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Gestão de Eventos: Prevenção da AIDS no Idoso 

PEREIRA, L. F. G.¹; CARDOSO, B. P.1; DIAS, I. N.¹; MONTEIRO L. V. P.¹; COSTA, 
L. D.¹; FERNANDES M. O.¹; OLIVEIRA M. B.¹; PINHEIRO N. A.¹; DAMASCENO, J. 

M. ¹; CARDOSO, M. D. T.¹; COUTINHO, R. E. T. 1, 2, 3 

1 Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Volta Redonda – RJ. 
2- UTAD - Universidade Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Portugal;  

3 - Pesquisadora colaboradora Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 
Sociais na/para Formação de Professores-  LAGERES - CNPq (2010-2017) 

lucas___pereira@hotmail.com 

RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada por uma supressão 
do sistema imunológico causado pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV). Nas 
décadas de 80 e 90, a faixa etária mais acometida era a dos jovens. No entanto, de 
acordo com o DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), 
está ocorrendo uma mudança no padrão desses casos, com o aumento do número 
de ocorrências em idosos. Nesse sentido, o Eixo Transversal Saúde e Sociedade 
propõe como atividade de portifólio para os acadêmicos do Módulo VII do Curso de 
Medicina do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) o desenvolvimento de 
um projeto, visando fomentar educação em saúde. Trata-se de uma proposta de 
evento que visa informar sobre a prevenção da AIDS na senescência e, para isso, 
será realizada uma mesa-redonda por meio de um “café educativo” no Centro de 
Prevenção a Saúde do Idoso (AAPVR), Volta Redonda/RJ. A ação terá como público-
alvo a população idosa e contará com a participação voluntária de acadêmicos e 
professores do curso de medicina do UniFOA, que serão responsáveis pela discussão 
acerca da prevenção dessa doença. Previamente à ação, haverá a divulgação desta 
por meio de cartazes fixados na instituição e os recursos necessários para a ação 
serão disponibilizados pelo UniFOA. Esse tema tornou-se relevante para debate pois 
a sexualidade é inerente ao ser humano, entretanto a sociedade ainda impõe certo 
tabu quando esse assunto é direcionado ao idoso. Nota-se, inclusive, que poucos 
profissionais de saúde indagam a cerca da vida sexual desses pacientes. Assim, a 
falta de informação dessa população associada a alterações fisiológicas naturais do 
envelhecimento tornam esse público alvo mais susceptível à infecção por esse vírus. 
Associado a esse fato, essa geração não possui a cultura do uso do preservativo e 
isso torna-se perceptível à medida que grande parte das propagandas que elucidam 
a sociedade sobre a AIDS somente enfatizam os indivíduos em idade reprodutiva. A 
união desses fatores deixa claro que a prevenção à AIDS nos idosos é um desafio 
para os responsáveis pelas políticas públicas. Assim, essa ação torna-se necessária 
para a orientação dessa faixa etária acerca do tema, caracterizando, portanto, uma 
conduta preventiva de educação em saúde em relação à AIDS. Para os acadêmicos 
a proposta trouxe a prática da gestão de eventos destinada a educação em saúde de 
forma interdisciplinar.  

Palavras-chave: aids, idoso, prevenção, evento, TICs. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  6 ISBN: 978-85-5964-066-3 
 

Relato de experiência: “Gestão de Evento para a promoção e identificação 
precoce de transtornos do espectro autista” 

MEDEIROS, C. B.¹; MAIA, G, C.¹; PEIXOTO, J. P.¹; SALLES, L. T.¹; PINHEIRO, M. 
O.¹; MORAES, R. C.¹; REZENDE, R.¹; CARDOSO, T. F.¹; GUEDES, T. R.¹; 

CARDOSO, M. D. T.¹; COUTINHO, R. E. T.¹ 

1 Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Volta Redonda – RJ. 
2- UTAD - Universidade Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Portugal;  

3 - Pesquisadora colaboradora Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 
Sociais na/para Formação de Professores-  LAGERES - CNPq (2010-2017) 

boechat182@gmail.com 

RESUMO 

Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) são caracterizados por um espectro 
compartilhado de prejuízos na interação social, associados a comportamentos repetitivos 
e interesses restritos pronunciados. Por ser uma desordem que cursa com múltiplas 
apresentações clínicas, o diagnóstico se torna muitas vezes tardio, por volta dos quatro 
anos de idade. Esse retardo no início do diagnóstico, traz prejuízo funcional uma vez que 
quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor é a resposta do desenvolvimento da 
criança nos âmbitos cognitivos e sociais. Tendo em vista essas informações, torna-se 
relevante que comunidade médica se mobilize por meio de ações que contribuam para 
Educação em Saúde e assim instrua a população leiga diretamente vinculada ao público 
alvo deste diagnóstico, que neste caso, trata-se de cuidadoras e docentes de lactentes e 
pré-escolares da Creche Municipal Prof. Conceição Aparecida Vieira Pena-Quatis-RJ. 
Compreende-se que a identificação precoce de alterações comportamentais em crianças 
dessa faixa etária, possam ser compatíveis com possíveis portadores de TEA. Nesse 
sentido, o Eixo Transversal Saúde e Sociedade solicita como atividade de portifólio para o 
Módulo VII do Curso de Medicina do UniFOA, o desenvolvimento de uma proposta de 
Evento com uso de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) visando a realização 
de um planejamento estratégico com objetivo de promover a temática TEA, assim como, 
disseminar o conhecimento acerca das possíveis alterações comportamentais de crianças 
no contexto escolar. Como metodologia a proposta se desenvolve a partir de três etapas 
sendo elas: pré-evento, onde se estrutura e determina as ações e material necessário; 
evento, que será realizado por meio de palestra educativa, cujo objetivo consiste em 
capacitar cem por cento de uma equipe de dezesseis funcionários, entre cuidadores e 
pedagogas, para a detecção de comportamentos suspeitos de TEA ainda na primeira 
infância, possibilitando assim o devido encaminhamento ao médico especialista que irá 
diagnosticar e tratar as crianças precocemente. Foi desenvolvida uma proposta de cartilha 
como apoio pedagógico a qual traz instruções e orientações sobre TEA; como terceira 
etapa, no pós-evento será realizada uma pesquisa para verificar o os resultados obtidos 
com as informações compartilhadas. Para o grupo de estudantes do curso de medicina, 
essa foi uma proposta inovadora onde foi possível por meio dos conhecimentos adquiridos 
em Medicina e Humanidades, somado aos das TICs realizar uma proposta interdisciplinar 
para o Eixo Saúde e Sociedade, contemplando a possibilidade de uma devolutiva para a 
sociedade dos conhecimentos adquiridos na academia. 

Palavras-chave: autismo; rastreamento, diagnóstico; capacitação; TICs. 
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TICs: Tecnologia Leve no Contexto da Má Notícia 

BARCESSAT, I.A.A.1; TEIXEIRA, L. DOS P.1; CHAVES, C.C.M.1; SAMPAIO, 
M.C.R.1; SUÊVO, M.B.1; ALMEIDA, M.P.1; SCARPETTE, V.P.1; COUTINHO, R. E. 

