento da internet permite abranger o público  

A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS COMO 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE 

AO CÂNCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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mesmo que a grandes distâncias. Contribuindo assim, para a disseminação de 
informações de qualidade com o objetivo de sensibilizar mulheres sobre a 
importância da prevenção ao câncer de mama, proporcionando 
autoconhecimento. Conclusão: A execução desse projeto foi bastante 
satisfatória, pois a utilização das redes sociais proporcionou troca de 
informações sobre o câncer de mama e maior comunicação entre os discentes 
e a comunidade. Além do que é uma estratégia eficiente na disseminação de 
informações, colaborando para promoção da saúde e prevenção de agravos. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama; Comunicação em saúde; Rede social.  
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: lfernandomenesesfilho@gmail.com 

INTRODUÇÃO:  A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que 

produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, 

associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e 

culpa. Por isso a importância de um atendimento holístico, já que o mesmo tem por 

objetivo tratar os problemas e doenças a partir de uma visão global do ser humano, 

diferentemente de atendimentos centrado na pessoa em que focam apenas no problema 

ou nos sintomas da doença. Tratar de forma holística perpassa por uma análise da pessoa 

como um todo, em seus aspectos físicos, culturais, psicológicos e sociais. OBJETIVO: 

O presente estudo teve como objetivo relatar um atendimento à uma paciente 

diagnosticada com depressão e enfatizar a importância do olhar holístico no 

acompanhamento da mesma, minorando desta maneira, os efeitos deletérios da condição 

e melhorando a qualidade de vida da paciente. MÉTODOS: Este estudo caracteriza-se 

como descritivo do tipo relato de experiência, vivenciados por acadêmicos de medicina 

da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí - Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, durante a prática da disciplina de Habilidades 

Médicas IV – HAM IV no período de agosto a novembro de 2021. RESULTADOS OU 

ANÁLISE CRÍTICA: Durante a atividade prática da disciplina de HAM IV no 

componente de anamnese e exame físico, propôs-se o atendimento a uma paciente 

diagnosticada com depressão, porém apresentava como queixa principal dor em Mama  

 

 

A IMPORTÂNCIA DO OLHAR HOLISTICO FRENTE AO 

ATENDIMENTO DE PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE 

DEPRESSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
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Superior Direita.  A abordagem realizada à paciente de forma holística e visando a 

integralidade e longitudinalidade do cuidado, permitiu detectar traumas emocionais na 

paciente e por fim um diagnóstico feito anteriormente de Depressão. Com isso, 

percebemos a importância de um cuidado centrado na pessoa e não na doença, este por 

sua vez, muitas vezes perpassa apenas por condições que não refletem de fato o dano à  

saúde do paciente, causando ainda maior prejuízo do que de fato o tratamento. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a experiência vivenciada serviu para a concretização da 

importância de um atendimento médico integral, holístico e centrado na pessoa, pois a 

mesma reflete anseios, vontades, sonhos, e não apenas um amontoado de sistemas 

orgânicos, o que contribuiu sobremaneira para a formação de futuros profissionais 

médicos empáticos e que adotem medidas terapêuticas humanísticas. 

 

Palavras-chave: Depressão; Holístico; Cuidado; Medicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A INTERFACE ENTRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER E ANATOMOFISIOLOGIA NEURAL: PERCEPÇÃO 

DISCENTE FRENTE A UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE.  

E-mail: rbtviana11@gmail.com  

Introdução: Segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos 

afirma ter sofrido algum tipo de violência no Brasil durante a pandemia de COVID-19. 

Nesse sentido, a violência doméstica contra a mulher é um problema com raízes históricas 

e culturais, fomentada pela construção patriarcal  e apoiada pelas desigualdades de  

gênero. Toda esta realidade associada à falta de informação e ao eventual envolvimento 

emocional faz com que muitas mulheres não percebam que estão em um relacionamento 

passível de agressão, não só física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial. O 

entendimento de como as relações abusivas afetam o funcionamento de sistemas neurais 

pode auxiliar na compreenssão desse comportamento. Objetivo: Entender a relação entre 

a anatomofisiologia neural e a violência contra mulher, bem como o comportamento de 

uma mulher que vivencia um relacionamento passível de agressão. Métodos: Trata-se de 

uma análise crítica, com perspectiva qualitativa e caráter exploratório, construída através 

de pesquisas nas bases de dados Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(PubMed) e Scholar Google. Os seguintes descritores, presentes no DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde), foram utilizados: “Violência contra a Mulher”, “Agressão”, 

“Córtex Cerebral”, sendo combinados entre si com o operador booleano “AND”. No 

primeiro momento, encontrou-se 13 resultados para a busca. Ao atribuir o filtro para os 

últimos 5 anos, restaram 6 publicações científicas, das quais escolhemos para análise 

aquelas que se adequaram ao objetivo proposto, excluindo as que não estavam disponíveis 

integralmente. Finalmente, 4 artigos foram utilizados na construção do referido trabalho. 

Resultados ou Análise Crítica: Nas relações abusivas, o córtex cingulado posterior e o 

pré-cúneo são diretamente afetados, fazendo o indivíduo perder a autopercepção, 

autorreferência e até a autoestima. Essas áreas são diretamente modeladas por nossas 

relações interpressoais, ou seja, a percepção de si própria, no caso da mulher, está 

intrinsecamente relacionada com a opinião do agressor sobre ela, criando uma 

dependência emocional e uma necessidade de aprovação. Logo, a maneira como cada 

indivíduo enfrenta os eventos que acontecem na sua vida depende da integração da  
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interpretação psicológica das situações, do equilíbrio emocional e dos aspectos físico e  

cognitivo. Isso se traduz nas alterações comportamentais e cognitivas que as mulheres 

podem manifestar frente a uma experiência negativa de agressão. Nesse caso, os danos  

podem ser tanto imediatos (como ansiedade, culpa e medo) como tardio (síndrome do 

pânico, depressão, fobia, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno explosivo 

intermitente e outros). Conclusão: Ressalta-se a importância da discussão sobre a 

violência contra a mulher, tendo em vista os números alarmantes e a estatística crescente. 

Sob uma perspectiva anatomofisiológica o córtex do sistema límbico exerce uma função 

importante como determinante das consequências envolvidas nessa temática. É 

fundamental adotar uma abordagem multidisciplinar na atenção básica para a 

identificação desses casos e imediata ajuda à vítima. 

 

Palavras-chave: Violência contra a Mulher; Agressão; Córtex Cerebral. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: fdnvaq@gmail.com  

Introdução: A doença cardiovascular em mulheres está associada à complicações 

durante a gravidez e é a principal causa de mortalidade materna. O grupo de doenças mais 

comum são as cardiomiopatias, caracterizadas pela anormalidade estrutural e funcional 

do músculo cardíaco na ausência de outras doenças que poderiam causar disfunção 

miocárdica, que vêm aumentando a prevalência durante os últimos anos. As principais 

complicações incluem diferentes tipos de arritmias supraventriculares e ventriculares, 

insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral isquêmico. Dessa forma, o manejo 

adequado e eficiente dessa condição deve ser preconizado, já que os riscos associados à 

gravidez em mulheres com cardiopatias afetam a mãe e o feto. Objetivo: Discutir acerca 

da importãncia do manejo adequado das cardiomiopatias durante o período gestacional. 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter 

exploratório, realizada por meio de buscas nas bases de dados como Biblioteca Nacional 

de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(Scielo), utilizando os descritores “heart diseases” e “pregnancy”, escolhidos de acordo 

com o DECS (Descritores em Ciências da Saúde), combinados com o operador booleano 

“AND”. Acerca dos critérios de elegibilidade, foram selecionados artigos disponíveis na 

íntegra,  escritos nos últimos 5 anos e que abordavam sobre o manejo adequado das 

cardiomiopatias durante o período gestacional. Após leitura seletiva,  foram selecionados 

10 artigos. Resultados ou Análise Crítica: As cardiomiopatias podem ser adquiridas ou 

herdadas e incluem diferentes tipos. A cardiomiopatia periparto (CMPP), a mais comum 

encontrada na gravidez, é frequentemente classificada como uma cardiomiopatia dilatada. 

Salienta-se que, na gravidez normal, o Débito Cardíaco (DC) aumenta em 30 a 50%, por 

meio do aumento do volume sistólico durante os primeiros dois trimestres; após, o DC 

aumenta por meio de um aumento da frequência cardíaca; isso acontece pela necessidade 

de uma perfusão placentária adequada. A resistência vascular sistêmica diminui no final  
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do segundo trimestre e aumenta no final da gravidez. Além disso, o coração sofre 

remodelação concêntrica e/ou hipertrofia excêntrica leve, e durante o período gestacional 

e pós-parto, as pacientes permanecem em um estado hipercoagulável. A CMPP 

manifesta-se comumente com sintomas de insuficiência cardíaca secundária à disfunção  

sistólica ventricular esquerda, com fração de ejeção <45% no final da gravidez ou nos 

meses após o parto sem outra causa de insuficiência cardíaca. Pacientes com essa 

condição devem receber aconselhamento multiprofissional adequado, garantindo que 

estejam cientes dos riscos durante a gestação. Idealmente, deve ser realizada uma 

avaliação de risco no período pré-concepção, incluindo histórico médico detalhado, com 

foco no padrão de herança da cardiomiopatia e eventos cardíacos anteriores, exame físico 

detalhado, eletrocardiograma e ecocardiografia transtorácica com determinação da 

função ventricular esquerda e direita. Além disso, o teste de esforço é uma fundamental 

na estimativa da capacidade funcional, bem como das arritmias induzidas pelo exercício. 

No que se diz respeito ao tratamento farmacológico, muitos medicamentos são 

contraindicados durante a gravidez. Portanto, é aconselhável mudar os medicamentos 

previamente utilizados, substituindo os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, por hidralazina e nitratos de ação prolongada. Podem ser usados beta-

bloqueadores como o metoprolol, mas há riscos de hipoglicemia, bradicardia e feto 

pequeno para a idade gestacional, sendo necessária a monitorização frequente do 

crescimento fetal. Acerca do parto, se a paciente não puder ser estabilizada 

hemodinamicante, é necessário um parto urgente por cesariana. É importante salientar, 

também, que o tratamento é recomendado por pelo menos 12 meses após a recuperação 

da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e das dimensões, sendo a amamentação 

desencorajada por conta de sua alta demanda metabólica. Conclusão: O surgimento das 

doenças cardíacas como uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna 

enfatiza a necessidade urgente de ação. Portanto, é imprescindível a promoção da 

abordagem multidisciplinar para o desenvolvimento de serviços e diretrizes de cuidado, 

por meio de novas pesquisas que identifiquem modelos ideiais de atendimento para essas 

mulheres, enfatizando a melhoria contínua da qualidade do atendimento.  

 

Palavras-chave: Cardiopatias; Gravidez; Doenças Cardíacas. 
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Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: fernandojose.vdc13@gmail.com 

Introdução: A pandemia do Covid-19, provocada pelo Sars-Cov-2, causou uma 
série de consequências à sociedade. Entre essas prováveis consequências, está 
o desenvolvimento de problemas relacionados à saúde mental como, por 
exemplo, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, entre outros. Nesse 
sentido, muitos países experimentaram uma 'onda' de transtornos mentais 
relacionados a COVID-19, associado não só ao distanciamento social, mas 
também a fatores relacionados a ele, como: renda; desemprego; perda de 
familiares; estresse e habitação. No Brasil o aumento de problemas mentais 
relacionados com o isolamento social provocado pela pandemia foi ainda maior, 
haja vista que, vivemos um aumento exponencial no número de contaminações 
resultado do combate feito de maneira desigual e errada, o que levou a vivência 
da Pandemia no Brasil uma experiência única. Objetivo: Avaliar o impacto que 
a pandemia da covid-19 causou na saúde mental da população em geral. 
Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e 
exploratório, utilizando as bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 
utilizando os descritores: isolamento social; saúde mental e coronavírus. 
Utilizando o operador booleano “AND”. Após a catalogação dos artigos foi 
realizado uma filtragem, tendo como critérios de inclusão artigos nos idiomas: 
Espanhol, inglês e Português, dos anos de 2020 e 2021 e de exclusão, textos 
com apenas o resumo disponível e artigos nos demais idiomas. Após essa 
filtragem foram eliminados 25 artigos restando um total de 15. Resultados ou 
Análise Crítica: Com base nos estudos realizados, nota-se que a Covid-19 foi 
um marco para a saúde mundial, exigindo das autoridades responsáveis como 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) tomar as medidas necessárias para  
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que a curva fosse diminuída, o que afetou a população como um todo, sendo 
uma das principais problemáticas o crescente número de indivíduos  
desenvolvendo transtornos mentais, tais como depressão, ansiedade e 
transtornos comportamentais, esses problemas decorrem tanto pelo 
distanciamento das pessoas, como também por outros fatores associados, como 
por exemplo: medo de perder a fonte de renda, por não conseguir trabalhar, ou 
ser demitido, haja vista que, a pandemia tornou as relações trabalhistas ainda 
mais difíceis. Conclusão:  O cenário atual demonstrou a necessidade de uma 
atenção maior para a saúde mental das pessoas que vivenciaram o período 
pandêmico provocado pela Covid-19. Na realização do presente trabalho 
surgiram aspectos relevantes para uma abordagem mais detalhada e podendo 
ser objeto de pesquisas futuras, como, por exemplo: quais políticas publicas 
poderiam ser implementadas com a finalidade de lidar com a saúde mental das 
pessoas atingidas. 
 
Palavras-chave:  Covid-19; Isolamento social; Saúde mental. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: mariaeduardacbezerra@gmail.com 

Introdução: A depressão está entre as doenças mais incidentes ao redor do mundo. O 

alto prejuízo que tal transtorno traz à qualidade de vida do indivíduo e ao sistema público 

de saúde faz com que sua prevenção e tratamento sejam uma prioridade global. Dessa 

forma, estudos chamam a atenção da comunidade científica para a influência da 

microbiota intestinal no comportamento emocional dos indivíduos que possuem essa 

condição. A microbiota intestinal possui microrganismos que desempenham funções 

importantes no sistema imunológico e no metabolismo. Assim, tal discussão nos leva a 

pensar que o uso de intervenções dietéticas e probióticas pode ser uma terapia adjuvante 

para tratar clinicamente esses distúrbios. Objetivo: Discutir acerca da influência da 

microbiota intestinal nos transtornos depressivos. Métodos: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter exploratório, realizada por meio de 

buscas nas bases de dados como Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo), utilizando os descritores 

“microbiota”, “depression” e “diet”, escolhidos de acordo com o DECS (Descritores em 

Ciências da Saúde), combinados com o operador booleano “AND”. Acerca dos critérios 

de elegibilidade, foram selecionados artigos disponíveis integralmente, escritos nos 

últimos 5 anos e que abordavam a correlação entre a microbiota intestinal e a depressão. 

Após seleção dos artigos e leitura dos respectivos resumos, foram selecionados 9 artigos. 

Resultados ou Análise Crítica: A microbiota intestinal (MI) é um conjunto de bactérias, 

vírus, protozoários, árqueas e fungos que habitam o trato gastrointestinal humano (TGI). 

Existe um complexo sistema de comunicação entre o TGI, os microrganismos que o 

habitam e os sistemas nervosos periférico e central, que é denominado eixo microbiota-

intestino-cérebro. Fisiologicamente, existem vários mecanismos plausíveis pelos quais o 

microbioma pode influenciar diretamente os sintomas depressivos. A MI define as 

condições de desenvolvimento para a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal  
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(HHA), juntamente com um impacto nos circuitos cerebrais de cognição social, 

recompensa e processamento emocional. As bactérias intestinais estão envolvidas no 

metabolismo e produção de neurotransmissores como a serotonina, ácido γ-aminobutírico 

(GABA), acetilcolina, dopamina e norepinefrina, que também são imunomoduladores, 

intervindo na renovação dos fatores de crescimento neuronal relacionados à cognição e à 

saúde do cérebro. Com isso, estudos encontraram diferenças significativas na composição 

da MI entre pacientes que sofrem de transtornos depressivos maiores comparados aos 

indivíduos sem o transtorno, exibindo uma proporção desequilibrada de bactérias, 

demonstrando maior abundância de Streptococcus, Klebsiella, Prevotella e Clostridium 

XI em pacientes depressivos. Além disso, pesquisas demostram que vários 

micronutrientes são baixos em pessoas com depressão ou com risco aumentado desse 

transtorno, incluindo zinco, magnésico, selênio, ferro e vitaminas E, D, B12, B6 e folato. 

Esses micronutrientes afetam o risco de depressão por meio de efeitos na produção e 

atividade de neurotransmissores como a serotonina, alterações no sistema HHA, 

sinalização glutamatérgica ou estresse inflamatório e oxidativo. Outros mecanismos 

envolvidos incluem vias oxidativas e nitrosativas, neuroinflamação, alterações 

neurotróficas, alterações estruturais em regiões específicas do cérebro, desequilíbrio entre 

a excitação neural e a sinalização inibitória. Isso é confirmado por meio de testes que 

indicam que infecções intestinais causam mudanças comportamentais, como inibição 

aumentada e excitação diminuída; já a suplementação de probióticos demonstrou uma 

redução de sintomas depressivos. Sobre a influência de componentes da dieta na 

microbiota intestinal e consequentemente na depressão, foi demonstrado que dietas ricas 

em ácidos graxos e ômega-3 têm um efeito positivo sobre o humor de pessoas com 

sintomas depressivos, por meio do aumento de secreção de serotonina, e sua menor 

ingestão pode afetar o risco de depressão e diminuição da sociabilidade por meio da 

indução da inflamação intestinal. Ademais, um padrão alimentar rico em frutas, vegetais 

e grãos integrais, ricos em prebióticos, aumenta a atividade de bactérias benéficas no 

intestino, melhorando os resultados em testes de viés emocional. Já dietas ricas em 

gordura afetam o comportamento emocional, causando alterações de memória, e 

alimentos processados podem alterar a composição da microbiota, aumentar o potencial 

pró-inflamatório e causando infiltrações da camada de mucosa intestinal. Conclusão: A 

influência da dieta e do uso de probióticos no remodelamento da microbiota intestinal e, 

consequentemente,  no curso dos transtornos psiquiátricos, pode proporcionar um novo 

paradigma para o tratamento das doenças mentais. Embora haja evidências de que a 

microbiota pode estar ligada a comportamentos emocionais, novas pesquisas devem ser 

realizadas para auxiliar na elucidação de mecanismos pelos quais ela afeta a depressão, 

bem como outros efeitos psiquiátricos e neurológicos. Com novos estudos, avançaremos 

na obtenção de uma abordagem adequada e orientada para o tratamento e prevenção dos 

transtornos de humor. 

 

Palavras-chave: Microbiota; Depressão; Transtornos Psiquiátricos. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: mariaeduardacbezerra@gmail.com 

Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais comum 

em mulheres adultas. É uma doença heterogênea, caracterizada por irregularidade 

menstrual, obesidade, acne, queda de cabelo, subfertilidade, hiperandrogenismo, 

hirsutismo e distúrbios metabólicos. Mulheres com SOP apresentam baixa autoestima e 

insatisfação com a autoimagem devido aos sintomas clínicos característicos da doença. A 

SOP é, também, fator de risco para diversas afecções, como diabetes mellitus, 

dislipidemia, síndrome metabólica, apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa 

não alcoólica, câncer endometrial e doenças cardiovasculares. Dessa forma, essas 

pacientes podem apresentar uma qualidade de vida mais baixa relacionada à saúde, e se 

tornam mais suscetíveis à distúrbios psicológicos, podendo sofrer de transtornos 

psiquiátricos ou preocupações psicossociais. Objetivo: Discutir acerca da correlação 

entre SOP e o maior risco de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Métodos: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter exploratório, 

realizada por meio de buscas nas bases de dados como Biblioteca Nacional de Medicina 

dos Estados Unidos (PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo), 

utilizando os descritores “Polycystic Ovary Syndrome”, “Mental Disorders”, “Psychiatric 

Diseases”, de acordo com o DECS (Descritores em Ciências da Saúde), usando o 

operador booleano “AND”. Acerca dos critérios de elegibilidade, foram selecionados 

artigos disponíveis integralmente, escritos nos últimos 5 anos e que abordavam a 

correlação entre a SOP e transtornos psiquiátricos. Após seleção dos artigos e leitura dos 

respectivos resumos, foram selecionados 12 artigos. Resultados ou Análise Crítica: 

Após análise dos estudos, observou-se que mulheres com SOP apresentam maior 

prevalência de ansiedade e depressão em relação às não portadoras. Os mecanismos 

potenciais para essa associação podem incluir aspectos sociais, psicológicos e 

neurobiológicos. Pacientes com SOP podem relatar sintomas clinicamente significativos  
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de ansiedade ou depressão, pelo menos em parte como resultado de mudanças corporais 

significativas impostas por sua doença (hirsutismo, menstruação irregular, obesidade, 

acne, queda de cabelo). A SOP é conhecida por estar relacionada a uma qualidade de vida 

autorrelatada significativamente mais baixa, e esse achado foi amplamente atribuído às 

comorbidades do transtorno. Fatores como o estresse podem desempenhar um papel na 

associação entre SOP, depressão e ansiedade. Isso pode acontecer por conta de alterações 

na imagem corporal, que contribuem para sofrimento psíquico em mulheres com SOP. A 

desregulação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal contribui para a etiologia 

neurofisiológica dos transtornos psíquicos, já que níveis mais elevados de cortisol podem 

ser encontrados em indivíduos com transtorno de ansiedade, depressão e transtorno do 

pânico. A manutenção da homeostase do eixo HHA é essencial, porém, em mulheres com 

SOP, isso não ocorre adequadamente. Nessas pacientes, há síntese e secreção anormal de 

andrógenos, metabolismo periférico aumentado de cortisol e inibição de alças de 

feedbacks, o que pode explicar os mecanismos por trás da associação entre SOP e 

desordens psíquicas. Contribui para essa associação, ainda, evidências que demonstram 

alterações no eixo Hipotálamo-Hipófise-Gonadal (HHG). Em pacientes portadoras de 

SOP, há diminuição e alteração na produção de um derivado da progesterona, o 

alopregnanolona, que funciona como um agonista do ácido γ-aminobutírico (GABA), ou 

seja, possui ação ansiolítica. Dessa forma, alterações nesse eixo contribuem para o quadro 

de ansiedade nessas pacientes. Outros aspectos importantes são as evidências de que 

pacientes com SOP têm uma atividade maior no córtex pré-frontal e no córtex cingulado 

anterior ventral, que estão relacionados com a regulação emocional e o humor. Além 

disso, mecanismos referentes ao aumento da testosterona livre, hiperandrogenismo e 

resistência à insulina também contribuem para o aparecimento de transtornos 

psiquiátricos. Assim, estudos mostram que o risco de transtornos mentais na SOP pode 

ser mais amplo do que se reconhecia anteriormente, com maiores chances de transtorno 

bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade, tiques e transtornos alimentares. Isso 

está de acordo com outros estudos, que mostraram associação de compulsão alimentar 

com disfunção menstrual e maior índice de transtornos alimentares em mulheres com 

SOP, principalmente na presença de ansiedade concomitante. Embora observemos 

avanços louváveis no tratamento de tantos aspectos dessa condição, é notável que tão 

poucas pesquisas abordem a qualidade de vida e as questões psicossociais que 

frequentemente acompanham o diagnóstico de SOP. Conclusão: Conclui-se que 

transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, síndrome do 

pânico, entre outros, são mais frequentemente relatados em mulheres com SOP do que na 

população em geral. Dessa forma, o aconselhamento das portadoras precisa ser expandido 

para além das discussões sobre o manejo da irregularidade menstrual, hirsutismo e 

fertilidade. Além disso, enfatiza-se a necessidade de realizar novos estudos acerca da  
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temática, a fim de fornecer uma melhor compreensão dos fatores de risco e de novas 

abordagens terapêuticas.  

Palavras-chave: Transtonos Mentais; Doenças Psiquiátricas; Síndrome dos Ovários 

Policísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória Stéfanny Cunha Araujo¹; Ana Maria Santos Cardoso ¹; Brenda Dias Araujo ¹; 

Roberta Viana Silva¹; Vivian Saeger Pires ¹; Christiane Melo Silva Bontempo ² 

¹ Discente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 

do Piauí (FAHESP)/ Instituto de Ensino Superior no Vale do Parnaíba (IESVAP), 

Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 

do Piauí (FAHESP)/ Instituto de Ensino Superior no Vale do Parnaíba (IESVAP), 

Parnaíba, Brasil. 

 

Área temática: ATENÇÃO Á SAÚDE 

E-mail: vitoriastefannycunha@gmail.com 

Introdução: Os primeiros anos de vida de uma criança devem ser caracterizados pela sua 

rápida velocidade de desenvolvimento e crescimento, desse modo, a alimentação tem 

papel primordial para que tais fenômenos ocorram de forma satisfatória. Por esse viés, 

sabe-se que o aleitamento materno (AM) é considerado um recurso fundamental para a 

promoção da saúde nutricional, no qual irá trazer repercussões por toda a vida da criança. 

Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) 

recomendam que o aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses de 

vida, sem que seja inserido qualquer outro alimento, sendo ele líquido ou sólido. 

Entretanto, sabe-se que muitas famílias acabam realizando essa introdução alimentar de 

maneira antecipada. Objetivo: Realizar uma análise acerca dos impactos da introdução 

alimentar precoce em crianças antes dos seis primeiros meses de vida. Métodos: Trata-

se de um estudo exploratório utilizando dados secundários, onde foram utilizadas as bases 

de dados Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PUBMED), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

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

(MEDLINE). Utilizaram-se, na busca de artigos, os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) “nutrição do lactente”; "pediatria” e “alimentação complementar” e “aleitamento 

materno”, combinados com o operador booleano “and”. Foram incluídos no trabalho 

todos os artigos publicados no período de 2018 até a atualidade que abordam de forma 

concisa o tema em questão e excluídos aqueles que não tinham relação com o tema 

proposto pelo trabalho.  Resultados ou Análise Crítica: Durante a análise dos estudos, 

observou-se que, é comum a introdução alimentar precoce de inúmeros tipos de 

alimentos, variando desde água e chá, sendo esses os alimentos ofertados em maior 

proporção, até a oferta de frutas, leite não materno, açúcar, mel, espessantes,  

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: QUAIS SEUS 

IMPACTOS QUANDO REALIZADA PRECOCEMENTE?  
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achocolatados, iogurtes, bem como, alimentos ultraproceessados. Tal situação ocorre, 

principalmente, por motivos relacionados à fatores econômicos e culturais, associados à 

baixa idade materna. Por esse viés, vários estudos demonstraram que o momento e a 

quantidade de alimentos introduzidos durante a infância têm sido considerados como  

aspectos relevantes à saúde da criança, uma vez que podem resultar em consequências 

para a vida toda, como aumento do risco para o desenvolvimento de obesidade precoce e 

comorbidades a elas associadas. Sabe-se ainda que, a introdução da alimentação 

complementar anterior aos seis meses tem sido relacionada com a diminuição e 

frequência do AM, aumento de risco e frequência de infeções gastrointestinais, 

desnutrição, chance aumentada de mortalidade, redução significativa de absorção de 

ferro, aumento de risco de diabetes tipo I, bem como doenças atópicas. Conclusão: 

Portanto, é possível concluir que a realização da introdução alimentar precoce em crianças 

de zero a seis meses pode gerar impactos negativos à saúde da criança, podendo ser elas 

de curto e longo prazo. Desse modo, faz-se necessário o incentivo à prática do aleitamento 

materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. 

 

Palavras-chave: Nutrição do lactente; Pediatria; Alimentação complementar; 

Aleitamento materno; 
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Área temática: Atenção à saúde 

E-mail: davi19aguiar@gmail.com  

Introdução: A disseminação global do novo coronavírus é caracterizada pela 
imposição de inúmeros desafios aos sistemas de saúde de todo o mundo, isso 
porque o espectro clínico dos pacientes infetados pode variar de sintomas leves 
a complicações graves. Com isso, as principais complicações estão relacionadas 
com os sistemas cardiorrespiratório e sistema renal. Este último tem levantado 
grandes preocupações, pois o acometimento renal pode ser fatal, assim como 
pode trazer um prognóstico muito ruim para o paciente. Objetivo: Esse trabalho 
objetiva esclarecer como a avaliação anatomopatológica bem detalhada da 
biopsia renal pode definir o espectro dos distúrbios renais associados ao COVID-
19. Métodos Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, que é feita por 
meio da seleção de pesquisas relevantes voltadas para a temática que são 
analisadas e sintetizadas. A questão norteadora como proposta para o 
aprofundamento da temática foi: “Quais as alterações anatomopatológicas do 
parênquima renal em um paciente com COVID-19?”, em que houve uma busca 
de artigos realizada de maneira independente por um pesquisador, por meio dos 
descritores disponíveis nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS).  
Resultados ou Análise Crítica: O processo patológico do COVID-19 se torna 
muito importante para entender o desenvolvimento da doença, sobretudo os 
seus achados patológicos em determinadas complicações, a exemplo das que 
afetam o sistema renal. A insuficiência renal aguda ocorre em 0,5 a 7% dos 
casos e em 2,9 a 23% dos pacientes hospitalizados, tendo um mecanismo de 
dano renal, principalmente, ocasionado por um estado hiperinflamatório 
desencadeado pelo vírus. Além disso, a desregulação imunológica promove a 
liberação de uma quantidade alta de citocinas, desencadeando uma disfunção 
endotelial sistêmica e um estado de hipercoagulabilidade que resultam na  

ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS NO SISTEMA 

RENAL EM PACIENTES COM COVID-19 
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depleção do volume intravascular, hipotensão e hipoperfusão renal. Essa tríade 
é a principal causa dos danos reais agudos em pacientes com COVID-19. 
Conclusão: Portanto, as lesões renais agudas estão relacionadas com o pior 
prognostico e com a maior mortalidade de pacientes infetados pelo SARS-CoV-
2, e, por isso, a detecção precoce do comprometimento da função renal é 
imprescindível para melhorar a qualidade de vida e a sintomatologia desses 
pacientes, tendo a avaliação precoce por biópsia um papel fundamental para 
definir um tratamento precoce de acordo com o espectro da lesão renal 
encontrada. 
 
Palavras-chave: Coronavírus; Lesão renal aguda; Patologia. 
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⁴ Enfermeiras. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 
5Biomédica. Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

 
 
 

Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE- Atenção à Saúde 

E-mail: liviafilomenacbm@hotmail.com  

Introdução:  Os cigarros eletrônicos são dispositivos de tabaco alternativo que 

geram aerossóis a partir de uma solução contendo nicotina, flavorizantes, 

propilenoglicol e glicerina vegetal. Inicialmente, proposto no mercado como 

cofator na cessação do tabagismo, hoje visualizado como delírio de antigos, 

atuais fumantes e de jovens que nunca utilizaram tabaco. Embora relatado 

envolvimento de lesão pulmonar induzida por vapor em fumantes ativos de 

cigarros eletrônicos, pouco havia sido relacionado manifestações somáticas em 

fumantes passivos do dispositivo. Pneumonite por hipersensibilidade por 

tabagismo eletrônico passivo são observados nesses pacientes. Objetivo: 

Verificar na literatura quais são as alterações clínicas causadas pelo fumo 

passivo de cigarro eletrônico. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, realizada através da base de dados Pubmed, onde foram encontrados 

396 artigos, sendo selecionados 10, através dos descritores “Secondhand 

Smoke”, “Eletronic Cigarette”. Quanto aos critérios de inclusão, introduziram-se 

artigos escritos na língua inglesa publicados entre 2016 e 2021.Resultados ou 

Análise Crítica: A fumaça passiva de cigarros combustíveis difere do aerossol 

de cigarro eletrônico na gênese e nos constituintes. Os cigarros combustíveis 

geram fumaça que é principalmente de material sólido e semissólido, enquanto  

ALTERAÇÕES CLÍNICAS CAUSADAS PELO FUMO 

PASSIVO DE CIGARRO ELETRÔNICO: REVISÃO DE 

LITERATURA 
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o cigarro eletrônico gera um aerossol semilíquido. Um recente estudo cruzado 

não cego de exposição a aerossol de segunda mão encontrou aumento na 

frequência de sintomas de irritação respiratória, falta de ar, dores de cabeça, 

distúrbios de ouvido, nariz, garganta, alterações no sono. Além da exposição a 

1,8% de nicotina e aerossol de CE prejudicar o desenvolvimento alveolar e 

impactar negativamente o ganho de peso. Embora o estudo sugira 

consequências negativas para a saúde do aerossol de CE de segunda mão, são 

necessários estudos de longo prazo e estudos comparativos com a fumaça de 

cigarro de segunda mão. Ainda existe uma lacuna de conhecimento na avaliação 

da dose e do risco recebido por fumantes passivos em microambientes internos 

privados (por exemplo, residências). Conclusão: Nos últimos anos, 

adolescentes estão iniciando precocemente o uso de CE, causando 

preocupação em decorrência da associação entre o CE com o consumo 

subsequente de cigarros. São necessários programas, políticas e 

regulamentações de prevenção ao tabaco que dificultem a obtenção de CE pelos 

jovens, além de informar os riscos que o mesmo causa em fumantes passivos. 

Em vista disso, uma estratégia de prevenção e tratamento é recomendada, 

baseada principalmente, em abordagem não farmacológica (evitar 

completamente o fumo passivo de cigarros eletrônicos, ou seja, o principal 

gatilho) e também no tratamento farmacológico (esteróides).  

Palavras-chave:  Características clínicas; Cigarro eletrônico; Fumo passivo. 
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE-ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: lucas.l.paz.ll@gmail.com 

Introdução: A infecção por COVID-19, é causada pelo SARS-CoV-2  um vírus de ácido 

ribonucleico (RNA) e a sua transmissão ocorre através do trato respiratório. O vírus 

utiliza a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) como receptor para sua entrada nas 

células. A ECA é uma aminopepitidase expressa principalmente no coração e nos 

pulmões, o que explica o fato do vírus infectar essencialmente as células pulmonares, mas 

pode ter acometimento no trato gastrointestinal (TGI), pois o TGI possui receptores 

ECA2 na borda em escova da mucosa intestinal. Diversos estudos apontam um número 

crescente de pacientes com distúrbios gastrointestinais, o que evidencia a necessidade da 

discussão acerca do tema.Objetivo: Realizar levantamento bibliográfico, dos principais 

alterações gastrointestinais desencadeados pela infecção do coronavírus. Métodos: de 

dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e National Institute of Health (PubMed), 

por meio do cruzamento dos descritores: “Microbioma Gastrointestinal” , “Infecções por 

Coronavirus” , “Disbiose”,  utilizando o operador booleano “AND”. Foram encontrados 

138 artigos, sendo selecionados 27 artigos publicados nos ultimos 5 anos e excluídos 

aqueles não voltados para a temática central.   Resultados ou Análise Crítica: Os estudos 

analisados comprovam que a ligação do coronavírus ocorre através da clivagem da ECA 

II por proteases, interfere diretamente no funcionamento do trato digestivo. A literatura 

sugere que a fisiopatologia ligada a essa repercussão clínica está relacionada ao 

acometimento do complexo B0AT1 / ECA II, responsável pela manutenção do 

microbioma gastrointestinal. Outros estudos apontam que pacientes, acometidos por 

distúrbios gastrointestinais desencadados pelo coronavírus, tendem a desenvolver pior 

prognóstico em relação aos demais pacientes. Isso se deve em grande parte pelo efeito 

imunomodulador regulado pelo trato gastrointestinal, afetado diretamente pelo quadro de 

disbiose.  A formação de  N-oxido de trimetilamina, um subproduto do processo de 

digestão desencadeada pela disbiose, têm papel fundamental no quadro de coagulação  

ALTERAÇÕES GASTRINTESTINAIS RELACIONADOS À 

INFECÇÃO POR SARS-COV-2: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA. 
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intravascular disseminada, tendo em vista o caráter pró-aterogênico atribuido a esse 

metabólito. Por fim, alguns cientistas tem considerado o uso de próbioticos no tratamendo 

do covid, considerando a importancia do sistema digestório na manutenção da 

imunidade.Conclusão: O coronavírus promove inúmeras repercussões sistêmicas,dentre 

as quais a disbiose intestinal. De maneira sucinta,as alterações no microbioma 

gastrointestinal estão relacionadas ao acometimento do complexo B0AT1 / ECA2 ,tendo 

como uma das principais consequencias o aumento nas concentrações de N-oxido de 

trimetilamina, contribuindo assim para o quadro pró-coagulatorio. Ademais, o número de 

produções sobre o tema ainda é incipiente,evidenciando a necessidade de produçoes 

cientificas voltadas a essa problemática. 