T. 1, 2, 3, GARCIA, S. C. M. 1, 2, 3 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2- UTAD - Universidade Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Portugal;  

3 - Pesquisadora colaboradora Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 
Sociais na/para Formação de Professores-  LAGERES - CNPq (2010-2017) 

ilabenbar@gmail.com  

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Tecnologia Leve é o ato de comunicar envolvida no processo interativo, 
permitindo ao indivíduo transmitir sentimentos e pensamentos, esclarecer, interagir e 
conhecer o que os outros pensam e sentem. A má notícia, por sua vez, envolve toda a 
informação que compreenda uma mudança drástica e negativa na vida da pessoa e na 
perspectiva do futuro. Tendo em vista que a comunicação é uma arma terapêutica 
essencial que o doente e a família necessitam para serem ajudados e ajudarem a si 
próprios, fica claro que é de fundamental relevância a análise da problemática da 
comunicação das más notícias, na tentativa de poder contribuir para uma melhor 
conscientização das dificuldades neste âmbito e melhorar o processo comunicacional. 
OBJETIVO: Abordar o conceito de tecnologia leve em medicina, dando enfoque à 
comunicação da má noticia e à importância de tornar o processo mais humanizado. 
METODOLOGIA: Natureza descritiva, com enfoque em um relato de experiência abordado 
em trechos de um episódio da série americana Grey’s Anatomy. Além da série, utilizou-se 
artigos como base para abordar o tema proposto correlacionando-o ao uso do cinema 
como uma ferramenta de aprendizagem. A técnica empregada no trabalho é realizada pelo 
programa iMovie do Macbook. RESULTADOS: Observa-se que muitos profissionais da 
saúde não se baseiam na tecnologia leve no momento de dar uma má notícia, ainda que 
a relação interpessoal entre médico-paciente interfira na vida do paciente. Essa tecnologia 
está diretamente relacionada à comunicação da má noticia, sendo relevante na criação do 
vínculo e confiança entre o profissional e o doente e o profissional e a família. O uso do 
protocolo SPIKES juntamente com a empatia, a sensibilidade, o “saber ouvir” e a reflexão 
sobre “o que falar”, “para qual paciente” e “quando” são elementos essenciais para evitar 
que ocorra a revolta do doente ou de um membro da família. De fato, a comunicação das 
“más notícias” em saúde, continua a ser uma área de grande dificuldade na relação 
doente/família/profissional de saúde, tornando-se assim uma das problemáticas mais 
complexas no contexto da tecnologia leve. São situações que geram perturbação, quer na 
pessoa que recebe a notícia, quer na pessoa que a transmite, não só pelo receio de lidar 
com as reações emocionais e físicas do doente e familiares, mas também pela dificuldade 
em administrar a situação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário repensar sobre as 
atitudes e habilidades utilizadas pelo profissional de saúde ao relacionar-se com o paciente, 
objetivando cada vez mais aplicar e melhorar a utilização de tecnologias leves como: a 
comunicação, o acolhimento, respeito e valorização das experiências e necessidades 
individuais. 

Palavras-chave: má notícia; câncer; humanização. 
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MedCine UniFOA: a relevância das TICs no processo de transplante de órgão 

BONACOLSI, F.1; JARDIM, A. C. M.1; DI PACE, B. O. 1; OLIVEIRA, C. C. L.1; 
MONTE, J. R. S. 1;  NASCIMENTO, M. A.1; SARDINHA, N. P.  1; MACHADO, R. 

P.1; RIBEIRO, R. M. M. 1; GARCIA, S. C. M.1, 2; COUTINHO, R. E. T.1, 2;  

1- UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2- Pesquisadoras colaboradoras do Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 

Sociais na/para Formação de Professores-  LAGERES - CNPq (2010-2017) 
 sardinha.natalia@hotmail.com 

RESUMO 

O transplante de órgãos, que até poucos anos era considerado experimental, hoje, 
graças ao desenvolvimento da ciência tornou-se um procedimento médico natural, 
conferindo grande impulso à realização de transplantes. As técnicas de captação, 
remoção e transplante foram aperfeiçoadas. Neste contexto, as tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) têm um papel fundamental na temática dos 
transplantes, assim como no desenvolvimento de novos métodos para a preservação 
de órgãos; educar e informar a população sobre o processo de doação de órgãos, 
proporcionando uma maior compreensão sobre a importância de a família manifestar 
a decisão da doação. O estudo visa avaliar a relação entre as TICs, e os Transplantes 
de órgãos, por meio da criação de um videoclipe (produto) com recortes de cena de 
um episódio da série americana Greys Anatomy, o qual ilustra o uso das TICs na 
medicina dos transplantes. Como caminho metodológico, destaca-se que a 
experiência do uso do cinema como metodologia ativa foi realizada no Curso de 
Medicina do UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda. Foram pesquisados 
filmes e seriados que abordassem o transplante de órgãos e relação com o uso das 
tecnologias. Após isso, foram retiradas cenas do filme e montado um videoclipe com 
auxílio do programa iMovie. O resultado da produção foi apresentado para alunos do 
módulo V e avaliado por professores. No relato de experiência ressalta-se que o 
transplante de órgãos é um procedimento antigo no meio médico, mas com o passar 
do tempo nota-se sua evolução a partir das tecnologias duras. No episódio é realizado 
uma modalidade incrível de transplante, no qual o coração não deixa de funcionar 
mesmo fora no corpo humano devido a uma caixa que mantém o seu bombeando. As 
tecnologias no meio da cirurgia cardiovascular são especialmente desenvolvidas 
devido ao grande interesse epidemiológico nessa área. Como resultados, apresenta-
se como produto o videoclipe: Episódio 8 da 8ª temporada de Greys Anatomy, vídeo 
legendado e com cinco cortes. Utilizou-se como programas de edição: Programa 
iMovie, Pages, Miro Video Converter, Mac Media Player. Conclui-se que a partir do 
trabalho realizado, foi possível observar a ampla importância das TICs no processo 
de transplante de órgãos. É essencial haver um diálogo entre todas as tecnologias, o 
conhecimento dos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde para a 
realização do processo de transplante; além da ampla relevância da comunicação 
tanto entres os profissionais, como com os próprios familiares envolvidos no caso. O 
equilíbrio entre todos esses aspectos é fundamental para a realização de um 
transplante de órgãos de sucesso. 

Palavras-chave: transplante de órgãos; TICs; videoclipe; comunicação; greys 
anatomy. 
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Na perspectiva do médico: A comunicação da má notícia 

JARDIM, A. C. M.¹; CARVALHO, R. U. A.²; PACE, B. O.³; BONACOLSI, F.4; 
MONTE, J. R. S.5; NASCIMENTO, M. A.6; MACHADO, R. P.7; COUTINHO, R. E. 

T.8 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
a.cristina.026@gmail.com 

Comunicar más notícias é uma das tarefas mais difíceis realizadas pelo profissional 
de saúde. Entretanto, sem um treino apropriado, o desconforto e incerteza podem 
levar os médicos a um afastamento emocional de seus pacientes, sendo necessário, 
portanto, o eficiente treinamento de habilidades de comunicação durante a formação 
acadêmica do estudante de medicina.O trabalho de seminário proposto ao grupo do 
módulo V do curso de medicina da UNIFOA consistiu em uma pesquisa de literatura 
sobre o tema de habilidades em comunicação da má notícia e objetiva oferecer aos 
estudantes algumas orientações sobre como sistematizar o processo e conscientizar 
sobre a importância desse assunto.A importância do trabalho deve-se ao fato de que 
o aprendizado dos protocolos durante a formação profissional não é habitual nos 
cursos de saúde e fundamenta-se na necessidade de tornar esse momento menos 
traumático para o médico e para o paciente sem criar sofrimento adicional a uma 
situação que, por natureza, já é estressante.Diferentes esquemas têm sido utilizados 
ao longo dos anos no manejo da comunicação da má notícia. Os protocolos SPIKES, 
PACIENTE e CLASS são alguns deles, cujas letras formam um acrônimo em que cada 
letra nos fornece o passo a passo do que é preconizado nesse roteiro. Com pequenas 
variações, esses esquemas sugerem e direcionam a comunicação da má notícia 
enumerando pontos principais para que essa transmissão seja eficaz, quais sejam: a 
preparação do ambiente, o entendimento da situação psicológica do paciente, o 
convite para o diálogo, a empatia e a organização de estratégias, tudo para tornar o 
momento menos doloroso. Assim como para o paciente, o ato de transmitir a má 
notícia é desconfortável também para o médico. Este deve estar preparado para lidar 
com as emoções e reações do paciente e de seus familiares. O médico também deve 
manejar seus próprios receios e emoções já que para ele, um fracasso terapêutico 
pode significar fracasso profissional. O trabalho alicerçou o conhecimento dos alunos 
de medicina do módulo V sobre o conhecimento das habilidades em comunicação na 
relação médico-paciente, incentivou o aprofundamento das noções de humanidades 
e propiciou a construção de saberes que estimulem o interesse sobre esse tópico. 