Palavras-chave: Microbioma Gastrointestinal; Infecções por Coronavirus; Disbiose. 
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Área temática: Atenção à saúde  

E-mail: ribeiroteixeiralouise@gmail.com   

Introdução: A etiologia da Síndrome do Intestino Irritável (SII) não é completamente 

compreendida e, por isso, não existe um tratamento eficaz para a doença. Entretanto, 

acredita-se que a disbiose esteja envolvida na fisiopatologia da SII, sendo esta 

desencadeada por antibióticos ou por uma infecção entérica. Nesse sentido, além do uso 

de suplementos e probióticos, o transplante de microbiota fecal (TMF) se tornou palco de 

estudos como forma de tratamento para essa patologia, de maneira que, caso seja 

comprovado eficácia, reforça a relação entre a alteração da microbiota e o surgimento da 

SII. Objetivo: Relacionar a alteração na microbiota e o surgimento da Síndrome do 

Intestino Irritável. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura, calcada na busca de 

estudos nas bases de dados PubMed e Scielo, mediante o uso de descritores disponíveis 

nos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) os quais 

foram combinados durante a busca pelos operadores booleanos AND e OR: (CHANGES) 

AND (MICROBIOTA) AND (IRRITABLE BOWEL SYNDROME), entre os anos de 2017 

e 2021. Com base nessa pesquisa, foram encontrados 40 resultados, e após leitura e 

avaliação destes, a partir dos critérios de inclusão (abordagem da temática) e de exclusão 

(artigos duplicados), apenas 10 artigos foram utilizados. Resultados ou Análise Crítica: 

Há evidências de que a biodiversidade da flora intestinal nos pacientes com SII demonstra 

uma menor biodiversidade. Uma série de estudos retificam os níveis reduzidos de 

Bifidobacterium, além de números mais baixos de lactobacilos, sem consistências, devido 

a pesquisas que relatam o aumento ou nenhuma mudança significativa do último micro-

organismo. Entretanto, a suplementação com probióticos contendo bifidobactérias e 

Lactobacillus sp se mostraram eficientes em melhorar os sintomas da SII, o que corrobora 

a hipótese da redução destes micróbios e o benefício da sua reposição apesar das amostras  

 

ALTERAÇÕES NA MICROBIOTA E O SURGIMENTO DA 

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL 
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e dos resultados heterogêneos. Ademais, a maior parte dos testes apresentaram um 

aumento dos números de Bacterioides, se tornando um dos objetivos terapêuticos da SII. 

Ainda sobre as anormalidades dessa patologia, uma análise de amostras de fezes de 

enfermos com diferentes tipos de SII revelou alterações da microbiota de pacientes com 

predominância de diarreia (SII-D), apresentam baixos níveis de Lactobacillus spp, ao 

passo que pacientes com predominância de constipação (SII-C), revelam aumento de 

Veillonella spp, essa variedade de padrões dificulta o tratamento. Nesse sentido, o TMF 

está sendo analisado como futuro tratamento para a SII, frente aos resultados terapêuticos 

limitados de intervenções com base em suplementação e em probióticos. Em vista disso, 

outro estudo avaliou a eficácia do TMF em pacientes com SII, mediante a randomização, 

no qual o resultado foi quantificado com base na sintomatologia do paciente após 3 meses. 

Mais especificamente, houve uma melhora clínica nos sintomas abdominais de 5,5%, 

35,2% e 47,3%  para o grupo placebo, 30 g FMT e 60 g FMT, respectivamente, na fadiga 

em 21,8%, 53,7% e 52,7%, e na qualidade de vida em 7,3%, 61,1% e 58,2%. Nesse 

cenário, fica claro que o FTM é um tratamento em potencial, com melhoras clínicas, que 

aumentam com a dose em ambos os tipos de SII, seja SII-D ou SII-C; logo, é notório que 

a melhora dos sintomas está relacionado ao retorno da microbiota aos números naturais. 

Conclusão: Portanto, pode-se mencionar que a disbiose está associada a etiopatogenia da 

SII, principalmente em razão dos resultados obtidos das amostras fecais que demonstram 

alterações quando comparados entre indivíduos com e sem a doença. Além da melhora 

do quadro clínico do paciente com SII após tratamento com suplementação, probióticos 

e/ou TMF, que aproximam a microbiota desrregulada do paciente com SII da 

normalidade.  

 

Palavras-chave: Alteração; microbiota; síndrome do intestino irritável. 
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EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO À SAUDE 

 

INTRODUÇÃO: A enxaqueca, ou migrânea, é caracterizada como uma dor de 
cabeça intensa, pulsante e de origem vasomotora. É um dos tipos de cefaleia 
primária, tendo causas multifatoriais, que pode se tornar uma condição crônica, 
e que vai influenciar significativamente na qualidade de vida de 
aproximadamente 15% da população mundial. Esta condição é um distúrbio 
neurológico episódico comum com fisiopatologia complexa que se manifesta 
como ataques recorrentes de dor de cabeça tipicamente latejante e unilateral, 
muitas vezes severa com certas características associadas, como náusea, 
fonofobia e fotofobia. Dado que a enxaqueca crônica é uma doença debilitante 
e as taxas de resposta ao tratamento são bastante baixas, a identificação e o 
tratamento ou a eliminação dos fatores de risco é de grande importância. Os 
antidepressivos são uma opção importante para o tratamento preventivo da 
enxaqueca, em especial os tricíclicos. Qualificados como medicamentos off label 
para a enxaqueca, sua eficácia ainda vem sendo bastante discutida em 
pesquisas, mas apresentam muitos resultados promissores. OBJETIVO: O 
presente estudo teve como objetivo analisar artigos de pesquisas e revisões de 
bibliografias voltados aos efeitos de antidepressivos tricíclicos sobre a 
enxaqueca. Os objetivos desta produção científica também passam por 
fundamentos dos antidepressivos tricíclicos, epidemiologia da enxaqueca, 
fisiopatologia deste distúrbio, bem como os atuais métodos de diagnósticos e de 
tratamentos. METODOLOGIA: A pesquisa de artigos para a presente revisão 
bibliográfica será efetuada entre os meses março de junho de 2021. Serão 
selecionados os artigos mais recentes, dos últimos 10 anos, que trazem 
perspectivas mais renomadas sobre as relações importante existente entre  

mailto:joaotrevia@hotmail.com
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antidepressivos e enxaqueca. A bibliografia que será utilizada na presente 
produção científica baseia-se em artigos de pesquisas e de revisão sistemática 
de literatura, que serão procurados com recurso nas bases de dados eletrônicos, 
nomeadamente Lilacs, PubMed, Scielo, Medline, PsycINFO. Será também 
consultada literatura de âmbito acadêmico e Googlescholar. Essas estratégias 
se basearão no conhecimento fundamental sobre fisiopatologia da enxaqueca, 
também seus fatores de risco, e os efeitos dos antidepressivos tricíclicos no 
organismo sem e com essa patologia, em busca de encontrar a interligação 
positiva entre ambos. Serão excluídos materiais sobre cefaleias não tensionais 
ou não enxaquecosas, pois não se enquadram no embasamento inicial dos 
nossos objetivos. Também, tratamentos que não envolvam os antidepressivos 
tricíclicos, pois se relacionariam com outra fisiologia farmacológica na interação 
com a enxaqueca. RESULTADOS ESPERADOS: Expor os fatos sobre a 
enxaqueca ser uma condição de difícil tratamento, salientando a importância da 
sua prevenção como uma das melhores medidas no combate dessa condição 
patológica. E, para isto, demonstrar que os antidepressivos tricíclicos são de 
fundamental importância no enfrentamento dessa doença debilitante, o que 
poderá fazer com que ocorra uma grande melhora nas condições de vida dos 
acometidos e uma diminuição do surgimento de novos casos. 
 

Palavras-chave/Descritores: Transtornos de Enxaqueca; Antidepressivos 
Tricíclicos; Depressão. 
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INTRODUÇÃO: S.O.A.P. é um acrônimo utilizado em prontuário que deve ser 

direcionado por problemas e evidências, servindo de embasamento para o registro da 

evolução dos problemas das pessoas atendidas na prática médica diária. Cada letra refere-

se a um tipo de informação. O S é de subjetivo, neste campo registram-se informações 

baseadas na experiência da pessoa que está sendo atendida. Além das queixas podem ser 

anotadas registros de sentimentos, motivo do atendimento, anamnese. O de Objetivo, 

neste campo informações aferidas do ponto de vista médico bem como dados do exame 

físico e/ou resultados dos exames complementares. A de avaliação é onde ficam o (s) 

problema (s) evidenciado (s) na consulta relacionando-o (s) com sua resolução ou não. O 

P de Plano trata-se da proposta terapêutica elaborada pelo médico, incluindo prescrições, 

solicitações de exames complementares, orientações realizadas, encaminhamentos e 

pendências para o próximo atendimento. OBJETIVO: O presente estudo teve como 

objetivo relatar a aplicação do método SOAP em um atendimento durante o estágio 

supervisionado da disciplina de Integração Ensino Serviço e Comunidade – IESC IV em 

uma UBS da cidade de Parnaiba –PI. MÉTODOS: Este estudo caracteriza-se como 

descritivo do tipo relato de experiência, vivenciados por acadêmicos de medicina da 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí - Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, durante a disciplina de Integração Ensino 

Serviço e Comunidade - IESC IV no período de agosto a novembro de 2021.  

 

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO SOAP: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 
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RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: Durante o estágio supervisionado de IESC 

IV, propôs-se o atendimento a um usuário de uma UBS da cidade de Parnaíba, onde a 

mesma utiliza o S.O.A.P como método em seus prontuários. Com a aplicação do método 

percebemos a centralização do cuidado na pessoa permitindo um atendimento de forma 

integral e holística bem como a possibilidade da elaboração de planos terapêuticos 

multidisciplinares e interdisciplinares possibilitando o cuidado longitudinal. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o atendimento realizado com aplicação do método 

S.O.A.P possibilitou aos acadêmicos de medicina vislumbrarem o quão é importante a 

utilização do método como ferramenta de elaboração de planos de cuidados centrados na 

pessoa, de forma equânime, integral e longitudinal, com ações terapêuticas 

multidisciplinares e interdisciplinares.  
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: mariaeduardacbezerra@gmail.com 

Introdução: Os médicos ginecologistas são conhecidos como os profissionais da saúde 

da mulher, responsáveis por cuidar de indivíduos do sexo feminino em todas as fases da 

vida. Porém, esses profissionais são importantes prestadores de cuidados para pacientes 

de todas as identidades de gênero. Portanto, é imprescindível que sejam fornecidos 

cuidados de saúde preventivos e serviços de rastreio aos pacientes transsexuais. Objetivo: 

Discutir acerca das particularidades no atendimento ginecológico de pessoas transgênero. 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter 

exploratório, realizada por meio de buscas nas bases de dados como Biblioteca Nacional 

de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(Scielo), utilizando os descritores “transgender persons” e “gynecology”, escolhidos de 

acordo com o DECS (Descritores em Ciências da Saúde), combinados com o operador 

booleano “AND”. Acerca dos critérios de elegibilidade, foram selecionados artigos 

disponíveis integralmente, escritos nos últimos 5 anos e que abordavam sobre os aspectos 

da consulta ginecológica de pessoas transgênero. Após a seleção dos artigos e leitura dos 

respectivos resumos, foram selecionados 8 artigos. Resultados ou Análise Crítica: 

Homens trans são pessoas que nasceram com o sexo biológico feminino ou que foram 

designadas mulher ao nascer, mas que se identificam e se expressam com o sexo 

masculino, independente do seu corpo ou de terapias de modificação corporal. Esses 

indivíduos identificam-se como homens (identidade de gênero), o que não pode ser 

confundido com orientação sexual, que, por sua vez, é a maneira como uma pessoa 

vivencia suas relações afetivo-sexuais. Muitos dos problemas de saúde e de acesso a 

cuidados apresentados por pessoas trans são decorrentes do preconceito e da 

discriminação de que são vítimas. É comum esses indivíduos evitarem os serviços de 

saúde por medo de sofrer violência e por experiências prévias desagradáveis. Dessa 

forma, o cuidado na consulta ginecológica deve começar antes mesmo do encontro inicial. 

Ao agendamento, deve-se perguntar à pessoa usuária de saúde se deseja declarar sua 

identidade de gênero ou  ser chamada por um nome social. Durante o contato inicial com 

ASPECTOS IMPORTANTES NA CONSULTA 

GINECOLÓGICA DO HOMEM TRANS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 



 

44 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

o paciente, devem ser investigadas as questões gerais e também as relacionadas à 

transexualidade, caso a pessoa tenha interesse nessa abordagem. É importante abordar, 

na consulta ginecológica, temas como sexualidade, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), reprodução e anticoncepção, além de perguntar sobre a prática 

sexual do indivíduo. Além disso, é relevante incentivar o autoconhecimento corporal e a 

observação das genitálias em busca de lesões e sintomas suspeitos de IST, com a intenção 

de evitar prática sexual desprotegida e procurar atendimento em serviço de saúde caso 

sejam encontrados. Ao exame físico ginecológico, caso a pessoa tenha atrofia vaginal ou 

grande desconforto ao exame, pode ser utilizado espéculo vaginal de tamanho extra 

pequeno, ser aplicada lidocaína tópica antes do exame ou mesmo utilizar estrógeno 

vaginal uma a duas semanas antes de um procedimento agendado. Outra opção viável é 

oferecer que a pessoa introduza o espéculo em si mesma em posição que se sinta 

confortável e com liberdade de movimentos. Essa prática auxilia no conforto do paciente, 

incentivando a autonomia. Nos casos em que o exame especular seja recusado e o exame 

ginecológico seja indicado, pode-se realizar a inspeção vulvar e o toque bimanual; essa 

estratégia pode servir como um auxílio na adaptação e estabelecimento de vínculo entre 

o profissional médico e o paciente. Acerca dos rastreios preconizados, a colpocitologia 

oncótica deve ser oferecia a todos os indivíduos entre 25 e 65 anos que possuam colo de 

útero e que já tiveram penetração vaginal ao longo da vida, e a periodicidade deve seguir 

as recomendações do Ministério da Saúde, assim como o rastreio do câncer de mama, que 

também deve ser ofertado a esses indivíduos. Esses rastreios, infelizmente, ainda são 

realizados de maneira inadequada na população trans. Dessa forma, o profissional 

ginecologista deve preconizar o conforto do paciente, criar ambiente e sala de espera 

acolhedores, explicar todos os procedimentos antes de realizá-los, elucidar dúvidas, 

garantir o direito de ter um acompanhante na consulta, e compreender quais os termos 

são melhores aceitos pela pessoa para tratar de partes de seu corpo. Conclusão: Portanto, 

cabe ao profissional ginecologista entender as particularidades do atendimento 

ginecológico da pessoa trans e acolher adequadamente esses indivíduos, a fim de oferecer 

ações diversas para o cuidado individual e integral. Além disso, é imprescindível a 

realização de novos estudos e pesquisas sobre o assunto, de modo a popularizar a temática 

em todos os âmbitos de saúde e da ciência.  
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Introdução: O coronavírus 2019 (COVID-19) ainda é uma doença enigmática, no 

entanto constantemente tem sido alvo de investigação científica, quanto ao seu “modus 

operandi”, essencialmente naqueles pacientes que apresentam as formas mais graves. O 

vírus é capaz de iniciar um estado hiperinflamatório sistêmico nos indivíduos 

contaminados, induzindo uma quase instantânea deterioração do quadro clínico, este 

marcado por períodos de instabilidade, tendo como consequência a imediata necessidade 

de hospitalização e cuidados intensivos, principalmente o suporte ventilatório. Nesse 

sentido, alguns marcadores de inflamação têm sido associados a esses processos 

fisiopatológicos que estão relacionados a um maior agravamento da COVID-19, dentre 

os quais destacam-se: a procalcitonina (PCT), interleucina-6 (IL-6), proteína C reativa 

(PCR) e lactato desidrogenase (LDH). Outros biomarcadores ainda estão em processo de 

validação, como ocorre com a interleucina-10 (IL-10), creatina quinase (CK), aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT). Objetivo: Investigar na 

literatura como a elevação de biomarcadores inflamatórios como a IL-6, procalcitonina, 

PCR e o lactato desidrogenase podem predizer precocemente a progressão do quadro 

clínico nos pacientes com COVID-19. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura de 

cunho exploratório e abordagem qualitativa, elaborada através de buscas nas bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo) e Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos (PubMed), utilizando o cruzamento entre os descritores: “covid-19”, 

“biomarkers” e “disease progression”. Foram encontrados 106 artigos, sendo 

selecionados 15 sob critérios pré-estabelecidos: publicações realizadas nos últimos 5 

anos, em inglês, português e espanhol, devendo estar, necessariamente, em concordância 

com a temática central deste trabalho. Resultados: Certamente, a resposta inflamatória 

desempenha um papel crítico na progressão e gravidade do COVID-19, principalmente 

quando relacionada à tempestade de citocinas pró-inflamatórias.  A IL-6 é uma citocina 

de via independente que possui intensa ação pró-inflamatória nas funções biológicas, 

sendo uma das principais vias de sinalização da tempestade de citocinas. Um estudo com  

ASSOCIAÇÃO DA ELEVAÇÃO PRECOCE DE 

BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS COM O PIOR 

DESFECHO CLÍNICO NOS ENFERMOS COM COVID-19 
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pacientes hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-

CoV-2) mostrou que níveis de IL-6 > 36 pg/mL aumentavam a sensibilidade para a 

detecção do risco de insuficiência respiratória, e se esse valor maior que 80 pg / mL estava 

presentes em todos os pacientes com óbito e em apenas 8,3% dos pacientes que 

conseguiram sobreviver. Enquanto isso, a PCR, que é um marcador de fase aguda sensível 

a infecção, inflamação e dano tecidual, quando encontrada em níveis maiores que 41,8 

mg / L, o risco de evolução da doença para formas graves é maior. Por outro lado, a 

procalcitonina elevada, um precursor da calcitonina, é um achado de infecções 

bacterianas, estando relativamente reduzida em infecções virais. Logo, quando presente 

em pacientes com COVID-19, provavelmente há infecção bacteriana concomitante, 

correlacionando-se a um pior prognóstico da doença. Por último, o LDH é expresso em 

vários tecidos e seu aumento no sangue periférico na SARS-CoV-2 pode indicar dano 

tecidual agudo ou crônico, principalmente no coração, fígado, células sanguíneas, 

pulmões, rins e músculos, predizendo, dessa maneira, uma maior necessidade de 

ventilação mecânica invasiva. Esse marcador apresentou aumento durante lesão aguda e 

grave do tecido pulmonar, e em outras infecções intersticiais nos pulmões. Conclusão: 

Portanto, monitorar os níveis desses marcadores inflamatórios mostra-se uma alterativa 

eficaz para predizer a progressão e gravidade do COVID-19, tendo em vista que seu 

aumento é intrínseco a piores desfechos clínicos, incluindo hospitalizações e necessidade 

de cuidados intensivos, como a ventilação mecânica. Logo, utilizar a procalcitonina, IL-

6, PCR e o lactato desidrogenase para prever piores desfechos clínicos pode ajudar a 

melhorar o prognóstico dos enfermos com SARS-CoV-2, reduzindo a necessidade desses 

cuidados. 
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Área temática: ATENÇÃO Á SAÚDE 

E-mail: vitoriastefannycunha@gmail.com  

Introdução: Com o avanço da tecnologia percebemos que crianças e adolescentes 

passaram a ser parte da geração digital e, com isso, utilizam dispositivos eletrônicos como 

vídeo games, aplicativos e a internet cada vez mais precocemente e em qualquer lugar. 

Diante disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), têm advertido acerca do uso 

excessivo destes aparelhos, uma vez que podem comprometer o desenvolvimento físico 

e psicossocial da criança. Ademais, de acordo com novos estudos de casos clínicos, 

descobriu-se que muitas crianças e jovens o qual passam muito tempo expostos a telas 

possuem sintomas rotulados como "autismo". Objetivo: Este trabalho teve como objetivo 

realizar uma análise entre o excesso do uso de dispositivos eletrônicos e o 

comprometimento do desenvolvimento físico e psicossocial das crianças e jovens. 

Métodos: Trata-se de um estudo exploratório utilizando dados secundários, onde foram 

utilizadas as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizaram-se, na busca de artigos, 

os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “pediatria”; "transtorno autístico” e 

“internet”, combinados com o operador booleano “and”. Foram incluídos no trabalho 

todos os artigos publicados no período de 2016 até a atualidade que abordam exatamente 

sobre o tema em questão e excluídos aqueles que não tinham relação com o tema proposto 

pelo trabalho.  Resultados ou Análise Crítica: Foi observada a influência 

comportamental da tecnologia por meio do mundo digital, modificando hábitos desde a 

infância, que podem causar prejuízos e danos à saúde, uma vez que o “autismo eletrônico” 

priva as crianças do relacionamento propriamente humano, da troca de olhar e da palavra, 

sendo essas interações humanas necessárias para o desenvolvimento da habilidade de 

"AUTISMO VIRTUAL”: OS IMPACTOS DO USO 

EXCESSIVO DE TELAS POR CRIANÇAS E JOVENS. 
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comunicação e linguagem. Um estudo longitudinal realizado nos Estados Unidos vem 

demonstrando que a prevalência à incidência de sintomas do espectro autista tem 

aumentado ao longo dos últimos anos de forma expressiva. Desse modo, nota-se que a 

explosão nos diagnósticos do transtorno do espectro autista se correlaciona com o uso 

aumentado da televisão desde 1975 e com a revolução digital. Por esse viés, sabe-se ainda 

que, crianças são expostas a telas por um período maior do que o recomendado pela 

Academia Americana de Pediatria. De acordo com a recomendação da SBP, deve-se 

desligar os aparelhos eletrônicos uma ou duas horas antes de dormir, bem como não se 

recomenda o seu uso por crianças menores de três anos, entretanto, pesquisas demonstram 

que quase todos são expostos a telas tecnológicas, por um tempo médio de 6 a 12 horas 

por dia. Com isso, a exposição massiva às telas tem acarretado cada vez mais a 

apresentação de quadros característicos aos distúrbios autistas em crianças, sendo eles: 

dificuldade de socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades escolares, 

aumento da ansiedade, violência, transtorno de sono e alimentação, dentre outros. Estudos 

demonstram que, ao realizar a redução ou cessação do tempo de telas de algumas crianças 

com diagnóstico prévio de autismo, as mesmas obtiveram o desenvolvimento do seu 

cérebro retornando a normalidade. Nesse sentido, tem-se a hipótese de que o tempo de 

exibição às telas está diretamente ligado à dificuldade do desenvolvimento psicossocial 

dessas crianças, o que as impede de ter uma vida social normal. Conclusão: Desse modo, 

enfatiza-se os riscos do uso em excesso de dispositivos eletrônicos, o qual podem trazer 

importantes deficits no desenvolvimento de crianças e adolescentes, configurando-se um 

quadro de “autismo virtual”. Com isso, nota-se, a necessidade e a importância da 

prevenção da dependência digital, com a limitação do tempo de exposição de telas, 

embora haja pontos positivos quanto ao seu uso. 
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RESUMO 

Introdução : O presente trabalho apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o 

câncer de mama, o qual é o segundo  tipos de tumores que mais afetam as mulheres 

atualmente no Brasil, onde está  relacionado a  fatores de risco genéticos, hormonais e 

ambientais . Atualmente a melhor forma de prevenir o câncer de mama é o rastreamento 

pela mamografia , atrasos no diagnóstico e no início do tratamento do câncer de mama 

diminui a porcentagem de bom prognostico  sentida pelas mulheres e podem impedir 

tratamentos curativos, reduzindo as taxas de sobrevivência. O tratamento visa retirada 

cirúrgica onde pode ser parcial ou completa  Objetivos: Esse trabalho visa como deve ser 

realizada a abordagem clínica do câncer de mama e a importância de um diagnóstico 

precoce para médicos generalistas  . Métodos: O  artigo baseou-se em uma revisão 

bibliográfica, descritiva, qualitativa, que teve como fonte de pesquisa filtragem nos sites 

de busca Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, NCBI 

Pubmed, e livros do acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina – IESVAP para a 

escolha das fontes de pesquisa. Foram utilizados para realização do mesmo os seguintes 

descritos  : Câncer de mama , Diagnostico de CA de mama .Resultados e discussão: O 

diagnóstico precoce do câncer de mama permite alto índice de cura, com manutenção da 

própria mama e tratamentos menos agressivos (SPENCE; JOHNSON, 2012) entende-se 

a que o câncer de mama ocorre por  eventos multifatoriais e sabe-se que  aspectos 

hormonais  genéticos, ambientais , e relacionados aos hábitos saudáveis estão associados 

com sua etiologia. Por isso ocorre diversas   agressões  do DNA, que ocasionam   ao 

acúmulo de lesões genéticas, sejam devido a ativação de proto-oncogenes ou a inibição 

de genes supressores tumorais, gerando alterações genóticas e fenoticas  do tecido 

CÂNCER DE MAMA E SUA ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
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mamário normal até o aparecimento do câncer de mama ,normalmente os sinais e 

sintomas do CA de mamam   se apresentam pelas   alterações mamárias, como tumoração 

não dolorosa de limites irregulares, textura epitelial tipo “casca de laranja”, retração da 

papila mamária e linfonodos axilares aumentados de tamanho, indicam doença avançada, 

pois o tratamento depende do estágio da doença  . Conclusão: Por meio da realização 

deste estudo, foi possível analisar  a importância do conhecimento sobre o câncer de 

mama, visto que fatores de risco relacionado com a vida reprodutiva feminina e seu 

desenvolvimento de câncer de mama. Alterações genéticas, hormonais e ambientais , 

acabam por gerar alterações do tecido mamário ao aparecimento do câncer de mama. De 

acordo com as bibliografias consultadas, as mulheres com câncer de mama podem ou não 

apresentar aspectos  clínicos, sendo imprescindíveis para o rastreio e bom prognostico . 

O diagnóstico de câncer de mama é  baseado principalmente no exame de mamografia, o 

qual possui comprovação científica e é considerado  o padrão-ouro para rastreamento do 

câncer de mama, onde  a terapêutica é  equivalente ao avanço do câncer , fatores genéticos 

e diagnóstico precoce . 

 

Palavras-chave: Câncer de mama, Diagnóstico do câncer de mama, mamografia . 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: ANDREZAAAAM13@GMAIL.COM  

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) crônica refere-se à falha crônica do miocárdio 

em bombear adequadamente o fluxo sanguíneo, prejudicando o suprimento de oxigênio 

aos tecidos periféricos. Sabe-se que até metade dos pacientes com essa doença apresentam 

deficiência de ferro (com nível ferritina <100 μg /L ou ferritina com 100-299   μg /L com 

a saturação da transferrina <20%), com ou sem anemia, fato este que corrobora com uma 

piora do quadro clínico, visto que se associa a uma menor tolerância ao exercício, sintoma 

graves e maiores taxas de hospitalizações. São diversas as etiologias que explicam essa 

associação, entretanto, destacam-se a reduzida absorção intestinal de ferro devido a 

inflamação crônica em detrimento da polifarmácia, a hemodiluição, uremia, medicações 

anticoagulantes e antiplaquetárias, baixa ingestão de refeições ricas em ferro, além da 

perda de sangue gastrointestinal crônica associada à IC. Objetivo: Analisar os efeitos da 

carboximaltose férrica, via intravenosa venosa, na melhora do quadro clínico em 

portadores de insuficiência cardíaca crônica. Métodos: Esta produção cientifica trata-se 

de uma revisão de literatura, de caráter qualitativo, confeccionada a partir de informações 

obtidas nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), por 

meio dos descritores em saúde: “heart failure”, “iron-deficiency”, “administration 

intravenous”. Resultados: Inicialmente, foram encontrados 45 artigos utilizando como 

critérios de escolha as publicações realizadas nos últimos 5 anos, sendo nas línguas 

inglesa, espanhola e portuguesa. Entretanto, apenas 22 artigos foram selecionados, após 

exclusão daqueles que não apresentavam correspondência ao tema proposto. Os achados 

na literatura evidenciaram uma forte correlação entre a deficiência de ferro e o 

agravamento do quadro clínico de pacientes com IC, além de uma elevada 

morbimortalidade desses. Isso ocorre, pois, o ferro participa do transporte e 

armazenamento de oxigênio, além de contribuir com o metabolismo oxidativo do 

músculo cardíaco, produção de energia na mitocôndria, além da síntese e degradação de 

DNA e RNA. Logo, quando deficiente, as mitocôndrias apresentam significativa 

disfunção, prejudicando o suprimento metabólico energético e de oxigênio ao miocárdio,  

COMO A CARBOXIMALTOSE FÉRRICA VIA 

INTRAVENOSA PODE MELHORAR O PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA? 
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um músculo com alta demanda energética, fato este que intensifica a dificuldade do 

coração e, muitas vezes, incapacidade, em realizar seus ciclos de sístole e diástole. Em 

função disso, a carboximaltose férrica intravenosa é uma ótima terapia farmacológica em 

pacientes com insuficiência cardíaca, visto que contribui com o aumento das 

concentrações de ferritina sérica e com a saturação da transferrina, melhorando o 

consumo de oxigênio. Dessa forma, possui maior biodisponibilidade e segurança, 

apresentando menos efeitos gastrointestinais nos pacientes, quando comparado à 

suplementação oral de ferro. Estudos comprovam que com essa terapia houve 

significativa melhora na avaliação New York Heart Association (NYHA), além da 

diminuição das taxas de hospitalizações por piora da insuficiência cardíaca, uma maior 

tolerância a exercícios e melhora das manifestações clínicas, incluindo a fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo. Conclusão: Logo, infere-se que o uso da carboximaltose férrica 

com aplicação intravenosa é uma alternativa eficaz no tratamento de pacientes portadores 

de insuficiência cardíaca, sendo uma alterativa segura e potente, capaz de melhorar os 

desfechos cardíacos relacionados à IC, ao promover um melhor prognóstico clínico da 

doença, além de reduzir a morbimortalidade cardiovascular e garantir melhor qualidade 

de vida aos pacientes.  

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Deficiência de ferro; Administração 

intravenosa.  
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Área Temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

E-mail: vieirajose330@gmail.com 

Introdução: Na gravidez ocorrem modificações fisiológicas como alteração da mecânica 

respiratória, retificação das costelas e elevação do diafragma, diminuindo a capacidade 

respiratória. Além disso a gestante tem ainda uma tolerância diminuída à hipóxia, pois os 

mecanismos fisiológicos que a tornam capazes de liberar facilmente oxigênio para o 

concepto, diminuem sua reserva e capacidade de compensar situações de estresse, hipóxia 

e acidose. A associação dessas mudanças durante a gestação somadas à Covid-19 

determinaram risco aumentado de complicações durante a gestação, como trabalho de 

parto prematuro (TPP), aborto espontâneo, ruptura prematura de membranas (RPM), 

mortes maternas e perinatais. Objetivo: Diante disso, o objetivo principal do estudo é 

discorrer e analisar as complicações a qual a COVID-19 pode trazer durante a gestação. 

Métodos: Uma revisão de literatura integrativa, buscou de estudos nas bases de dados 

PubMed e Scielo, mediante o uso de descritores disponíveis nos Descritores em Ciências 

da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) os quais foram combinados durante 

a busca pelos operadores booleanos AND e OR: (GRAVIDEZ OR PREGNANCY) AND 

(COMPLICAÇÕES OR COMPLICATIONS) AND (COVID-19) entre 2015 a 2021. 

Resultados: Um dos estudos, realizado em 2020 evidenciou que mulheres grávidas 

diagnosticadas no terceiro trimestre com Covid-19 apresentaram quadro clínico de tosse, 

mal-estar e dor de garganta, semelhante ao de adulto não gestante. Todas as mulheres que 

participaram do estudo apresentaram também pneumonia, porém nenhuma precisou de 

ventilação mecânica. Em um estudo de meta-análise de grande escala que comparou 

10.000 gestantes com 128.176 pacientes não grávidas, ambos os grupos confirmados com 

Covid-19, observou que mulheres grávidas apresentam as mesmas manifestações de 

COMPLICAÇÕES DA COVID-19 NA GRAVIDEZ 
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Covid-19 que pacientes adultas não grávidas, os sintomas apresentados foram febre e 

tosse, mais comuns em ambos os grupos, seguidos por mialgia e calafrios em gestantes e 

disgeusia e fadiga em não gestantes. Na tomografia de tórax, a imagem mais comum 

encontrada em mulheres grávidas é a opacidade em vidro fosco e em pacientes não 

grávidas é a consolidação. As mulheres grávidas têm maior proporção de leucocitose, 

trombocitopenia e têm menor proporção de proteína C reativa elevada em comparação 

com pacientes não grávidas. Leucopenia e linfopenia são quase iguais em ambos os 

grupos. Conclusão: Conclui-se que alguns estudos sugerem resultados adversos, sendo 

os mais descritos: TPP, RPM, RCF, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal, frequência 

cardíaca fetal (FCF) não tranquilizadora, cesariana, pré-eclâmpsia-like, HELLP-like, 

hemorragia pós-parto, pneumonia materna, intolerância alimentar materna, asfixia fetal e 

natimortos. Ao analisar os resultados dos estudos sobre as infecções causadas pelo vírus, 

as gestantes apresentam sintomas semelhantes as mulheres não grávidas, tendo como 

sintomas mais comuns febre, tosse, mialgia e calafrios, podendo apresentar também um 

quadro de pneumonia, porém na maioria dos casos sem a necessidade de ventilação 

mecânica. Outro fator de risco envolvendo o COVID-19 se refere às complicações 

durante a gestação, tais como trabalho de parto prematuro ( TPP), aborto espontâneo, 

ruptura prematura de membranas ( RPM), mortes maternas e perinatais. 

 

Palavras-Chave: Gravidez; Complicações; Covid-19. 
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Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: fernandojose.vdc13@gmail.com 

Introdução: A pandemia da Covid-19 causada pelo Sars- Cov-2, surgido na 
cidade chinesa de Wuhan em 2019, transformou a vida da população mundial e 
é considerado um dos maiores desafios para a comunidade global neste século. 
O novo coronavírus utiliza a proteína Spike S1 para realizar a ligação com a 
membrana celular através da interação entre o receptor ACE2 do hospedeiro, 
sendo nosso cérebro um portador desses receptores, temos associação entre 
sintomas neurológicos e a infecção pelo Sars-cov2. Objetivo: Revisar a literatura 
científica para demonstrar as principais manifestações do SARS-Cov-2 no 
sistema nervoso. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico de 
caráter descritivo e exploratório, utilizando as bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (Medline), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs), utilizando os descritores: manifestações neurológicas; 
Neurologia e coronavírus. Utilizando o operador booleano “AND”. Após a 
catalogação dos artigos foi realizado uma filtragem, tendo como critérios de 
inclusão artigos nos idiomas: Espanhol, inglês e Português, dos anos de 2020 e 
2021 e de exclusão, textos com apenas o resumo disponível e artigos nos 
demais idiomas. Após essa filtragem foram eliminados 35 artigos restando um 
total de 25. Resultados ou Análise Crítica: É notório que a infecção pelo sars-
cov-2 envolve sintomas neurológicos diversos, como processos inflamatórios 
através do aumento de citocinas com efeito direto aos neurónios ou até mesmo 
distúrbios de coagulação, sendo assim, podemos ter graus variados como casos 
de mielites, manifestações semelhantes às lesões desmielinizantes e até 
encefalites, além das manifestações no sistema nervoso central, temos também 
no sistema nervoso periférico, como distúrbios no paladar e olfato, sendo a perda  
 
 
 

DANOS AO SISTEMA NERVOSO CAUSADOS PELA 

INFECÇÃO DO SARS-COV-2: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 



 

56 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 
 
 
 
 
 
 
de olfato o sintoma mais comum, reportado por 80% dos casos. e sintomatologia 
característica das doenças desmilielizantes, de modo geral temos como 
principais manifestações documentadas na literatura: encefalites; perda de olfato 
(anosmia) e de paladar (ageusia), sendo os primeiros sintomas neurológicos 
relatados; doenças musculares do sistema nervoso periférico (síndrome de 
Guillain-Barré); encefalomielite disseminada aguda; doenças cerebrovasculares 
e patologias vasculares (derrame cerebral, hemorragia intracerebral, trombose 
venosa).Conclusão: É perceptível que existe relação entre os danos no sistema 
nervoso com a gravidade da doença, sendo as principais manifestações 
neurológicas descritas: meningite, encefalomielite aguda disseminada, síndrome 
de Guillain-Barré, encefalite, mielite, vasculite do SNC e acidente vascular 
cerebral associados a infeção pelo vírus. Nesse sentido, a presente revisão de 
literatura demonstra a importância da realização de novas pesquisas na tentativa 
de elucidar a sintomatologia ocasionada pela infecção viral do novo coronavírus 
assegurando assim conhecimento sobre o espectro de sintomas dessa doença. 

Palavras-chave: COVID-19; Sintomas neurológicos; Neurologia. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE  

E-mail: larissalvesm2017@gmail.com 

Introdução: Em dezembro de 2019, o mundo foi surpreendido por uma doença 

infectocontagiosa, a COVID-19 que é causada pelo coronavírus da síndrome respiratória 

aguda grave 2 (SARS-CoV-2). O isolamento social foi exigido em muitos países devido 

a alta taxa de transmissão, corroborando com o aumento de outras problemáticas 

preexistentes. Dentre elas, o consumo de bebida alcoólica teve um aumento considerável 

após o início da pandemia, mesmo com a inclusão dos estabelecimentos com venda de 

bebida alcoólica como serviços não essenciais, ou seja, deveriam estar fechados no 

período de lockdown. Com toda essa mudança ocorreu uma supervalorização dos 

delirevys, tornando mais cômodo e de menor custo o consumo do álcool. Objetivo: 

Compreender os desafios da Atenção Primária à Saúde frente ao aumento do consumo de 

álcool  pós pandemia. Métodos: Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com 

abordagem qualitativa e de objetivo exploratório. A busca foi realizada na plataforma de 

bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), utilizando os descritores “profissionais de saúde”, “bebida alcoólica” e 

“COVID-19”, com o uso do operador booleano “AND”. Aplicou-se como critérios de 

inclusão os artigos dos últimos 5 anos, pois, apesar de recente o viés deste trabalho, outros 

artigos foram necessários para uma análise comparativa. A partir dos resumos dos artigos 

foram selecionados os que apresentassem relação com a temática estudada.  Resultados 

ou Análise Crítica: Os resultados obtidos a partir da busca de artigos, utilizando os 

critérios de inclusão e exclusão escolhidos, foram de 9 trabalhos científicos no LILACS, 

e desses foram descartados a partir de seus resumos os que não abordassem 

exclusivamente o tema estudado. O uso de bebida alcoólica é um problema de saúde já 

existente e que está intimamente relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças, 

como câncer, diabetes mellitus e hipertensão arterial, sendo também prejudicial nas 

relações familiares, sociais e profissionais. O isolamento social exigiu brusca adaptação 

a uma nova rotina em todo o mundo, inclusive com a mudança do trabalho para a via 

remota no caso de profissionais cujo emprego não exige presença física em um local  

 

DESAFIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE 

AO AUMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL APÓS 

PANDEMIA COVID-19: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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específico. Essas mudanças trouxeram à tona diversos fatores estressores psicológicos 

para o indivíduo e demais moradores de sua residência, que somatizam os sentimentos de 

angústia, perda e medo já causados pela pandemia. Apesar de recente e de ainda haver 

poucos estudos, foi observado que o conjunto de restrições levou a um aumento do 

consumo de álcool durante a pandemia como uma forma de relaxar, automedicar e aliviar 

o estresse. Esses estudos possibilitaram a identificação de um perfil a partir da prevalência 

dos indivíduos que relataram o aumento do consumo na pandemia, sendo caracterizado 

pelo sexo masculino, trabalhadores de 18 a 29 anos e que trabalhavam em setores de 

negócios, comunicação e tecnologia, enquanto aqueles da área da educação, saúde e 

previdência são grupos menos propensos ao aumento no consumo. Outro estudo frisou 

que o aumento do delivery de bebidas alcoólicas teve como viés positivo a diminuição da 

perigosa combinação no  trânsito – dirigir sob a influência do álcool, por outro lado, o 

custo da bebida ficou mais atrativo e um consumo maior foi observado. Mas como isso 

impacta a Atenção Primária à Saúde (APS)? Primeiro, o consumo de bebida alcoólica e 

a dependência são conceitos distintos, porém, a linha que há entre eles é tênue e necessita 

da orientação profissional a fim de evitar um problema de saúde mais grave. É papel do 

profissional da APS identificar sinais de alerta nos indíviduos que fazem o uso de bebida 

alcoólica, avaliando através da frequência, quantidade e qual tipo de bebida, como 

também, se há associação com depressão ou ansiedade. Segundo, como já citado, o 

consumo de bebida alcoólica é fator de risco para o desenvolvimento de muitas doenças 

e a atuação da equipe multiprofissional é fundamental para prevenir a exposição dos 

efeitos nocivos do álcool e consequencias do seu uso crônico. Conclusão: O estudo 

apontou que houve um aumento considerável no consumo de bebida alcoólica após o 

início da pandemia, consequentemente, um maior risco para desenvolvimento de outras 

doenças e uma possível evolução para dependência, caracterizando-se como um problema 

de saúde mental. É desafiador para a APS conscientizar a população dos efeitos nocivos 

do álcool, até mesmo pela dificuldade dos pacientes em relatarem o consumo, por isso, 

fazer uso de suas ferramentas já preconizadas para identificar e tratar aqueles indivíduos 

que necessitam de intervenções são alternativas efetivas no controle da evolução dessa 

problemática em questão.  
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Área temática: Atenção à Saúde  

E-mail: davi19aguiar@gmail.com 

Introdução: A puericultura pode ser definida como o acompanhamento de 
crianças saudáveis por uma equipe de saúde da família, com a finalidade de 
contribuir na diminuição da morbidade e mortalidade de infantil, além de observar 
o crescimento e o desenvolvimento da criança. Entretanto, há uma grande 
dificuldade dos responsáveis por crianças na adesão do acompanhamento 
continuo que propõe a puericultura, o que ocorre principalmente pela falta de 
informação acerca da importância dessas consultas, fazendo com que deixem 
de levar as crianças para a avaliação nas Unidades Básicas de Saúde. As 
principais consequências disso são o prejuízo na situação vacinal da criança, na 
detecção precoce de transtornos e entre outros. Objetivo: Esse trabalho objetiva 
descrever o relato de experiência de estudantes de medicina que estagiam em 
uma UBS durante a disciplina de saúde da mulher e da criança e que têm 
dificuldades acerca da adesão da puericultura pelas responsáveis por crianças 
no território adscrito. Métodos: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
que foi vivenciado por acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências, 
Humanas e Exatas de Medicina do Piauí, durante o período de estágio do 
módulo de Integração-Ensino-Serviço e Comunidade IV (IESC IV), no período 
de agosto a novembro de 2021, no acompanhamento da população adscrita por 
uma em uma Unidade de Atenção Básica, em Parnaíba-Piauí-Brasil. 
Resultados ou Análise Crítica: Durante as práticas da disciplina de IESC IV 
em uma Unidade Básica de Saúde do município de Parnaíba (PI) feito por um 
grupo de acadêmicos de Medicina, foi observado uma certa dificuldade em 
encontrar responsáveis dispostos a realizar as consultas de acompanhamento 
do desenvolvimento infantil, apesar de informamos a esse público a respeito da 

DESAFIOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS 

CONSULTAS DE PUERICULTURA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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importância dessa prática. Além disso, verificou-se uma resistência das 
pacientes quanto ao agendamento e manutenção periódica desses 
atendimentos, sendo justificado pelos afazeres, distância (muitas relatam morar  
em interior) e consequente indisponibilidade de tempo. Conclusão: Portanto, 
esse relato tem o intuito de apresentar as dificuldades de estagiários de Medicina 
acerca desse controle do acompanhamento infantil, além de destacar as 
possíveis consequências desse atraso, com o próposito de promover a 
persistência dos responsáveis em manter um acompanhamento contínuo e 
disciplinado, a fim de promover saúde para as crianças. 
 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Puericultura; Saúde da família;  
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² Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / 
Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 

 
Área temática: Atenção à Saúde   

E-mail: ayanarocha15@live.com 

Introdução: O Exame citopatológico, conhecido popularmente como 
Papanicolau, é tido como um método acessível, seguro e eficaz no tocante a 
detecção precoce de lesões cervicais, que podem progredir para o câncer do 
colo do útero (CCU). De acordo com dados epidemiológicos, nos últimos cinco 
anos, o Brasil destacou-se, sendo eleito o sexto país mais incidente do mundo 
(11.733 casos), o sétimo mais prevalente (33.460 casos) e o quinto país com 
mais óbitos em todo o mundo (5.244). Diante desses dados, pressupõe-se que 
uma quantidade significativa de  mulheres não realizam o exame com a 
periocidade esperada (deve ser repetido anualmente e, após dois exames 
normais anuais consecutivos, o intervalo passa a ser de três anos) em 
decorrência da exposição e do possível incomodo durante a realização do 
exame. Aliado a isso, algumas mulheres não se sentem a vontade para realizar 
o exame com acadêmicos de medicina do sexo masculino, devido ao medo, por 
presumir que o discente não tem a vivência necessária para uma avaliação 
adequada, além da  timidez, o que torna-se um grande desafio para a prática 
dos acadêmicos de Medicina. Objetivo: Relatar as adversidades enfrentadas 
por estudantes durante as práticas de realização do exame preventivo. 
Métodos: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado por 
acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências, Humanas e Exadas de 
Medicina do Piauí, durante o estágio de Integração-Ensino-Serviço e 
Comunidade IV (IESC IV), no período de agosto a novembro de 2021, em uma 
Unidade de Atenção Básica, em Parnaíba-Piauí-Brasil.  Resultados ou Análise 
Crítica: Durante as práticas da disciplina de IESC IV em uma Unidade Básica 
de Saúde do município de Parnaíba (PI) feito por um grupo de acadêmicos de 
Medicina, composto por 3 pessoas do sexo feminino e 2 do sexo masculino, foi 
observado uma certa dificuldade em encontrar mulheres dispostas a realizar o  

DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ACADÊMICOS DE 

MEDICINA DO SEXO MASCULINO NA REALIZAÇÃO DO 

EXAME CITOPATOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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exame citopatológico, apesar de informamos a esse público a respeito da 
importância desse procedimento. Além disso, verificou-se uma resistência das 
pacientes quanto a realização do exame citopatológico pelos estudantes do sexo 
masculino. Em uma das vivências, uma paciente aceitou a realização do 
procedimento com a condição que o acadêmico se retirasse da sala de coleta, 
pois relatou sentimentos de constrangimento. Conclusão: Portanto, esse relato 
tem o intuito de promover estratégias focadas em sensibilizar as mulheres 
quanto a realização do exame citopatológico por acadêmicos de medicina do 
sexo masculino, por meio do desenvolvimento de uma relação pautada em 
respeito à intimidade e à privacidade feminina. Com isso, será possível ofertar 
uma assistência de saúde de qualidade. 
 
Palavras-chave: Teste de Papanicolaou; Saúde da Mulher; Neoplasia do Colo 
do Útero 
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Área temática: Ciências da Saúde – Atenção a Saúde 

E-mail: gleysson14@hotmail.com 

Introdução: A endometriose consiste em uma patologia caracterizada pelo surgimento 

de células do endométrio em regiões fora da cavidade uterina. De origem controversa, a 

endometriose é prevalente em 10% da população feminina, constituindo a principal causa 

de infertilidade em mulheres. Objetivos: O objetivo do trabalho foi investigar, por meio 

de uma revisão bibliográfica integrativa, as opções diagnósticas disponíveis para 

endometriose, e sua relação com infertilidade feminina. Métodos: A pesquisa foi 

realizada nas bases de dados Scielo, Bireme, Pubmed, Science Direct utilizando os 

descritores: “endometriose”, “infertilidade feminina” e “diagnóstico”, presentes no título. 

Foram incluídos no estudo todos os artigos em língua inglesa. Artigos duplicados e de 

revisão foram excluídos da avaliação. Resultados: A busca retornou dez artigos 

publicados em revistas e periódicos internacionais, presentes nas referidas bases de dados. 

O período das publicações encontradas foi de 2016 a 2021. Dentre as opções de rastreio 

disponíveis podemos destacar: a história clínica com a caracterização da dor e seus fatores 

associados, de modo detalhado; a execução de um bom exame físico com o objetivo de 

determinar a etiologia da dor e descartar afecções diferenciais; solicitação de exames 

laboratoriais complementares, tais como, hemograma completo, sumário de urina, 

urinocultura, beta – HCG (hormônio gonadotrofina coriônica) quantitativo e CA 125 e 

estudos de imagem, bem com, a ultrassonografia, ressonância magnética ou laparoscopia 

diagnóstica. Os resultados mostraram ainda que, cerca de 30 - 40% das mulheres com 

endometriose apresentam infertilidade. Conclusão: A endometriose é uma doença de 

etiopatogenia não completamente esclarecida, contudo, a falta de informação é o principal 

fator de inconsistências de diagnóstico, devendo os seus achados clínicos serem  

 

ENDOMETRIOSE, OPÇÕES DIAGNÓSTICAS E SUA 

RELAÇÃO COM A INFERTILIDADE FEMININA. 
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atentamente analisados. Além disso, a infertilidade encontra-se intimamente associada as 

repercussões consequentes da endometriose.  

 

 

Palavras-Chave: endometriose; infertilidade feminina; diagnóstico.  
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: gabyaraujo2007@hotmail.com. 

Introdução: As conexões entre infecções virais e patologias do SNC não são novas. No 

que diz respeito especificamente ao SARS-CoV-2, as evidências determinam que as 

manifestações neurológicas ocorrem em populações de pacientes com COVID-19 além 

das dos estudos iniciais. O mecanismo dessa neuro invasão viral, a proteína SARS-CoV-

N pode invadir vários outros órgãos resultando em consequências sistêmicas. A barreira 

sangue-cérebro e sangue-líquido cefalorraquidiano desempenha um papel decisivo como 

na proteção contra o coronavírus humano já que sua entrada geralmente ocorre através 

dos nervos periféricos, especialmente os neurônios sensoriais olfatórios. Objetivo: 

Compreender como o SARS-CoV-2 adentra no corpo do hospedeiro e como sua entrada 

afeta e resulta em comprometimentos neurológicos. Métodos:Trata-se de um estudo de 

revisão bibliográfica, no qual, as buscas foram realizadas nas  bases de dados do Scielo, 

PubMed e ScienceDirect artigos publicados de 2015 a 2020. Foram encontrados 25 

artigos. Destes, 9 publicações no SCIELO; 9 PUBMED e 7 na plataforma ScienceDirect 

para formar a discussão deste estudo.Foram utilizados os descritores: infecções por 

coronavírus, anosmia, disgeusia e sistema nervoso. Resultados ou Análise Crítica: 

Existem vários mecanismos possíveis pelos quais as infecções danificam o SNC. A 

primeira é que o material genético e as proteínas de vários vírus foram detectados no LCR 

ou nos tecidos cerebrais  e a outra é mediada por imunidade relacionada ao 

desenvolvimento da síndrome da resposta inflamatória sistêmica ativando células gliais e 

promover um estado pró-inflamatório causando danos. Vários estudos recentes relatam 

que o SARS ‐ CoV ‐ 2 entra no SNC por meio da interação viral com receptores ACE ‐ 2 

ligados à membrana que são expressos não apenas em mucosa nasal e oral, mas também 

no sistema nervoso. Além disso, os receptores ACE2 presentes nas células endoteliais do 

cérebro podem ser uma possível razão para AVC induzido pela infecção, bem como 

encefalite. Quando as células do neuroepitélio são danificadas por vírus, elas podem 

recrutar células inflamatórias para o local e desencadear uma tempestade de citocinas, 

causando danos subsequentes aos neurônios e neurogênese, alguns estudos relatam que 

os pacientes apresentam sintomas relacionados ao cheiro devem receber precauções 

EPISÓDIOS DE COMPROMETIMENTOS NEUROLOGICOS 

A NIVEL DE ALTERAÇÕES DE ANOSMIA E DISGEUSIA 

POR CONTA DO COVID-19 
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adequadas, pois tem um impacto nas condições neurológicas, bem como na 

imunossupressão. Conclusão: Estudos relacionados ao COVID‐19 estão em seus estágios 

iniciais, uma pesquisa mais aprofundada é necessária para compreender melhor 

mecanismo de infecção via bulbo olfatório e suas implicações. A detecção precoce de tais 

disfunções pode levar a um tratamento mais efetivo, retardando a progressão das doenças 

que as ocasionam e atenuando a severidade dos sintomas. 

 

Palavras-chave: COVID19 ; Anosmia ; Disgeusia.  
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Área temática: Atenção à saúde 

E-mail: charlesponte23@gmail.com  

Introdução: A epilepsia é definida com um distúrbio cerebral caracterizado pela 

predisposição persistente do cérebro para gerar crises epilépticas e pelas consequências 

desta condição. Esse termo se refere a síndromes distintas do ponto de vista etiológico, 

fisiopatológico e sintomatológico. Portanto, a síndrome epiléptica é determinada como 

um transtorno epiléptico designado por um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem 

juntos. Esses sinais ou sintomas incluem fenômenos anormais súbitos e transitórios tais 

como alterações de consciência, ou eventos motores, sensitivos, sensoriais, autonômicos 

ou psíquicos involuntários percebidos pelo paciente ou por um observador. Já a crise 

epiléptica é definida pela ocorrência transitória desses sinais e sintomas. A epilepsia está 

entre as principais doenças neurológicas do mundo, pois acomete grande parte da 

população acarretando consequências biológicas e sociais nos indivíduos portadores dela. 

Objetivo:  Estudar o perfil epidemiológico da epilepsia na região Nordeste no período de 

janeiro de 2018 a setembro de 2021. Métodos: Concerne em um estudo epidemiológico, 

transversal, retrospectivo de abordagem quantitativa. Utilizaram-se dados do período de 

2018-2021 notificados no site de busca TABNET e DATASUS, considerando-se as 

variáveis: região, unidade da federação, ano de processamento e sexo. Resultados ou 

Análise Crítica: Foram observados 196.804 casos de internações por epilepsia no Brasil 

durante o período de janeiro de 2018 a setembro de 2021; destes, 48.796  (24,79%) foram 

na região Nordeste, ficando atrás somente da região Sudeste com 79.954 (40,63%) casos. 

Essa diferença tem com um dos fatores a dimensão populacional das duas regiões. Além 

disso, estas altas taxas podem ser atribuídas a causas parasitárias, traumatismo crânio 

encefálico e doenças cerebrovasculares, sendo estas as principais causas dessa doença em 

países em desenvolvimento. Na região Nordeste os estados com mais casos são Bahia 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA EPILEPSIA NA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2018 A 2021. 
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(12.890), Ceará (12.382) e Pernambuco (12.325). O número de internações teve aumento 

de 6,08% entre os anos de 2018 e 2019. No entanto, comparando-se a quantidade de casos 

de 2018 a de 2021 houve queda percentual de 22,38%. Apesar dessa queda ser nítida, os 

dados dos outros meses de 2021 não foram atualizados na plataforma. Quanto ao sexo, 

registrou-se 28.734 internações do sexo masculino contra 20.062 do sexo feminino. 

Aproximadamente três quartos das pessoas com epilepsia podem não ter mais crises após 

o tratamento com drogas antiepilépticas. Algumas têm sua medicação retirada após algum 

tempo, outras devem continuar o tratamento por longos períodos, geralmente indefinido. 

Apesar desse bom prognostico, a maioria das pessoas que possuem essa doença não estão 

recebendo tratamento adequado, aumentando, assim, o número de internações. Outros 

fatores que promovem a não adesão ao tratamento e aumento do número de casos de 

internações são a falta de conhecimento da população sobre essa doença, as crenças 

culturais e estigmas devido às manifestações clínicas da epilepsia, dificuldades de acesso 

a centros especializados, falta de políticas públicas para a promoção em saúde com 

priorização da epilepsia e os altos custos das drogas antiepilépticas. Todos esses fatores 

contribuem para o aumento dos casos de internações na região nordeste, pois ela 

concentra o maior índice de pobreza do Brasil. Conclusão: A epilepsia é um importante 

problema de saúde pública no Brasil, principalmente na região nordeste. Apesar de ser 

uma doença com um bom prognostico após o tratamento adequado, a maioria da 

população não tem acesso a isso. Por conseguinte, as crises epilépticas acontecem com 

mais frequência, favorecendo o aumento de internações. Dessa forma, faz-se necessário 

uma maior promoção da saúde voltado a esse tema a fim de acabar com o estigma e 

ignorância quanto essa comorbidade. Além disso, deve-se descentralizar o centro de 

especialidade para que as áreas mais remotas da região possam contar com atendimento 

de qualidade. Assim, o número de internações irá diminuir constantemente ao longo dos 

anos.  

 

Palavras-chave: Crise Epiléptica; Epidemiologia; Epilepsia; Tratamento Farmacológico. 
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Área temática: Atenção à saúde  

E-mail: ribeiroteixeiralouise@gmail.com 

Introdução: A hanseníase é uma doença tropical negligenciada, historicamente 

conhecida como “lepra”, possui um estigma muito relacionada à pobreza e à 

discriminação. Em termos etiológicos é causada pelo Mycobacterium leprae, que após a 

infecção, dependerá da capacidade imunológica do paciente em combater o bacilo, para 

o desenvolvimento da doença. Essa enfermidade afeta principalmente a pele e os nervos 

periféricos, especialmente em razão da infecção e da lesão das células de Schwann, 

responsáveis pela manutenção da bainha de mielina dos axônios periféricos. Assim, o 

comprometimento desse mecanismo culmina na perda sensorial e motora das pessoas 

afetadas ao longo do tempo. Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo realizar um estudo 

epidemiológico na região nordeste, comparando a incidência de cada unidade de 

federação, no período de 2019 a 2021. Metodologia: Concerne em um estudo 

epidemiológico, transversal, retrospectivo de abordagem quantitativa. Utilizaram-se 

dados do período de 2019-2021 notificados no site de busca TABNET e DATASUS, 

considerando-se as variáveis: região, unidade da federação, ano de processamento e sexo. 

Resultados: Verificou-se 3.162 casos de internação por hanseníase na região nordeste, 

sendo destes 1.524 casos no estado do Maranhão (MA), que corresponde à 48,19% do 

total; seguido pelo estado do Pernambuco com a segunda maior incidência, de 600 casos, 

aproximadamente 18,97%, e pela Bahia (BH), que apresenta 332 casos, 10,49% da 

totalidade. Já entre as menores incidências, está o Sergipe (SE) com 13 e o Rio grande do 

Norte (RN) com 50 casos. Ademais, na análise de incidência anual, a maioria dos estados 

apresentam uma linearidade na quantidade de novas internações, ao passo que o MA é o 

estado que apresentou o maior crescimento no número de ocorrência, entre os anos de 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE DA 

REGIÃO NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2019 A 

2021 
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2019, 2020 e 2021 (até setembro), respectivamente 486, 600 e 438 casos. Já BH e o Rio 

Grande do Norte (RN) foram os únicos que obtiveram uma queda significativa nos dados 

durante a mesma época do estudo, sendo respectivamente 170, 109, 53 e 27, 17, 6 casos. 

Nesse cenário, há ainda uma discrepância nítida entre os resultados de internações por 

homens e por mulheres, sendo a maior parte do sexo masculino, 2.234, em comparação a 

928 do sexo feminino. Discussão: Entende-se, portanto, que a incidência da hanseníase 

está intrinsecamente associada a realidade socioeconômica, em razão da vunerabilidade 

social, como desnutrição, insegurança habitacional e desemprego, que afeta na 

capacidade imunológica do paciente, resultando na maior possibilidade de 

desenvolvimento da doença. Nesse sentido, explica-se o porquê do MA apresentar quase 

a metade dos casos totais do nordeste, visto que este se encontra em último lugar no 

rendimento domiciliar per capita do Brasil, segundo os dados divulgados pelo IBGE em 

2020, à medida que o RN e SE são os dois estados nordestinos com a melhor classificação 

nesse ranking. Além disso, em relação a disparidade considerável entre a incidência no 

sexo masculino e feminino, acredita-se que possa estar ligado ao abuso de álcool e tabaco 

pelos homens o que prejudica a qualidade de vida e a saúde; enquanto as mulheres, 

geralmente, procuram a atenção à saúde básica com maior frequência, de modo a ser um 

fator positivo quando comparado aos homens. Conclusão: A região nordeste possui um 

alta índice de desigualdade socioeconômica entre seus estados. Dessa forma, o fato da 

unidade federativa do maranhão apresentar um considerável numero de casos é devido 

aos seus determinantes sociais. Outro fator notório, é a diferença entre o sexo masculino 

e feminino, que por sua vez está relacionado culturalmente ao fato das mulheres 

possuírem autocuidado em maior grau, seja associado aos hábitos de vida ou à procura de 

atendimento médico. Assim, faz-se necessário uma maior distribuição de serviços de 

atenção a hanseníase em estados mais precários e conscientizar os homens quanto a 

promoção de saúde. 

 

Palavras-chave:  Epidemiologia; hanseníase; unidades de federação.   
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Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: deborahsantos.123@hotmail.com 

Introdução: O fenômeno do envelhecimento corresponde a uma condição 
fisiológica, multidimensional e irreversível, que engloba fatores biológicos e 
psicossociais. Diante disso, alguns fatores como prática de atividade física, 
alimentação saudável, promoção de atividades de interações sociais e o 
autoconhecimento, podem ser importantes para a ocorrência mais saudável e 
equilibrada desse processo, uma vez que previnem o desenvolvimento de 
Doenças Crônicas não Transmissíveis (DNCTs) ou até sua evolução, além de 
possibilitar maiores chances de garantir qualidade de vida, com a prevenção e 
redução da dor, melhoria da capacidade funcional, com garantia de longevidade 
saudável. Objetivo: Elucidar a importância de bons hábitos de vida para garantia 
de um envelhecimento saudável, bem como os principais fatores que influenciam 
a prevenção de agravos durante esse período. Métodos: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica, realizada por meio da busca nas bases de dados Scientific 
Library Online (Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 
(Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(Lilacs) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os Descritores em Saúde 
(Decs): “Envelhecimento”; “Fatores”; “Qualidade de vida”; e operador booleano 
“AND”. Dessa forma, selecionados artigos relacionados à temática, com 
publicação do ano de 2017 até 2021. Os critérios de inclusão utilizados foram 
artigos publicados entre os anos acima citados e os de exclusão foram artigos 

FATORES QUE INFLUENCIAM O ENVELHECIMENTO 

COM QUALIDADE DE VIDA 
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com publicação anterior aos anos de 2017 e que não tinham relação direta com 
a temática abordada. Resultados: Após a triagem do material, foram 
selecionados a partir dos critérios de inclusão, um total de doze artigos, nos quais 
foi observado que o processo de envelhecimento saudável , possui associação 
com hábitos anteriores, além de fatores como a prática de atividade física, 
mesmo que em funções diárias, alimentação rica em vitaminas e outros 
nutrientes, além do acesso à lazer, diminuição de etilismo e tabagismo, uma vez 
que atuam no estímulo da manutenção de integridade óssea, modulação do 
Sistema Imunológico, diminuindo a susceptibilidade à doenças, além da 
liberação de antioxidantes, controle de colesterol e peso corporal e controle dos 
níveis de estresse. Essas práticas são capazes de possibilitar a manutenção de 
funções cognitivas, motoras, força muscular, de memória, além de preservar a 
autonomia e garantia do equilíbrio entre o  bem-estar físico, psicológico e 
emocional. Conclusão: Diante disso, é importante ressaltar a necessidade de 
adotar bons hábitos desde cedo, junto com a socialização e acesso ao lazer, 
pois juntos podem contribuir para um envelhecimento ativo, com aumento da 
expectativa de vida, diminuição das chances de complicações por problemas 
crônicos ou da incapacidade funcional, a fim de promover independência, por 
meio de melhora da saúde, bem-estar integral e qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: “Envelhecimento”; “Fatores”; “Qualidade de vida”;  
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Área temática:  

E-mail: deborahsantos.123@hotmail.com 

Introdução: É importante ressaltar que a nutrição adequada, mediante a adoção 
de uma boa alimentação, é capaz de proporcionar maior eficiência na resposta 
à infecção e consequentemente melhora da qualidade de vida e prevenção de 
agravos à saúde. Diante disso, o consumo de micronutrientes a exemplo da 
Vitamina C, A, Ferro, Zinco e Selênio comprovadamente promovem melhor 
modulação do sistema imunológico. Isso ocorre pelo seu papel na integridade e 
funcionalidade celular, regulação da resposta de células imunológicas, 
composição de enzimas e ações antioxidantes. Somado a isso, o cultivo de bons 
hábitos alimentares, pode diminuir os fatores de risco para desenvolvimento de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a exemplo da Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus, que são fatores de risco independentes para formas 
mais graves da infecção por SARS-COV-2, possibilitando melhores desfechos 
clínicos. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de 
dados Scientific Library Online (Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos (Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os Descritores 
em Saúde (Decs): SARS-COV-2; Dieta Saudável; Prognóstico e operador 
booleano “AND”. Dessa forma, selecionados artigos relacionados à temática, 

INFLUÊNCIA DA DIETA SAUDÁVEL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE MELHOR PROGNÓSTICO NA 

INFECÇÃO PELO SARS-COV2 
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com publicação do ano de 2018 até 2021. Os critérios de inclusão utilizados 
foram artigos publicados entre os anos acima citados e os de exclusão foram 
artigos com publicação anterior ao ano de 2018 e que não tinham relação com a 
temática abordada. Resultados ou análise crítica: Após a triagem do material, 
foram selecionados um total de nove artigos, em que ficou evidente o papel 
fundamental da alimentação no contexto clínico da atual pandemia da COVID-
19, pois é capaz de modular o Sistema Imunológico, além do surgimento de 
Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs) que possam influenciar o 
prognóstico diante de quadros de infecção. Tal fato pode ser explicado devido à 
atuação direta de alguns micronutrientes como Vitamina A,C, D, Ferro, Zinco e 
Selênio na função de células como neutrófilos, Linfócitos T, aumento da ação 
fagocítica de células imunes e função antioxidante, reduzindo o risco de evoluir 
para quadros mais graves. Conclusão: Diante do que foi levantado nos estudos 
mencionados, conclui-se que a adoção de hábitos alimentares ricos em 
micronutrientes, como Vitaminas e Minerais, provavelmente contribuem para o 
melhor prognóstico, pois a Sistema Imunológico pode passar por oscilações ao 
longo da vida e essas substâncias se mostraram capazes de fortalecer e auxiliar 
a efetividade da resposta de células imunológicas, com atuação desde o 
prognóstico até a prevenção do SARS-COV-2. 
  
Palavras-chave: SARS-COV-2; Dieta Saudável; Prognóstico; 
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE – ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: laninhalages@gmail.com 

Introdução: A expectativa de vida da população mundial, inclusive no Brasil, vem 

aumentando nos últimos anos, o que acarreta em uma população mais idosa convivendo 

com outros em sociedade. Entretanto, alguns indivíduos acabam sofrendo em um 

convívio familiar de abandono e maus tratos, mesmo convivendo em um mesmo ambiente 

domiciliar. Nesse contexto, observa-se que a Equipe de Saúde da Família (ESF) possui 

papel essencial no processo saúde-doença desses indivíduos idosos, principalmente os 

abandonados ou isolados dentro de casa. A partir disso, a construção do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) auxilia na compreensão da vida familiar do paciente idoso e 

sua relação com a situação domiciliar e das doenças que o acometem junto com as 

condutas terapêuticas resultantes de uma discussão coletiva multiprofissional em saúde. 

Diante disso, nota-se a necessidade de relatar a situação vivida por idosos que foram 

esquecidos nas relações familiares, mesmo convivendo em mesmo ambiente domiciliar 

com outros parentes e as consequências observadas nesses maus tratos. Objetivo: Relatar 

a experiência em observar o contexto familiar de um indivíduo idoso abandonado, mesmo 

ainda habitando o mesmo domicílio que seus demais familiares, e como o envelhecimento 

tende a ser um processo delicado e doloroso para muitos idosos. Metodologia: Trata-se 

de um relato de experiência sobre um caso vivenciado por alunos do 3º período de 

medicina do IESVAP, enquanto cursavam as aulas práticas do módulo disciplinar de 

IESC III com o objetivo de realizar um projeto terapêutico (PTS) familiar. Nessas aulas, 

houve o acompanhamento de uma família no município de Parnaíba – PI, na qual se 

observou um ambiente de abandono familiar aos indivíduos na terceira idade. 

ISOLAMENTO DE IDOSO NO PRÓPRIO AMBIENTE 

DOMICILIAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Resultados: A família é a principal fonte de suporte e apoio à qual seus membros 

recorrem quando necessitam de ajuda e espera-se que ela atue como um fator de proteção 

para os mais frágeis, como crianças e idosos, e que atue de modo a suprir suas 

necessidades. Nesse cenário, durante o acompanhamento domiciliar, os alunos 

vivenciaram situações em que a família, em grande parte, não estava presente e deixava 

o idoso isolado no próprio ambiente domiciliar. Logo, o paciente sofria de escasso apoio 

familiar e sem cuidados com o bem-estar dele, era observado um quadro de depressão e 

de ansiedade agravado, observados, principalmente, em suas expressões faciais e em suas 

falas. O idoso vivia adoecendo e insatisfeito com o local que habitava frequentemente, 

que era o quintal da casa, e tinha como fuga o uso de remédios ansiolíticos. Com a 

oportunidade de interagir e relatar suas experiências a alguém que demonstrava se 

importar com ele, o paciente aparentava estar mais disposto e contente com as visitas 

semanais. Ao final de todas as visitas, era percebido que ele sentia-se consolado com a 

possibilidade de ser ouvido e menos angustiado com os seus problemas, vendo uma 

solução para eles ou, pelo menos, aprendendo a conviver com essas 

adversidades. Conclusão: A partir das vivências relatadas durante o acompanhamento 

domiciliar e com o auxílio do PTS, pudemos identificar uma vasta gama de situações que 

interferem positiva ou negativamente no tratamento e na qualidade de vida dos idosos. 

Além disso, nos aprofundamos no entendimento da complexidade e da dinâmica das 

relações intrafamiliares que nos proporcionaram uma visão crítica e reflexiva acerca de 

como alguns indivíduos são tratados por seus problemas familiares, o que exigiu de nós 

uma grande flexibilidade, adaptabilidade e sensibilidade diante do exposto. Diante desse 

abandono, sugere-se que há uma diminuição da expectativa de vida do paciente, já que o 

mesmo não possui capacidade física para realizar boa parte de suas tarefas diárias 

essenciais e para o autocuidado, o que potencializa a tendência ao quadro depressivo, de 

ansiedade e piora em suas outras doenças. Com isso, é notável que os idosos necessitam 

não só de acompanhamento e prevenção de doenças crônicas (Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes Melittus), mas também de promoção de qualidade de vida, por meio 

de cuidados voltados para saúde mental e reintegração dos laços familiares. Assim, 

percebemos que a estrutura familiar é fragilizada, evidenciando a importância da atenção 

à saúde com a finalidade de alcançar um conjunto de ações de saúde, focadas no 

indivíduo, que permita promover, manter e recuperar sua saúde. 