Palavras-chave: Má notícia; Protocolo spikes; Relação médico-paciente. 
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A subjetividade da doação e do transplante de órgãos 

COUTINHO, R. E. T. ¹, 2, 3; GARCIA, S. C. M. ¹, 2, 3; GUEDES, P. X. D.¹; OLIVEIRA, 
B. N.1; RANGEL, J. L. A.¹; SANTOS, M. C. A.¹; SEPULVENE, P. H. M.¹; SILVA, L. 

A. F.¹; SOUZA, A. L.¹; VASCONCELOS, M. H. A.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2- UTAD, Universidade Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Vila Real, Portugal. 

3- Pesquisadora colaboradora Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 
Sociais na/para Formação de Professores- LAGERES - CNPq (2010-2017) 

agathalamego@gmail.com 

RESUMO 

Apresenta-se o Projeto MedCine, proposto pelo Eixo Transversal Medicina e Humanidades 
que compõe a grade curricular do curso de Medicina do UniFOA, designado para que os 
alunos sejam protagonistas no processo de edificação do conhecimento, fazendo uso de 
metodologias ativas, nesse caso a sétima arte, permitindo acesso à informação, o que traz 
mudanças profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo acadêmico, onde 
é discutido e construído o conhecimento. Propõe-se, discutir temas que abordam as relações 
antropobiopsicossocias do médico com a comunidade, como, no caso, o transplante de 
órgãos e seus desafios éticos e morais, afinal, ao lidar com a vida e com a morte humanas, 
é difícil esquecer-se de manter a barreira profissional e não se envolver. O objetivo é propor 
uma reflexão acerca das dificuldades que o profissional de saúde enfrenta ao tentar ser o 
mediador entre o doador e o receptor para que haja uma doação de órgãos bem-sucedida. 
Para a elaboração do videoclipe, o grupo buscou ativamente diversas obras 
cinematográficas com forte vínculo ao tema, o que propiciou novos conhecimentos a respeito 
da doação e transplante de órgãos. A partir de discussões sobre as possíveis cenas para o 
videoclipe, uma imensidade de informações e opiniões foram discutidas, o que nos mostrou 
uma pequena parcela da dificuldade que todos os profissionais de saúde enfrentam acerca 
do tema. Durante o desenvolvimento deste trabalho, o primeiro resultado perceptível é que 
o MedCine é um projeto ousado, por ser uma ferramenta que rompe com a rotina do “quadro 
e giz” modificando o atual processo de ensino-aprendizado, uma vez que o assunto 
abordado no trabalho exigiu inserção da tecnologia, com informação e comunicação para 
construí-lo, sendo esses os requisitos base das TICs. E sabemos que, esses instrumentos 
são eficazes na construção do conhecimento, tendo em vista que as tecnologias são 
indispensáveis à educação por fazerem parte do nosso cotidiano. Um levantamento do 
Governo Federal realizado em 2016 indica um baixo número de doadores cadastrados - 
apesar do Brasil ter registrado o maior número de doadores efetivos da história: foram 2.983 
doadores no ano passado - levando a uma agonizante espera na fila de órgãos, que contava 
com 41.236 pacientes à espera de um transplante. Essa baixa adesão deve-se à pobre 
conscientização da população acerca do assunto. Nossa cultura ainda se prende muito ao 
fato de que o corpo não deve ser violado após a morte, sendo até considerado uma ofensa 
à memória daquele que partiu. Por isso se torna necessária e relevante a discussão e a 
conscientização de que se deve respeitar o desejo da família de doar ou não. 

Palavras-chave: transplante de órgãos; doação de órgãos; ética e transplante de 
órgãos; relacionamento médico-paciente; produções cinematográficas. 
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RESUMO 

Apresenta-se o Projeto MedCine, proposto pelo eixo transversal de Medicina e 
Humanidades que compõe a grade curricular do curso de Medicina do UniFOA, trata-
se de uma metodologia ativa de ensino, fazendo uso de recursos pedagógicos não-
convencionais, nesse caso as artes, permitindo acesso à informação, o que traz 
mudanças profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo acadêmico, 
onde é discutido e construído o conhecimento. Propõe-se, realizar uma análise de 
produções cinematográficas com o intuito de coletar sequências levando à reflexão 
sobre o significado e a representação da palavra igualdade. Segundo a Constituição 
Federal Brasileira de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza estando garantida inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o tratamento 
igualitário e humano em uma sociedade tão desigual e desumana faz-se necessário, 
pois pode ser considerado como um dos principais blocos que que constitui a ponte 
que é a relação médico-paciente. Nota-se que o MedCine é um projeto ousado, por 
ser uma ferramenta de metodologia ativa que rompe com a rotina do “quadro e giz” e 
estimula o protagonismo do discente, inovando o atual processo de ensino-
aprendizado, uma vez que o assunto abordado no trabalho exigiu inserção da 
tecnologia, com informação e comunicação para construí-lo, sendo esses os 
requisitos base das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação). Entendemos 
que esses instrumentos são fundamentais na construção do conhecimento, tendo em 
vista que as tecnologias são indispensáveis à educação por fazerem parte do dia a 
dia dos indivíduos. Por fim, sobre a igualdade e suas faces numa sociedade de 
desiguais, o projeto realizado foi de extrema importância para enfatizar que, na 
realidade, cada indivíduo quer ser tratado de forma única e exclusiva de acordo com 
suas necessidades, mas com a mesma atenção, cuidado, e afinco independente da 
sua cor, etnia, sexo, religião, orientação sexual, gênero, classe social ou qualquer 
outra característica pessoal. Apesar da incessante busca e luta por um tratamento 
igualitario, concluímos que, tal fato, infelizmente, ainda não se tornou uma realidade 
vigente porque essa sensação de pertencimento fica apenas garantida pelas leis, mas 
ainda não atingiu a consciência, nem os corações das pessoas. “Apenas quando essa 
noção de igualdade se tornar preponderante, nós vamos perceber que somos todos a 
mesma família” Eduardo Marinho. 
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RESUMO 

A doação de órgãos e tecidos é vista pela sociedade, em geral, como um ato de 
solidariedade e amor. No entanto, ela exige a tomada de decisão num momento de 
extrema dor e angústia motivadas pelo impacto da notícia da morte, pelo sentimento 
de perda, pela interrupção inesperada de uma trajetória de vida ou pelo medo do 
processo de doação, quando está sendo possível em vida, e isso impede a efetiva 
aderência de muitas pessoas a este ato. Para o desenvolvimento do Medcine sobre o 
tema de “transplante de órgãos” escolhemos o filme “Sete Vidas” de Gabriele Muccino 
e Will Smith, que retrata bem a importância do processo de doação de órgãos na vida 
de um indivíduo. Os transplantes de órgãos e tecidos humanos constituem uma das 
mais nobres conquistas da ciência, pois consiste em uma técnica capaz de salvar 
vidas e restaurar a saúde das pessoas, porém a temática ainda carece de mais 
discussões e disseminação de informações para sociedade a fim de que possa 
incentivar maior adesão a doação de órgãos. O Projeto MedCine é um trabalho de 
metodologia ativa pertencente ao Eixo de Medicina e Humanidades que compõe o 
portfólio do módulo VI (2017.1), do curso de medicina do UniFOA. Essa edição teve 
como tema principal o Transplante de Órgãos. A proposta visa incentivar debates e 
reflexões sobre o tema, propondo evidenciar os momentos mais relevantes da história 
apresentada, relacionados à importância do processo de doação, mostrando o 
universo das pessoas envolvidas nessa situação: doador, pacientes e familiares. A fim 
de discutir essa realidade com a valência da arte e ficção. Para a produção do trabalho 
foi constituído um grupo de oito alunos. A edição ocorreu utilizando o filme “Sete 
Vidas” do diretor Gabriele Muccino, no qual os recortes resultaram em um clip de 
quatro minutos associado a uma apresentação oral no auditório. Baseados em muitas 
pesquisas e discussões sobre o tema, os alunos envolvidos no trabalho destacam a 
importância e relevância do assunto, orientando a atuação de estudantes e 
profissionais da área da saúde, além de elucidar a necessidade em educar a 
população a fim de promover a valorização do ato de doar órgãos e da empatia na 
sociedade. Desta forma, entende-se a necessidade de haver uma discussão mais 
aprofundada sobre o tema, incentivando o debate entre as famílias, para que as 
mesmas sejam informadas quando algum ente declarar-se doador e uma maior 
disseminação de informações sobre como ocorre o processo e importância do ato de 
doar, possibilitando uma nova chance de vida ao paciente transplantado. 
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RESUMO 

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) engloba um grupo de distúrbios da 
placenta de características variadas, com padrão de invasão local benigno ou com 
metástases. O tratamento consiste em curetagem e acompanhamento semanal dos 
níveis séricos de gonadotrofina coriônica humana (βhCG), estando indicada a 
quimioterapia em casos específicos. Apesar De a DTG ser altamente curável, há 
grande impacto psicológico nas pacientes ao descobrirem que sua gravidez se tornou 
uma doença potencialmente neoplásica e com risco de morte; dessa forma, o 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento da DTG apresentam um fator importante 
de estresse. Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é expor os impactos 
psicossociais da doença em questão e discorrer acerca da importância da procura por 
ajuda profissional pelas pacientes com DTG a fim de lidarem com a doença da forma 
menos traumática possível. Para o desenvolvimento do presente estudo, foi realizada 
pesquisa sem restrições de linguagem nos seguintes bancos de dados: Medline / 
Pubmed, Lilacs e Scielo. Os critérios de exclusão utilizados foram artigos de revisão 
e relatos de caso. O presente estudo tem como desenho de pesquisa as “Dimensões 
propostas por Novikoff (2010)”, ou seja, um processo de pesquisa não linear, mas 
dialético onde as dimensões dialogam entre si. Várias teorias e modelos destacaram 
como as percepções e crenças das pacientes sobre sua doença e sintomas são 
importantes fatores psicológicos de adaptação à sua condição no momento do 
diagnóstico. Ansiedade, raiva, fadiga, confusão, problemas sexuais e preocupação 
com futuras gestações foram os problemas mais frequentes analisados, 
independentemente do período gestacional, tempo de diagnóstico e tipo de tratamento 
os quais a paciente foi submetida. Portanto, observou-se que a presença de uma 
equipe multidisciplinar composta por ginecologistas, enfermeiros e psicólogos que 
apoiem as pacientes com DTG a partir do momento do diagnóstico e ainda, durante o 
seguimento das consultas de acompanhamento, é determinante na promoção de um 
clima mais favorável e acolhedor durante esse momento, diminuindo sentimentos de 
insegurança, incompreensão e outras emoções envolvidas com a DTG. 
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RESUMO 

Comunicar más notícias é uma das tarefas mais difíceis realizadas pelo profissional 
de saúde. Entretanto, sem um treino apropriado, o desconforto e incerteza podem 
levar os médicos a um afastamento emocional de seus pacientes, sendo necessário, 
portanto, o eficiente treinamento de habilidades de comunicação durante a formação 
acadêmica do estudante de medicina. O trabalho de seminário proposto ao grupo do 
módulo V do Curso de Medicina do UniFOA consistiu em uma pesquisa de literatura 
sobre o tema de habilidades em comunicação da má notícia e objetiva oferecer aos 
estudantes algumas orientações sobre como sistematizar o processo e conscientizar 
sobre a importância desse assunto. A importância do trabalho deve-se ao fato de que 
o aprendizado dos protocolos durante a formação profissional não é habitual nos 
cursos de saúde e fundamenta-se na necessidade de tornar esse momento menos 
traumático para o médico e para o paciente sem criar sofrimento adicional a uma 
situação que, por natureza, já é estressante. Diferentes esquemas têm sido utilizados 
ao longo dos anos no manejo da comunicação da má notícia. Os protocolos SPIKES, 
PACIENTE e CLASS são alguns deles, cujas letras formam um acrônimo em que cada 
letra nos fornece o passo a passo do que é preconizado nesse roteiro. Com pequenas 
variações, esses esquemas sugerem e direcionam a comunicação da má notícia 
enumerando pontos principais para que essa transmissão seja eficaz, quais sejam: a 
preparação do ambiente, o entendimento da situação psicológica do paciente, o 
convite para o diálogo, a empatia e a organização de estratégias, tudo para tornar o 
momento menos doloroso. Assim como para o paciente, o ato de transmitir a má 
notícia é desconfortável também para o médico. Este deve estar preparado para lidar 
com as emoções e reações do paciente e de seus familiares. O médico também deve 
manejar seus próprios receios e emoções já que para ele, um fracasso terapêutico 
pode significar fracasso profissional. O trabalho alicerçou o conhecimento dos alunos 
de medicina do módulo V sobre o conhecimento das habilidades em comunicação na 
relação médico-paciente, incentivou o aprofundamento das noções de humanidades 
e propiciou a construção de saberes que estimulem o interesse sobre esse tópico. 
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RESUMO 

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), é estimado que mais de 1 bilhão e 200 milhões 
de pessoas sejam fumantes. Quanto aos estudos realizados com estudantes de 
medicina, dados nacionais indicam que a prevalência atual de tabagismo seja de 10% 
a 20%. Sabe-se que os profissionais da área da saúde são modelos de 
comportamento para a população em geral, e são eles que poderão determinar 
políticas de saúde visando à prevenção primária de doenças. Nesse sentido, as TICs 
(Tecnologias da Informação e Comunicação) podem, junto à Gestão de Eventos, ser 
grandes aliadas frente às demandas de Educação em Saúde no contexto do Eixo 
Transversal Saúde e Sociedade no curso de medicina do UniFOA. O objetivo do 
trabalho é compreender as etapas para organização de um evento e expor uma 
proposta do uso das TICs como estratégia para o planejamento e gestão de eventos, 
como a campanha “UniFOA no combate ao tabagismo”. Após revisão bibliográfica e 
nomeação do evento, planeja-se as ações a serem realizadas na campanha, que será 
feita em dois dias dentro do Campus Três Poços, na parte da tarde, após as aulas dos 
alunos. Serão realizadas palestras, debates e atividades práticas, sendo o público-
alvo os acadêmicos do curso de medicina, tanto os fumantes como os não fumantes. 
Ao final do evento, será distribuído um questionário, buscando obter informações 
como o número de alunos fumantes, aqueles que pretendem parar, entre outras. Após 
responderem ao questionário, cada aluno receberá um panfleto com dicas de como 
cessar o tabagismo. Por fim, os dados serão analisados e repassados aos alunos. 
Acredita-se que a campanha possa abordar aproximadamente 50% do total de alunos 
do curso de Medicina do UniFOA, o que seria considerado satisfatório, visto que 
muitos têm atividades fora do Campus. Diante das pesquisas realizadas para a 
promoção do evento, considerou-se o tema pertinente, uma vez que a prevalência do 
tabagismo ainda é elevada entre os estudantes de medicina, sendo fundamental o 
emprego de estratégias preventivas a fim de reduzir o número de fumantes entre os 
futuros médicos. Além disso, a aproximação com as TICs, associada à gestão de 
eventos, viabilizou uma proposta que não demanda grandes recursos financeiros e/ou 
tecnológicos, o que torna o evento ainda mais possível. 
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RESUMO 