Palavras-chave: Abandono de Idosos; Atenção à Saúde; Relações Familiares. 
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Introdução: As conexões entre infecções virais e patologias do sistema nervoso 
central (SNC) não são novas. No que diz respeito especificamente ao SARS-
CoV-2, as evidências determinam que as manifestações neurológicas ocorrem 
em populações de pacientes com COVID-19 além das dos estudos iniciais. No 
mecanismo dessa neuro invasão viral, a proteína SARS-CoV-N pode adentrar 
vários outros órgãos resultando em consequências sistêmicas. A barreira 
sangue-cérebro e sangue-líquido cefalorraquidiano desempenha um papel 
decisivo como na proteção contra o coronavírus humano já que sua entrada 
geralmente ocorre através dos nervos periféricos, especialmente os neurônios 
sensoriais olfatórios. Objetivo: Compreender como o SARS-CoV-2 adentra no 
corpo do hospedeiro e como sua entrada afeta e resulta em comprometimentos 
neurológicos. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 
qualitativa do tipo revisão de literatura, no qual, as buscas foram realizadas 
nas  bases de dados do Scielo, PubMed e ScienceDirect, em artigos publicados 
de 2015 a 2020. Foram encontrados 25 artigos. Destes, 9 publicações no 
SCIELO; 9 PUBMED e 7 na plataforma ScienceDirect para formar a discussão 
deste estudo.Foram utilizados os descritores: infecções por coronavírus, 
anosmia, disgeusia e sistema nervoso. Resultados ou Análise Crítica: Existem 
vários mecanismos possíveis pelos quais as infecções danificam o SNC. A 
primeira é que o material genético e as proteínas de vários vírus foram 
detectados no LCR ou nos tecidos cerebrais e a outra é que seja mediada por 
imunidade relacionada ao desenvolvimento da síndrome da resposta 
inflamatória sistêmica ativando células gliais e promovendo um estado pró-

MECANISMOS DE ENTRADA E REPERCUSSÕES DO SARS-

CoV-2 NO SNC 
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inflamatório. Vários estudos recentes relatam que o SARS ‐ CoV ‐ 2 entra no 

SNC por meio da interação viral com receptores ACE ‐ 2 ligados à membrana 
que são expressos não apenas em mucosa nasal e oral, mas também no sistema  
nervoso. Além disso, os receptores ACE2 presentes nas células endoteliais do 
cérebro podem ser uma possível razão para AVC induzido pela infecção, bem 
como encefalite. Quando as células do neuroepitélio são danificadas por vírus, 
elas podem recrutar células inflamatórias para o local e desencadear uma 
tempestade de citocinas, causando danos subsequentes aos neurônios e 
neurogênese, alguns estudos relatam que os pacientes apresentam sintomas 
relacionados ao cheiro como anosmia, devem receber precauções adequadas, 
pois tem um impacto nas condições neurológicas, bem como na 

imunossupressão. Conclusão: Estudos relacionados ao COVID‐19 estão em 
seus estágios iniciais, uma pesquisa mais aprofundada é necessária para 
compreender melhor mecanismo de infecção via bulbo olfatório e suas 
implicações. A detecção precoce dessas disfunções pode levar a um tratamento 
mais efetivo, retardando a progressão das doenças que as ocasionam e 
atenuando a severidade dos sintomas. 
 
Palavras-chave: COVID19; Anosmia; Infecção.  
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Introdução: O câncer de Mama (CM) é um carcinoma caracterizado pela proliferação 

celular atípica com perda da diferenciação celular, resultado de inúmeros mecanismos 

que ocasionam mutações sucessivas no material genético das células. Dessa forma, 

buscando esclarecer formas de prevenção, têm sido elucidado a correlação entre o 

desenvolvimento dessa patologia e a microbiota intestinal (MI), conjunto de bactérias que 

habitam o intestino e estabelecem tipos de relações que em equilíbrio oferecem benefícios 

ao organismo, e podem ser fator de prevenção para a ocorrência de diversas doenças, 

incluindo o CM. Objetivos: Entender a correlação da microbiota intestinal com o 

surgimento de neoplasias. Esclarecer como a microbiota intestinal pode atuar na 

prevenção do câncer de mama. Metodologia de busca: Trata-se de uma revisão literária 

realizada utilizando o cruzamento dos descritores “microbiota intestinal”, “prevenção” e 

“câncer de mama”. Consultou-se as bases de dados SCIELO, LILIACS E PUBMED, 

sendo encontrados 20 artigos os quais foram utilizados 8, tendo como critério de exclusão 

artigos anteriores ao ano de 2017 e artigos sem metodologia clara. Foram considerados 

artigos escritos na língua portuguesa, no inglês e em espanhol.  Resultados: A interação 

entre a MI e o hospedeiro pode influenciar de forma benéfica a saúde humana, exercendo 

funções antibacterianas, imunomoduladoras e metabólico-nutricionais, além de interferir 

nos níveis de estrogênio, hormônio intimamente relacionado com o CM. A função 

antibacteriana tem a capacidade de impedir ou reduzir a colonização e multiplicação de 

microrganismos exógenos patogênicos que adentrem no ecossistema digestivo. A 

imunomodulação permite resposta das defesas imunológicas locais e sistêmicas do 

hospedeiro a uma tentativa de agressão por microrganismos patogênicos, regulam o 

funcionamento e permitem a manutenção fisiológica do sistema imune, além da produzir 

metabólitos envolvidos na oncogênese ou na supressão tumoral. As funções metabólico-

MICROBIOTA INTESTINAL NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

MAMA. 
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nutricionais referem-se ao oferecimento de fontes energéticas e de vitaminas, além da 

participação na fisiologia digestiva do hospedeiro. Ademais, qualquer perturbação do 

conteúdo normal do microbioma pode resultar em uma disbiose e decorrer em 

consequências prejudiciais para o hospedeiro promovendo diversas doenças muitas delas, 

associadas ao trato gastrointestinal, como doença inflamatória intestinal, síndrome do 

intestino irritável e constipação e outras sistêmicas como obesidade e diabetes ou autismo. 

O (CM) se trata de uma das principais causas de mortalidade por câncer no sexo feminino. 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento estão: fatores endócrinos e 

metabólicos, história ginecológica obstétrica, fatores comportamentais, ambientais e 

genéticos. Além disso, o risco é aumentado quando existe uma inflamação persistente, 

desregulada e crônica, a qual também pode ocorrer pela desregulação gastrointestinal 

quando ocorre o desequilíbrio da microbiota, com aumento das bactérias patogênicas e 

diminuição das bactérias comensais, ocorrendo a situação da disbiose.  Assim, a simbiose 

proporcionada pelo MI e os demais sistemas do corpo humano é um fator protetor para o 

desenvolvimento de câncer, já a disbiose um fator indutor da progressão do CM pela 

perda da homeostase. A composição nutricional, nomeadamente em proteínas, hidratos 

de carbono ou lípidos dos alimentos ingeridos determina o tipo de bactérias que irão 

florescer no intestino e, consequentemente, os metabolitos produzidos pela MI, sendo que 

alguns poderão ser carcinogênicos. Dentro do acompanhamento para tratamento do CM, 

a utilização de probióticos já era empregada, sabendo seu benefício no prognóstico, 

contudo, nos últimos anos foi observado o papel na prevenção desempenhado pelos 

mesmos. Dentro dos probióticos em uso atualmente a maioria pertence aos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium. Os lactobacilos produzem ácido láctico e compreendem 

um grupo importante de bactérias lácticas. O Lactobacillus Plantarum é encontrado em 

vários produtos alimentícios fermentados, como legumes, peixes e laticínios e também 

faz parte da microbiota do trato gastrointestinal humano. O Lactobacillus Casei Shirota, 

uma cepa probiótica, a qual é conhecida por prevenir o câncer. Além da introdução de 

probióticos, é observado os benefícios de uma alimentação rica em fibra, devido seus 

efeitos anti-inflamatórios e pelo seu potencial para colonizar a microbiota intestinal com 

bactérias benéficas, além de resultar numa maior excreção fecal e numa menor 

desconjugação e reabsorção dos estrogénios. Conclusão : Analisando os fatores de risco 

predisponentes para o CM, a flora intestinal desempenha um relevante papel para o 

desenvolvimento e consequentemente prevenção da patologia, embora esses mecanismos 

ainda não sejam totalmente compreendidos, estão correlacionados às diversas funções, 

visto o funcionamento amplo e complexo do microbioma intestinal. Dessa forma, manter 

a relação simbiótica existente entre o hospedeiro e a microbiota pelo estabelecimento de 

uma dieta saudável ou pelo consumo de probióticos é fundamental para conservar a 

homeostasia do intestino e confere inúmeros benefícios ao indivíduo, incluindo a 

prevenção do CM. 

 

Palavras chave: microbiota intestinal; câncer de mama; prevenção. 
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Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: andrepsbastos@gmail.com  

Introdução: No final do ano de 2019, um grupo de pacientes com pneumonia de causa 

não identificada emergiu em Wuhan, na China, posteriomente chamada de  COVID-19, 

uma doença de elevada transmissibilidade comunitária, gravidade clínica e alta letalidade, 

potencializada pela ausência de medidas farmacológicas de prevenção e tratamento. 

Desde que a OMS a declarou como pandemia em 2020, inúmeras informações tem 

circulado em meios de comunicação atingindo milhares de pessoas que não conseguem 

discenir o que é embasado em pesquisas cientificas e o que é falso. Nesse contexto, 

milhares de pessoas tem seguido comportamentos e pensamentos coletivos que obstam o 

combate a disseminação do SARS-COV-2, relacionados ao não cumprimento do 

isolamento social, utilização de farmacos sem comprovação cientifica e negligência 

vacinação.  Objetivo: Elucidar e desmentir falsas informações veiculadas na internet 

sobre a COVID-19 e sintetizar os achados cientificos favoraveis ao combate á 

contaminação em massa do virus SARS-COV2 e seu tratamento. Métodos: Foi realizada 

uma revisão bibliográfica utilizando as palavras chaves de forma isolada e combinadas 

com o operador booleano “AND”, sendo utilizadas as bases de dados “Google Scholar” 

e “Biblioteca Virtual da Saúde”, foram selecionados artigos relevantes publicados em 

2020 e 2021 para compor este estudo após a leitura de seus resumos, junto a outros 

documentos governamentais.Resultados ou Análise Crítica:  A prática do isolamento 

social serve para reduzir a transmissibilidade do SARS-COV-2,no entanto tende a 

impactar a organização social e econômica dos países, limitando liberdades individuais e 

reduzindo a autonomia das pessoas, mas sendo comprovadamente eficaz para evitar 

novos casos em vários paises, diminuir o risco de mutação do vírus e ainda contribui para 

não sobrecarregar os sistemas de saúde.Porém, seus efeitos adversos compreendem a 

perda da garantia de direitos individuais, falência de atividades comerciais, desemprego 

e diminuição ou ausência de renda para trabalhadores, fatores que estimulam o não  

MITOS E VERDADES SOBRE A COVID-19:  

A CIÊNCIA POSTA EM XEQUE 
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cumprimento do isolamento social.Estima-se que, sem as medidas de isolamento 

governamentais, o Brasil teria mais da metade da população infectada.Acredita-se que, 

aproximadamente 6 milhões de pessoas poderiam necessitar de atendimento 

especializado e até mesmo a hostilização, e, com a possibilidade de mais de um milhão 

de mortes em decorrência disso.As evidências disponíveis sobre o tratamento 

farmacológico com o uso da cloroquina e hidroxicloroquina – indicadas no tratamento de 

malária -- para pacientes em tratamento para COVID-19 são opinião e conduta pessoal 

de alguns especialistas,estudos in vitro e estudos clínicos que apresentam sérias 

limitações metodológicas, associadas ou não a azitromicina. Desse modo, embora alguns 

estudos iniciais sugiram efeitos benéficos com o uso dessas medicações, não há dados 

suficientes para afirmar que elas devam ser utilizadas rotineiramente.Existem outros 

fármacos com maiores evidências e recomendações para a COVID-19, como é o caso da 

heparina como profilaxia para o tromboembolismo venoso, e o uso anti-bacterianos na 

suspeita de infecção bacteriana concomitante. O uso de corticosteroides em pacientes 

Covid-19 deve ser individualizado e utilizado em uma abordagem terapêutica cautelosa, 

relacionando ao risco-benefício ao paciente, pois possui indicações e resultados clinicos 

controversos. Anti-inflamatórios não esteroidais – AINES – também podem ser utilizados 

para o alivio sintomatico.Estudos recentes estimam que cerca de 1/4 da população 

mundial mostra-se resistente a vacinação contra o SARS-COV-2, que muitas vezes parte 

da desconfiança criada pela disseminação de mitos sobre a imunização em redes sociais. 

Desiformações como a aplicação de chips com a agulha,transmissão de outras doenças, 

infertilidade e até a baixa eficácia das vacinas estão sendo assimiladas e obstando a 

vacinação em massa, quando na verdade, as vacinas têm se mostrado eficazes contra as 

formas graves da doença, com poucos efeitos adversos.Conclusão: O SARS-COV-2 teve 

muita especulação cientifica traduzida em publicações de estudos com metodologias 

frágeis para nortear os profissionais da saúde, principalmente no primeiro semestre do 

ano de 2020. Nesse contexto, muitas informações foram disseminadas e posteriomente 

negadas, e ainda, somadas a fake news, causando muita dúvida e confusão na 

sociedade.Medidas governamentais de isolamento social e quarentena tiveram sua 

eficácia comprovadada cientificamente em vários paises, atrelando a baixa eficácia á 

baixa fiscalização governamental e adesão populacional. O tratamento farmacológico da 

COVID-19 com hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e antivirais não possui 

indicação nem comprovação cientifica segura,apesar de estudos que necessitariam de 

melhor definição do plano metodológico publicados no inicio da pandemia sinalizarem 

efetividade destes. O uso de AINES, heparina,antibioticos e corticoesteroides podem ser 

utilizados conforme indicação médica após avaliação cautelosa. a imunização em massa 

é comprovadamente segura e está diretamente associada a diminuição significativa dos 

casos de hospitalização pela Covid-19. No entanto, infelizmente, tem sido 
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constantemente associada a notícias falsas, o que pode, por consequência, diminuir a 

adesão da população 

 

Palavras-chave: COVID-19, isolamento social , Quarentena, Imunização, Medida 

terapeutica. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE  

E-mail: isabelluz123@gmail.com  

Introdução: As causas externas de morbimortalidade são muito importantes 
para o entendimento dos problemas de saúde pública no Brasil. Dentre essas 
causas, estão lesões intencionais, como agressões, suicídios e homicídios, e 
lesões não-intencionais, como acidentes de transportes, quedas e afogamentos. 
Conhecer os dados acerca dessas causas pode permitir a criação de estratégias 
mais eficazes em combatê-las e/ou tratá-las. Além disso, é importante ressaltar 
que, apesar do tempo de permanência de pacientes internados por causas 
externas de morbimortalidade ser menor em relação às causas naturais, os 
gastos com a primeira categoria continuam sendo maiores, o que é de grande 
relevância para a gestão e o planejamento de saúde pública.Objetivo: Este 
trabalho objetiva comparar a mortalidade hospitalar do SUS por causas externas, 
entre o município de Parnaíba e o estado do Piauí, no período de junho de 2016 
a junho de 2021 visando compreender a relação entre os dois índices. Métodos: 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, baseado em dados disponíveis 
no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
Resultados ou Análise Crítica: No período analisado, o Piauí apresentou 2.513 
óbitos por causas externas, sendo 1.857 do sexo masculino (73,89%) e 656 do 
sexo feminino (26,10%). Na cidade de Parnaíba, houve 254 mortes por causas 
externas, sendo 174 do sexo masculino (68,50%) e 80 do sexo feminino 
(31,49%).  No total, Parnaíba compreende 10,10% dos óbitos por causas 
externas do estado do Piauí. Conclusão: Conforme o último censo do IBGE, 
Parnaíba possui 4,67% da população piauiense, de tal maneira que os dados 
(10,10% dos óbitos por causas externas) são muito superiores 
proporcionalmente, se comparados os números populacionais. Além disso, em 
ambos, a taxa de óbitos é maior entre homens, que são historicamente as 
principais vítimas de violência e acidentes, explicando assim os números. Por  

MORBIDADE HOSPITALAR NO SUS POR CAUSAS 

EXTERNAS: COMPARATIVO ENTRE O PIAUÍ, NO 

PERÍODO DE JUNHO DE 2016 A JUNHO DE 2021 
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fim, levando em consideração os resultados, ressalta-se a importância de uma 
orientação para a população, numa tentativa de reduzir os óbitos. 
 
Palavras-chave: morte hospitalar; causas externas; SUS; Epidemiologia. 
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Área temática: Atenção em Saúde 

E-mail: daniella_pineli@hotmail.com 

Introdução:A morte evitáveis em menores de 5 anos pode ser total ou 
parcialmente impedida por uma rede de serviços de saúde eficaz, quando efetua 
uma prevenção de qualidade e busca realizar uma promoção de saúde para 
população, visando identificar e tratar as causas que determinam os óbitos. 
Desse modo a mortalidade infantil tem causas multifatoriais, porém muitas delas 
são evitáveis e analisando estáticas globais as principais causas são 
maturidade, asfixia perinatal e infecções neonatais. Nos últimos anos o Brasil 
teve melhorias na taxa de mortalidade infantil isso é resultado da diminuição das 
desigualdades sociais. Objetivo: Relacionar as taxas de mortes evitáveis em 
menores de 5 anos no estado do Piauí em 2020, ressaltando em qual cor,raça e 
sexo é mais incidente. Métodos: Foi realizada uma pesquisa do tipo 
retrospectiva quantitativa-qualitativa a partir da base de dados do ministério da 
saúde (DATASUS),acessado em novembro de 2021, em pesquisa foi aplicado 
os filtros de idade, cor/raça e sexo o que buscou analisar de forma abrangente 
os números de óbitos .Por se tratar de banco de dados de domínio público não 
foi submetido ao Comitê de ética em pesquisa, mas os apectos legais e éticos 
que relacionam com pesquisas em seres humanos foram respeitados. 
Resultados ou Análise Crítica: Ao longo do período analisado com os dados 
do Datasus, foram registrados 718 óbitos evitáveis em  crianças menores de 5 
anos no estado do Piauí. Diante dos dados percentuais da pesquisa, o sexo 
masculino teve uma prevalência (55,89%). Após realizar a divisão por grupos 
étnicos ou cor, teve uma maior incidência crianças de cor parda masculina 
(34,54%) e feminina (28,27%). Conclusão: A taxa de mortalidade revela que os 
óbitos podem ser evitados com melhorias constante do serviço de saúde. As 
causas mais comuns são de fácil detecção quando é realização um pré-natal 
adequado segundo o Ministério da Saúde. O filtro utilizado quanto a cor e etnia 

MORTES EVITÁVEIS EM MENORES DE 5 ANOS NO 

ESTADO DO PIAUÍ 
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apontou que crianças não sendo brancas tem um maior incidência devido as 
altas taxas de desigualdades econômicas.  
Palavras-chave: Piauí; Mortalidade infantil; Estudos epidemiológicos; 
Epidemiologia-Informação. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: bia.phb@hotmail.com 

Introdução: A pandemia do COVID-19 é um problema de saúde pública global que 

causou colapso nos sistemas de saúde, abalando a economia e fechando os ambientes 

escolares. Embora seja necessário abordar seu impacto imediato, devemos atentar 

também para o efeito a longo prazo da pandemia na saúde infantil: a COVID-19, por meio 

do distanciamento social perante ao fechamento das escolas e suas demais atividades, 

pode desencadear ou agravar o excesso de peso das crianças, sendo potencialmente 

desfavorável a epidemia de obesidade infantil, sabendo que a esta é representada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal ao ponto de acarretar prejuízos à saúde dos 

indivíduos. Objetivo: Identificar e analisar os impactos do isolamento social pela 

pandemia do COVID-19 no aumento de casos de obesidade infantil. Métodos: Esse 

trabalho se tratou de uma bibliográfica integrativa de literatura, com abordagem 

qualitativa, cujos dados foram obtidos por meio de consulta as principais plataformas, 

sendo elas a revista eletrônica acervo saúde, a US National Library of Medicine e a Wiley 

Online Library, utilizando-se os descritores: Obesidade Infantil, COVID-19 e Isolamento 

Social, filtrando-se por artigos publicados no ano de 2020. Resultados ou Análise 

Crítica: Em contradição aos demais estudos sobre os ambientes de baixa alimentação e 

atividade física nas escolas, evidências mostram que estado nutricional relacionado a 

obesidade na infância pode ser o resultado de fechamentos de escolas relacionados ao 

COVID-19. As crianças experimentam ganho de peso insalutífero, principalmente 

durante os meses de férias, quando estão fora da escola, e não durante o ano letivo. Os 

artigos estudados documentaram que o peso ganho durante os meses de férias é mantido 

durante o ano letivo e acumulado de recesso a recesso. Consoante a isso, além de 

O EFEITO DO ISOLAMENTO SOCIAL PELA PANDEMIA 

DO COVID-19 NO AUMENTO DA OBESIDADE INFANTIL. 
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aumentar o horário fora da escola, a pandemia COVID-19 exacerba todos os fatores de 

risco para ganho de peso associados ao isolamento domiciliar. Anualmente, mais de 30 

milhões de crianças recebem merenda escolar gratuita ou subsidiada e, entre as famílias 

elegíveis, as taxas de insegurança alimentar são mais altas nos meses de férias. 

Conclusão: Conclui-se que o tempo de isolamento está associado à experiência de 

sobrepeso/obesidade na infância, provavelmente por causa da dupla questão do tempo 

sedentário e da associação com a má nutrição. Isso torna-se devidamente preocupante a 

longo prazo, porque inúmeros estudos mostram como a obesidade vivenciada na infância 

está correlacionada ao maior peso na idade adulta e suas infelizes consequências 

associadas às doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Palavras-chave: Obesidade Infantil; COVID-19; Isolamento Social; 
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Área temática: Atenção à saúde 

E-mail: andressa.eloi@hotmail.com 

Introdução: A dismenorreia é um dos distúrbios menstruais mais comuns entre 
as mulheres, principalmente entre as adolescentes, corroborando para um 
importante problema de saúde pública, afetando a qualidade de vida e a 
produtividade das mulheres. Dessa maneira, é necessário discutir sobre os 
benefícios da pratica de exercícios físicos para a diminuição da dismenorreia, 
visando a melhora, tanto dos sintomas, como também, propiciando uma alta na 
qualidade de vida. A pratica de exercícios físicos visa minimizar as dores ou 
sintomas da dismenorreia de maneira leve, sem ocasionar efeitos colaterais que 
venham trazem algum maleficio a longo prazo, como são vistos em 
medicamentos prescritos. Além disso, a atividade física oferece benefícios, 
como: melhoria no desempenho de atividades diárias, diminuição do estresse, 
melhora no sistema circulatório e cardiovascular e uma maior perspectiva de vida 
por impactar direto na variável longevidade. Portanto, cabe ressaltar, que o 
exercício físico pode ser promovido por diversas praticas, trazendo uma gama 
de opções para que as mulheres busquem exercícios diferenciados, objetivando 
o bem-estar. O ciclo menstrual, a dismenorreia e o exercício físico estão 
diretamente ligados. A priori, os hormônios tem papel fundamental dentro dessa 
temática, pois, sua ação é fundamental para entender e diagnosticar possíveis 
patologias. Essa ação hormonal é desencadeada pelo sistema endócrino que 
trabalha em conjunto com o sistema nervoso, porém, esse ciclo sofre  

O EXERCICIO FISICO COMO FATOR PRIMORDIAL PARA 

DIMINUIÇÃO DA DISMENORREIA  
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irregularidades que podem ser justificadas pela apresentação da dismenorreia, 
em muitas mulheres causa um desconforto anormal, visto que, as dores podem  
ser classificadas em leve, moderada e grave. A posteriori, mecanismos de 
combate a alterações advindas do ciclo menstrual, podem ser amenizadas, por 
meio da pratica de atividade físico, que associada a uma rotina diária torna-se 
um fator amenizador de sintomatologias. Assim, o exercício físico é um fator 
primordial para diminuição da dismenorreia sendo uma forma de tratamento que 
melhora o funcionamento dos órgãos pélvicos e extrapélvicos por adequar o 
metabolismo, o equilíbrio hidroeletrolítico, as condições hemodinâmicas e o fluxo 
sanguíneo que promovem o fenômeno chamado de analgesia pelo exercício 
físico, por meio de mecanismos endógenos e de liberação de opioides 
endógenos que aumentam o limiar de dor. Em suma, é recomendada como 
medida no tratamento da dismenorreia sendo uma escolha benéfica de 
tratamento não medicamentoso, além de, proporcionar qualidade de vida a 
pessoa, lhe oferecendo ganhos físicos e psicológicos. Objetivo: Analisar os 
benefícios dos exercícios físicos para diminuição da dismenorreia. Métodos: 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, Scielo, Pubmed e BVS. Dessa forma, 
sendo selecionados artigos relacionados à temática, com publicação do ano de 
2015 até 2021. Os descritores utilizados foram: “Exercício físico”; 
“Dismenorreia”; “Ciclo menstrual” e “tratamento”. Resultados: Ficou claro, que 
o exercício físico é primordial para a redução da dismenorreia, como também, é 
necessário para o enfrentamento dessa irregularidade, pois é capaz de amenizar 
essa patologia. Dentro dessa perspectiva, a melhora da dismenorreia com a 
pratica da atividade física, mostra ser essa uma opção para o tratamento da 
mesma. Conclusão: Diante do exposto, a dismenorreia pode e deve ser tratada. 
Desse modo, o exercício físico vem auxiliar nesse processo, promovendo uma 
maior qualidade de vida, bem-estar e tranquilidade. Além disso, auxilia na 
regulação dos hormônios e diminuição da sintomatologia do quadro de 
dismenorreia.  
 
Palavras-chave: “exercicio fisiso”; “dismenorreia”; “ciclo menstrual”; 
“tratamento”; 
 

 

 

 



 

92 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Brito Guimarães ¹; Larissa Alves Moreira ¹; Deborah Adriane da Silva Santos ¹; 

Emanuella Maria Nascimento de Moura¹; João Marcos Brito Trevia ¹; Gabrielle 

Agostinho Rolim Marques² 

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 LTDA. 

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 LTDA. 
 

Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE  

E-mail: mikaela.brito.31@hotmail.com  

Introdução: A Síndrome de Burnout (SB) é uma condição caracterizada por uma 

exaustão laboral, que compromete a esfera emocional e social do indivíduo. Tem-se, que 

diante de um contexto pandêmico (COVID-19) tantos os profissionais de saúde que 

estiveram em linha de frente e os profissionais em formação, são os principais grupos 

susceptíveis  a desenvolver a SB, uma vez que estes manifestam frustrações, estresse, 

culpa, aversão, depressão, estresse pós-traumático, o que corrobora para os sintomas 

associados a fadiga emocional, despersonalização do individuo e a percepção reduzida do 

indivíduo, que é a linhagem da SB. Objetivo: Descrever os impactos da COVID-19 no 

aumento da Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde. Métodos: Este presente 

trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa e de objetivo 

exploratório. A busca foi realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e na Biblioteca Eletrônica Científica Online-Scielo, utilizando os descritores 

“Síndrome de Burnout”, “COVID-19” e “profissionais de saúde”, com o uso do operador 

booleano “AND”. Aplicou-se como critérios de inclusão aqueles dos últimos 5 anos e de 

línguas estrangeiras. A partir dos resumos dos artigos foram selecionados aqueles que 

tinham relação com a temática estudada e excluídos os trabalhos que eram divergentes. 

Resultados ou Análise Crítica: A partir dos filtros, foram encontrados 2 artigos no 

Scielo e na BVS foram 200 trabalhos cientificos identificados. A partir do estudo 

realizado, os fatores de risco para SB em profissionais de saúde durante a pandemia foram 

identificados, sendo eles o sexo feminino, trabalhar em área com alta incidência de 

COVID-19 e o sentimento de não ser ouvido pelos colegas. Outro estudo observou uma 

maior prevalência em enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, a somatização 

da falta de material, trabalho excessivo, alto número de mortes e o medo do colapso no 

serviço de saúde. Em outra análise, foi relatada que os médicos com mais de 36 anos de 

idade manifestaram receio em contagiar seu ambiente, uma vez que conviviam com  
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pessoas portadoras de doenças agravantes do COVID-19. Somado a isso, percebeu-se a 

negligência da população em cumprir as medidas de restrição foi também um fator 

estressor para os profissionais de saúde. Com isso, a pandemia afetou diretamente e em 

larga escala a comunidade profissional de saúde e seu bem-estar biopsicossocial e 

espiritual. Prejuízos na qualidade do sono, na relação familiar e social contribuem para o 

conjunto de sintomas semelhantes a depressão branda. Conclusão: Dessa maneira, a 

Síndrome de Bournot nos profissionais de saúde foi intensificada após a pandemia do 

COVID-19, configurando-se como um problema de saúde que necessita de intervenções 

imediatas, as quais destacam-se a efetivação dos horários, disponibilidade de 

equipamentos e materiais necessários, treinamento adequado e apoio psicológico a fim 

de estabelecer uma saúde mental. Visto isso, a manutenção da saúde mental é 

imprescindível para que o trabalho ocorra de maneira concreta e ofereça qualidade de 

vida para o profissional, como também o tratamento adequado aos pacientes.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout; COVID-19; Profissionais de saúde. 
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² Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

 

Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE – ATENÇÃO À SAÚDE  

E-mail: cbrendaellen@hotmail.com 

Introdução: O uso de cigarro eletrônico (CE) está em crescimento exponencial em todo 

o mundo, uma vez que está associado à ideia popular de que não traz prejuízos à saúde, 

sendo uma alternativa ao uso do cigarro tradicional. Porém, isso vai de encontro com a 

presença de alcaloides potencialmente prejudiciais nos CE, como anabasina, miosmina e 

β-nicotirina, além de propilenoglicol (PG), glicerina vegetal (GV) e aromatizantes. As 

potenciais consequências cardiovasculares dessas substâncias e de seus subprodutos 

associadas aos efeitos da nicotina, a qual pode ou não estar presente no CE, torna a 

discussão sobre os efeitos deletérios desse consumo cada vez mais importante atualmente. 

Objetivo: Abordar a relação entre o uso de cigarros eletrônicos e o risco de eventos 

cardiovasculares através de uma revisão de literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão 

de literatura, com perspectiva qualitativa e caráter exploratório, realizada por meio de 

buscas nas bases de dados Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo). Foram utilizados os 

seguintes descritores: “vaping”, “electronic nicotine delivery systems”, “cardiovascular 

diseases”, combinados entre si com os operadores booleanos “OR” e “AND”. 

Inicialmente, encontrou-se 24 resultados para a pesquisa. Ao atribuir o recorte de tempo 

para os últimos 5 anos, restaram 22 publicações científicas, das quais selecionamos 

aquelas que correspondem ao objetivo da revisão, excluindo as que não estavam 

disponíveis integralmente ou não abordavam os efeitos cardiovasculares do uso do 

vaping. Por fim, 10 artigos atenderam aos critérios de elegibilidade da revisão. 

Resultados: Os CE são dispositivos movidos a bateria que aquecem um líquido composto 

de PG e/ou GV, nicotina e aromatizante, para formar um aerossol que é inalado como um 

cigarro. Sua criação remete a uma alternativa aos cigarros tradicionais, uma vez que 

possui menos malefícios. Porém, seu uso desenfreado é motivo de preocupação à saúde 

pública, tendo repercussões, principalmente, a nível cardiovascular. Isso porque, podem 

estar presentes contaminantes, tanto co-extraídos com nicotina do tabaco, como 

nitrosaminas carcinogênicas e alcaloides menores, como nornicotina, nicotirina, 
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anabasina e anatabina, quanto derivados do dispositivo CE, como metais das bobinas de 

aquecimento, soldas e pavio, acetaldeído, formaldeído, acroleína e glicidol, com 

potenciais tóxicos cardiovasculares. Ademais, os CE geram estresse oxidativo, 

citotoxicidade e radicais livres, cuja exposição diária aumenta o risco de doenças 

cardiovasculares. Por outro lado, a nicotina possui efeito simpatomimético, sendo 

associada ao aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição coronária, bem como 

arritmogênese, aterogênese, disfunção endotelial, dislipidemia, alterações miocárdicas e 

disfunção na repolarização ventricular. Todavia, esses efeitos não podem ser 

generalizados a todos os dispositivos, uma vez que cada modelo varia quanto à exposição 

à nicotina e aos tóxicos, o que contribui para a disparidade e as controvérsias ainda 

existentes acerca da influência do vaping no sistema cardiovascular. Conclusão: Apesar 

de apresentar um menor risco que o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico possui 

impactos negativos significativos na saúde cardiovascular, particularmente em usuários 

com doença cardiovascular já existente, o que se torna um problema de saúde pública. 

Além disso, ainda existem poucas evidências de boa qualidade sobre a segurança desses 

dispositivos em curto e longo prazo, o que salienta a importância do desenvolvimento de 

mais estudos sobre esse assunto.  

 

Palavras-chave: Vaping; Cigarro Eletrônico; Doenças Cardiovasculares. 
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Esteves²; Renata Paula Lima Beltrão ³. 

¹ Discentes da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / 
Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP / IESVAP) 
² Discentes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) 
³ Docente da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) 

 
Área temática: Atenção à saúde 

E-mail: davi19aguiar@gmail.com 

Introdução: A lesão renal aguda pode ser caracterizada como um evento 
sistêmico de origem variável que tem grande incidência em pacientes 
hospitalizados, estando relacionada com altas taxas de morbidade e 
mortalidade. A sua incidência é ainda mais alarmante em pacientes que utilizam 
antibióticos, em comparação aos que não utilizam. Isso acontece porque o longo 
período de utilização desses fármacos em processos infeciosos graves é uma 
das principais causas etiológicas de injuria renal, sendo os aminoglicosídeos a 
principal classe relacionada com insuficiência renal aguda. Estes são um grupo 
de antibióticos que apresentam uma alta nefrotoxidade, e por isso são 
empregados, quase que exclusivamente, contra infecções nosocomiais. 
Objetivo: Esse trabalho científico tem o objetivo de relacionar o uso de 
aminoglicosídeos, usados no tratamento de bactérias gram-negativas no âmbito 
hospitalar, como um fator predisponente à perda da função renal. Métodos: 
Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa que tem o fito de fazer uma 
seleção de pesquisas relevantes voltadas para a temática, analisá-las e 
sintetiza-las. A questão norteadora como proposta para o aprofundamento da 
temática foi: “Como o uso de aminoglicosídeos pode preceder alterações renais 
que levem a perda de sua função?”, em que houve uma busca de artigos 
realizada de maneira independente por um pesquisador, por meio dos 
descritores disponíveis nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS).   
Resultados ou Análise Crítica: O tratamento de infecções graves é muito 
complicado quando o agente etiológico se trata de uma bactéria gram-negativa 
multirresistente, fazendo com que os antibióticos que tenham um espectro tão 
grande sejam muitos poucos. Entre as classes que mais se incluem nessa 
antibioticoterapia, têm-se os aminoglicosídeos. Eles fazem parte de um grupo 
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seletivo que só deve ser utilizado em hospitais, para evitar que o consumo 
descontrolado auxilie no processo de resistência bacteriana. Além disso, os 
aminoglicosídeos são os principais antibióticos relacionados com a insuficiência 
renal aguda nefrotóxica, principalmente em pacientes idosos e com doenças 
multissistêmicas. Isso ocorre porque existe receptores específicos no túbulo 
proximal que causam uma endocitose dos aminoglicosídeos na membrana 
celular, possibilitando a união deles com lisossomos citoplasmáticos e causando 
progressiva deposição de lipídeos polares, fato esse que induz alterações 
morfológicas e alteram a filtração glomerular. Conclusão: Portanto, o uso 
prolongado de aminoglicosídeos é uma das principais causas que precedem 
alterações do parênquima renal e ocasionam uma insuficiência renal aguda. 
Entretanto, em função de sua grande eficácia e custo-benefício, os 
aminoglicosídeos continuam sendo uma importante opção para o tratamento de 
infecções em pacientes que já estão bem graves, com processos infecciosos 
generalizados. Isso ocorre como uma tentativa de preservar a vida do paciente 
em situações que as bactérias sejam sensíveis às drogas, ainda que esses 
fármacos sejam altamente nefrotóxico. 
 
Palavras-chave: Aminoglicosídeos; Lesão renal aguda; Complicações. 
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Parnaíba, Brasil. 