Apresenta-se o Projeto MedCine, proposto pela disciplina de Medicina e Humanidades 
que compõe a grade curricular do curso de Medicina do UniFOA, designado para que 
os alunos sejam protagonistas no processo de edificação do conhecimento, fazendo 
uso de recursos pedagógicos não-convencionais, nesse caso as artes, permitindo 
acesso à informação, o que traz mudanças profundas em várias áreas do saber, 
principalmente no campo acadêmico, onde é discutido e construído o conhecimento. 
Propõe-se, através do projeto, discutir temas que abordam as relações 
antropobiopsicossocias do médico com a comunidade, como, no caso,o transplante 
de órgãos e seus desafios éticos e morais, afinal, ao lidar com a vida e com a morte 
humanas, é difícil esquecer-se de manter a barreira profissional e não se envolver. O 
objetivo é propor uma reflexão acerca das dificuldades que o profissional de saúde 
enfrenta ao tentar ser o mediador entre o doador e o receptor para que haja uma 
doação de órgãos bem-sucedida. Para a elaboração do videoclipe, o grupo buscou 
ativamente diversas obras cinematográficas com forte vínculo ao tema, o que 
propiciou novos conhecimentos a respeito da doação e transplante de órgãos. A partir 
de discussões sobre as possíveis cenas para o videoclipe, uma imensidade de 
informações e opiniões foram discutidas, o que nos mostrou uma pequena parcela da 
dificuldade que todos os profissionais de saúde enfrentam acerca do tema. Durante o 
desenvolvimento deste trabalho, o primeiro resultado perceptível é que o MedCine é 
um projeto ousado, por ser uma ferramenta que rompe com a rotina do “quadro e giz” 
modificando o atual processo de ensino-aprendizado, uma vez que o assunto 
abordado no trabalho exigiu inserção da tecnologia, com informação e comunicação 
para construí-lo, sendo esses os requisitos base das TICs. E sabemos que, esses 
instrumentos são eficazes na construção do conhecimento, tendo em vista que as 
tecnologias são indispensáveis à educação por fazerem parte do nosso cotidiano. Um 
levantamento do Governo Federal realizado em 2016 indica um baixo número de 
doadores cadastrados - apesar do Brasil ter registrado o maior número de doadores 
efetivos da história: foram 2.983 doadores no ano passado - levando a uma agonizante 
espera na fila de órgãos, que contava com 41.236 pacientes à espera de um 
transplante. Essa baixa adesão deve-se à pobre conscientização da população acerca 
do assunto. Nossa cultura ainda se prende muito ao fato de que o corpo não deve ser 
violado após a morte, sendo até considerado uma ofensa à memória daquele que 
partiu. Por isso se torna necessária e relevante a discussão e a conscientização de 
que se deve respeitar o desejo da família de doar ou não. 
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RESUMO 

A estenose congênita de esôfago por coristoma caracteriza-se por ser um distúrbio 
do desenvolvimento na formação e separação entre o trato respiratório embrionário e 
o intestino primitivo, levando a um sequestro de células precursoras do trato respi-
ratório dentro da parede do esôfago. Como consequência os pacientes apresentam 
grande morbidade com implicações sérias, como perda de peso, desnutrição, impa-
ctação alimentar e aspiração pulmonar. O tratamento deve ser particularizado a cada 
paciente. Entretanto, as estenoses por remanescentes traqueobrônquicos, por serem 
muito rígidas, não são passíveis de dilatação, sendo o tratamento cirúrgico a melhor 
conduta, consistindo na ressecção do segmento acometido com anastomose 
esofágica término-terminal. O objetivo desse estudo é discutir a estenose congênita 
de esôfago devido a remanescentes traqueobrônquicos, bem como os métodos em-
pregados para tratamento, comparando as técnicas para a reconstrução de trânsito 
pós-esofagectomia, quanto à sua eficácia, satisfação e adaptabilidade à nova situ-
ação de deglutição após cirurgia. Para a realização deste trabalho foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica que incluiu artigos científicos, relatos de casos e revisões sis-
temáticas, publicados entre o ano de 2000 e 2016. Foram consideradas as seguintes 
bases de dados: PubMed, Lilacs e BVS. Foram utilizados os seguintes descrito-
res: "Estenose Congênita de esôfago”, "Esofagectomia", "Esofagogastroplas-
tia", "Esofagocoloplastia","Reconstrução Esofágica". Outros critérios de inclusão 
adotados foram estudos que apresentaram dados como mortalidade, morbidade, 
deiscência e isquemia da terapêutica cirúrgica da estenose congênita de esôfago. Não 
há uma única alternativa cirúrgica para tratamento de tais pacientes, devendo ser a 
terapêutica adaptada a cada caso em particular, sempre dando preferência ao 
procedimento mais conservador. Porém, de acordo com as diversas pesquisas feitas, 
o estômago hoje, apesar de certas desvantagens frente ao colón, é o órgão preferido 
pela maioria dos cirurgiões para substituir o esôfago, devido a sua localização 
anatômica e rica vascularização. As estenoses possuem um impacto significativo na 
qualidade de vida dos pacientes levando, à desnutrição, perda de peso e risco 
de broncoaspiração, caracterizando a importância da realização deste estudo, 
possibilitando a síntese do estado do conhecimento sobre o assunto, além de apontar 
lacunas que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos.   
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RESUMO 

Humanização é algo difícil de ser experimentado e introduzido, tendo em vista seu 
caráter subjetivo e multidimensional, além das resistências evidenciadas acerca do 
tema. Inserido no contexto da saúde, a temática depreende mais do que qualidade 
clínica e isso, caracteriza-se como um grande desafio a ser vencido desde a formação 
médica, pois, exige também qualidade de aceitação e de comportamento que, por sua 
vez, pode ser entendido como capacidade para a aproximação e para o diálogo. Em 
unidades oncológicas, cenário peculiar no tratamento do câncer, encontramos 
pacientes fragilizados também emocionalmente e isso, como reflexo do 
distanciamento da tríade: equipe de saúde, família e paciente. Nesse tipo de cenário, 
é nítido que a humanização deva estar sempre presente, possibilitando a aproximação 
e o diálogo entre a tríade como meio facilitador de suporte psicológico. Assim, o estudo 
da temática em tela, bem como os desafios e as nuances da humanização são de 
essencial relevância, uma vez que a constituição de um atendimento alicerçado em 
princípios como integralidade, equidade, participação social, dentre outros, requer a 
revisão das práticas cotidianas, de modo a valorizar a dignidade do profissional e do 
paciente. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar as dificuldades 
no diálogo e os obstáculos de aproximação dos aspectos humanísticos junto ao 
paciente oncológico e a equipe multiprofissional. Para isso, foram realizadas 
pesquisas na base de dados SciELO, com as seguintes palavras-chave: “Oncologia”; 
“Humanização”; “Saúde Pública” e a partir disso identificamos a escassez acerca do 
tema e de suas especificidades. Destarte, consideramos que a formação médica deva 
ser o berço da aproximação dos futuros médicos com a humanização e com o diálogo, 
de tal forma que o acadêmico de medicina possa levar consigo os ensinamentos 
advindos desta aprendizagem e, em sua prática médica possa se tornar um agente 
transformador junto aos demais profissionais da saúde, de seus pacientes e famílias. 
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RESUMO 

Na atualidade, muitos são os desafios do médico no seu dia-a-dia. Com isso, vê-se a 
necessidade de interação entra os diferentes tipos de tecnologias existentes para 
informar e elucidar informações para a sociedade. O trabalho envolvendo as TIC´S e 
o eixo de Programa de Saúde e Sociedade, tem como ideia central tratar as doenças 
e síndromes mais prevalentes de forma lúdica e ao mesmo tempo consistente, 
aproximando-as da realidade social juntamente com informações relacionadas a 
estudos de Medicina baseada em Evidências para educar a comunidade. A obesidade 
é uma síndrome com grande prevalência no contexto mundial, tendo grande impacto 
na prática médica, sendo assim, foi a temática escolhida para ser abordada no projeto. 
A confecção de Podcasts sobre a temática de Obesidade foi feita com o objetivo de 
utilizar esta ferramenta de comunicação como forma de conscientização e Educação 
em Saúde com público alvo na própria comunidade de 3 Poços que frequenta o posto 
de atendimento dentro do Campus como também nos acadêmicos da Instituição, 
sejam eles do curso de Medicina ou outros, aproximando as informações técnicas de 
forma leve, como um programa de curiosidades. O trabalho contou com a participação 
de 7 acadêmicos do curso de medicina e a colaboração dos acadêmicos da 
Publicidade e Propaganda da Instituição responsáveis pela rádio UniFOA. A partir do 
tema proposto e definido previamente pelo o grupo, foi feita uma pesquisa e então 
elaborada a pauta que continha 10 fatos relevantes sobra a Obesidade que foram 
abordados nas gravações. Após isso, foi feita a gravação e edição do produto em 
formato de Podcast. Como resultado, obteve-se 5 Podcasts, contendo um 
fato/curiosidade sobre a temática em cada gravação, com o tempo variando entre 29 
a 46 segundos cada. Com a confecção deste produto, pode-se perceber a 
contribuição e impacto que as mídias sociais possuem sobre a comunidade e como 
estas podem colaborar na implementação de medidas de educação em saúde para a 
conscientização, prevenção e tratamento das doenças e síndromes mais prevalentes 
na rotina médica. Conclui-se, também, a importância da interdisciplinaridade na rotina 
da Saúde, uma vez que apenas o conhecimento técnico do médico não traria a 
aproximação necessária para sensibilizar a população da mesma forma que a mídia 
social consegue. 
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RESUMO 

A busca por conscientizar as pessoas pela importância da doação de órgãos é 
refletida todos os dias através de diversas campanhas, porém, a visão de como lidar 
com o assunto do ponto de vista da família que acaba de perder um ente querido não 
é explorado com tanta veemência. A forma como é abordada a família do possível 
doador é essencial na decisão de doar ou não, se tornando algo tão importante quanto 
a divulgação de campanhas. O Projeto, realizado no Eixo Medicina e Humanidades, 
do módulo VI de 2017.1, do curso de medicina do UniFOA, visa contemplar o tema 
transplante de órgãos e associá-lo com filmes,reportagens e documentários expostos 
em uma apresentação de clipe. O trabalho contou com a participação de oito alunos. 
Para o clipe foram usados dois documentários e um episódio de seriado, a ser 
apresentado no dia 04/05. O clipe apresenta vivências de famílias e profissionais da 
área da saúde que relatam o processo de doação de órgão e como tornar um episódio 
tão triste em um símbolo de esperança para o receptor, abordando assim os dois lados 
de um mesmo assunto. A partir de muita pesquisa a respeito do tema, pode-se notar 
a importância da abordagem a ser feita com a família daquele possível doador, e como 
isso pode auxiliar na tomada de decisão naquele momento de sofrimento. A forma de 
comunicação com os familiares pode ser considerada o momento de maior 
importância no processo de doação de órgãos, pois será decidido por aquela família 
se ocorrerá ou não a doação, sendo necessário sempre deixar claro sua liberdade de 
escolha e, acima de tudo, dar um conforto e sensibilização frente ao sentimento de 
perda vivido por eles. Por isso o papel do profissional de saúde responsável pela 
autorização da doação é imprescindível para acolher, informar, esclarecer dúvidas e 
elucidar as opções frente ao quadro atual do paciente com morte encefálica. 
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RESUMO 

O trabalho apresenta uma análise sobre depressão, um transtorno mental comum na 
sociedade atual, principalmente em pacientes que recebem diagnósticos de doenças graves 
como o câncer. Por ser uma doença que acomete cerca de 11,5 milhões de brasileiros (OMS, 
2015). Considerando o tema, foi realizado um Podcast, dando enfoque no conceito da 
doença, no acompanhamento familiar e multidisciplinar, bem como temáticas atuais como a 
série ‘’13 ReasonsWhy’’. Tal discussão também ganhou impulso diante de um jogo que se 
desdobra nas malhas tecnológicas atuais, ‘’Baleia Azul‘’ cuja última etapa a ser concluída é 
o suicídio. Com base nisso foi criado pelo CVV (Centro de Valorização a Vida) um novo jogo 
que faz oposição através de desafios do bem, que valorizam a vida, com o nome ‘’Baleia 
Rosa‘’. A metodologia utilizada nesse trabalho é de natureza descritiva, com conteúdo 
informativo por meio do uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação). A mídia 
escolhida foi o Podcast, que se baseia no termo podcasting, é forma de transmitir um 
conteúdo digital via internet, cujo objetivo é ser ouvido em um aparelho que reproduza e 
receba esse tipo de arquivo. A Fábrica de Podcast do UniFOA viabiliza o uso das TICs no 
ambiente acadêmico, funcionando como uma ferramenta de fácil acesso para o aluno. Sua 
produção interdisciplinar envolve a criação de uma pauta (roteiro), que será usada para guiar 
a gravação. Neste trabalho, foi realizada uma discussão acerca do tema depressão com 
participação de uma psicóloga entrevistada. O grupo, composto por 8 alunos, contou com a 
participação de todos na pré-produção e, durante a discussão, apenas um aluno discutiu o 
tema com a entrevistada. Diante disso, o resultado obtido foi um produto de 20 minutos que 
será veiculado na rádio e ao site da UniFOA. O trabalho interdisciplinar entre os alunos do 
curso de Medicina, a Psicologia e o Jornalismo juntamente com o uso do Podcast como 
tecnologia, contribui para uma forma de disseminação ampla e continuada da informação, 
sendo, portanto, uma proposta de ação e promoção à saúde no contexto da depressão no 
Eixo Transversal Saúde e Sociedade. Essa experiência permitiu a aproximação entre 
diferentes áreas acadêmicas, unindo saberes e propiciando a interação entre alunos e outros 
profissionais, caracterizando a multidisciplinaridade da instituição. Além disso, viabilizou a 
abordagem de um tema recorrente e relevante, possibilitando uma troca de conhecimento 
bilateral, tendo em vista que os alunos da medicina puderam aprender sobre mídias de 
comunicação e os alunos de jornalismo tiveram contato com o assunto depressão. 
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RESUMO 