 

Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: rfernandamaciel@hotmail.com 

Introdução: A imunização contribui de maneira importante para o cumprimento de um 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), no caso, a redução da mortalidade 

infantil, visto que crianças não vacinadas estão suscetíveis à maior morbimortalidade 

infantil. Além dissoa imunização está entre as melhores estratégias de prevenção de 

morbimortalidade na infância, e seu custo-benefício supera todas as ações de prevenção. 

Trata-se de um processo ativo e que depende, principalmente, dos cuidadores das 

crianças. Para que ela seja considerada imunizada, é essencial respeitar o esquema vacinal 

preconizado para cada idade, uma vez que o atraso na vacinação pode ser tão prejudicial 

quanto não vacinar. Além do fato de a criança não vacinada ou vacinada com atraso ter 

maior chance de desenvolver doenças, isso incorre em maior risco comunitário de 

epidemias e o surgimento de novos casos de doenças já consideradas erradicadas. 

Objetivo: Este artigo tem com objetivo descrever o conhecimento, a pratica e atitude da 

vacinação infantil frente a novos casos de doenças anteriormente erradicadas. Métodos: 

Este resumo foi estruturado por meio da estratégia PICO: (P) Paciente ou Problema - 

pediátricos ; (I) Intervenção – retorno de doenças erradicadas; (C) Controle ou 

Comparação - não intervenção; (O) Desfecho – desafios e importância da vacinação: 

“Quais os desafios da vacinação infantil para sustentação da erradicação de doenças?”.  

Sendo realizadas pesquisas nas bases de dados Pubmed,  Scientific Electronic Library 

Online (Scielo) e  Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 

utilizando como descritores “vacina”, "doenças erradicadas" e “pediatria”, em português, 

inglês e espanhol, em combinação dos três termos, usando o operador booleano “and”. 

Após a busca, na qual se coletaram artigos (Lilacs = 0; SciELO = 0, Pubmed = 29), foi 

realizada a leitura dos títulos e resumos, no escopo de analisar o enquadramento dos 

mesmos aos critérios determinados. Após a seleção, foram excluídos 20 artigos, restando  
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9. Após a leitura na íntegra, e levando em conta o critério de relação com a temática,foram 

excluídos 2 artigos e mantidos 7 artigos na revisão. Resultados ou Análise Crítica: As 

vacinas são formas seguras de e eficazes para prevenção de doenças e mortalidade, além 

do controle na disseminação e redução do uso de antibioticoterapias. Atualmente as taxas 

de vacinação caíram muito devido a redução de muitas doenças, o esquecimento dos 

transtornos que elas levam às populações, redução da educação em saúde, medos por fake 

news espalhadas pela internet e negligência dos pais/responsáveis ao acompanhamento 

de puericultura das cranças. Conclusão: Detectou-se com esse estudo que o atraso vacinal 

causa problemas significativos a população. Podendo desencadear problemas sérios em 

pouco tempo. Faz saber que crianças que não frequentam as consultas de puericultura têm 

maiores indícios de atrasar as suas vacinas e de trazer a tona doenças já esquecidas e 

solucionadas. Talvez a melhor e mais simples alternativa para solucionar esse problema 

seja garantia e fortalecimento das ações de atenção básica. 

 

Palavras-chave: Vacina; Doenças erradicadas; Pediatria. 
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Área temática: ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE COLETIVA 

E-mail: ml.bertoldo@outlook.com 

Introdução: Com a pandemia da COVID-19, os atendimentos eletivos, incluindo 
o rastreamento de câncer, foram interrompidos devido à priorização das 
urgências e da redução do risco de disseminação nos serviços de saúde. Diante 
disso, o câncer de mama, que possui como estratégia principal de controle o 
diagnóstico precoce e rastreio, apresentou um aumento na taxa de mortalidade 
significativo, devido ao cancelamento e adiamento das consultas ginecológicas 
preventivas e o retardo das ações de educação e saúde. Objetivo: Entender os 
impactos da pandemia da COVID-19 diante o rastreamento do CA de mama e a 
educação em saúde. Métodos: O presente estudo busca entender os impactos 
da COVID-19 na rastreio do câncer de mama, destacando a importância da 
educação em saúde, através de revisão bibliográfica da literatura com consulta 
às bases de dados PubMed e Scielo. Resultados ou Análise Crítica: A educação 
em saúde amplia o conhecimento acerca das informações gerais sobre câncer 
de mama, já que possui o escopo de promover a prevenção, o estímulo ao 
tratamento e o aumento da sobrevida em mulheres. Este, somado a realização 
dos exames ginecológicos são fatores primordiais para a prevenção do CA de 
mama, e que devido a pandemia estão sendo altamente prejudicados. 
Resultando na dificuldade de realização do rastreio por parte da população. Além 
disso, é imprescindível que as recomendações específicas sobre o rastreamento 
do câncer e testes diagnósticos devam ser baseadas no estado da COVID-19, 
logo os programas de triagem e visitas clínicas devem ser realizados em áreas 
onde a infecção foi controlada, mantendo total adesão às diretrizes para limitar 

a disseminação da infecção. Conclusão: A evolução da Pandemia da COVID-19 
desde seu início, desencadeou em todo o país uma redução nos exames 
eletivos, atendimento na atenção primária e projetos relacionados a educação 
em saúde, situação essa, que se refletiu no aumento do CA de mama. Dessa  
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forma, cabe aos órgãos de saúde destacar a importância do rastreamento para 
a população, levando em consideração o número de infectados de cada local, 
para que seja fornecido atendimento seguro para pacientes ambulatoriais e 
dessa forma assegura-las de possíveis contaminações. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de Mama in situ; Procedimentos Preventivos contra 
Doenças; Educação em Saúde; Imactos na Saúde; COVID-19. 
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Área temática: Atenção as Necessidades Individuais de Saúde 

E-mail: maresabarros@outlook.com 

INTRODUÇÃO: A Proliferação celular confere um fator indispensável para a 

sobrevivência das células, além de configurar a base da reprodução e hereditariedade 

dessas microunidades de vida. Este fenômeno deve estar equilibrado e quando essa não é 

a realidade, o contexto do crescimento celular sofre interferências quanto a sobrevida e 

apoptose, que, em horizontes temporais inadequados, favorece ou constitui fator 

predisponente ao câncer. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em 

homens, com correspondência igual a 29,2% referente a incidência tumoral; o número de 

mortes por ano equivale a 15.983. Tratar esse tipo de câncer apresenta obstáculos a 

própria vitalidade do paciente, por possuir ausência de especificidade e ampla lista de 

efeitos colaterais, além de baixa taxa de sobrevivência, resistência aos quimioterápicos e 

a neurotoxicidade. Existem diversas pesquisas em curso que podem complementar ou 

protagonizar as terapêuticas para neoplasias prostáticas, embasadas em fontes naturais 

endógenas - como os reguladores do feedback negativo da via PI3K/AKT/mTOR. 

OBJETIVO: Compreender as vias de sinalização do fator de crescimento do câncer e as 

mutações na via PI3K/AKT/mTOR de modo a compreender os dados epidemiológicos de 

incidência e prevalência do câncer de próstata. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de 

revisão sistemática, conduzido de acordo com os Principais Itens para Relatar Revisões 

sistemáticas e Meta-análises (PRISMA), realizando buscas nas bases de dados indexadas 

à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

Foram determinados como critérios de inclusão artigos originais disponíveis na íntegra, 

que tenham sido publicados no período entre 2017 a 2021, nos idiomas inglês e português, 

e como critérios de exclusão, artigos duplicados e sem relação com o tema.  

 

 

PAPEL DA VIA PI3K/AKT/MTOR PARA O CÃNCER DE 

PRÓSTATA: FORMAÇÃO E PROGRESSÃO DO TUMOR E 

RESISTÊNCIA TERAPÊUTICA 
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RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: A via PI3K/AKT/mTOR, constitui um 

importante caminho na cascata de sinalização de fator do crescimento do câncer; os 

caminhos desse fenômeno podem ser ativados por meio de fatores de crescimento que se 

ligam ao receptor de mesmo nome, iniciando uma sequência de fosforilações que resultam 

no ativo RAS - transdutor de sinal - que gera moléculas de sinalização para PI3K e aciona 

os domínios de proteínas da AKT para que haja reconhecimento do mTOR, e assim 

aconteça a estimulação do crescimento celular. A respeito do AKT é importante saber a 

sua atribuição em controlar a inibição da proteína pró-apoptótica: BAD, que quando 

inativada libera uma proteína inibidora de apoptose ativa, causando inibição da morte 

programada, o que aumenta a sobrevida celular, trazendo a luz um problema - 

principalmente quando se tratam de células cancerosas. O câncer de próstata, têm a 

capacidade de sintetizar os mesmos fatores de crescimento, não necessitando de fatores 

exteriores à célula e ativando a cascata em sua porção medial, mais especificamente na 

via PI3K/AKT/mTOR. Quando essas alterações acontecem em RAS, são denominadas 

mutações de ganho de função, que se estendem para PI3K, o que afeta suas subunidades 

catalíticas, elevando a atividade enzimática. Além dessas, há ainda mutações no topo da 

via, como o gene PTEN - supressor de tumor, um dos genes mais frequentemente 

deletados no câncer de próstata, que atua como regulador do feedback negativo do PI3K; 

a modificação faz com que o gene tenha sua função perdida ou silenciada. Todas as 

alterações genéticas convergem para a aceleração das mitoses com o crescimento celular 

exacerbado; e conferem estratégias utilizadas pela patologia para que a supressão de 

tumor e apoptose programada não afetem a proliferação das células cancerosas e 

consequente progressão da doença, o que justifica a resistência a terapêutica. 

CONCLUSÃO:  A cascata de sinalização da via PI3K/AKT/mTOR é importante objeto 

de estudo para a oncologia, por proporcionar conhecimento a respeito da localização das 

mutações e por consequência direcionar estudos específicos, que apontam para a 

individualização de um conjunto maior de acontecimentos dentro da configuração 

patológica do câncer de próstata. Além dessas, o desenvolvimento de terapias voltadas 

para as alterações genéticas da cascata, evitam a perda de função dos proto-oncogenes e 

direcionam para o controle das vias de sinalização dos fatores de crescimento do câncer. 

Porém, apesar de conhecer a cascata e suas vias de feedback negativo, o mecanismo de 

controle dessas vias, bem como a extração dos fatores naturais da via de sinalização ainda 

estão em estágios de testes clínicos; com a evolução desse modelo terapêutico, será 

possível controlar o câncer de maneira eficaz; por isso é imprescindível que haja a 

continuidade das pesquisas. 

 
Palavras-chave: Próstata; Câncer; Célula;  
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Área temática: Atenção à saúde  

E-mail: pablo.clebersales@gmail.com  

INTRODUÇÃO: A paralisia flácida aguda trata-se de um comprometimento dos 

neurônios motores da medula espinhal, levando a paralisia, que em geral, acomete os 

membros inferiores com flacidez muscular, diminuição ou abolição dos reflexos 

neurológicos e preservação da sensibilidade. Geralmente está associada à poliomielite, 

no entanto outras doenças podem causar um quadro clínico semelhante como: 

Síndrome de Guillain-Barré (SGB), mielite transversa, as meningites, 

meningoencefalites e outras enteroviroses. OBJETIVO: O objetivo desse estudo é 

analisar o perfil epidemiológico dos casos de paralisia flácida aguda por região e UF de 

notificação entre o período de 2010 a 2019. MÉTODOS: Concerne em um estudo 

epidemiológico, transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa realizado entre 

janeiro e fevereiro de 2020, por meio de dados obtidos na base de dados DATASUS. 

As variáveis selecionadas foram: casos confirmados, região de notificação, UF de 

notificação e ano diagnóstico. RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: Verificou-se um 

total de 4705 casos Brasil no período entre 2010 e 2018. A região que apresentou o 

maior número de casos foi a região Nordeste (1747), aproximadamente 37% dos casos, 

seguida pela região Sudeste, com aproximadamente 30,3% dos casos. A região com o 

menor número de casos foi a Centro-Oeste, com aproximadamente 7,5% dos casos. A 

UF que apresentou o maior número de notificações foi São Paulo, com 722 notificações, 

aproximadamente 50,5% dos casos da região Sudeste. O número de notificações 

oscilou pouco durante o período, sendo o menor número registrado em 2010, com 353 

casos, e o maior em 2018, com 520 casos. DISCUSSÃO: Mormente, devido ao  

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARALISIA FLÁCIDA 

AGUDA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 2019 
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Programa de vigilância das Paralisias Flácidas Agudas, como uma forma de 

monitoramento para identificação precoce de casos de poliomielite e realização de 

medidas de controle, o país ainda possui um número considerável de casos que se 

mantém estável a cada ano, sendo as regiões Nordeste e Sudeste as mais acometidas. 

Ademais, a distribuição desproporcional das notificações entre as regiões pode indicar 

um quadro de subnotificação de casos, o que além de implicar uma estimativa errônea, 

acarreta uma aplicação insuficiente de ações e recursos. CONCLUSÃO: Destarte, a 

vigilância epidemiológica do Brasil está se mantendo sensível à detecção de casos de 

paralisia flácida aguda, no entanto, é necessária uma descentralização da vigilância pelo 

território nacional, com o intuito de atenuar vieses existentes no sistema de notificações. 

 
Palavras-chave: Epidemiologia; Notificação; Paralisia flácida; Poliomielite.  
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Área temática: Atenção em Saúde 

E-mail: daniella_pineli@hotmail.com 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um 
distúrbio que compromete funções de comportamento social, comunicação e de 
linguagem. Desse modo os primeiros sinais de TEA já são identificados na 
infância quando a criança começa apresentar sinais alterados como: atenção 
redobrada a objetos, não acompanha o olhar para o cuidador, ignora ou 
apresenta uma resposta atrasada aos sons de fala, pode permanecer o silêncio 
ou até ter gritos aleatórios, choros frequentes ou indistintos podem está presente, 
não realiza brincadeiras, não fazem interação social como pedir colo ou gesto 
imitativo. Nos últimos anos a elaboração de políticas públicas específicas para 
pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no Brasil teve um grande 
crescimento, em e 2012 foi sancionada a Lei nº 12.764, que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista e passou a considerar a pessoa autista como uma pessoa com 
deficiência para todos os efeitos legais. Embora ainda tenha uma grande 
prevalência de TEA no Brasil ainda não há dados concretos sobre a quantidade 
e a frequência, em 2019 foi sancionada a lei nacional nº13.681/19 que obriga o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a inserir no censo 2020 
perguntas sobre o autismo. De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU) acredita-se que exista em torno de 70 milhões de pessoas em todo o 
mundo que possui o transtorno. Objetivo: Entender a prevalência e os avanços 
de dados epidemiológicos no Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil. 
Métodos: Este estudo utiliza como método uma pesquisa de revisão de 
literatura, com a nova diretriz do Ministério da Saúde, atendendo as normas 
estabelecidas. Resultados ou Análise Crítica: Muito se tem discutido sobre as 
políticas públicas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com 
a legislação brasileira o autismo apresenta comportamentos que são 
considerados atípicos no que se refere á comportamento motor, sensorial, 

PREVALÊNCIA E AVANÇOS EPIDEMIOLÍGICOS DE 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO BRASIL 
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linguagem e emocional. Essa nomenclatura de ‘’Transtorno do Espectro do 
Autismo’’ é algo ainda novo e foi apresentando depois de 2013 no congresso 
anual da Associação de Psiquiatria Americana que determinou três critérios: 
déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas 
interações sociais; padrões restritivos e repetitivos de comportamento, 
interesses e atividades; os sintomas devem estar presentes no início da infância 
ou no decorrer da infância até que as demandas sociais excedam o limite de 
suas capacidades. De acordo com IBGE o Brasil é um dos países mais 
populosos do mundo com mais de 200 milhões de habitantes, sendo que desse 
valor 45 milhões de pessoas possui algum dificuldade em ouvir, realizar 
movimentação ou incapacidade mental. Em discernimento dessa grande 
população acredita-se que exista no Brasil aproxidamadamente 2 milhões de 
pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.  Conclusão: Diante disso 
após a Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista teve um grande avanço quanto ás 
politicas públicas para as pessoas com autismo, o Ministério da Saúde 
estabeleceu uma diretriz para a rede de Atenção básica de saúde e em 2021 
está previsto que o IBGE realize o senso de pessoas com esse transtorno.   
 
Palavras-chave: Autismo;Transtorno do Espectro do Autismo; Prevalência; 
Perfil Epidemiologico. 
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Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE 

E-mail: brenda150600@gmail.com 

Introdução: No final de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado o surgimento de um 

novo vírus, denominado coronavírus de síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-

CoV-2, do inglês Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus 2), causador 

da COVID-19, uma doença infectocontagiosa. As caraterísticas clínicas dos pacientes 

com essa doença são bastante variáveis, podendo se apresentar de forma leve, grave e até 

mesmo fatal. Ainda que não haja grandes incidências na pediatria, uma nova 

apresentação, responsável por acometer crianças e adolescentes e que pode ter uma 

associação causal ao SARS-CoV-2, foi denominada como síndrome inflamatória 

multissistêmica pediátrica (SIM-P). Tal condição remete um acometimento grave de 

crianças que necessitam de intervenção hospitalar devido à um quadro inflamatório 

intenso, associado à febre persistente, no qual pode levar à choque e falência de múltiplos 

órgãos. Objetivo: Compreender a SIM-P associada a COVID-19 e suas principais 

manifestações clinicas através de uma revisão sistemática de literatura. Métodos: 

Consiste em estudo exploratório no qual se foram utilizados dados primários, obteve-se 

como bases de dados a Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Nacional 

de Medicina dos Estados Unidos (PUBMED) e Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizaram-se, na busca de artigos, os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) “infecções por coronavírus”, “inflamação”, “pediatria” e 

“Síndrome de Linfonodos Mucocutâneos” combinados com o operador booleano “and”. 

Foram incluídos no trabalho os artigos que contenham dados primários e relatos de casos 

realizados no Brasil, com crianças de 0 a 12 anos, que abordaram o tema SIM-P, 

publicados em periódicos nacionais e internacionais no período de janeiro de 2020 a 

janeiro 2022, em língua portuguesa, espanhola e inglesa, indexados em uma das bases de 

dados citadas anteriormente, bem como os critérios de exclusão que irão compreender os 

artigos que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente. 

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA SÍNDROME 

INFLAMATÓRIA MULTISSITÊMICA PEDIATRICA (SIM-P) 

ASSOCIADA À COVID-19 

 



 

109 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

Resultados ou Análise Crítica: O quadro clínico de COVID-19 em adultos é bastante 

variável, podendo evoluir para condições críticas de insuficiência respiratória, com os 

idosos e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis sendo considerados os 

principais grupos de risco. Em contrapartida, nas crianças a doença se apresenta 

geralmente leve com quadros sintomáticos de apenas 1-5%. Entre os sintomas mais 

citados estão febre, calafrios e tosse. Esse fato fez com que inicialmente a maior 

preocupação com esse público fosse a sua potencialidade como transmissores para outras 

faixas etárias. Os quadros mais graves só ocorrem em menos de 5%, podendo incluir 

dispneia, sintomas gastrointestinais, cianose central e até mesmo choque. Foi observado 

que o aumento do risco de doença grave em crianças está associado com condições 

médicas subjacentes, como: doença cardíaca congênita, Síndrome de Down, obesidade, 

diabetes, anemia falciforme, imunossupressão, asma ou outras doenças pulmonares 

crônicas. Essa condição clínica que ocorre em crianças após a infecção por COVID-19 

foi denomina SIM-P, definida por uma resposta inflamatória do organismo que atinge 

diversos sistemas. Essa síndrome modificou o que se pensava até então sobre a infecção 

por COVID-19 na população pediátrica Conclusão: Desse modo, observa-se a presença 

de uma SIM-P, provavelmente de origem imunológica mediada por anticorpos. Além do 

mais, uma das comprovações de ser uma síndrome pós-infecciosa é sua característica de 

cursar com provas virológicas frequentemente negativas e somente IgG positivos. Por 

esse viés, observa-se ainda, sua similaridade com a Doença de Kawasaki, entretanto 

apresentam diferenças nos critérios laboratoriais.  

 

Palavras-chave: Infecções por coronavírus; Inflamação; Pediatria; Síndrome de 

Linfonodos Mucocutâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Andressa Aparecida Pereira Sobrinho ¹; Déborah Karolyne Gomes Santos ¹; Lisa Maria 

Ferreira Moreira¹; João Gustavo Porto Torres² 

¹Discente da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de 

Ensino Superior do vale do Parnaíba 

 

¹Discente da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de 

Ensino Superior do vale do Parnaíba 

 

¹Discente da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de 

Ensino Superior do vale do Parnaíba 

 

²Docente da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de 

Ensino Superior do vale do Parnaíba 

 

Área temática: ATENÇÃO À SAÚDE  

E-mail: andressa.eloi@hotmail.com  

Introdução: O avanço da idade traz preocupações importantes sobre assuntos 

específicos, como, a queda em idosos. Dessa maneira, esses incidentes estão entre os 

eventos adversos a serem prevenidos, pois se classificam entre as causas mais comuns de 

injúrias na terceira idade. Assim, o índice de quedas em idosos cresce de forma notória, 

fazendo com que olhares sejam voltados para a temática, buscando medidas preventivas 

para evitar esses acontecimentos e investigando quais as razões que expliquem esses 

agravos, que podem ter origens psicológicas, físicas, por uso de medicamentos ou 

doenças associadas. Nese sentido, para garantir uma melhor qualidade de vida dos idosos, 

os profissionais da saúde devem orientar os familiares sobre as medidas preventivas a 

serem tomadas, como: aumentar a luminosidade dos ambientes, usar tapetes e cerâmicas 

antiaderentes, instalar barras em lugares de risco, por exemplo, banheiros e escadas, 

ajustar a altura da cama, além dos cuidados com animais de estimação. Portanto, formas 

de mudar esse cenário são fundamentais  para manutenção da qualidade de vida dos 

idosos Objetivo: Identificar as medidas preventivas para quedas em idosos, para garantir 

melhor qualidade de vida. Métodos: Com intuito de atingir o objetivo proposto, foi 

realizado uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), Medline, Pubmed e Lilacs, sendo utilizados os Descritores em Saúde 

(DECS) envelhecimento, quedas e prevenção, utilizando o operador booleano AND. Os 

critérios de inclusão, foram os estudos realizados entre 2017 e 2021, que incluíssem os  

QUEDAS EM IDOSOS: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 
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idosos acima de 60 anos e que falassem sobre o tema manutenção da qualidade de vida.  

Resultados ou Análise Crítica: Após a triagem, foram selecionados oito artigos, apesar  

das incongruências metodológicas, as pequisas apontaram que os fatores ambientais em 

conjunto das alterações fisiológicas do envelhecimento, contribuíram como os maiores 

causadores de quedas em idosos e que programas de prevenção podem minimizar esses 

fatores de risco e melhorar a qualidade de vida. Dentre os fatores fisiológicos é importante 

ressaltar aqueles que são inerentes ao processo de envelhecimento, como: sarcopenia, 

diminuição da mobilidade articular, hipotrofia, mudanças no equilíbrio e marcha e  

redução da acuidade visual. Os aspectos relacionados com a questão psíquica envolvem 

dano cognitivo e doenças, como as Síndromes Parkinsonianas e depressão, entre outras. 

Em relação com os fatores ambientais que favorecem as quedas em idosos destacam-se a 

iluminação quando não é favorável, a arquitetura de casas mal planejadas, a disposição 

de móveis e objetos inadequados no ambiente, além da estrutura das cidades que dispõem 

de calçadas desniveladas, ruas esburacadas e semáforos com tempo de travessia muito 

reduzido. Conclusão: Diante disso, busca-se contribuir com a população, 

conscientizando os pacientes e familiares, realizando orientações e investigando os riscos 

de quedas, preservando, assim, a saúde do idoso, além de colaborar para a diminuição dos 

impactos negativos para a família e para a qualidade de vida do idoso, como também, 

trazendo medidas preventivas para a temática em questão. 

 

Palavras-chave: Idosos; Prevenção; Qualidade de vida; Quedas. 
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Área temática: ATENÇÃO A SAÚDE  

E-mail: ANAVITORIA_DP@HOTMAIL.COM  

Introdução: A Atenção Básica ou Atenção Primária a saúde, segundo a constituição, 

deve promover ações de cuidado e promoção de saúde, tanto no coletivo quanto no 

individual. Tais ações na prática devem estabelecer, dentre outros “preceitos” uma 

integralidade do indivíduo, universalidade da atenção, equidade e participação popular, 

no qual deve culminar em uma atenção única para cada caso proposto, culminando em 

uma singularidade do caso/tratamento. Dessa forma, deve-se criar uma dinamização do 

atendimento, apostando principalmente na criação de vínculos para a relação saúde-

doença se tornar efetiva. Em adição, tais relações proporcionaram a inserção do 

acadêmico no convívio social, buscando compreender estas relações e estabelecer 

estratégias de intervenções, principalmente no que concerne à doença  

oncológica.Objetivo: O objetivo desse relato é expor a experiência na construção de um 

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

através de instrumentos, com linguagem acessível que aborde as principais informações, 

de forma, concisa, clara, simples e eficientes relacionadas a pacientes oncológicos. 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência, que expõe as vivências de uma aluna do 

3° semestre da disciplina de Integração de Saude e Comunidade – IESC, em que se 

observou o contexto familiar e o enfrentamento da doença do portador de doença crônica 

(câncer). Dentre as atividades realizadas, a principal foi a elaboração de um Projeto 

Terapêutico Singular para um paciente oncológico. Neste estabeleceu-se a relação 

existente entre o portador e a familia, sendo esta a base para a elaboração de uma 

intervenção singular, de forma que explicite que a doença não deve interferir na 

autonomia e qualidade de vida do portador. Além disso, tais resultados foram 

amplificados a partir da criação de vínculos  com o portador e a familia, que favoreceu a 

realização das atividades.Resultados ou Análise Crítica: Durante o convivio com a 

familia, pode-se perceber um grande vínculo familiar, que é positivo principalmente em 

casos de doenças cronicas, já que estas possuem longa duração de tratamento e restrições 

relacionadas a estas, dessa forma, a familia colabora, principalmente no aspecto  

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONHECIMENTO 

VIVENCIADO NA ATENÇÃO BÁSICA COM PACIENTE 

ONCOLÓGICO 
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emocional, com a evolução positiva do caso; ademas, a partir da criação do vinculo, pôde-

se melhorar a relação do cuidado e cuidador, facilitando a promoção e educação de saúde. 

Conclusão: A partir da vivência do acompanhamento domiciliar e criação de um Projeto 

Terapêutico Singular, pode-se identificar particularidades que contribuiram 

positivamente para a melhoria da qualidade de vida do paciente oncológico, ressaltando 

o espaço da singularidade como um fator indispensável para a melhoria desse, além do 

papel do vínculo para uma melhor adesão ao tratamento, e da visão integral do indivíduo, 

e não somente da doença. 

 

Palavras-chave: Doença Crônica; Integralidade em Saúde; Atenção Primária a Saúde. 
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Área temática: Atenção à Saúde 

E-mail: andrepsbastos@gmail.com  

Introdução: sono é conceituado como o estado de inconsciência do qual o indivíduo pode 

vir a ser despertado por estímulo sensorial ou por outro estímulo, ou seja, há uma pausa 

temporária das atividades perceptivo-sensoriais e das atividades motoras voluntárias, 

embora seus mecanismos anatomofisiológicos sejam complexos e discutíveis. Insônia, ou 

seja, a privação do sono ou má qualidade desse prejudica o funcionamento físico, 

ocupacional, cognitivo, da atenção, memória e social do indivíduo, comprometendo por 

fim, a qualidade de vida. Fisiologicamente, existem alterações bioquímicas importantes 

no metabolismo, que se encontra acelerado em indivíduos com insônia e o ritmo cardíaco 

encontra-se mais elevado, bem como os níveis dos hormônios adrenocorticotrófico 

(ACTH) e cortisol, verificando-se ainda, um desequilíbrio entre os neurotransmissores 

excitatórios em relação aos inibitórios, estando os primeiros aumentados. Objetivo: 

Elucidar os impactos a médio e longo prazo que a insônia pode promover na saúde 

humana. Métodos: Trata-se um estudo descritivo, do tipo revisão de literatura com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada utilizando as palavras chave de forma 

isolada e combinadas com o operador booleano “AND”, sendo utilizadas as bases de 

dados “Google Scholar” e “Biblioteca Virtual da Saúde”, foram selecionados artigos 

relevantes publicados de 2015 a 2021 para compor este estudo após a leitura de seus 

resumos.  Resultados ou Análise Crítica: Existe uma comprovada relação da insônia 

com o impacto negativo na saúde e desenvolvimento humano. Nesse contexto, destaca-

se que os distúrbios do sono podem ocasionar estresse, problemas somáticos e 

psicossociais, incluindo ansiedade, depressão, cujos sintomas pioram à medida que o 

tempo de abstinência ao sono aumenta, podendo potencializar situações de estresse,  

REPERCUSSÕES NEUROLÓGICAS DA INSÔNIA 



 

115 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

irritabilidade, impaciência e indisponibilidade, agressividade, distrações e apatia. 

Problemas de memória também podem surgir, pois o sono é de extrema importância para 

fixação das informações que foram adquiridas durante o dia. A insônia também 

contribuipara o surgimento e complicação de acometimentos crônicos, como doenças 

cardiovasculares, hipertensão, diabetes e câncer, diminuindo a qualidade de vida e 

aumentando da mortalidade dessas. A insônia também contribui para o declínio cognitivo 

e aumenta o risco de demência da doença de Alzheimer e mal de Parkinson, uma vez que 

aumenta a carga de β-amiloide, proteína residual de potencial inflamatório destrutivo 

relacionado a doenças neurodegenerativas, estando a duração do sono está diretamente 

correlacionada com níveis mais baixos de marcadores inflamatórios. Conclusão:  A 

insônia apresenta grande potencial de impactar a qualidade de vida do indivíduo ou de 

agravar outras doenças, pois está relacionada ao desenvolvimento de diversas patologias 

somáticas e psicossociais a curto e médio prazo, incluindo ansiedade, depressão, 

problemas de memória, doenças crônicas como doenças cardiovasculares, hipertensão, 

diabetes e câncer, diminuição da qualidade de vida e até mesmo a morte. A longo prazo, 

contribui para a patogênese de doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson 

e Doença de Alzheimer. Portanto, é uma condição clinica que não deve ser negligenciada 

pelos seus portadores, e suas complicações devem ser melhor elucidadas por meio de 

mais estudos. 

Palavras-chave: Sono; Insônia; Neurociências; Privação do Sono; Doenças do sistema 

nervoso. 
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Área temática: ATENÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: naaraluaana@gmail.com 

Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa que ainda é um problema de saúde pública 

mundial. Manifesta-se de diversas formas, sendo elas: de forma inicial, sífilis primária e 

sífilis secundária, e tardia, sífilis terciária e sífilis latente. A sífilis comumente é 

transmitida por via sexual, porém quando uma gestante se infecta, não é tratada ou é 

tratada inadequadamente, pode ocorrer transmissão vertical para o feto, causando a Sífilis 

Congênita (SC). A contaminação é proporcional ao manejo do tratamento da gestante. 

Mães que não cumprem o tratamento podem contaminar o feto de 70 a 100% , na fase 

primária, e cerca de 30%, na sífilis latente e terciária. A sífilis congênita deve ser 

investigada em toda mulher gestante, principalmente em quatro momentos: na primeira 

consulta, em qualquer consulta do terceiro trimestre de gestação, na admissão de parto e 

de abortamento, não importando os testes prévios que a gestante tenha realizado. O 

rastreio deve ser realizado sobre a clínica da paciente e por meio de testes diagnósticos, 

sendo a clínica do paciente relativa ao grau de infecção sifilítica apresentada pela 

gestante, e, nesse caso se a mulher estiver assintomática deve ser classificada e tratada 

como infecção latente. Para a criança, o tratamento adequado , após o diagnóstico clínico-

laboratorial de sífilis congênita, é a aplicação de benzilpenicilina. Objetivo: O trabalho 

tem como objetivo evidenciar as dificuldades de controle da progressão da sífilis 

congênita no cenário atual.  Métodos: Foi realizado uma revisão de literatura, onde 

realizou-se buscas de artigos científicos nas bases de dados Scielo, MedLine e PubMed. 

Além disso, utilizaram-se Cadernos e Guias do Ministério da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde. Após a coleta, foi realizada a intersecção dos dados clínicos e 

discussão da temática. Resultados ou Análise Crítica: A sífilis congênita aos anos vem 

aumentando consideravelmente apesar das ações de prevenção e tratamento de fácil 

acesso. Isto porque, ainda há falhas severas da atenção primária em saúde. Como, por 

exemplo, a ineficácia das medidas de controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis,  

SÍFILIS CONGÊNITA: DIFICULDADE NO CONTROLE DA 

DOENÇA 
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baixa inclusão da sociedade nas Unidades Básicas de Saúde e pré-natal tardio ou 

inexistente. Conclusão: A melhor forma de enfrentamento dessa patologia é através da 

prevenção, porém, as gestantes contaminadas devem ser identificadas de forma precoce 

para que o tratamento seja realizado em tempo hábil. Atualmente existe tratamento eficaz 

tanto para as gestantes e seus parceiros, como também para os lactentes, e se dá com a 

utilização da penicilina. O combate da sífilis congênita traz grandes benefícios para a 

saúde dos recém- nascidos, já que com isso, é possível reduzir o número de abortos, 

natimortos, partos prematuros, lactentes com baixo preso ao nascer e mortes perinatais. 

 

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Sífilis; Clínica 
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Área Temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

E-mail: vieirajose330@gmail.com 

Introdução: A Síndrome Poliendócrina Autoimune (APS-1), também conhecida como 

poliendocrinopatia autoimune candidíase-distrofia ectodérmica (Apeced) é uma doença 

autossômica recessiva rara, causada por mutações no gene regulador autoimune (AIRE1), 

que está localizado no cromossomo 21q22.3 e é expresso nas células do timo. O AIRE1 

desempenha papel único no desenvolvimento da tolerância imunológica, atuando na 

seleção negativa de linfócitos T autorreativos. As primeiras manifestações dessa 

síndrome são, geralmente, a candidíase mucocutânea crônica e o hipoparatiroidismo, que 

aparecem antes dos 20 anos. Existe a possibilidade de ocorrerem também outras 

manifestações autoimunes, sobretudo em órgãos endócrinos, como a adrenal, as gônadas, 

as células betapancreáticas e as células parietais gástricas.Objetivo: Diante disse, o 

objetivo principal do estudo é discorrer e analisar estudos previamente publicados no 

período de 2016 a 2021 e assim construir um gráfico de incidência populacional, sintomas 

mais prevalentes, sobrevida e métodos diagnósticos mais eficazes. Métodos: Trata-se de 

um estudo exploratório do tipo revisão de literatura, onde foram utilizadas as bases de 

dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Academico, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).Trabalhos publicados em anais, revistas e livros no 

período de 2016 a 2021. Resultados: As patologias autoimunes mais frequentemente 

associadas à DMT1 foram a tireoidite autoimune (24%) e a gastrite autoimune (17,2%). 

A tireoidite autoimune, a gastrite autoimune e a doença celíaca associaram-se na maioria 

dos casos à disfunção, estabelecendo o diagnóstico de SPGA. A doença de Addison 

autoimune constituiu a exceção: nenhum dos pacientes com anticorpos anti-21-

SÍNDROME POLIENDÓCRINA AUTOIMUNE (APS-1): 

MUTAÇÕES NO GENE AIRE E A AUTOIMUNIDADE 
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hidroxilase positivos evidenciou alterações analíticas e/ou clínicas que indiciassem 

insuficiência adrenocortical. Por conseguinte nenhum elemento da amostra foi 

classificado com o diagnóstico de SPGA tipo 2 clínico. Atendendo à elevada 

especificidade dos anticorpos anti-21-hidroxilase em pacientes com outras patologias 

autoimunes previamente diagnosticadas, seu valor preditivo é significativo. A 

probabilidade de esses pacientes desenvolverem insuficiência adrenocortical é superior 

caso sejam crianças, do sexo masculino, com título de anticorpos anti-21-hidroxilase 

elevado e/ou resultado subnormal na avaliação da função adrenocortical. Conclusão: 

Sendo assim, ela é imunologicamente caracterizada pelo ataque celular e/ou mediada por 

anticorpos que gera a destruição de órgãos-alvo. Além disso, é marcada pela tríade 

patognomônica: candidíase crônica, hipoparatireoidismo e doença de Addison, com 

várias outras manifestações endócrinas e não endócrinas. Logo, o diagnóstico é feito com 

base na presença de duas dessas três características clássicas e o tratamento visa controlar 

as inúmeras deficiências que os pacientes possam apresentar. Por conseguinte, nota-se a 

relevância dessa revisão, pois observou-se que, apesar de os autores convergirem sobre 

as opiniões acerca dessa síndrome, há, ainda questões obscuras no que diz respeito aos 

mecanismos da doença. Isso evidencia a necessidade de se promoverem mais discussões 

sobre esse tema. 