A síndrome de Münchausen também conhecida como transtorno factício, é um 
distúrbio psicológico que consiste na fabricação ou indução voluntaria e consciente de 
uma doença no próprio corpo ou num outro, nesse caso caracterizando a síndrome 
de Münchausen por procuração, descrita pela primeira vez em 1977 pelo pediatra 
britânico Roy Meadow. A produção intencional pode incluir a fabricação de queixas 
subjetivas, relatos falsos, alteração de amostras laboratoriais, sinais e sintomas auto 
infligidos ou provocados, excesso de sintomas preexistentes e qualquer combinação 
ou variação destes elementos sem nenhum fundamento médico. A motivação para o 
comportamento consiste em assumir o papel de doente, incentivando atenção e 
compaixão para si, assumindo um papel de doente misterioso e desafio à medicina. 
No caso da síndrome de Münchausen por procuração, a grande maioria dos casos é 
provovada pela mãe para com seu filho, e o ato é compulsivo e conciente, permacendo 
o desejo de se sentir valorizada por ser extremamente dedicada ao filho doente que 
constantemente se encontra enfermo. Para que possa reconhecer precocemente a 
manifestação dessa síndrome, o médico e o estudante de medina devem ficar atentos 
a alguns sinais que podem levantar a sua suspeita, como nos casos de: internações 
constantes de pacientes apresentando sintomas inexplicáveis e incomuns e que 
desaparecem na ausência do responsável; manifestações clínicas não condizentes 
com os resultados dos exames; sintomas que se exacerbam em casa, melhorando 
quando o paciente se encontra sob cuidados médicos; presença de substâncias 
químicas na urina ou no sangue do paciente; Irmãos da criança que faleceram sob 
circunstâncias estranhas; responsável muito preocupado com o paciente e disposto a 
obedecer prontamente aos profissionais de saúde; responsável que trabalha na área 
da saúde ou que quando começam a desconfiar que suspeitam dele, solicita a alta. 
Tanto o médico como o estudante de medicina  posuem papel de perito em reconhecer 
os sinais e sintomas físicos ou psicológicos de uma doença, que podem ser 
provocados pelo próprio indivíduo, outros individuos ou pelas mais diversas situações. 
O médico por dominar e aplicar a arte da propedeutica, que engloba a anamnese e a 
semiologia, deve interelaciona-las de forma coerente e crítica, no desenvolvimento do 
raciocínio clínico, tornando-se  o profissional responsável por identificar ou mesmo 
suspeitar de distúrbios orgânicos e psicológicos que comprometem a saúde do 
indivíduo, da coletividade e do ser frágil, que se torna vítima de seu cuidador. Quando 
for lenvatada a suspeita, o idel é buscar ajuda multidisciplinar com psicólogos e 
psiquiatras, e acionar o serviço social quando possível. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O trabalho apresenta uma análise sobre transplante de órgãos e direitos 
humanos, bem como o conceito do “irmão salvador”, a partir de um caso de uma família que 
apostam em um bebê de proveta, 100% compatível com a outra filha portadora de leucemia. 
No Brasil, os direitos humanos receberam, na Constituição de 1988, a nomenclatura de 
direitos fundamentais. A Carta Maior declara e estabelece de forma clara o direito de todos 
a uma vida digna, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à moradia e à educação. Da mesma forma, 
devem ser observados, haja vista que vivemos em um Estado Democrático de Direito, os 
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana bem como autonomia e liberdade 
de escolha. OBJETIVO: Abordar o assunto de transplante de órgãos em menores dentro do 
contexto dos direitos humanos, utilizando um clipe exploratório para exemplificar a relevância 
desse assunto, dando enfoque no interesse do menor, autonomia e poder sobre seu próprio 
corpo. METODOLOGIA: Natureza descritiva, com destaque em um relato de experiência 
abordado em trechos do filme americano Uma Prova de Amor, do ano de 2009, de Nick 
Cassavete. Utiliza-se também como base artigos e leis relacionados a análise sobre os 
direitos humanos e transplante de órgãos concomitantemente ao uso do cinema como uma 
ferramenta de aprendizagem médica. A técnica empregada no trabalho é realizada pelo 
programa iMovie do Macbook, que consiste em cortes do filme “Uma Prova de Amor”, na 
sua versão dublada. RESULTADOS: A discussão é árdua, quem é a favor, diz que não há 
violação aos direitos de personalidade do irmão salvador, argumentando que este é 
concebido como qualquer outra criança, com o fim de amar e cuidar. Também alegam que 
a alternativa a ser um irmão salvador seria a não existência. Além disso, os defensores dizem 
que o mais provável é que essas crianças se sentissem orgulhosas e satisfeitas por terem 
salvado a vida do irmão. Aos que são contra, os argumentos se baseiam no descumprimento 
de direitos assegurados por lei e nos riscos físicos e psicológicos que traz para a criança. 
Estudos mostram que esses irmãos doadores têm maior predisposição a doenças, por terem 
sido concebidas com o uso de técnicas de reprodução assistida, bem como correm risco de 
adquirir sentimentos de inferioridade, exclusão, isolamento da família e sentimento de não 
possuir controle sobre o próprio corpo. O estudo concluiu que a possibilidade de salvar a vida 
do irmão não compensou o sofrimento causado. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  A decisão 
sobre transplantes, tecidos e doações de órgãos cabe apenas à própria pessoa, 
independente de . Assim sendo, a autonomia da vontade assegura a escolha do indivíduo 
na tomada de decisão, na esfera particular, em conformidade com seus próprios interesses 
e preferencias. Desse modo, a violação desta competência fere os princípios da autonomia 
e da autodeterminação. 
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RESUMO 

As diferentes formas de aprender revelam a riqueza das metodologias de ensino. A 
poesia, música e cinema são algumas das tecnologias leves encontradas no 
arcabouço das tecnologias de informação e comunicação (TICs) que são utilizadas 
com fins de aprendizagem. Sob este foco, observou-se que versos em prosa feitos no 
nordeste, conhecidos por Cordéis, podem ser utilizadas no mundo contemporâneo 
para fixação dos conteúdos transmitidos em aulas ministradas no ambiente 
acadêmico. Logo, essa proposta tem justificativa acadêmica alicerçada no 
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) sobre o ensino médico, a 
qual aponta que o acadêmico do curso de medicina deve desenvolver, durante a 
graduação, competências gerais de comunicação. Ademais, o trabalho busca retratar 
o ser humano carente de cuidados como sendo o centro da medicina, e também 
resgata a antropológica cultural no ambiente de cuidados médicos, leia-se centro de 
atendimento oncológico, de forma lúdica, revelando ainda mais sua justificativa social. 
Com efeito, buscando suprir essa carência e enriquecer o conhecimento dos 
estudantes acerca da cultura nordestina, o presente trabalho tem por objetivo a 
exposição da importância da literatura de cordel, visando sua aproximação às 
temáticas de humanização e oncologia do espaço educativo, ao mesmo tempo em 
que pretende permitir abordagem social e multiprofissional do tema em tela. O 
caminho metodológico para a criação do cordel revelou, durante o levantamento do 
estado do conhecimento, que não há registros científicos de conteúdos que abordem 
o tema da oncologia e humanização na forma de literatura de cordel, bem como há 
ainda um pequeno número de trabalhos na área de medicina com essa base literária. 
Sendo assim, constatou-se que em uma época de busca por tecnologias que facilitem 
o trabalho em educação, a literatura em cordel se destaca como instrumento viável, 
ao ser uma literatura agradável, intrigante, de linguagem fácil e de custo acessível. 
Além disso, ela também possui relação com a perspectiva interdisciplinar, juntando 
componentes curriculares ou áreas de conhecimento distintas, construindo 
conhecimento conjunto. Diante das vantagens da utilização dessa literatura, o 
Ministério da Saúde a tem empregado em campanhas de saúde pública, sendo um 
exemplo a iniciativa do cordel na Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS). 
Logo, embora pouco explorada, essa ferramenta pode ser utilizada em diversos 
cenários da saúde pública, sendo um deles o atendimento ao paciente oncológico. 
Portanto, pode-se notar que o cordel possui exímio potencial no desenvolvimento de 
educações em saúde, devendo a sua utilização ser cada vez mais explorada.  
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RESUMO 

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), é estimado que mais de 1 bilhão e 200 milhões 
de pessoas sejam fumantes. Quanto aos estudos realizados com estudantes de 
medicina, dados nacionais indicam que a prevalência atual de tabagismo seja de 10% 
a 20%. Sabe-se que os profissionais da área da saúde são modelos de 
comportamento para a população em geral, e são eles que poderão determinar 
políticas de saúde visando à prevenção primária de doenças. Nesse sentido, as TICs 
(Tecnologias da Informação e Comunicação) podem, junto à Gestão de Eventos, ser 
grandes aliadas frente às demandas de Educação em Saúde no contexto do Eixo 
Transversal Saúde e Sociedade no curso de medicina do UniFOA. O objetivo do 
trabalho é compreender as etapas para organização de um evento e expor uma 
proposta do uso das TICs como estratégia para o planejamento e gestão de eventos, 
como a campanha “UniFOA no combate ao tabagismo”. Após revisão bibliográfica e 
nomeação do evento, planeja-se as ações a serem realizadas na campanha, que será 
feita em dois dias dentro do Campus Três Poços, na parte da tarde, após as aulas dos 
alunos. Serão realizadas palestras, debates e atividades práticas, sendo o público-
alvo os acadêmicos do curso de medicina, tanto os fumantes como os não fumantes. 
Ao final do evento, será distribuído um questionário, buscando obter informações 
como o número de alunos fumantes, aqueles que pretendem parar, entre outras. Após 
responderem ao questionário, cada aluno receberá um panfleto com dicas de como 
cessar o tabagismo. Por fim, os dados serão analisados e repassados aos alunos. 
Acredita-se que a campanha possa abordar aproximadamente 50% do total de alunos 
do curso de Medicina do UniFOA, o que seria considerado satisfatório, visto que 
muitos têm atividades fora do Campus. Diante das pesquisas realizadas para a 
promoção do evento, considerou-se o tema pertinente, uma vez que a prevalência do 
tabagismo ainda é elevada entre os estudantes de medicina, sendo fundamental o 
emprego de estratégias preventivas a fim de reduzir o número de fumantes entre os 
futuros médicos. Além disso, a aproximação com as TICs, associada à gestão de 
eventos, viabilizou uma proposta que não demanda grandes recursos financeiros e/ou 
tecnológicos, o que torna o evento ainda mais possível. 
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RESUMO 