 

 

Palavras-Chave: Poliendocrinopatias; Autoimune; Mutação gênica. 
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Área temática: I - Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Ambiental, Direito 

Empresarial, Direito Do Consumidor, Direito Contratual, Direito Penal, Direito 

Trabalhista e Direito Tributário. 

E-mail: araujojp1809@gmail.com 

Introdução:  Desde os primórdios da humanidade, a violência doméstica e familiar 

apresenta-se como um problema a ser superado. No Brasil, esta situação não é diferente, 

os números de casos demonstram que a sociedade em geral e o Estado devem estar em 

alerta constante, tendo em vista que medidas de prevenção às agressões e punição aos 

agentes que cometem tal delito mostram-se necessárias a todo instante. Por outro lado, é 

importante salientar que um dos principais efeitos causados pela violência doméstica, o 

dano psicológico/moral, por diversas vezes, não recebe o devido tratamento culminando 

em consequências que permanecem por um período indeterminável na vida das vítimas. 

Objetivo: O presente estudo originou-se a partir da observação da realidade social 

brasileira quanto à violência doméstica e como muitas consequências deste problema 

ainda não são exploradas. Portanto, a partir desta análise espera-se que a sociedade em 

geral e a comunidade acadêmica tenham mais informações a respeito dos danos morais 

causados a mulheres e a terceiros nos casos de violência doméstica e familiar, pois as 

marcas deixadas pelo delito aqui discutido ocorrem de diversas formas e podem perdurar 

por anos, principalmente, quando se trata de dano psicológico. Métodos: Para a 

elaboração do presente estudo, foi utilizada a revisão bibliográfica que consiste, 

sinteticamente, em uma investigação ampla, através de livros e outras publicações de 

cunho científico, a respeito do tema que figura como objeto da pesquisa. Análise crítica: 

Quando um fato típico, ilícito e culpável ocorre, decorrem deste diversas consequências 

para a vida do agente e para quem teve um bem jurídico violado, ou seja, a vítima. A 

priori, entende-se que o agente deve ser responsabilizado pelo delito, e a vítima deve ser 

amparada pelo corpo social para que consiga superar o episódio da forma mais efetiva 

possível. No entanto, na prática, principalmente nos casos de violência contra a mulher, 

a situação é diferente. Ao passar por agressões de cunho sexual, psicológico e físico a 

vítima passa por abalos psicológicos que geram direito à indenização por dano moral, 

portanto, nos casos de violência doméstica e familiar, a responsabilização civil pelo ato 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE SINTÉTICA À 

LUZ DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DESTE 

DELITO. 
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ilícito também é perfeitamente cabível, ou seja, além da punição pelo crime cometido, o 

agente também pode ser obrigado a indenizar possíveis danos morais, inclusive reflexos. 

Os danos morais podem ser definidos como prejuízo de cunho imaterial para quem sofre 

determinado ato ilícito, são ligados a abalos psicológicos e violação de direitos inerentes 

à personalidade da vítima como o direito ao nome, ao próprio corpo, à imagem, à 

intimidade, ao sossego, etc. Diante disso, verifica-se um perfeito enquadramento da 

violência aqui analisada a este tipo de dano, gerando direito à indenização. E, além da 

mulher, como vítima direta de tal crime, terceiros que vivem neste cenário de violência 

como os filhos também padecem diante destas situações e podem pleitear indenização por 

conta destes atos, é o caso do dano moral reflexo, que pode ser identificado quando o 

direito de personalidade de um indivíduo é atingido (mulher vítima de violência) e 

também atinge um terceiro por conta da existência de uma ligação de afeto com a vítima 

direta (filhos da mulher violentada). Existem normativas legais que buscam proteger e 

amparar a mulher, é o caso da Lei 11.343/06, conhecida como “Lei Maria da Penha”, que 

objetiva criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, pois tal óbice está intrínseco na sociedade brasileira desde suas origens por 

conta da influência de um corpo social historicamente patriarcal e machista. Todavia, 

embora a punição na seara criminal seja de grande relevância, a reparação de danos no 

âmbito cível, apesar de não ser tão discutida, também é importante para deixar 

consequências menos gravosas na vida das vítimas. Conclusão: Ante o exposto, é 

possível compreender que a violência doméstica, apesar de existir desde os primórdios da 

humanidade, continua sendo um problema que assola a sociedade brasileira, trazendo 

lesões nos âmbitos cível e criminal não só para a mulher. Portanto, além das punições de 

cunho criminal, é de suma importância que haja um reparo e indenização aos danos aos 

direitos da personalidade que foram violados da vítima direta da violência e dos terceiros 

que são parte deste cenário triste que deve ser repelido por diversas formas pela sociedade 

e pelo Estado. 

 

Palavras-chave: Crimes contra a Mulher; Violência doméstica; Dano Moral; Dano 

Reflexo. 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

E-mail: paulojordaopj@hotmail.com 

Introdução: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem como base as 

teorias de aprendizagem significativa e trabalham os conhecimentos de maneira 

relacionada aos aspectos pedagógicos e de conteúdo. Além disso, são consideradas um 

dos pilares nos processos de ensino-aprendizagem moderno, pois facilitam a 

compreensão, proporcionando saberes e habilidades específicas em diversas áreas do 

conhecimento. A construção de  casos clinicos dentro do curso de medicina  vem se 

expandindo dentro do ambiente de aprendizagem remoto, auxiliando o aluno na 

consolidação do conhecimento e aplicabilidade de conteúdo, proporcionando confiança, 

maior preparo acadêmico e melhora da qualidade no atendimento prestado. Objetivo: O 

presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência discente frente a construção de 

casos clínicos personalizados na disciplina de  TICs inserida no módulo de Sistemas 

Orgânicos Integrados 5 (SOI V). Métodos: No período de fevereiro a junho de 2021, 

utilizando a plataforma CANVAS, no módulo de SOI V, foram realizadas 15 atividades 

semanais na disciplina de TICs. Dentro da rubrica de avaliação havia uma dimensão de 

habilidades, onde foi possível relacionar teoria e prática. Nesse processo foi criado uma 

história fictícia dentro de um hospital e a cada atividade foi construído um caso clínico 

que retratava a patologia da atividade da semana voltada para a clinica medica. Nesse 

processo e cenário fictício, diversos personagens colaboravam com o processo de 

acolhimento, exame físico, anamnese, manejo e conduta do paciente, sendo que 

posteriormente era recebido o feedback da professora com sugestões para melhoria do 

mesmo. Resultados: As escolas médicas se comprometem a formar profissionais capazes 

de prestar serviço à saúde da população, sendo que a competência clínica é um atributo 

primordial para a atuação do profissional medico, mas pode ser um desafio academico. 

Os casos clínicos vem sendo utilizados ao longo do processo de educação com o objetivo 

de trabalhar o raciocínio e as diferentes habilidades e competências necessárias para uma 

aprendizagem efetiva. Dentre essas competências há uma busca constante pelo 

conhecimento e qualidade de ensino, além da habilitade em transferir o conhecimento 

A CONSTRUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS COMO 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTEÚDO ABORDADO NAS TICs 

DENTRO DO MÓDULO DE SISTEMAS ORGÂNICOS 

INTEGRADOS V: UMA PERCEPÇÃO DISCENTE 
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teórico para a prática. A construção de casos cínicos apresenta-se como uma ferramenta  

importante no processo de consolidação do conteúdo dentro das escolas de medicina. O 

discente consegue adquirir habilidades que o capacitam para as constantes mudanças e 

adaptações, principalmente no método remoto onde foi necessário estreitar a distância 

entre a teoria e a prática. Conclusão:  O método utilizado favoreceu a consolidação do 

aprendizado frente ao conteúdo do módulo, por meio da criação de situações baseadas no 

cotidiano profissional aliadas ao  conteúdo teórico, estimulando assim o acadêmico a 

gerar soluções criativas e que pudessem ser aplicadas na vida profissional.Tendo em vista 

os aspectos estabelecidos, conclui-se que a construção do conhecimento não requer 

presença física, mas, sim, um meio de transmissão de informações auxiliando na 

formação profissional, estreitando o conhecimento teórico e a prática profissional. 

 

 

Palavras-chave: Educação médica. Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Inovação. Ensino-aprendizagem.   
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

E-mail: mariaclaralima98@yahoo.com.br 

INTRODUÇÃO: As arboviroses são doenças causadas por arbovírus e transmitidas pela 

picada das fêmeas hematófagas de alguns artrópodes, podendo infectar seres humanos e 

animais. Atualmente, representam um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, sendo as principais doenças representantes dessa classe a dengue, a zika, a 

chikungunya e a febre amarela. Diante do impacto delas e do importante papel da 

sociedade em seu controle, verificou-se a necessidade de tornar esse conhecimento 

acessível para a comunidade surda, visto que o direito à saúde deve ser universal e 

garantido para toda a população. Dessa forma, a construção de um material na Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) contendo as principais informações sobre as arboviroses 

torna-se de suma importância para garantia da universalidade desse direito, , fazendo, 

assim, uma promoção à saúde de forma acessível e integral. OBJETIVO: Relatar sobre 

a construção de um manual voltado à população surda sobre as principais informações 

das arboviroses. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência acerca da construção 

de um manual educativo sobre arboviroses, com foco na inclusão da população surda, 

proveniente de um projeto de extensão, durante o período de 2020 a 2021, por acadêmicos 

de medicina. Primeiramente, foi realizado um levantamento de dados através das bases 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) para compor o conteúdo do manual. Sua estrutra reúne 

informações sobre dengue, febre amarela, chikungunya e zika, sendo dividido em 

definição, transmissão, sintomatologia e prevenção. Em seguida, foram criadas imagens 

contendo as informações traduzidas em LIBRAS, desde a datilologia de palavras-chave 

até a demonstração de sintomas, visando à propagação de informações seguras para a 

comunidade surda. RESULTADOS: O manual gerou ganhos positivos para a formação 

acadêmica dos alunos envolvidos no projeto de extensão tendo em vista que, para sua 

criação, foi necessário aprofundar os conhecimentos acerca das principais arboviroses, 

bem como aprender mais sobre a datiolologia e sinalização em LIBRAS, oferecendo  

A ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO SOBRE 

ARBOVIROSES COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO DA 

POPULAÇÃO SURDA 
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assim ganhos para a sociedade. A aprendizagem da LIBRAS, pelo futuro médico, tem 

como objetivo romper as barreiras comunicativas com os pacientes surdos e oferecer 

escuta qualificada e excelência no cuidado em saúde. Atrelado a isso, o número crescente 

de arboviroses e as dificuldades relacionadas aos seus diagnósticos diferenciais torna de 

extrema importância o debate do assunto. Ademais, a escrita do material estimulou o 

trabalho em equipe, uso da criatividade e construção colaborativa do conhecimento, bem 

como a autonomia, busca de evidências científicas e desenvolvimento da criticidade. Em 

continuidade, também houve contribuição para a formação acadêmica humanizada, pois 

a inclusão da LIBRAS proporcionou uma visão holística, empática, de respeito e 

equidade. Ademais, foi possível também gerar um ganho à comunidade surda, fornecendo 

para essa população informações importantes acerca das principais arboviroses que, pelas 

barreiras de comunicação, muitas vezes não lhes são oferecidas. Por fim, o material 

construído também será compartilhado através das mídias sociais, visando assim o auxílio 

dos profissionais de saúde e professores que atuam com educação inclusiva. 

CONCLUSÃO: Dessa forma, é notável a importância da construção do manual em 

LIBRAS para a educação em saúde, uma vez que, apesar das informações chegarem cada 

vez mais rápido na atualidade, essas informações não são acessíveis para toda a 

população. Assim, o grande destaque da produção desse trabalho foi a possibilidade de 

contribuir com a sociedade de forma efetiva e empática, exercendo um dos pilares da 

medicina humanizada. 

 

Palavras-chave: Infecções por Arbovirus; Línguas de Sinais; Educação de Pessoas com 

Deficiência Auditiva.  
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: CARLOSAFONSO454@GMAIL.COM  

Introdução: Hoje a visão multidimensional do ser humano deve sempre ser abordada no 

contexto da integralidade para as boas práticas médicas, visto que a Organização Mundial 

de Saúde desde 1998 ampliou seu conceito como “estado de completo bem estar físico, 

psíquico, social e  espiritual e não apenas ausência de doença e de enfermidade” e segundo 

o Departamento de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular (DEMCA) da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia “espiritualidade é um conjunto de valores morais, 

mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas 

circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal”.Objetivo: Neste estudo foi 

analisado a importancia da disciplina Espiritualidade em Saúde na formação academica e 

pessoal, traduzido em saúde e bem estar, contribuindo para um futuro profissional mais 

humanizado. Métodos: Foi realizada uma pesquisa transversal contendo 10 perguntas 

que foram disponibilizadas no aplicativo eletrônico Google foorms, para os alunos do 1º 

ao 8º período da instituição IESVAP, sendo que 18 alunos participaram da pesquisa, dos 

quais 15 cursaram a disciplina eletiva de espiritualidade em saúde e 03 que não cursaram 

a mesma, com esses dados fizemos uma análise refinada e comparativa das respostas. 

Resultados: A analise dos dados coletados com percentual de respostas foram  

registradas. Conclusão: A abordagem biopsicosocioespiritual contemplando o conceito 

ampliado de saúde da OMS vem trazer a importancia na graduação médica do olhar 

holístico do paciente e com isso favorecendo uma melhor relação médico paciente e 

próprio bem estar físico e mental do acadêmico. Segundo Alexander Almeida diretor da 

NUPES (Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde) de Juiz de Fora, os níveis de 

envolvimento espiritual impactam a saúde de um modo geral, sendo dever do profissional 

conhecer este tema e aborda-lo do modo de vista ético e científico. Os dados foram 

obtidos através da análise de questionário pelo aplicativo Google Forms, as respostas 

foram agrupados nos temas “abordagem da espiritualidade na relação médico paciente”,  

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA ELETIVA 

ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE NA GRADUAÇÃO MÉDICA 

DOS ALUNOS FAHESP/IESVAP 
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“importancia da inclusão da disciplina na grade curricular”, “importancia para o bem estar 

e saúde do academico”, os resultados mostraram que a grande maioria dos entrevistados 

entenderam a grande impotancia da sua incersão obrigatória no curso de medicina. 

 

Palavras Chaves: Espiritualidade; Educação médica, Holístico 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: lfernandomenesesfilho@gmail.com 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama está em segundo lugar entre as neoplasias que 

acometem o público feminino no Brasil. Dentre as medidas preventivas podemos dividir 

em primária, as medidas referentes a um estilo de vida saudável e em secundária, 

relacionadas à pratica do autoexame, rastreamento via ultrassonografia e a partir dos 50 

anos rastreio com mamografia, sendo reduzido o rastreio para 35 anos em caso de 

histórico familiar de câncer, conforme preconizado pelo ministério da saúde, com intuito 

de diagnóstico precoce e intervenção imediata, aumentando sobremaneira a chance de 

cura, sendo a educação em saúde uma ferramenta fundamental para o esclarecimento da 

população, principalmente quando a informação é disseminada via redes sociais. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo relatar uma ação de educação em 

saúde utilizando as redes sociais como ferramenta de disseminação de informação acerca 

da prevenção do câncer de mama. MÉTODOS: Este estudo caracteriza-se como 

descritivo do tipo relato de experiência, vivenciados por acadêmicos de medicina da 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí - Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, durante a disciplina de Integração Ensino 

Serviço e Comunidade - IESC IV no período de agosto a novembro de 2021. 

RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: Como atividade da disciplina de IESC IV, 

propôs-se a elaboração de vídeos de educação em saúde com ênfase na prevenção e 

combate ao câncer de mama e vinculação do mesmo por meio de redes sociais visto o 

forte potencial que a mesma detém de disseminação global, proporcionando um elevado 

alcance da informação. Com isso, foi possível sensibilizar as mulheres sobre a 

importância do autocuidado adequado, bem como oportunizar a participação ativa e 

A IMPORTANCIA DAS REDES SOCIAIS COMO 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE 

AO CANCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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ofertar um suporte adequado relacionado a doença e suas chances de Cura através do 

diagnóstico prévio. CONCLUSÃO: Conclui-se que a ação desenvolvida por meio das 

redes sociais serviu como ação fundamental e consolidadora dos aspectos que constituem 

a educação em saúde voltada para a prevenção, combate e controle do câncer de mama, 

destacando o papel dos futuros profissionais médicos como atores fundamentais na 

educação em saúde da população, minorando danos e proporcionando uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Saúde da Mulher; Câncer de mama; Medicina 
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Área temática: Ciências da saúde – Educação em saúde 

E-mail: amandapt70@gmail.com  

Introdução: O ensino remoto é uma modalidade educacional didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem, esta ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, na qual, obteve uma centralidade nas demandas e 

preocupações da sociedade brasileira a partir do distanciamento social imposto pela 

Pandemia do COVID-19.O Ministério da Educação, alterou uma portaria, o qual autoriza 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

pandemia do COVID-19. Concomitantemente, é evidente o déficit que a pandemia trouxe 

quanto a educação para o país, sendo que na rede pública esse hiato é ainda maior do que 

na rede privada, concernindo assim, que cada secretaria de educação do estado, 

proporcione alternativas para esse contexto. Ademais, é evidente que as aulas sendo 

ministradas de maneira online, obteve novos desafios que antes não existiam como 

problemas de conexão e engajamento dos alunos às atividades remotas, assim como os 

professores são desafiados constantemente a lidar com forma de ensinar, que exige 

criatividade, dedicação e domínio das tecnologias de informação. Em contrapartida as 

tecnologias digitais possibilitaram que o conhecimento se tornasse mais individualizado, 

contribuindo para algumas habilidades, como agilidade de raciocínio, capacidade de 

aprendizado e pensamento estratégico. Objetivo: Analisar o impacto das aulas remotas 

em tempos de pandemia, averiguando a ocorrência dos déficits e dos seus avanços. 

Métodos: Uma revisão de literatura integrativa, calcada na busca de estudos nas bases de 

dados PubMed e Scielo, mediante o uso de descritores disponíveis nos 

Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) os quais 

foram combinados durante a busca pelos operadores booleanos AND e OR: (AULAS 

REMOTAS OR REMOTE CLASSES) AND (PANDEMIA OR PANDEMIC OR 

COVID'S PANDEMIC 19) AND (EDUCAÇÃO OR EDUCATION) entre 2015 a 2021.  

Resultados ou Análise Crítica: Como dito, a tecnologia digital está cada vez mais  

AULAS REMOTAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

AVANÇOS OU DÉFICITS? 
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presente no cotidiano das pessoas tanto em atividade de lazer como profissionalmente. 

Nessa perspectiva e no cenário da pandemia do COVID-19, foi necessário rever o 

processo educacional a partir uma prática educativa que considere as circunstâncias de 

uma nova época, ocasionando assim, o uso de tecnologias aplicadas no processo de ensino 

e aprendizagem, que é uma prática relevante para a interação entre professores e alunos. 

Conclusão: Nessas circunstâncias, é notório que com o alastramento repentino da 

pandemia do coronavírus, as instituições de ensino precisaram se reestruturar para 

enfrentar novos desafios do processo de ensino e aprendizagem, acarretando a utilização 

das tecnologias para a modalidade educacional, trazendo consigo diversos empecilhos, 

mas também diversas oportunidades para a educação, tanto da parte do discente, quanto 

do docente. Diante disso, vale ressaltar que o pós-pandemia trará consigo uma perspectiva 

de um novo olhar sobre o ensino, sobre a formação dos professores e mudanças na relação 

ensino-aprendizagem dentro e fora da sala de aula, sabendo que o novo trouxe consigo a 

oportunidade de novas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Aulas remotas, pandemia, educação. 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: deborahadriane0529@hotmail.com 

Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) se caracteriza como um 

distúrbio que afeta o neurodesenvolvimento, em certos casos já se manifesta nos 

primeiros meses de vida com alguns sinais, como atraso no sorriso, pouco interesse em 

fixar o olhar a estímulos, preferência por certos objetos, interesses repetitivos ou 

restritivos, dificuldades de sono, atrasos na linguagem e difícil socialização, assim 

favorecendo para suspeita do transtorno que tem sua apresentação variável, sendo 

necessário um acompanhamento pediátrico para ocorrer o diagnóstico de forma correta, 

é evidente que quanto mais cedo a condição clínica for estabelicida os atrasos maiores na 

comunicação e interação social serão menores e melhores condições para uma qualidade 

de vida saudável nos pacientes é proporcionada. Objetivo: Delinear os parâmetros 

necessários que o profissional de saúde deve estar atento para o diagnóstico do transtorno 

do espectro autista na infância. Métodos: Esta pesquisa trata-se de uma revisão 

bibliografica integrativa, que contemplou as plataformas: Biblioteca Eletrônica Científica 

Online (SCIELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE-

PubMed). As publicações foram escolhidas de acordo com os Descritores em Ciências da 

Saúde, sendo eles, Transtorno do Espectro Autista, diagnóstico e pediatria. Também se 

utilizou os operadores and e or para seleção dos artigos. Em relação os critérios de 

inclusão as publicações que abordassem a temática no idioma português e inglês eram 

selecionadas, assim como os artigos publicados nos ultimos 5 anos. E o critério de 

exclusão contou com os trabalhos que não se adequassem ao tema. Resultados: Os 

artigos selecionados se complementam em relação ao TEA, para fins diagnósticos é 

fundamental observar a classificação sobre as manifestações que vai de leve, moderado e 

grave, por isso a importancia das avaliações pediátricas. É importante resaltar que essas 

CONHECENDO OS PARÂMETROS DIAGNÓSTICOS 

SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO            

NA INFÂNCIA 

 

mailto:deborahadriane0529@hotmail.com


 

134 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

crianças tem defict de compressão sobre o sentido figurado, além de dificuldade de 

entender o lado do outro, socialização prejudicada, preferência por brincar sozinhos, as 

mudanças na rotina irritam o paciente, é relevante destacar a hipersensibilidade a 

estímulos e seus interesses restritos que podem ser levados até a vida adulta. Com isso o  

pediatra em sua avaliação deve brincar e interagir com o paciente, a fim de observar sua 

interação, linguaguem, socialização e irritabilidade a certos estímulos. Ademais é 

importante coletar as informações dos pais sobre as peculiaridades da criança. Se o 

diagnóstico for positivo os pais devem ser alertados sobre as intervenções essenciais para 

ganhos no desenvolvimento do paciente autista, que exige uma abordagem 

multidisciplinar. Conclusão: Desta maneira, podemos concluir que o TEA é uma doença 

de alta complexidade na qual deve ser abordada de maneira multicentrica, na busca de 

uma melhora integral do paciente. Diante disso, nota-se que o diagnostico precoce do 

TEA é um divisor de águas entre crianças que possuiram uma maior autonomia no futuro 

e as que serão sempre dependentes de alguém. Portanto, quanto mais cedo for 

identificado, mais ações de intervenção serão eficazes, uma vez que quanto mais tardia a 

sua percepção, mais consolidado estarão os sintomas.  

 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; diagnóstico; pediatria. 
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Área temática: Educação em Saúde 

E-mail: cassio.rego@gmail.com 

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens, 

geralmente é uma doença silenciosa e de crescimento lento, porém, existe casos em que os 

tumores podem ter crescimento rápido contribuindo para um péssimo prognóstico. A população 

masculina, historicamente, tem dificuldades em buscar cuidados e conhecimentos acerca de sua 

saúde e há ainda fatores socioculturais, socioambientais e socioeconômicos que 

fortalecem essa condição, contribuindo sobremaneira para o aumento desta problemática sendo 

um importante problema de saúde pública pois leva a óbito 15.983 homens por ano. Sendo 

assim a adoção de medidas preventivas estratégicas por parte dos profissionais de saúde é 

essencial para o esclarecimento da população, para isso os profissionais podem lançar mão de 

ferramentas como cartilhas, cartazes, adesivos na propagação de informações acerca do câncer de 

próstata. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo relatar uma ação de educação em 

saúde utilizando como ferramenta uma cartilha auto avaliativa construída por acadêmicos de 

medicina, utilizando o Arco de maguerez como instrumento. MÉTODOS: Este estudo 

caracteriza-se como descritivo do tipo relato de experiência, vivenciados por acadêmicos 

de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí - Instituto 

de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, durante a disciplina de Integração 

Ensino Serviço e Comunidade - IESC II no período de agosto a novembro de 2020. 

RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: Como atividade da disciplina de IESC II, 

propôs-se a construção de ferramentas educativas utilizando como metodologia o Arco de 

Maguerez. A ferramenta elaborada teve como objetivo a avaliação de risco do desenvolvimento 

de câncer de próstata a partir de uma cartilha auto avaliativa que mensurava, estilo de vida, 

histórico familiar, conhecimento acerca da patologia e a percepção do exame do toque retal como 

medida diagnóstica. A aplicação desta ferramenta proporcionou aos usuários uma nova forma de 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA AUTO-AVALIATIVA 

SOBRE O RISCO DE DESENVOLVER CÂNCER DE 

PROSTÁTA UTILIZANDO O ARCO DE MAGUEREZ: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
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auto avaliação, inserindo o usuário como agente ator de transformação de suas condições de saúde 

levando a uma melhor qualidade de vida a partir da informação. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que a construção de uma cartilha auto avaliativa desenvolvida por meio do Arco de 

Maguerez serviu como ferramenta essencial na construção e consolidação de aspectos 

que constituem a educação em saúde voltada para a prevenção, combate e controle do 

câncer de próstata, destacando o papel dos futuros profissionais médicos como atores 

fundamentais na educação em saúde da população, minorando danos e proporcionando 

uma melhor qualidade de vida. 

 

 

Palavras-chave: Câncer; Prostáta; Cartilha; Arco de Maguerez 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: deborahadriane0529@hotmail.com 

Introdução: A tanatologia é definida como o estudo da morte, por ser um tema com 

bastante impacto social, certas barreiras são impostas sobre a exploração da temática, esta 

que por sua vez tem uma grande relevância para maiores conhecimentos a cerca do 

processo de morte, morrer, suas causas, cuidado a pacientes no fim da vida e ainda é 

relacionada com o luto e seus estágios. A concepção de morrer deve ser tratada como algo 

natural, fazendo parte do ciclo da vida, mas esse processo deve ocorrer de forma que 

respeite as crenças e culturas de cada pessoa, favorecendo o conhecimento de sentimentos 

e discussões sobre a finitude. É importante a educação para a morte, pois envolve 

relacionamentos, situações inesperadas e perdas, esse ensino deve desenvolver 

autoconhecimento e conforto. Objetivo: Descrever o conceito de tanatologia de acordo 

com suas peculiaridades baseadas em evidências científicas. Métodos: O presente 

trabalho é uma revisão bibliográfica integrativa, as publicações foram selecionadas por 

meio dos Descritores em Ciências da Saúde, sendo eles, tanatologia, morte e ciências da 

saúde.  Ocorreu o uso das plataformas Biblioteca Eletrônica Científica Online, PubMed, 

ScienceDirect. Os critérios para inclusão se relacionou com publicações que abordassem 

a tanatologia e artigos publicados nos últimos 5 anos, além dos idiomas inglês e portugûes 

para seleção. Em relação aos critérios de exclusão, não se utilizou trabalhos que não 

contemplaram a temática.  Resultados ou Análise Crítica: Os artigos antepostos 

elucidam de forma didática o conceito da tanatologia, explorando seu significado, sua 

prática e a então necessidade social de entendê-la. Visando os casos tão comuns de lutos 

disfuncionais em sociedades com tendências culturais negativas em relação ao tema, para 

que assim, o defrontamento da morte aconteça de maneira mais saudável e espontânea. 

Conclusão: Ademais, conclui-se que a busca pelo conhecimento sobre a tanatologia é 

essencial para gerar mais plenitude e compreensão sobre a morte, que em muitas culturas 

é um assunto tabu e um processo doloroso e problemático. 

 

Palavras-chave: Tanatologia; morte; ciências da saúde. 

DESCREVENDO A TANATOLOGIA DE ACORDO COM 

SUAS PECULIARIDADES 
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Área temática: Ciência da Saúde – Educação em Saúde 

E-mail: luizzagabi13@gmail.com  

Introdução: A doença de Crohn (DC) consiste em uma doença inflamatória que 
pode acometer qualquer região do segmento digestório, essa inflamação crônica 
da mucosa do trato gastrointestinal afeta comumente a região do intestino 
delgado e grosso. Considerada de causa idiopática pois até o momento não 
existe um agente patológico especifico. Hipóteses mais recentes afirmam o 
papel da citotoxidade mediado por células sensibilizadas por certos antígenos e 
algumas espécies bacterianas ou vírus que desencadeiam o processo 
inflamatório da parede intestinal. Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo 
uma abordagem clínica da doença de Crohn e a importância do seu diagnóstico. 
Métodos: Este artigo baseou-se em uma revisão bibliográfica, descritiva, 
qualitativa, que teve como fonte de pesquisa filtragem nos sites de busca 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, NCBI Pubmed, 
e livros do acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina – IESVAP, para a 
escolha das fontes de pesquisa. Para a pesquisa foi utilizado os seguintes 
descritores: Doença de Crohn, Diagnóstico DC.  Resultados e discussões: A 
inflamação da mucosa, fibrose, edema e obstrução linfática quando encontradas 
no intestino delgado podem provocar fenômenos disabsortivos. A extensão e o 
local de acometimento acarreta em determinar o grau de má absorção assim 
como especificidade de nutriente absorvido. Algumas patologias podem estar 
relacionadas a DC como por exemplo a depleção de potássio pela falta de 
ingestão ou perda nas fezes, hipopotassemia onde muitas vezes é 
acompanhada por hipomagnesemia, esteatorreia, má absorção de vitamina D, 
hipoalbuminemia, anorexia e anemia. O quadro clinico do paciente com DC é 
variado, isso ocorre por depender diretamente a duração, localização, extensão, 
atividade da doença e se há ou não presença de complicação. O sintoma mais 
comum é a dor abdominal geralmente com caráter de cólica intensa, 

DOENÇA DE CROHN ASPECTOS PARA DIAGNÓSTICO. 
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caracterizada também como cólica periumbilical pós-prandial. Febre ocorre em 
20-50% dos casos sendo pelo processo inflamatório em si ou complicações 
adjacentes. Diarreia que é de intensidade moderada e geralmente intermitente. 
O diagnostico é feito pela suspeita clinica principalmente, mas possui alguns 
aliados como a endoscopia e pesquisa patológica, exame físico com dados 
antropométricos e desenvolvimento sexual. Exames laboratoriais possuem 
maior objetivo em avaliar o funcionamento gastrointestinal, isso pode ser feito 
por exame de fezes, exame de sangue. Exames de imagem como raio X simples 
do abdômen é essencial em caso de suspeita de obstrução intestinal, o trânsito 
intestinal é mais focado para detalhamento do íleo terminal. Conclusão: A DC 
consiste em uma doença multifatorial principalmente alinhada a fatores como 
meio ambiente, genética, hábitos de vida, alimentação e a própria microbiota 
intestinal, fatores que podem desregular o equilíbrio entre antígenos luminais e 
a resposta imune da mucosa intestinal, perpetuando rações inflamatórias. 
 
Palavras-chave: Doença de Crohn, Anormalidades do Sistema Digestório, 
Intestino.  
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: carlosafonso454@gmail.com 

Introdução: A hipertensão portal é um distúrbio hemodinâmico, onde normalmente é 

decorrente das suas principais complicações, nas quais se destacam, a cirrose, a forma 

hepática ou hepatoesplênica da esquistossomose, neoplasias do fígado, das vias biliares 

ou do pâncreas, fenômenos tromboembólicos da veia porta e moléstias supra-hepáticas, 

como insuficiência cardíaca direita e oclusão da veia cava inferior, por trombos ou 

tumores. A interrupção do fluxo portal predispõe um desvio de aporte sanguíneo, 

principalmente nas veias anastomóticas naturais, ocasionando aumento da pressão em 

todo sistema venoso. As complicações principais da hipertensão portal incluem ascite, 

sangramento de varizes gastrointestinais e de esôfago, encefalopatia portossistêmica, 

insuficiência renal e infecções bacterianas. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos, 

frequentemente associado a exames de sangue, exames de imagem e endoscopia. 

Objetivos: A realização deste trabalho teve como objetivo realizar uma estudo 

bibliográfico analisando a fisiologia da hipertensão portal, suas complicações e afecções. 

Sendo assim, este trabalho é de índole plenamente teórica, livre de dever prático 

experimental. Metodologia: O artigo baseou-se em uma revisão bibliográfica, descritiva, 

qualitativa, que teve como fonte de pesquisa filtragem nos sites de busca Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, NCBI Pubmed, e livros do 

acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina – IESVAP, para a escolha das fontes de 

pesquisa. Foram utilizados para realização do mesmo os seguintes descritos: hipertensão 

portal, ascite, sistema vascular porta hepático, os critérios de inclusão dos artigos foram 

aqueles publicados nos anos de 2017 a 2021, relacionados às palavras-chave. Onde foram 

utilizados 10 artigos, selecionados conforme relevância com o tema aderido. Resultados: 

Dessa maneira os 10 artigos selecionados corroboraram para o refino e composição do 

estudo. Com base nisso, o sistema venoso portal é constituído por veias que drenam o  

HIPERTENSÃO PORTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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sangue da porção intra-abdominal do trato intestinal, baço, pâncreas e vesícula biliar. A 

veia porta possui até 8 cm de comprimento e é formada pela junção das veias esplênica e 

mesentérica superior. No hilo hepático, a veia porta diverge em dois ramos, o direito, que 

abastece de sangue o lobo direito do fígado, e o esquerdo, que encaminha sangue para os 

lobos esquerdo do fígado, caudado e quadrado. No hilo esplênico originam-se as veias 

esplênicas, que se fundam com as veias gástricas curtas para formar a veia esplênica 

principal que recebe aporte sanguíneo da veia gastroepiplóica esquerda e de várias 

tributárias que drenam o pâncreas. A veia mesentérica inferior coleta o sangue do cólon 

esquerdo e do reto e permeiam no terço médio da veia esplênica. A veia gástrica esquerda, 

normalmente, junta-se à veia porta, na sua origem, mas pode escoar para a veia esplênica. 

A veia mesentérica superior é formada por tributárias que escoam o lado direito do cólon, 

intestino delgado e cabeça do pâncreas. O sangue portal é conduzido pelos ramos 

terminais da veia porta até os sinusóides e, desses, para as veias centro lobulares que escoa 

para as veias hepáticas que levam para a veia cava inferior. A pressão portal geralmente 

é de 5 a 10 mmHg, por isso considera-se hipertensão portal quando existe um aumento 

persistente da pressão portal acima desses níveis. A pressão no sistema portal como em 

qualquer outro sistema hemodinâmico do corpo humano, é o referente a interação entre o 

fluxo sanguíneo e a resistência vascular que se opõe a esse fluxo. Por isso, a pressão portal 

pode sofrer variação, se houver aumento do fluxo sanguíneo portal ou aumento da 

resistência vascular, ou de ambas.  Conclusão: Diante disso, percebe-se que a pressão 

portal pode amplificar-se, se houver aumento da resistência vascular ou fluxo sanguíneo 

portal ou de ambos os elementos envolvidos. O aumento da resistência do fluxo sanguíneo 

pode ser pré-hepática, pós-hepática e intra-hepática. O diagnóstico é baseado em critérios 

clínicos pela avaliação medica, frequentemente com conjunto com exames de sangue, 

exames de imagem como ultrassonografia e endoscopia. 