Apresenta-se o Projeto MedCine, proposto pela disciplina de Medicina e Humanidades 
que compõe a grade curricular do curso de Medicina do UniFOA, designado para que 
os alunos sejam protagonistas no processo de edificação do conhecimento, fazendo 
uso de recursos pedagógicos não-convencionais, nesse caso as artes, permitindo 
acesso à informação, o que traz mudanças profundas em várias áreas do saber, 
principalmente no campo acadêmico, onde é discutido e construído o conhecimento. 
Propõe-se, através do projeto, discutir temas que abordam as relações 
antropobiopsicossocias do médico com a comunidade, como, no caso,o transplante 
de órgãos e seus desafios éticos e morais, afinal, ao lidar com a vida e com a morte 
humanas, é difícil esquecer-se de manter a barreira profissional e não se envolver. O 
objetivo é propor uma reflexão acerca das dificuldades que o profissional de saúde 
enfrenta ao tentar ser o mediador entre o doador e o receptor para que haja uma 
doação de órgãos bem-sucedida. Para a elaboração do videoclipe, o grupo buscou 
ativamente diversas obras cinematográficas com forte vínculo ao tema, o que 
propiciou novos conhecimentos a respeito da doação e transplante de órgãos. A partir 
de discussões sobre as possíveis cenas para o videoclipe, uma imensidade de 
informações e opiniões foram debatidas, o que nos mostrou uma pequena parcela da 
dificuldade que todos os profissionais de saúde enfrentam acerca do tema. Durante o 
desenvolvimento deste trabalho, o primeiro resultado perceptível é que o MedCine é 
um projeto ousado, por ser uma ferramenta que rompe com a rotina do “quadro e giz” 
modificando o atual processo de ensino-aprendizado, uma vez que o assunto 
abordado no trabalho exigiu inserção da tecnologia, com informação e comunicação 
para construí-lo, sendo esses os requisitos base das TICs. E sabemos que, esses 
instrumentos são eficazes na construção do conhecimento, tendo em vista que as 
tecnologias são indispensáveis à educação por fazerem parte do nosso cotidiano. Um 
levantamento do Governo Federal realizado em 2016 indica um baixo número de 
doadores cadastrados - apesar do Brasil ter registrado o maior número de doadores 
efetivos da história: foram 2.983 doadores no ano passado - levando a uma agonizante 
espera na fila de órgãos, que contava com 41.236 pacientes à espera de um 
transplante. Essa baixa adesão deve-se à pobre conscientização da população acerca 
do assunto. Nossa cultura ainda se prende muito ao fato de que o corpo não deve ser 
violado após a morte, sendo até considerado uma ofensa à memória daquele que 
partiu. Por isso se torna necessária e relevante a discussão e a conscientização de 
que se deve respeitar o desejo da família de doar ou não. 
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RESUMO 

Introdução: O tema proposto para o módulo VIII nesse período é “transplante na 
emergência” e, assim sendo, escolhemos um episódio da série “Grey´s anatomy” para 
abordá-lo. A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a 
vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de 
outras pessoas, entretanto, para que isso seja possível é preciso manifestar ainda em 
vida que temos a vontade de nos tornarmos doadores, deixando algo por escrito ou 
comunicando os nossos familiares que temos esse desejo. Na emergência esse 
assunto se torna ainda mais delicado, pois a gravidade do quadro exige que as 
decisões sejam tomadas com ainda mais agilidade. Objetivos: O trabalho em questão 
tem como objetivo enfatizar a importância da doação de órgãos e abordar um pouco 
dos conflitos que podem ser gerados em uma situação de transplante de órgãos em 
situações de emergência. Relato de experiência: O grupo escolheu iniciar o clipe 
mostrando uma cena em que enfatiza abordagem do paciente na emergência, onde é 
esclarecido ao paciente o que será realizado com ele e também é feito um 
acolhimento, deixando claro para os pacientes e para sua mãe que a equipe está 
fazendo o possível para salvar a vida deles. Na última cena que abordamos, as 
medicas que fizeram a operação de retirada dos órgãos dos policiais explicam para a 
mãe deles que através da doação dos filhos dela, 37 pessoas puderam recuperar a 
saúde, enaltecendo a importância da doação de órgãos e agradecendo a atitude nobre 
que ela teve. Resultados: Analisando as cenas do clipe sob um olhar mais humano, 
podemos trazer os conflitos vividos pelos personagens para a nossa realidade, onde 
nós, como médicos, vamos lidar diariamente com esse tipo de situação, seja tendo 
que optar qual paciente é mais grave e por isso merece um atendimento mais 
imediato, seja convencendo os familiares a doar os órgãos de um ente querido, ou até 
mesmo comunicando más e boas notícias.  Conclusões: Transplante de órgãos é um 
assunto de extremamente relevante, pois é através da conscientização da população 
sobre a sua importância que será possível diminuir as filas de espera, através de uma 
maior disponibilidade de doadores. Muitas vezes o transplante é a única esperança 
que ainda resta para salvar uma vida, especialmente na emergência.  

Palavras-chave: transplante de órgãos, emergência, comunicação de má noticia.  
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  28 ISBN: 978-85-5964-066-3 
 

Projeto de visita à Maternidade do SUS no município de Volta Redonda de 
acordo com as diretrizes da Rede Cegonha 

BAYLÃO, A. L. P.¹; BAYLÃO, A. C. P.¹; OLIVEIRA, C. F.¹; GRAMANI, C. C.¹; 
SIMÕES, N. L.¹; SOUZA, T. C. S. F.¹; SANTOS, K. V.² 

1 – UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda – RJ  
2 – Hospital São João Batista, Volta Redonda – RJ  

RESUMO 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, instituída em 2011, 
operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja fundamentação reside nos 
princípios da humanização e assistência, assegurando às mulheres direito ao 
planejamento reprodutivo, assistência humanizada à gravidez, parto e puerpério e às 
crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. 
É organizada em quatro componentes, sendo estes: Pré-natal, Parto e nascimento, 
Puerpério e atenção integral à saúde da criança e Sistema logístico (Transporte 
sanitário e regulação). Dentre suas diretrizes, observa-se a Garantia do Acolhimento 
com classificação de risco, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, 
através da qual pretende-se garantir suficiência de consultas, ampliação de exames e 
retorno em tempo hábil, bem como visitas ao local do parto.O presente trabalho 
objetiva relatar um projeto a ser desenvolvido durante rodízio na Atenção Básica de 
Saúde do internato de ginecologia e obstetrícia, durante meses de maio e junho de 
2017, constituído de visita à Maternidade do Hospital São João Batista, referência do 
município de Volta Redonda, voltado às gestantes do pré-natal das unidades básicas 
de saúde da família (UBSF) dos bairros Vila Mury, Jardim Cidade do Aço e Vila 
Brasília, visando colocar em prática parte da diretriz do Projeto Cegonha.Durante 
consultas de pré-natal realizadas nas UBSF citadas, as gestantes primíparas e 
multíparas serão informadas sobre o projeto e convidadas a participar das visitas à 
maternidade em dias e horários agendados, estas previamente autorizadas pela 
direção do hospital e coordenação da maternidade. As visitas contarão com uma 
enfermeira diarista e supervisora da maternidade realizando o acolhimento e guiando 
a visita. Dessa forma, possibilitando às gestantes conhecer e familiarizar-se com as 
instalações, equipe e rotinas do serviço de saúde referência.Assim, pretendemos 
proporcionar às gestantes participantes experiência enriquecedora e desmistificadora, 
com conhecimento das instalações físicas e funcionalidade da maternidade 
referência, aproximando-as mais da realidade e possibilitando compreensão e maior 
confiança para o momento do trabalho de parto. Por fim, enfatizar a importância da 
integração de todas esferas e níveis de atenção à saúde especialmente à saúde da 
gestante. 
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