Palavras Chaves: hipertensão portal, ascite , sistema vascular porta hepático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

18 a 20 de novembro de 2021           

Revista INOVALE - ISSN:2675-6579 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lívia Filomena Castelo Branco Machado¹; Ana Kamila Rodrigues Alves2; Ana Klara 

Rodrigues Alves3; Barbara Beatriz Lira da Silva3; Francisco Robson de Oliveira Alves⁴. 

¹Discente de Medicina. Centro UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 
2Discente de Fisioterapia. Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

3Enfermeiras.Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 

⁴Fisioterapeuta.Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

 
 

Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE-Educação em Saúde 

E-mail: liviafilomenacbm@hotmail.com  

Introdução: A pré-eclâmpsia é uma complicação da gravidez associada a substancial 

morbidade e mortalidade materna e fetal. A doença se apresenta com hipertensão e 

frequentemente proteinúria na mãe, que pode progredir para disfunção de múltiplos 

órgãos, incluindo doença hepática, renal e cerebral. Estima-se que a pré-eclâmpsia e a 

eclâmpsia causem mais de 50.000 mortes maternas em todo o mundo por ano. Objetivo: 

Relatar a experiência vivenciada por residentes no 2º ano da residência multiprofissional 

no desenvolvimento de atividades educativas em saúde sobre o tema “Hipertensão em 

Gestantes” para um grupo de agentes comunitários de saúde (ACS), em Parnaíba-Piauí.  

Métodos: Trata-se de um relato de experiência de uma atividade educativa, 

envolvendo 02 residentes da residência multiprofissional da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), sobre educação em saúde com a temática “Hipertensão em Gestantes”, no 

município de Parnaíba-PI, realizado em uma unidade básica de saúde (UBS), em julho de 

2021. Foi executado rodas de conversas com os ACS, com o intuito de orientar e 

identificar a hipertensão em gestantes, além da entrega de folders com o resumo do 

assunto da roda de conversa. Resultados ou Análise Crítica: Constatou-se que os ACS 

apresentavam conhecimento da importância de identificar a hipertensão em gestantes, foi 

possível detectar que os mesmos estavam cientes que é uma complicação da gravidez 

associada a morbidade e mortalidade materna e fetal. Porém, surgiram dúvidas e até 

mesmo pouco entendimento para a identificação dos riscos maternos e fetais, sinais e 

sintomas, alimentação ideal e quais os valores normais da pressão arterial. Surgiram 

também, dúvidas sobre como abordar o assunto com as gestantes. Houve receptividade, 

participação autônoma por parte dos ACS favorecendo uma maior conscientização quanto 

ao tema exposto. Conclusão: Os ACS demostraram pouco entendimento a respeito da 

hipertensão em gestantes, podendo ser explicado por se tratar de profissionais de nível 

médio, mas sabiam da importância da temática e estavam dispostos a aprender. Portanto, 

é indispensável o matriciamento dos mesmos, os residentes podem ajudar a complementar 

MATRICIAMENTO SOBRE HIPERTENSÃO 

GESTACIONAL:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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ou até mesmo gerar novos conhecimentos sobre essa temática, por meio de rodas de 

conversas, com o objetivo de sanar as dúvidas do público-alvo. 

 

Palavras-chave:  Atenção Primária à Saúde; Gestantes; Hipertensão Induzida pela 

Gravidez. 
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Área temática: Educação em saúde  

E-mail: pablo.clebersales@gmail.com  

INTRODUÇÃO: No contexto atual de globalização da tecnologia, o intercâmbio de 
informações é intenso, rápido e fácil, e esse panorama contribuiu para mudanças no 
repasse do conhecimento. Desse modo, a educação conteudista e tecnicista tem ficado 
cada vez mais obsoleta, o que cria espaço para problematização da educação e para a 
ascensão de um novo método de ensino denominado método ativo, que busca, além do 
conhecimento teórico, desenvolver habilidades cognitivas, culturais e sociais. Nesse 
sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS), principalmente o uso das 
redes sociais, têm conquistado cada vez mais espaço entre as ferramentas disponíveis 
para auxiliar e impactar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Posto isso, 
são necessários projetos que proporcionem esse processo de ensino-aprendizagem de 
forma mais acessível e objetiva. OBJETIVO: Demonstrar por meio de um relato de 
experiência como as redes sociais podem ser utilizadas para educação em saúde 
empoderamento da população. MÉTODOS: Concerne em um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa do tipo relato de experiência sobre o projeto “Neuroinside” 
desenvolvido pelos alunos da Liga Acadêmica de Neurociências – LANEC- 
FAHESP/IESVAP. O projeto foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2020 e o 
primeiro semestre de 2021. O público alvo englobou acadêmicos de cursos da área da 
saúde e também a população em geral. RESULTADOS OU ANÁLISE CRÍTICA: O 
projeto Neuroinside teve início no dia sete de outubro de 2020 e fim no dia 28 de junho 
de 2021. Esse projeto teve como objetivo disseminar conhecimentos básicos sobre 
neurociências para a população em geral. O campo das neurociências muitas vezes é 
vilipendiado dentro das medidas de atenção primária à saúde, ficando o conhecimento 
muitas vezes restrito apenas a profissionais e estudantes da área da saúde, as razões 
para isso incluem dificuldade em assimilar os conceitos que muitas vezes são abstratos,  

NEUROINSIDE: O USO DE REDES SOCIAIS NA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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dificuldade de adequar a linguagem científica de modo popular e baixo interesse dos 
profissionais em adaptar esse campo para a população em geral. Dessa forma, o projeto 
se mostrou fulcral, uma vez que conseguiu reunir os principais temas em neurologia que 
acometem a população, como acidente vascular cerebral (AVC), dor crônica, 
emergências neurológicas, dentre outros, e condensar esses conhecimentos básicos 
sobre neurociências de forma rápida, lúdica e acessível. O plano foi executado por meio 
de vídeos de curta duração gravados pelos próprios ligantes, que foram postados na 
plataforma Instagram. Os vídeos tinham duração entre 30 segundos a 1 minuto, sempre 
com elementos gráficos e sonoros chamativos com o fito de prender a atenção do 
espectador e evitar a evasão, uma vez que com o advento das redes sociais, 
especialmente durante a pandemia de COVID-19, o consumo de conteúdos se mostrou 
cada vez mais acelerado o que exige adaptação das instituições de ensino e saúde 
dentro desse cenário hodierno, haja vista que essas devem agir em consonância para 
alcançar o maior número de pessoas com informações seguras e de qualidade. A 
educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas 
concepções, das áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais espelham 
diferentes compreensões do mundo. Dessa forma, ao conceito de educação em saúde 
surge como uma definição mais ampla de um processo que abrange a participação de 
toda a população no contexto de sua vida cotidiana. CONCLUSÃO: Destarte, as 
instituições de saúde e ensino devem utilizar as TICS como ferramentas aliadas 
poderosas na educação em saúde, adaptando-se ao novo cenário do rápido consumo 
de informações sem negligenciar nenhuma área, especialmente aquelas mais restritas 
como as neurociências.  

 
Palavras-chave: Educação em saúde; Neurociências; TICS.  
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

E-mail: letolvrs@gmail.com 

INTRODUÇÃO: A doença de Crohn (DC) caracteriza-se como uma doença inflamatória 

intestinal (DII) crônica, recidivante e transmural. Trata-se de uma patologia que pode 

acometer qualquer segmento do trato digestivo, da boca até o ânus, afetando 

principalmente o intestino delgado e cólon. Embora muitos aspectos etiopatogênicos 

ainda não sejam esclarecidos, estudos realizados sugerem várias hipóteses, propondo a 

participação de fatores genéticos (gerando uma resposta exacerbada do sistema 

imunitário), emocional e sócio psicossomático (agravamento psíquico por estresse). 

Nesse cenário, a pandemia causada pelo SARS-Cov-2 (COVID-19) trouxe reações 

emocionais, cognitivas e comportamentais negativas, além da piora na qualidade de vida. 

OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise dos fatores de risco 

para a doença de Crohn durante a pandemia da COVID-19. MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo exploratório utilizando dados secundários, onde foram utilizadas as bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE). Utilizaram-se, na busca de artigos, os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) “doença de Crohn”, “COVID-19" e "pandemia", combinados com o 

operador booleano “and”. Foram incluídos no trabalho todos os artigos publicados no 

período de 2020 até a atualidade, que abordam exatamente sobre o tema em questão e 

excluídos aqueles que não tinham relação com o tema proposto pelo trabalho. 

RESULTADOS: Foi observado que a Doença de Crohn possui vários fatores de risco, 

dentre eles pode-se considerar, a mudança no estilo de vida ocasionado pela pandemia 

causada pelo COVID-19, como o confinamento, alterações nos hábitos alimentares e 

aumento na incidência da ansiedade e depressão. Nesse sentido, esse cenário contribui 

tanto para o agravamento quanto para o surgimento de alterações psíquicas, que 

conhecidamente interferem no curso da DII. Além disso, a infecção pelo SARS-Cov-2 

gera alterações a nível molecular, que também contribuem para a ocorrência da doença 

de Crohn. O SARS-Cov-2 se liga às suas células-alvo pela enzima conversora da 

O IMPACTO DOS FATORES DE RISCO PARA A 

DOENÇA DE CROHN DURANTE A PANDEMIA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA. 
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angiotensina 2 (ECA-2), que está expressa nas células pulmonares, vasos sanguíneos, 

rins, cólon e em grande número no duodeno e íleo terminal. Uma menor quantidade de 

ECA solúvel circulante no plasma, produto da hidrólise da porção que atrela a ECA-2 à 

membrana celular, pode impedir a ligação do vírus com a membrana através do seu 

sequestro. Ademais, a entrada do vírus na célula depende da protease transmembrana 

serina 2 (TMPRSS2), que está mais expressa no cólon e em menor quantidade no íleo 

terminal. Outrossim, nos pacientes com DII ativa, ocorre um aumento da ECA solúvel, 

da TMPRSS2 e da ECA-2 nas regiões inflamadas do íleo terminal e cólon, permitindo 

assim com que o vírus entre na célula e ocorra translação de sua proteína. A DC acomete 

pessoas de diversas faixas etárias e ambos os sexos, porém, o diagnóstico da DII é 

realizado com maior frequência na segunda ou terceira década de vida, devido o 

prognóstico não ser tão eficiente quando o indivíduo é mais jovem. A ansiedade e o 

transtorno depressivo podem consequentemente reiniciar ou aumentar a atividade de DII, 

uma vez que a depressão, em particular, é considerada pró-inflamatória e influencia a 

expressão clínica da DII CONCLUSÃO: Conclui-se que o cuidado com a saúde mental, 

alimentação e hábitos de vida no cenário pandêmico é considerada uma variável-chave 

para que haja uma diminuição do processo inflamatório associado à Doença de Crohn. 

Nesse sentido, observa-se que o atual cenário epidemiológico ocasionado pela pandemia 

da COVID-19 pode gerar nos pacientes alterações em seus hábitos de vida que levam ao 

desenvolvimento ou exacerbação da ansiedade e depressão que associado à influência da 

carga viral no organismo, pode agravar a doença de Crohn. 

Palavras-chaves: Doença de Crohn; COVID-19; Pandemia; Saúde mental. 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: fernandojose.vdc13@gmail.com 

Introdução: A histologia é o ramo da morfologia que estuda os tecidos biológicos 

compreendo-os desde suas origens, considerando que a sociedade moderna está em 

constante evolução, e exigindo que cada vez mais os profissionais de saúde tenham em 

seu currículo bagagem para lidar com as diversas situações que eles se depararem no 

cotidiano de sua profissão, faz-se necessário o emprego de metodologias de ensino que 

busquem cumprir tal formação. Seguindo essa perspetiva, o uso de metodologias ativas 

nas aulas de histologia surge como ponto de partida de reelaboração de novas práticas, 

visando uma formação médica diferenciada. Objetivo: Estudar a importância da 

aplicação de recursos que envolvem o uso de tecnologias da comunicação e informação 

(TICs) no ensino de histologia. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico 

de caráter descritivo e exploratório, utilizando as bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(Medline), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 

utilizando os descritores: Histologia; metodologias ativas; Ensino. Utilizando o operador 

booleano “AND”. Após a catalogação dos artigos foi realizado uma filtragem, tendo 

como critérios de inclusão artigos nos idiomas: Espanhol, inglês e Português, dos anos de 

2020 e 2021 e de exclusão, textos com apenas o resumo disponível e artigos nos demais 

idiomas. Após essa filtragem foram eliminados 20 artigos restando um total de 15. 

Resultados ou Análise Crítica: Foi percebido que o uso de tecnologias da comunicação 

e informação (TICs) contribui de forma positiva para o ensino-aprendizagem da 

disciplina de histologia ao permitindo o compartilhamento do conhecimento de forma 

dinâmica e iterativa, podendo ser útil para professores de histologia na tentativa de obter 

melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. Conclusão: Portanto, é 

percetível os benefícios da utilização de recursos tecnológicos no ensino de histologia. 

 

O USO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO (TICs) NO ENSINO DE HISTOLOGIA 
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Sendo assim, é importante cada vez mais a presença de estudos que busquem a introdução 

de novos recursos e modelos didáticos que possam favorecer o processo de aprendizado 

de competências específicas dentro da disciplina de histologia, de modo, que se permita 

ainda mais o emprego das metodologias ativas na formação académica. 

 

 

Palavras-chave: Metodologias ativas; Histologia; Ensino. 
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Área temática: CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: jamilecostal@hotmail.com  

 

Introdução: A Mucopolissacaridose Tipo VI (MPS VI), ou Síndrome Maroteaux-Lamy, 

é uma doença genética rara, de herança autossômica recessiva, causada pela atividade 

deficiente da enzima N-acetilgalactosamina-4-sulfatase ou arilsulfatase B (ASB), 

responsável pela degradação do glicosaminoglicano (GAGs) dermatan sulfato (DS), 

resultando no acúmulo desse componente nos lisossomos de múltiplos tecidos do corpo. 

(FIGUEIREDO, 2019, p.2) A MPS VI é uma doença heterogênea e progressiva. Pacientes 

frequentemente desenvolvem baixa estatura, alterações faciais grosseiras, anormalidades 

esqueléticas e nas articulações, compressão da medula espinhal, comprometimento da 

função pulmonar e cardiovascular, alterações oculares, infecções respiratórias, otites de 

repetição e mortalidade precoce no início da fase adulta, geralmente por insuficiência 

cardiopulmonar. (FIGUEIREDO, 2019, p.2) Nas formas com progressão lenta, as 

morbidades também podem ser significativas com mortalidade em torno da terceira a 

quinta década de vida. (FIGUEIREDO, 2019, p.2) Objetivo: Apresentar relato de caso 

de um paciente pediátrico diagnosticado com Mucopolissacaridose tipo VI. Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Caso. Foi emitido um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para assegurar a  
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preservação da identidade, conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Não houve risco para o paciente, uma vez que se trata de um estudo de 

caráterdescritivo e sem intervenções. Resultados: Paciente, nascido em 25/10/2014, teve 

diagnóstico clinico e laboratorial confirmado para MPS VI em 26 de abril de 2017 com 

os seguintes resultados: Eletroforese de GAG’s – presença de dermatan sulfato; GAG’s 

na urina 1091 ug/mg creatinina (valor de referência <3 anos: 68-186); Atividade da 

Arilsulfatase B em leucócitos – 13nmol/h/mg proteína (VR: 116-287). Filho de pais 

consanguíneos (primos de primeiro grau), tendo as primeiras manifestações observadas 

por volta de 1 ano de idade. Durante exame físico, foi constatado que apresenta 

macrocefalia (prosencefalia), facie grosseiro com proptose ocular, macroglossia, 

hipertricose, nariz em sela, hipertrofia dos lábios, palato ogival, dentes mal implantados. 

pescoço curto, abdome globoso. Membros com deformidades e limitações de movimento, 

dedos das mãos e dos pés em posição de semi-flexão, tórax em formato de quilha de navio 

com afastamento lateral dos mamilos, joelho em valgo, pés planos, pele espessa e menos 

elástica. Paciente iniciou tratamento com infusão enzimática uma vez por semana com 

Galsulfatase (Naglazyme) há 6 meses em Teresina, foi transferido para o Hospital 

Municipal Nossa Senhora da Conceição em Luis Correia – PI onde realizou a primeira 

infusão no dia 29/11/2021 com duração de 4 horas, durante todo procedimento foi 

monitorado seus sinais vitais, temperatura e saturação. Trinta minutos antes do início da 

infusão, foi administrado medicação profilática via oral com paracetamol e loratadina e 

após, ficou em observação por 2 horas, não havendo reação adversa. Conclusão: 

Observa-se que o início da sintomatologia dos portadores da síndrome ocorre 

frequentemente na infância e há uma diversidade fenotípica associada a cada tipo de MPS, 

que cursam com organomegalias. Dessa forma, fica nítida a importância do acesso 

precoce das famílias ao aconselhamento genético e ao tratamento específico que, no 

Brasil, são dificultados em decorrência do subdiagnóstico e uma média mais elevada de 

idade ao diagnóstico destes pacientes.  

Palavras-chave: Mucopolissacaridose VI; Síndrome de Moroteaux-Lamy; N-

Acetilgalactosamina-4-Sulfatase 
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Área temática: Raciocínio clínico e sua abordagem no ciclo básico. 

E-mail: bia10-ribas@hotmail.com 

Introdução: O raciocínio clínico consiste no processo cognitivo, fundamentado em 

modelos hipotético-dedutivo e intuitivo, em que o estudante é capaz de estabelecer 

diagnóstico correto e propor conduta adequada. O desenvolvimento da capacidade de 

raciocinar, pensar e usar informações para o conhecimento é essencial desde o ciclo 

básico, onde esses processos são aprendidos de forma única, sofrendo relações do meio, 

do estado de segurança física e emocional. Assim, o raciocínio clínico consiste em uma 

função essencial da atividade em saúde, onde o desempenho do profissional é 

dependennte de multiplos fatores. Objetivos:  Revisar a literatura científica existente 

acerca de estratégias de raciocínio clínico no ciclo básico. Métodos: O artigo baseou-se 

em uma revisão bibliográfica, descritiva, qualitativa, que teve como fonte de pesquisa os 

sites de busca Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), NCBI PubMed, em que 

foram selecionados 10 (dez) artigos dos últimos cinco anos em português, inglês e 

espanhol. Essa pesquisa promove uma discussão de ideias e paradigmas sobre o 

raciocínio clínico. Resultados e discussões: O raciocínio clínico pode ser desenvolvido 

por diferentes modelos: hipotético-dedutivo, processamento de informações, análise de 

decisão e raciocinio indutivo. A seleção de qual modelo seguir dependerá das habilidades 

e conhecimentos prévios; sendo assim, o educador deve considerar tais aspectos para 

desenvolvimento e avaliação do educando. Além disso, o desenvolvimento do raciocínio 

clínico está diretamente relacionado ao uso de diferentes estratégias de ensino; assim, o 

raciocínio clínico consolidar-se-á, futuramente, como guia nas tomadas de decisões 

diagnósticas e/ou terapêuticas, envolvendo o comportamento e a intenção do objetivo 

desejado. Conclusão: O raciocínio clínico está presente nos aspectos de ações de 

assistência, decisões e diagnóstico. Dessa forma, sua aplicação é de suma importância 

para alinhar o exercício prático e intelectual do aluno, em que futuramente o pensamento 

crítico e o raciocínio clínico serão utilizados no ambiente hospitalar de forma associada.  

 

Palavras-chave: Educação em Medicina. Tomada de Decisão Clínica. Processo Mental. 
 

RACIOCÍNIO CLÍNICO E SUA ABORDAGEM NO CICLO 

BÁSICO 
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Área temática: Educação em Saúde 

E-mail: layslaaraujoc1@gmail.com 

Introdução: As mídias sociais são ferramentas com capacidade de promoção e 
disseminação de conhecimento a respeito de variadas temáticas da Atenção 
Primária à Saúde, em especial, destaca-se o Câncer do colo de útero (CCU). O 
CCU é tido como muito frequente no público feminino, apresentando como 
fatores de risco a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), o tabagismo, a 
multiplicidade de parceiros sexuais, o uso de contraceptivos orais, a baixa 
ingestão de vitaminas e a iniciação sexual precoce. É uma condição maligna que 
poderia ser evitada ou diagnosticada em estágio inicial pela maior adesão das 
mulheres à realização do exame citopatológico, uma vez que, facilmente, as 
alterações celulares são identificadas por esse procedimento. Diante disso, a 
educação em saúde por meio das redes sociais, seja pela publicação de vídeos 
explicativos ou post, constitui uma estratégia acessível, prática e com 
capacidade de atingir uma quantidade significativa de mulheres. Objetivo: 
Relatar a importância das redes sociais frente ao combate e prevenção do 
câncer de colo do útero. Métodos: Estudo descritivo sobre uma atividade de 
educação em saúde desenvolvida por um grupo de 5 acadêmicos da Faculdade 
de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí ( FAHESP/ IESVAP) a 
respeito da prevenção do CCU. A atividade de educação em saúde promovida, 
consiste na criação de um Instagram, fomentado com vídeos explicativos, 
visando atingir uma quantidade significativa de mulheres. Resultados ou 
Análise Crítica: Durante as práticas de disciplina de Integração-Ensino-Serviço-
Comunidade IV (IESC IV) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) feita por um 
grupo de acadêmicos de Medicina, foi vivenciada a realização do exame 
citopatológico, sendo papel de cada aluno antes do início do procedimento, 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DAS 

REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE NO COMBATE AO CÂNCER DE COLO DO 

ÚTERO 
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explicar a sua importância quanto a prevenção do CCU e sanar possíveis  
dúvidas das pacientes. A partir dessas vivências, observou-se a necessidade de 
ações de educação em saúde a respeito do exame preventivo e do CCU, uma 
vez que existem mulheres que não entendem a gravidade e as repercussões 
clínicas do CCU no seu organismo. Dessa maneira, a ferramenta pensada e 
elaborada pelo grupo foi o instagram, pois além de atingir várias pessoas, 
proporciona pelos comentários, curtidas e divulgações, uma aproximação com o 
público alvo. Além disso, é importante manter uma relação respeitosa e direta 
com as pacientes, a fim de garantir a melhor condução durante a colheita do 
material. Conclusão: Portanto, esse relato tem o intuito de descrever a vivência 
dos acadêmicos de Medicina quanto ao desenvolvimento de um Instagram e 
seus impactos positivos, por meio da disseminação de informações básicas e 
cruciais a respeito da prevenção do câncer de colo de útero. Com essa ação, é 
possível ofertar educação em saúde de forma ampla e eficaz, além de estreitar 
a relação entre ensino, serviço e comunidade, sendo ambos os lados 
beneficiados pela experiência. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde; Redes Sociais; Atenção Primária a 
Saúde; Teste de Papanicolaou  
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Área Temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E-mail: anagabrielleizidio@gmail.com 

Introdução: A síndrome de Imerslund – Gräsbeck (IGS) é uma doença genética recessiva 

rara, caracterizada pela deficiência de vitamina B12 (cobalamina) decorrendo em anemia 

megaloblástica e proteinúria. Nesse sentido, a vitamina B12 liberada dos alimentos pelas 

enzimas digestivas sofrem no intestino delgado transformações, ficando disponível para 

o processo de absorção. Esse processo ocorre a partir da ligação da cobalamina com o 

fator intrínseco (FI), formando um complexo que irá se ligar ao recepto na região ileal do 

intestino delgado e, posteriormente, o complexo é internalizado, liberando a vitamina e à 

transferindo para a transcobalamina. Assim, um novo complexo se forma, 

transcobalamina-cobalamina, no sangue, fazendo com que a vitamina seja ligada aos 

tecidos em seus respectivos receptores. A IGS foi retratada inicialmente na Finlândia e 

na Noruega, apresentando uma prevalência de 1: 200.000 e, atualmente, encontra-se 

estimada em menos de 6: 1.000.000. Ademais, está síndrome manifesta-se a partir dos 

primeiros meses de vida até cerca de quatorze anos, em que os pacientes apresentam 

déficit neurológicos e de crescimento, palidez, fadiga, anorexia, além de recorrentes 

infecções gastrointestinais e respiratórias. O diagnóstico precoce é essencial para a 

triagem familiar e aconselhamento genético do casal, devido ao caráter hereditário. Esse, 

deve ser baseado primeiramente pela exclusão de outras causas que podem desencadear 

a deficiência de cobalamina e, através da realização de exames laboratoriais, testes e 

análise mutacional dos genes apropriados. O tratamento padronizado é feito por meio da 

administração parenteral de vitamina B12 por toda vida. Objetivo: Destacar a 

importância do diagnóstico precoce da síndrome de Imerslund – Gräsbeck, a fim de evitar 

as possíveis manifestações clínicas nas crianças geneticamente modificadas. Métodos: 

SÍNDROME DE IMERSLUND – GRÄSBECK: DEFICIÊNCIA 

DA VITAMINA B12 E PROTEINÚRIA. 
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Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão de literatura, onde foram utilizadas as 

bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google 

Academico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizaram-se, para o levantamento 

bibliográfico, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados com o operador 

booleano “and” a saber: “Deficiência de Vitamina B 12” AND “anemia megaloblástica" 

AND "proteinúria". Foram incluídos no trabalho todos os artigos publicados no período 

de 2000 até a atualidade, que abordam exatamente sobre o tema em questão e excluídos 

os demais que não apresentavam nenhuma contribuição teórica. Resultados: A 

deficiência de transcobalamina resulta em uma acentuada e rápido desenvolvimento da 

anemia megaloblástica. A síndrome de Imerslund – Gräsbeck, é desenvolvida por uma 

incapacidade seletiva de transportar vitamina B12 e pela instabilidade do receptor da 

cobalamina na parede intestinal da porção ileal. Segundo estudos bibliográficos, relatam 

que a partir dos testes de absorção, detectaram erros durante a absorção da cobalamina, 

que são desencadeadas por mutações nos genes cubilina (CUBN) e no gene sem amnião 

(AMN) pertencentes as famílias finlandesas e norueguesas, respectivamente. Esses genes 

codificam subunidades do receptor do FI presentes na mucosa ileal, além de formarem 

um complexo chamado cubame, que é indispensável na captação ileal de cobalamina e 

na reabsorção de proteína renal. Essa patogenicidade, pode acarretar falha no 

desenvolvimento neurológico, como ataxia e atrofia cerebral e de crescimento, além de 

palidez, fadiga, anorexia, infecções gastrointestinal e dos tratos respiratórios inferiores. 

Para o diagnóstico, deve-se inicialmente fazer o diagnostico diferencial com as possíveis 

patologias que cursam com deficiência em vitamina B12, como: doenças má absortivas 

de origem gastrintestinal, má nutrição congênita e anomalias hereditárias de transporte. 

Ademais, devem ser realizadas exames laboratoriais, teste de Shilling (confirma a má 

absorção de vitamina B12, independente da administração de FI); a pesquisa de FI ativo 

e de receptores normais do complexo FI-vitamina B12 na mucosa ileal; a citogenética; a 

biópsia renal apresenta-se normal, mas pode ser observado na microscopia eletrônica 

sinais de glomerulopatia crônica mesangioproliferativa. A importância de o diagnóstico 

precoce estar relacionado a realização da triagem familiar e aconselhamento genético do 

casal, diante da consanguinidade. O tratamento é realizado pela administração parenteral 

de vitamina B12, mantido por toda vida. Conclusão: Dessa forma, observa-se que a 

síndrome de Imerslund – Gräsbeck é uma patologia definida pela deficiência de 

cobalamina, a partir dos genes recessivos CUBN e AMN. Portanto, nota-se a necessidade 

de um diagnóstico precoce, para o manejo dos familiares e orientações quanto as 

mutações genéticas que ocorrem, e as possíveis complicações que as crianças poderão 

desenvolver. 

 

Palavras-Chave: Deficiência de Vitamina B12; Anemia Megaloblástica; Proteinúria. 
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Área temática: EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Promoção da construção e 
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Introdução: As arboviroses representam um importante problema de saúde 
pública, tendo em vista sua apresentação endêmica no Brasil. Essas doenças 
são causadas por vírus transmitidos por artrópodes e apresentam similaridade 
clínica, dificultando seu diagnóstico, a exemplo disso, destacam-se a Dengue, a 
Zika, a Chikungunya e a Febre amarela. De acordo com o Boletim 
Epidemiológico do Ministério da Saúde, no período de janeiro a outubro de 2021 
ocorreram 485.517 casos prováveis de Dengue no Brasil. Assim, considerando 
que o alcance das mídias sociais é um meio facilitador do compartilhamento de 
informações, cabe utilizar esse potencial como ferramenta de conhecimento. 
Objetivo: Relatar a utilização da plataforma Instagram como ferramenta de 
compartilhamento público de informações sobre as arboviroses no Brasil. 
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A 
atividade foi realizada por acadêmicos do curso de Medicina da 
FAHESP/IESVAP no período de agosto de 2020  a agosto de 2021 vinculado ao 
projeto de extensão, utilizando as redes sociais para informar sobre as 
arboviroses, o clico de vida dos agentes etiológicos, suas formas de prevenção 
e eliminação dos criadouros de larvas, abordando o quadro clínico, diagnóstico 
e medidas de prevenção. Para tanto, foi desenvolvida uma conta na plataforma 
Instagram, na qual foram realizadas postagens semanais e vídeos sobre a 
temática, utilizando metodologias criativas e inovadoras, além de 
compartilhamentos de artigos. Além disso, houve a preocupação de que a 
abordagem permitisse o entedimento dos objetivos de ensino-aprendizagem  

USO DA PLATAFORMA INSTAGRAM COMO 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE AS 

ARBOVIROSES NO BRASIL 
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propostos, de acordo com o público-alvo, utilizando linguagem de fácil 
entendimento. Resultados ou Análise Crítica: Foram realizadas postagens na 
Plataforma Instagram durante o periodo de um ano, atingindo mais de uma 
centena de seguidores.  Atuando de forma contínua e acelerada, as redes sociais 
são locais de extrema relevância para a disseminação de informações, 
compartilhamento de experiências e comunicabilidade. As Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) vem ganhando destaque no âmbito 
pedagógico, atuando, de forma síncrona ou assíncrona, como ferramenta de 
apoio nas práticas de ensino-aprendizagem. Dentre tantas, a rede social 
instagram, por ser uma ferramenta de fácil acesso, contribui para o repasse e 
obtenção de informações em saúde que, por abranger um grande público, 
proporcionam uma maior qualidade de vida. Nesse contexto, visando solucionar 
um problema de saúde pública no Brasil, a utilização da plataforma do instagram 
tornou-se imprescindível para a divulgação de estratégias de educação com 
enfoque na prevenção e controle das arboviroses. Além disso, ao oferecem 
informações através de um meio de comunicação que abrange uma grande 
parcela da população, as TICs corroboram para que os jovens cidadãos se 
apropriem das necessidades que demandam suas localidades e promovam 
saúde de acordo com os problemas locais causados pelo Aedes aegypti. 
Conclusão: O uso das plataformas online de mídias sociais constitui uma 
ferramenta importante de compartilhamento de informações para um público 
diverso, contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre as 
arboviroses e sua relevância para a saúde pública. 
 
Palavras-chave: Infecções por arbovirus; Educação em saúde; Mídia social. 
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Introdução: A utilização de metodologias ativas propicia um ambiente que 
desperta maior atenção e envolvimento, de forma que o aprendizado passa a 
ser mais dinâmico e centrado no aluno. Isso estimula a formação crítica, 
resolutiva e colaborativa, além do desenvolvimento de competências, 
habilidades e atitudes requeridas para o pleno exercício da profissão, de forma 
que os profissionais obtêm maior agregação de conhecimento e percepção de 
aplicabilidade na prática. Nesse sentido, objetivando superar a fragmentação do 
conhecimento científico, nas metodologias ativas a aprendizagem se torna uma 
construção realizada pelo sujeito através das relações que estabelece entre as 
informações que lhe são repassadas, entre elas com seus conhecimentos 
prévios e com seu meio social, o que leva a uma nova realidade educacional. 
Por outro lado, o cenário pandêmico da COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
trouxe desafios à essa realidade educacional, passando a acontecer de forma 
online, o que exigiu reorganização das atividades com metodologia ativa. 
Objetivo: Relatar a experiência da realização de um curso de inverno em 
neurociências, via Zoom, voltado para acadêmicos de cursos da área da saúde, 
em prol de promover maior aprendizagem por meio de metodologias ativas. 
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo 
relato de experiência acerca do evento “Curso de Inverno em Neurociências” 
desenvolvido pela Liga Acadêmica de Neurociências -LANEC- vinculada à 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ Instituto de 
Educação Superior do Vale do Parnaíba – FAHESP/IESVAP. A atividade foi 
realizada pelos ligantes nos dias 10 e 17 de abril de 2021. Resultados ou 

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM CURSO DE 

NEUROCIÊNCIAS COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19  
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Análise Crítica: Participaram do curso 90 alunos, matriculados do 2º período ao 
8º período. A dinâmica do “Curso de Inverno em Neurociências” envolveu partes 
de aula tradicional com apresentação expositiva de assuntos, para construção 
da linha de raciocínio dos participantes, e momentos envolvendo a utilização das 
metodologias ativas, como por exemplo a Problema Based Learning (PBL) e 
Team Based Learning (TBL), as quais utilizam situações problemas (SP), 
envolvendo casos clínicos, configurando assim, uma abordagem dinâmica e 
interativa, além de trazer um diferencial no processo de aprendizagem pois estas 
ferramentas contribuem para um maior êxito na retenção do conhecimento e no 
processo de aprendizado. Visto que estas iniciativas demandam uma 
participação mais ativa do aluno e um maior envolvimento com o assunto a ser 
aprendido, indispensavel para minimizar possíveis prejuizos do desempenho 
discente durante o período pandêmico.  A gamificação foi abordada durante o 
curso através das plataformas Socrative e Kahoot, de modo a promover o 
pensamento crítico-reflexivo, a interação com o grupo e tornar os participantes 
mais ativos no processo de aprendizagem. Conclusão: A execução desse 
projeto fulcral para promover o ensino em neurociências de modo mais eficaz, 
uma vez que a utilização das metodologias ativas proporcionou um feedback 
positivo dos participantes. Ademais, trata-se de uma estratégia eficiente na 
promoção do engajamento e motivação dos alunos, colaborando para uma 
aprendizagem significativa durante o contexto pandêmico e contribuindo para o 
desenvolvimento do senso critico reflexivo e de habilidades necessárias no 
campo prático. 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem; Metodologia Ativa; Abordagens. 
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Introdução: Recorda-se historicamente que na Antiguidade todas as pessoas que não 

seguiam as regras impostas pela sociedade, eram penalizadas por sanções corporais 

impostas por alguém detentor de grandes poderes, como comprova o livro “Dos delitos e 

das penas”, escrito por Cesare Beccaria. Porém, com o passar dos anos, o Direito Penal 

iniciou uma evolução de acordo com as necessidades da sociedade, e com a ajuda da 

regulamentação do Estado tornou-se um Direito mais humanizado, através de sanções 

impostas pelo Poder Legislativo. Agora, as penas não são pagas com o corpo, mas sim 

com a restrição/suspensão de liberdade ou até bens do apenado. Em legislação federal, o 

legislador destacou os possíveis crimes e tais penalidades, caso sejam cometidos. Uma 

das sanções é a pena restritiva de liberdade em regime fechado. Quando o apenado é 

condenado a esta sanção, ele fica em presídios fechados até que pague pelo crime 

cometido. Entretanto, embora o presidiário esteja com a sua liberdade restrita, ele não 

perde os seus direitos e garantias elencados na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

principalmente o Direito a Dignidade da Pessoa Humana, que é uma cláusula pétrea. O 

que de fato traz a necessidade de ser discutido nesse estudo, é a ineficácia da 

aplicabilidade desse princípio nos presídios brasileiros, onde detentos encontram-se em 

estado mínimo de dignidade, e o resultado negativo que gera. Com uma simples análise, 

observa-se que este valor constitucional por muitas vezes vem sendo desrespeitado, e 

assim, dificulta a ressocialização do preso, uma vez que nossa legislação traz como 

finalidade da pena a punição pelo crime e a ressocialização do apenado, estabelecida 

também na Lei nº 7210/84 – Lei de Execução Penal -. Objetivos: Assim, o trabalho 

objetiva demonstrar a importância da aplicabilidade eficaz do princípio para a 

ressocialização do apenado encarcerado. Bem como, demostrar que a inaplicabilidade 

principiológica gera problemas pessoais e sociais. Metodologia: O método utilizado na 

pesquisa classifica-se como exploratório, onde buscou investigar e alcançar o 

A IMPORTÂNCIA DA EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA A 

RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO ENCARCERADO EM 

REGIME FECHADO 
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entendimento sobre o tema, e apresentar hipóteses que auxiliem na compreensão do 

conteúdo. O trabalho foi desenvolvido a partir das pesquisas bibliográficas em livros, 

Constituição Federal e em artigos científicos.  Análise crítica: Embora as penas e o 

Direito Penal tenham evoluído, a realidade carcerária ainda deixa a desejar para o 

cumprimento de forma eficaz da pena por falta da aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, bem como pelas garantias trazidas na LEP. Ademais, o detento está ali 

para uma punição e uma ressocialização, de modo que o mesmo não volte a cometer 

novos crimes. Todavia, há descaso vindo do Estado o que gera efeito contrário ao 

objetivo, causando problemas pessoais, onde os detentos não se sentem adeptos a 

conviver em sociedade, e assim se dedicam a “faculdade do crime”, bem como problemas 

sociais, onde a sociedade contribui para essa evolução do detento, mas ela não acontece. 

As celas superlotadas, a falta de saneamento básico e a falta de infraestrutura nas prisões 

são exemplos que demonstram a falta da aplicação do princípio, ocasionando além da 

revolta dos detentos, a falta de perspectiva de melhoria de vida.  O ex Secretário de 

Justiça, Ângelo Roncallli, constata com acerto que: as prisões, atualmente, não 

recuperam. Sua situação é tão degradante que são rotuladas com expressões como 

“universidades do crime” e “depósito de seres humanos”. O encarceramento puro e 

simples não apresenta condições para a harmônica integração social do condenado, como 

preconiza na Lei de Execução Penal. Punir, encarcerar e vigiar não bastam. É necessário 

que se conceda à pessoa de quem o Estado retira o direito à liberdade formas de 

sobrevivência que lhes proporcionem às condições de que precisa para reabilitar-se moral 

e socialmente, para que consiga se reinserir em sociedade. Conclusão: Dessa forma, 

podemos concluir que, o direito brasileiro evoluiu na sua forma de aplicação das penas, 

onde é possível se comprovar através do livro “Dos delitos e das penas”, de Cesare 

Beccaria, onde o Estado passou a punir através da restrição de direitos e não mais punindo 

o corpo. Ademais, conclui-se também que o Estado brasileiro não aplica de forma eficaz 

o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, visto que, os presídios brasileiros 

encontram-se em extremo caso de calamidade, não possibilitando atividade que ensejam 

uma possível reabilitação para esses detentos, pois encontram-se em situações precárias, 

de extrema lotação, impossibilitando o detento de se ressocializar e vivenciar uma 

cidadania de forma digna após a sua liberdade. Dessa forma, a falta de aplicação eficaz 

do princípio dificulta a ressocialização do apenado encarcerado em regime fechado. 

PALAVRAS-CHAVE: Situação; degradante; presídios. 
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Introdução: Oriundo de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal brasileiro, 

que regulamenta os processos no âmbito criminal em todo o país, apesar de diversas 

alterações, traz normativas que divergem de princípios e regramentos modernos, inclusive 

internacionais. Um exemplo desta incongruência é a ampla participação do mesmo juiz 

na fase pré-processual, onde ocorre, principalmente, a produção de provas e diligências 

para a elucidação do crime, e na fase processual, onde estas provas embasarão a sua 

cognição no momento de condenar ou absolver o acusado, verificando-se uma visível 

contrariedade ao princípio da imparcialidade. Tal fato demonstra que, apesar de o sistema 

processual penal adotado no país ser o acusatório, existem características que demonstram 

uma certa inquisitorialidade do mesmo, ou seja, a concentração do desdobramento 

processual em um único agente, o juiz, que seria responsável por acusar, defender e julgar, 

o que, obviamente, configura a parcialidade do julgamento proferido. Diante disso, o 

instituto do “Juiz das Garantias” surgiu para banir tal óbice no processo criminal 

decorrente do sistema acusatório, pois consiste na atuação de um juiz para impedir a 

ocorrência de ato que descumpra a ordem jurídico-constitucional, além disso, fica a cargo 

deste magistrado decidir sobre a adoção de atos investigatórios, como a quebra de sigilo, 

decretação da prisão preventiva, interceptação de conversas telefônicas etc. Portanto, a 

sua atuação seria restrita à fase pré-processual, tendo como uma de suas atribuições a 

decisão sobre medidas cautelares atinentes à esfera de liberdade do acusado antes do 

início do processo penal, tendo em vista que seria a outro juiz seria atribuída a função de 

presidir o processo e decidir o mérito da causa. Objetivo: O presente estudo busca 

esclarecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, de forma sintetizada, como 

funciona a sistemática do Juízo das Garantias trazido pela Lei 13.964/2019, conhecida  

JUIZ DAS GARANTIAS: A IMPLEMENTAÇÃO DO 

INSTITUTO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO COMO 

MEIO DE EVITAÇÃO À PARCIALIDADE. 
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como “Pacote Anticrime”, e retratado em diversos meios de comunicação em massa desde 

então, pois apresenta-se como uma mudança que trará consequências em diversos âmbitos 

para a sociedade, Poder Judiciário e para os cofres públicos. Métodos: Para a elaboração 

do presente estudo, foi utilizada a revisão bibliográfica que pode ser definida como uma 

investigação ampla, através de livros e outras publicações de cunho científico, a respeito 

do tema que figura como objeto da pesquisa. Análise crítica: O instituto do juiz das 

garantias é adotado em diversos países do mundo e é tendência no que tange ao sistema 

processual penal moderno, inclusive, na América Latina, apesar das peculiaridades das 

normas de cada país, apenas Brasil e Cuba ainda não utilizam deste. Contudo, é de suma 

importância advertir que a “novidade” tem pontos e negativos que serão explorados na 

presente pesquisa. O sistema objeto desta análise, como alhures citado, funciona da 

seguinte forma: um primeiro julgador, como já mencionado, atuará apenas na fase do 

inquérito policial como um “juiz de garantias”. Em seguida, concluídas as fases de 

investigação policial e de instrução do processo, este juiz de garantias será substituído por 

um magistrado que não teve contato com a produção das provas, e que será o competente 

para decidir a causa no mérito, julgando os fatos e decidindo, em tese, com isenção e 

imparcialidade. Desta forma, verifica-se que esta nova forma de desdobramento da 

persecução penal é benéfica no sentido de que é mais uma via para assegurar a efetividade 

do princípio constitucional da imparcialidade do juiz, uma vez que o magistrado que 

decidirá o mérito da causa não será “contaminado” por uma cognição prévia derivada da 

fase do inquérito policial. Além disso, este tornaria o rito processual mais produtivo e 

dinâmico, em razão de haver um magistrado incumbido de zelar cada fase da persecução 

penal. Por outro lado, diversas críticas são tecidas à implementação, principalmente em 

relação à carga que seria adicionada ao erário, pois seria necessário o ingresso de 

inúmeros novos servidores no Poder Judiciário, além de outras despesas que poderiam 

sobrecarregar as finanças do Estado. Ademais, esta inovação é vista com negatividade 

por quem defende que é de extrema necessidade a participação do magistrado na produção 

da prova, pois o contato pessoal permite um entendimento diferenciado, que pode não ser 

devidamente apreendido diante da mera documentação de atos processuais. Conclusão: 

Ante o exposto, verifica-se que o processo penal brasileiro, apenas de inovações, continua 

a ter características inquisitoriais em suas diversas fases, objetivando sanar um destes 

impasses, faz-se necessária a implementação, com responsabilidade, do juiz das garantias, 

pois, apesar dos diversos benefícios demonstrados ao longo desta análise, cuidados 

devem ser tomados para que não haja prejudicialidade à máquina pública. 
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INTRODUÇÃO:  É notório que o direito da Criança e do Adolescente evoluiu ao longo 

do tempo, visto que, hoje, existe uma legislação própria, onde traz um conjunto de normas 

de ordenamentos jurídicos, com objetivo de proteção integral da Criança e do 

Adolescente. Criado em 1990, estando em vigor no Brasil há mais de 30 anos, o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8069/90) vem fazendo esse papel 

importante na sociedade. Além disso, percebe-se que houve uma evolução principalmente 

acerca do entendimento histórico, doutrinário e também no âmbito jurídico.  Alguns 

autores trazem a ideia de que a vida existe ainda quando o feto está no ventre da mãe, 

nomeando de vida intrauterina. O que de fato se sabe, é que mesmo uma criança ainda 

estando na vida intrauterina ela já possui garantia. Porém, nem sempre foi assim. Na 

antiguidade, crianças e adolescentes eram tratados como adultos, sem uma legislação 

própria, e caso viessem com algum problema físico ou mental eram sacrificados 

imediatamente e não possuíam nenhum dos seus direitos à vida resguardados. 

OBJETIVOS: O trabalho tem como objetivo principal, expor o Direito da Criança e do 

Adolescente, e discutir a sua evolução histórica, apresentando a importância dessa 

evolução por meio das leis já estabelecidas que antes não existiam, com o intuito de 

manter as garantias já existentes e evoluí-las conforme a necessidade desses sujeitos em 

sociedade, tendo o Estado essa função de garantia aos Direitos. MÉTODOS: Os métodos 

e técnicas de pesquisa utilizados para obter informações acerca do tema caracterizam-se 

como pesquisa bibliográfica, configurando-se com a investigação em material teórico 

sobre o assunto de interesse. ANÁLISE CRÍTICA: Durante muitas décadas as crianças 

não tiveram nenhum tipo de proteção, porém, o modo de trata-las ao longo do tempo se 

modificou e continua em processo de transformação de acordo com a sociedade que elas  

O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 

BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA 
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estão inseridas. Pode-se verificar historicamente, que o espaço familiar e social que hoje 

ela ocupa, a tem valorizado um pouco mais a cada dia. Na sociedade atual, a criança é um 

sujeito de direito, é reconhecida na sua peculiar condição de ser humano em processo de 

desenvolvimento e tem liberdade para comunicar pensamentos, exigir e questionar. De 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, “criança é considerada a 

pessoa até os 12 anos incompletos, enquanto entre os 12 e 18 anos, encontra-se na 

adolescência”. Etimologicamente, a palavra infância vem do latim “infantia”, e refere-se 

ao indivíduo que ainda não é capaz de falar. Como fator histórico e de análise para o 

presente artigo, é importante ressaltar o papel da criança na Antiguidade, como por 

exemplo, na Segunda Guerra Mundial (1939/1945), com programa Lebensborn, onde 

mulheres eram selecionados para ter relações sexuais com oficiais para gerarem crianças 

“puras”, onde as crianças que não atendeu a raça ideal consideradas indesejadas pelos 

Nazistas, seriam considerados indesejados e posteriormente executadas. Além da 

violação do direito dessas crianças de viverem junto de suas famílias, elas ainda 

trabalharam de forma exaustiva ou eram enviados ao campo de concentração. Outro fato 

histórico que traz grande comparação ao desenvolvimento do direito da criança, é a 

Revolução Industrial (século XVIII E XIX), onde as crianças eram obrigadas a uma 

jornada de no mínimo 15 horas de trabalhadas. CONCLUSÃO: O que se nota em 

comparação com os dias atuais, é que no século XXI, as crianças não podem ser obrigadas 

aos acontecimentos descritos, pois com a evolução das leis, que se dão através do Estado, 

elas têm garantias fundamentais que devem ser respeitadas. O que se pode perceber, é 

que hoje, as crianças regem de garantias fundamentais que não existiam em séculos 

passados, e por isso, consistem em crianças com mais desenvolvimento humano, dando 

eficácia ao Princípio  da Condição Peculiar da Pessoa com Desenvolvimento, que está 

descrito de forma taxativa no art. 6º da Lei 8069/90 que diz: “na interpretação desta lei 

levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento”. Ou seja, a consequência disso consiste 

no reconhecimento de que eles são detentores de todos os direitos que possuem os adultos, 

e ainda, alguns outros direitos especiais, por se tratarem de seres em desenvolvimento. O 

de fato observa-se é que as leis atuais facilitam o desenvolvimento da criança e do 

adolescente no âmbito social. 
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Introdução: A ideia de propriedade é inerente aos grupos humanos. Sua importância é 

tanta que, na Grécia e Roma antigas, era protegida por normas jurídicas e religiosas e 

possuía valor quase sagrado, uma casa de família, um lar protegido por Deus. Com a 

evolução da sociedade e a consequente mudança nas relações sociais, o caráter absoluto 

da propriedade foi esmaecido, sobretudo após a primeira Guerra Mundial, que provocou 

uma grande mudança no mundo jurídico, pois as Constituições ao redor do mundo 

passaram a se preocupar mais com os direitos sociais. O principal exemplo disso foi a 

Constituição da República de Weimar, de 11 de agosto de 1919, que estipulou a função 

social da propriedade, servindo como referência para várias outras Constituições, 

inclusive em Constituições brasileiras, a exemplo da Constituição de 1934 que 

estabeleceu o direito de propriedade com a condição de não ser exercido contra o interesse 

social e coletivo, nos termos que a lei determinar. A Constituição Alemã também 

influenciou as Constituições brasileiras de 1946 e de 1988. Objetivo: Nesse diapasão, o 

presente trabalho visa analisar a relação existente entre o direito de propriedade e sua 

função social, ambos previstos, respectivamente, nos incisos XXII e XXIII do artigo 5° 

da Constituição Federal de 1988, buscando realizar um estudo sobre o alcance da função 

social da propriedade, haja vista ser um conceito aberto que precisa de uma maior 

delimitação para evitar eventuais interpretações abusivas. Métodos: Para o presente 

trabalho, foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica, constituindo-se em 

investigação material teórica sobre o tema. Resultados ou Análise Crítica: Ao realizar 

uma análise crítica acerca do tema em comento, em primeiro lugar, é importante ressaltar 

que o direito de propriedade se configura como um direito fundamental de primeira 

O DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 
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dimensão (direitos civis e políticos), sendo um direito de status negativo (conforme a  

Teoria dos Quatro Status de Jellinek), ou seja, um direito que faz parte de uma esfera de 

liberdade do indivíduo na qual, em regra, nem o Estado, nem outros indivíduos podem 

interferir, fazendo jus, respectivamente, à eficácia vertical e à eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. Porém, o direito de propriedade não se constitui em direito 

absoluto, sendo, portanto, relativizado quando a Constituição exige que a propriedade 

cumpra sua função social. Se a propriedade não cumprir sua função social, poderá sofrer 

sanções previstas pela própria Carta Magna, como, por exemplo, a desapropriação 

confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Vale pontuar, também, que, 

de acordo com o inciso XXIV do artigo 5° da Carta Magna, a desapropriação também 

poderá ocorrer por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 

justa e prévia indenização em dinheiro. Dessa forma, percebe-se que a Constituição prevê 

instrumentos para garantir a função social da propriedade. Resta discutir qual o alcance 

dessa função social, haja vista ser um conceito indeterminado, não podendo ser utilizado 

de forma arbitrária pelo Estado ou por algum particular. Aqui, é importante se valer do 

princípio do devido processo legal, previsto no inciso LIV do artigo 5° da Constituição 

Federal, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal. Portanto, ainda que a propriedade, supostamente, não esteja cumprindo sua função 

social, ela não poderá ser desapropriada de forma arbitrária, devendo passar pelo devido 

processo legal para que, ao final, possa haver uma decisão justa e razoável da autoridade 

competente. Conclusão: Destarte, é possível concluir que o direito de propriedade é de 

suma importância para o desenvolvimento do Estado e da sociedade, devendo ser 

preservado pela ordem jurídica, mas não de forma absoluta, devendo cumprir sua função 

social. Esta, por sua vez, necessita de uma definição mais objetiva para evitar 

interpretações arbitrárias e parciais, devendo adotar como diretriz o princípio do devido 

processo legal. Dessa forma, o Estado estaria preservando a isonomia e a segurança 

jurídica ao direcionar essa interpretação no sentido de proteger a propriedade, o devido 

processo legal e o indivíduo em face de intervenções abusivas tanto do próprio Estado 

quanto de particulares. 

 

Palavras-chave: direitos fundamentais; Constituição Federal; Estado. 
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Introdução:  A sociedade é movida pela comunicação, com o avanço da tecnologia esse 

processo tornou-se mais fácil, as informações são repassadas para milhões de pessoas em 

um só segundo. Devido a praticidade que a internet proporciona, diversas marcas e 

fornecedores de serviços migraram seu campo de marketing para as redes sociais, onde 

se encontra a figura dos digitais influenceres, pessoas que compartilham seu estilo de vida 

diariamente para milhões de seguidores, tudo em tempo real, o que intensifica ainda mais 

a sensação de confiança e intimidade entre seus espectadores. Desse modo, as marcas e 

os fornecedores de serviços, contratam ou fazem permutas com essas figuras notórias para 

que eles divulguem seus produtos e serviços, fazendo com que obtenham um maior 

alcance e ampliem seu público consumidor. Entretanto, nem tudo que se divulga é 

confiável, podendo provocar danos em decorrência dá má procedência dos produtos e 

serviços, que muitas vezes nem chegam a ser testados para serem divulgados. Nesse 

sentido, iremos abordar sobre a responsabilidade civil dos digitais influenceres. 

Objetivos: Analisar os julgados existentes responsabilizando os digitais influencers, qual 

o tipo de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, integral ou solidária, se tais decisões 

foram baseadas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou pelas regras gerais do 

Código Civil. Métodos: Trata-se de uma construção qualitativa, do tipo revisão narrativa 

de literatura. As buscas foram realizadas nos bancos de dados nos sites do STF, STJ, e 

outros tribunais, artigos e doutrinas sobre a Responsabilidade Civil, para que se pudesse 

identificar a responsabilidade civil de tais figuras, também foi levantado um estudo sobre 

como funciona o trabalho dos digitais influencers. Resultados: Foi encontrado o 

processo: 0019543-02.2019.8.19.0007, do TJERJ, reconhecendo a responsabilidade 

objetiva da digital influencer, com base no art. 927 do CC, parágrafo único que diz:  

                                                           
1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Saúde do Piauí/ Instituto De Educação Superior Do Vale Do 

Parnaíba 
2 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Saúde do Piauí/ Instituto De Educação Superior Do Vale Do 

Parnaíba 
3 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Saúde do Piauí/ Instituto De Educação Superior Do Vale Do 
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“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. O caso concreto foi baseado 

na atividade desenvolvida pela ré, uma vez que a mesma exerce o papel de influenciadora, 

expõe produtos de terceiros à venda de forma habitual, demonstrando que sem ela, a 

autora não teria comprado o produto que lhe causou danos. Ademais, nesse caso foi 

descartado a ideia de relação de consumo entre a digital influencer e a sua seguidora.  O 

STJ no recurso especial n.º 327.257/SP, julgado em 2004, fixou o seguinte entendimento: 

“é solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que 

dela se aproveitam, na comercialização de seu produto. Dessa forma, é possível 

compreender como os tribunais vêm se posicionando e identificar se é cabível a 

responsabilização de figuras que desenvolvem influência sobre milhões de pessoas 

diariamente. Conclusão: Por fim, apesar de haver entendimentos sobre o assunto, é 

necessário ser analisado cada caso de forma isolada, para podermos identificar o papel de 

influência que foi exercido e o quanto ele influiu no resultado danoso. Portanto, os digitais 

influenceres devem tomar cuidado com os produtos e serviços que divulgam, buscando 

se informar sobre os mesmos, pois eles podem vir a responder conforme o art.927, 

parágrafo único do CC de forma objetiva, ou seja, independente de culpa, uma vez que a 

atividade desenvolvida por eles envolve milhares de pessoas, e os mesmos exercem um 

grande poder e persuasão e influência sobre aqueles que os acompanham, sendo 

considerada assim uma atividade de risco.  

Palavras-chave: Responsabilidade Civil, Digitais Influencers, Julgados.  
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Introdução: Na disciplina de Direito Civil III – Teoria Geral dos Contratos, ministrada 

pela professora Tatiana Mendes Caldas tivemos a oportunidade de aprofundar nossos 

conhecimentos quanto a Teoria da Imprevisão e sua aplicabilidade na atualidade, tendo 

como principal objeto a Pandemia da COVID-19 e seus impactos no âmbito econômico 

e contratual. Objetivos: Buscamos identificar em quais situações é possível arguir tal 

teoria, quais requisitos são necessários ser preenchidos, se há fundamento legal, e como 

a jurisprudência e os doutrinadores vêm se posicionando diante do assunto. Métodos:  

Utilizamos de livros didáticos, artigos científicos publicados na web, pesquisamos por 

julgados nos sites do STF, STJ e outros tribunais. Além disso, contamos com o auxílio 

do Código Civil, da Constituição e outras legislações infraconstitucionais. Resultados: 

Com base nas fontes supracitadas, em um primeiro momento entendemos que tal teoria 

advém de uma clausula contratual, presente desde o direito Canônico, a rebus sic 

stantibus, a qual diz que o contrato só poderá ser exigível se as condições econômicas 

do tempo de sua execução fossem semelhantes às do tempo de sua celebração. Com base 

nessa clausula, o atual Código Civil em seu art. 478, trouxe a Teoria da Imprevisão, que 

assevera: quando as prestações nos contratos de execução continuada ou diferida, se 

tornarem excessivamente oneroso para uma das partes e vantajoso para outra, em 

consequência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor poderá pedir 

a resolução ou revisão do contrato, a fim de ser restabelecido o equilíbrio contratual. 

Como podemos ver, alguns requisitos são necessários para que se visualize tal teoria, o 

fato deve ser extraordinário e imprevisível, não basta que se trate de um caso fortuito ou 

de força maior. Nesse sentido, a pandemia da Covid-19 é citada por vários doutrinadores 

como algo extraordinário e totalmente imprevisível, uma vez que nunca se imaginou que 

um vírus paralisaria o mundo, impossibilitando muitas atividades de serem 

desenvolvidas. Apesar dos contratos serem pautados na Pacta Sun Servanda, onde a 

vontade das partes faz lei entre elas, em algumas situações, como da pandemia, o contrato 

acaba tornando-se excessivamente oneroso para uma das partes, sendo necessário passar 

por uma revisão ou até mesmo ser resolvido. Nesse sentido, encontramos o processo: 

0747823-59.2020.8.07.0000 do TJDF, referente a um caso de redução no valor do aluguel 
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de um ponto comercial. Onde ficou demostrado que em virtude da pandemia o contrato 

tornou-se excessivamente oneroso para uma das partes, sendo o recurso provido 

parcialmente para revisão do contrato, indicando o rateio das despesas entre as partes, 

com fundamento na Teoria da Imprevisão. Vale ressaltar que as partes podem, antes de 

ingressar no judiciário, tentar elas mesmas uma composição amigável via mediação e 

assim reestabelecerem o equilíbrio contratual, pois nem sempre essa teoria poderá servir 

de fundamentação para a revisão contratual, como mostra o julgado do TJ-RS - Apelação 

Cível AC 70071848675 RS (TJ-RS), que não reconheceu a incidência da mesma, uma 

vez que não estavam presentes os elementos da imprevisibilidade e da extraordinariedade. 

Considerações Finais: Por fim, a pauta que é tratada neste resumo, ainda que atual, já 

possui alguns entendimentos solidificados em diversos Tribunais Judiciais. Porém, sendo 

um assunto que requer a avaliação de pequenos detalhes, a Teoria da Imprevisão ainda é 

um embasamento que necessita de um estudo mais aprofundado em cada caso específico, 

principalmente no que diz respeito a pandemia do COVID-19, sendo necessário uma 

análise minuciosa em cada caso concreto, para que não se instale uma insegurança 

jurídica e que o Estado intervenha excessivamente nas relações privadas.  

Palavras-chave: Teoria da Imprevisão. COVID-19. Contratos. 
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Introdução: O sistema de separação dos poderes encontra amparo no artigo 2° da 

Constituição Federal, que declara que são Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com efeito, cada Poder exerce suas 

funções típicas, porém, também possuem funções atípicas. O Legislativo, por exemplo, 

tem como funções típicas legislar e fiscalizar, como funções atípicas julgar (em caso de 

crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, por exemplo) e 

administrar (conceder férias aos seus servidores, por exemplo. O Judiciário também tem 

sua função típica de julgar e suas funções atípicas de legislar (quando um tribunal cria 

seu regimento interno) e de administrar (quando concede férias ou licença a um servidor). 

Porém, em certas ocasiões, o Judiciário adota uma postura que pode interferir na 

competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, o que se constitui em Ativismo 

Judicial. O Ativismo Judicial se configura numa atuação ativa do Poder Judiciário na 

interpretação das leis e da Constituição, emitindo decisões que, por vezes, podem, 

inclusive, interferir nas esferas de atuação dos outros Poderes (Executivo e Legislativo). 

Isso ocorre quando se está diante de uma situação generalizada de violação massiva dos 

direitos fundamentais, e os Poderes Executivo e Legislativo se mantêm inertes. A isso 

damos o nome de Estado de Coisas Inconstitucional.  Objetivo: Diante do exposto, o 

presente trabalho tem como escopo analisar o Ativismo Judicial a luz do Estado de Coisas 

Inconstitucional, levando em consideração a legitimidade e constitucionalidade da 

atuação do Poder Judiciário e os limites dessa atuação. Métodos: Os métodos de pesquisa 

utilizados para o presente estudo caracterizam-se como pesquisa bibliográfica, 

constituindo-se em investigação material teórica sobre o tema.  Resultados ou Análise 

Crítica: Ao realizar uma análise crítica acerca do tema em comento, é imperioso destacar 

UMA ANÁLISE SOBRE ATIVISMO JUDICIAL A LUZ DO 

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 
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que a Constituição Federal estabelece como competência do Supremo Tribunal Federal,  

no caput do seu artigo 102, a guarda da Constituição. Com efeito, cabe ao Supremo 

Tribunal Federal proteger a Carta Magna e os direitos fundamenteis estabelecidos por ela. 

Dessa forma, em caso de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos 

fundamentais, é necessário que o Poder Judiciário adote uma postura ativa na defesa 

desses direitos, caso os Poderes Executivo e Legislativo se mantenham inertes. Exemplo 

disso é a decisão do STF no pedido formulado na ADPF n° 347/DF, proposta em face da 

crise do sistema carcerário brasileiro. Na referida decisão, foi reconhecido o Estado de 

Coisas Inconstitucional, haja vista a violação massiva, sistemática e generalizada de 

direitos fundamentais da população carcerária. Na liminar, o STF proibiu o 

contingenciamento de valores disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional – FUPEN por 

parte do Poder Executivo, além de determinar a realização de audiências de custódia por 

parte do Poder Judiciário, em que o preso deveria comparecer perante a autoridade 

judiciária num prazo de até 24 horas do momento da prisão. Dessa forma, percebe-se que 

a atuação ativista do Poder Judiciário tem grande relevância na proteção dos direitos 

fundamentais. Contudo, é importante estabelecer limites a essa atuação, para que não 

ocorra um abuso do Ativismo Judicial, podendo violar, ainda, o princípio da separação. 

Conclusão: Destarte, é possível concluir que, como o Estado deve proteger os direitos 

fundamentais e, em certos casos de violações de tais direitos, o Executivo e Legislativo 

se tornam inertes, cabe, por conseguinte, ao Poder Judiciário assumir tal função, ainda 

que isso signifique interferir, em certa medida, na competência dos outros Poderes. 

Porém, cabe ressaltar que esse ativismo judicial não pode ser exercido de forma ilimitada, 

sob pena de violar, até mesmo, a estrutura de separação de poderes. Faz-se mister, por 

conseguinte, estabelecer mecanismos reguladores dessa atuação ativista do Poder 

Judiciário, para que, dessa forma, o Estado brasileiro possa assegurar os direitos 

fundamentais à sociedade e garantir a efetividade dos princípios da segurança jurídica e 

da separação dos poderes. 

 

Palavras-chave: separação de poderes; Poder Judiciário; direitos fundamentais. 
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Introdução: Apesar da duração razoável do processo ser um dos princípios fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988 e no Código de Processo Civil vigente, nota-

se a reiteração do dito popular “a justiça é lenta”, ou mesmo a afirmação de que esta não 

funciona, devido a demora de alguns casos para serem plenamente resolvidos, 

ocasionando descrédito na população em relação ao serviço judiciário, especialmente por 

conta da morosidade em sua resolução. Outrossim, não é novidade para a população 

brasileira a instabilidade do sistema judiciário, marcada por congestionamentos 

decorrentes de inúmeros fatores, tal qual a alta demanda, como consequência de uma 

cultura que prefere ganhar ou perder uma causa, tratando-a como uma competição, a 

realizar acordos. Assim, o acesso à justiça se demonstra como um direito que, apesar de 

enunciado, não ocorre de forma eficaz, pois este direito não trata-se apenas de conseguir 

iniciar um processo judiciário, mas envolve também obter sua solução em tempo razoável 

e de conseguir resultados satisfatórios. Objetivo: Diante desse cenário, este trabalho 

possui como finalidade analisar e evidenciar o mecanismo da tecnologia como um 

diferencial na busca pelo amplo acesso à justiça, tornando os procedimentos mais céleres, 

práticos e satisfatórios tanto aos magistrados quanto aos interessados no processo, além 

de demonstrar que algumas mudanças podem possuir caráter perene e continuarem sendo 

utilizadas mesmo com o término da pandemia. Métodos: Para o desenvolvimento do 

trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, com base em 

estudos sobre o tema extraídos de doutrinas, artigos de revistas científicas, estudos e 

ensaios sobre os impactos causados e novidades pertinentes e dados da realidade. 

Resultados ou Análise Crítica: É indiscutível como a tecnologia, no que tange ao 

sistema judiciário, vem sendo aperfeiçoada e adaptada a partir da implementação do 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), representando um avanço significativo, ocasionando 

em práticas de ofício menos exaustivas para os operadores do Direito. Cabe salientar que 

essa ferramenta possibilitou, também, uma maior capacidade de transparência processual, 

formando uma visão que encara os processos físicos como relíquias e obsoletos. Assim, 

o PJe ganhou popularidade e foi sendo acolhido em todos os estados brasileiros, 

possuindo infindas funções que facilitam os atos processuais e pronunciamentos judiciais.  

  ACESSO À JUSTIÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA E O 

AVANÇO TECNOLÓGICO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 
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Em decorrência da pandemia essa ferramenta eletrônica recebeu ainda mais destaque e 

seu uso passou a ser essencial para a celeridade e praticidade, incentivando, assim, a 

substituição quase total dos processos físicos pelos eletrônicos. Sendo assim, com a 

paralisação inicial do Judiciário, a fim de evitar que a situação da saúde pública se 

agravasse, encontrou-se nesses meios digitais possíveis soluções para que o acesso à 

justiça não fosse completamente prejudicado. Nesse ínterim, o que antes era uma exceção 

tornou-se regra, diante da situação atípica, priorizando audiências por videoconferência 

sempre que possível. Como consequência desta e de outras medidas similares, o número 

de pronunciamentos judiciais como sentenças e decisões liminares não foi, ao contrário 

do que era esperado, drasticamente afetado, assegurando que o direito de acesso à justiça 

se mantivesse sendo respeitado. Tendo isso em vista, a implementação cada vez maior da 

tecnologia no sistema de justiça brasileiro tem se demonstrado como um importante 

elemento, que possui amplo potencial em vários setores para auxiliar significativamente 

a eficácia desse direito básico e universal, principalmente durante um cenário de 

pandemia que ameaçou prejudicar o sistema judiciário em proporções catastróficas, 

devido a incontáveis medidas de segurança em prol da saúde pública.  Conclusão: É 

notável que novidades envolvendo o uso da tecnologia podem intimidar os profissionais 

do Direito, máxime nos setores que envolvem inteligência artificial e segurança de dados, 

porém é relevante ressaltar que tais inovações possuem a capacidade de ajudar a 

descongestionar o sistema judiciário brasileiro, de forma que o acesso à justiça seja um 

direito de fato acessível e realista. Ademais, podem facilitar drasticamente a prática do 

ofício dos magistrados, que se deparam com incontáveis teses, cotidianamente, sobre 

fartos assuntos, sendo capaz de influenciar nas medidas proferidas, logradas por fatores 

subjetivos, como o esgotamento e a exaustão. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça, Tecnologia, Sistema Judiciário.  
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Introdução: Apesar da personalidade gregária dos seres humanos, caracterizada pela 

necessidade de cooperação mútua em prol de objetivos semelhantes, torna-se inevitável 

o surgimento de conflitos, suscitados em decorrência da relação entre pessoas e de suas 

pretensões distintas. Nesse viés, em uma análise histórica, tais litígios anteriormente 

possuíam como solução métodos fundamentados na imposição da vontade, mediante a 

autotutela, assim como os primeiros indícios dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos, por meio de acordos com a finalidade de findar desarmonias presentes no meio 

social. Diante da evolução da sociedade, e com a criação do Estado, os conflitos de 

interesses evoluíram de simples contenda particular para um domínio e função do ente 

estatal. O surgimento do Poder Judiciário e o monopólio da função jurisdicional são 

marcos para as sociedades que conhecemos hoje; estas, porém, que ainda buscam 

mecanismos destinados a suprir os interesses nunca cessantes dos indivíduos. Tal 

realidade se torna ainda mais desafiadora quando tratamos de relações familiares, o que 

muitas vezes torna fatigante o caminho para uma resolução por moldes pacíficos, bem 

como excessivamente doloroso para as partes envolvidas no processo. Objetivo: O 

presente trabalho tem por finalidade analisar e demonstrar de que forma a mediação, 

como técnica de resolução de conflitos, pode impactar o ramo do Direito de Família, 

assim como ensejar em melhores soluções para as lides relacionadas a essa temática. 

Métodos: Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de 

cunho bibliográfico, com base em estudos sobre o tema extraídos de doutrinas, artigos de 

revistas científicas, estudos e ensaios sobre mediação e conciliação, análise histórica e a 

legislação pertinente ao Direito de Família. Resultados ou Análise Crítica: O 

surgimento dos meios alternativos de solução de conflitos deriva de uma necessidade 

frente à alta demanda de processos que sobrecarregam a função estatal. O Estado, 

figurando como titular uno do poder jurisdicional, assume para si o poder de solucionar 

os mais diversos conflitos que surgem entre os indivíduos que vivem em sociedade. 

Percebe-se, como uma consequência lógica do monopólio jurisdicional estatal, uma 

sobrecarga de demandas instauradas por incessantes conflitos de interesses entre 

O USO DA MEDIAÇÃO COMO TÉCNICA DE RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA 
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particulares.  Nesse ínterim, como alternativa para essa sobrecarga que obsta 

procedimentos judiciais mais céleres e de maior eficácia, meios como a mediação e 

conciliação surgem como uma retomada da autocomposição como formas de solução 

mais rápidas e pacíficas.  Por conseguinte, adentrando na seara do Direito de Família,  

temos a mediação como meio ideal para providências mais práticas das questões 

processuais. Recomenda-se tal procedimento em razão de presumir-se que nesses casos 

já há um vínculo anterior, por isso a figura do mediador, haja vista este não interferir 

diretamente nas transações com propostas. Destarte, tendo esta premissa, o Direito de 

Família é um ramo com forte impacto em aspectos psicológicos, sendo um grande 

potencializador de ressentimentos. Ademais, outro fator são as consequências que um 

trâmite de um processo pode gerar para as vidas ali impactadas, máxime em casos mais 

sensíveis, como o exemplo dos que envolvem crianças, o que claramente é comum nesse 

âmbito. Conclusão: À vista disso, soluções breves poderiam evitar esse desgaste 

inevitável do procedimento moroso de um processo que é agravado pelo vínculo familiar. 

A resolução da lide por um acordo na mediação, além do benefício processual e social, 

seria também positivo para as partes envolvidas, visto que, apesar da renúncia parcial ou 

da totalidade da pretensão, é uma forma processual que possibilita que ambas as partes 

tenham seus objetivos atendidos, além de possibilitar o resgate do diálogo e a convivência 

respeitosa entre os envolvidos, essencial para evitar que novos conflitos surjam em 

decorrência dessa relação. 
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