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Estudo de revisão de bibliografia e epidemiológico da incidência de sarampo na 
população do rio de janeiro em comparativo com as demais regiões Brasileiras  

OLIVEIRA, B. G.1; REGO, N. C. 1; MORENO, B. N.1; VASCONCELLOS, M. H.1  

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
beatrizgo2@msn.com 

brumoreno@uol.com.br 
naianycampos@live.com 

mhavasconcelos1@gmail.com 

RESUMO 

Este estudo ressalta a importância da imunização para o sarampo e sua relação com 
o processo de imigração. Os dados apresentados foram selecionados a partir do ano 
de 2018, onde o surto de sarampo foi novamente descrito, já que era considerada uma 
patologia erradicada do país. O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática 
aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações 
e óbitos. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções 
respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema. É 
uma das doenças infecciosas com maior contagiosidade. Praticamente nove em cada 
10 pessoas susceptíveis que entrem em contato íntimo com um paciente com 
sarampo irão desenvolvê-lo. Nos últimos 18 anos foram registrados surtos de 
sarampo no país, em 2013 no Estado de Pernambuco e em 2014 no Ceará. Como 
resultado das ações de vigilância, laboratório e imunizações, em 2016, o Brasil 
recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, 
declarando a região das Américas livre da doença. No Brasil, nenhum caso de 
sarampo foi registrado, desde então, até que em janeiro de 2018, casos importados 
da Venezuela deflagraram importantes surtos em Roraima e no Amazonas, onde a 
cobertura vacinal estava bem abaixo do necessário. Entre os dados obtidos temos 
que 92,9% dos casos registrados no ano de 2018 se encontram concentrados na 
região norte, destes, 89% são de origem do Amazonas e 92,5% de casos se concentra 
na população menor de quatro anos da região norte do Brasil. A região norte não 
apenas possui maior número de casos, mas também demonstra diagnóstico tardio, 
devido o maior número de casos notificados em momento de urgência, o que não é o 
ideal. A diferença entre as regiões em todos os aspetos observados neste estudo é 
notório o grande impacto que a região norte apresenta para o restante do país, já que 
apresenta maior incidência e agravo comparado com as demais regiões brasileiras. A 
vacinação é algo maior que uma escolha pessoal, se trata de saúde pública do país. 
As vacinas nos protegem contra doenças capazes de causar sofrimento, sequelas e 
até morte. Há 60 anos as vacinas têm se mostrado eficazes e seguras. É necessário 
relembrar os benefícios acarretados pela imunização, não somente de crianças, mas 
também da população adulta.  

Palavras-chave: Sarampo. Imunização. Imigração. 
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Feocromocitoma: relato de caso. 

MARTINE, B. J.1; SILVA, D. R.1; ALVES, E. F.1; SANT’ ANNA M. C.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
diogoricisdesilva@gmail.com 

RESUMO 

O feocromocitoma é uma neoplasia rara produtora de catecolaminas que tem 
prevalência de forma esporádica ou com procedência familiar, tendo como origem, na 
maioria dos casos, a medula suprarrenal. Clinicamente, o paciente pode apresentar a 
tríade sintomática representado por cefaleia, palpitações e hipersudorese, 
acompanhada de hipertensão arterial, podendo apresentar ainda, hipotensão 
ortostática, palidez, ansiedade, náuseas e perda de peso. Obtém-se o diagnóstico 
desse tumor neuroendócrino por meio de testes bioquímicos sanguíneos ou urinários 
em que se evidencia excesso de catecolaminas ou dos seus metabólitos. Após o 
diagnóstico, deve-se realizar exames de imagem para localizar e dimensionar o 
tamanho do tumor, por meio de tomografia computadorizada (TC), ressonância 
magnética (RM) ou estudos com ligantes funcionais. Este estudo tem por objetivo 
apresentar um contexto, descrever quais foram as intervenções realizadas e quais 
foram os mecanismos adotados frente ao caso. Trata-se de um projeto de relato de 
caso de uma paciente do sexo feminino, 40 anos, solteira, costureira, com início de 
quadro com cefaleia, sudorese, taquicardia, palpitações, fadiga e hipertensão. Sabe-
se que o primeiro diagnóstico foi de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), 
com posterior tratamento para essa patologia. Como não houve melhora, a paciente 
procurou atendimento ambulatorial no Hospital São João Batista, localizado no 
município de Volta Redonda – RJ. Após realização de exames laboratoriais e 
ultrassonografia, foi confirmado o diagnóstico de Feocromocitoma. O tratamento 
preconizado é a adrenalectomia total laparoscópica por possuir menor morbidade e 
menor tempo de recuperação, quando comparada à cirurgia aberta. Este projeto se 
justifica tendo em vista, a necessidade de demonstrar que é possível oferecer uma 
melhor qualidade de vida com a realização do procedimento indicado. Este projeto 
será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e, 
neste momento ainda não dispõe de resultados.  

Palavras-chave: Feocromocitoma. Catecolaminas. Neoplasia. 
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Sutura de menisco. 

TAVARES, J. M. C. T.1; GARCIA, O. A. S.1; SILVA, D. R.1; JONES, M. A. M.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
diogosrs@hotmail.com 

RESUMO 

O joelho é uma articulação complexa que sofre flexão, extensão, rotação lateral e 
permite movimentos em 7 eixos. Os meniscos são essenciais para a biomecânica 
normal da articulação do joelho, agindo como lubrificadores, estabilizadores, 
amortecedores e distribuidores de carga dentro da articulação. Devido à sua 
localização e aos impactos recebidos, podem sofrer algum tipo de desgaste e 
lesionar, levando ao mau funcionamento do joelho. Os principais problemas 
apresentados em meniscos são lesões traumáticas agudas comumente em pacientes 
mais jovens durante a prática esportiva. Já as lesões degenerativas são comuns pelo 
desgaste progressivo em indivíduos com idade acima dos 40 anos. Quanto à lesão, 
ela pode ser classificada como completa ou incompleta, estável ou instável e possuir 
padrões morfológicos descritos como horizontal, flap, alça de balde, degenerativa, 
radial ou longitudinal. O tratamento, no passado, consistia em meniscectomia total, 
porém essa intervenção provocava artrose precoce do joelho, porque o peso do corpo 
passava a não ser mais dividido entre dois meniscos, fazendo com que a sobrecarga 
em apenas um menisco causasse desgaste mais rápido. Na atualidade, o preconizado 
classicamente é a artroscopia com retirada do fragmento lesionado e a regularização 
da parte restante (meniscectomia parcial ou seletiva), o que modifica a articulação do 
joelho e o controle postural. No entanto, há uma técnica em uso atualmente de sutura 
de menisco, um procedimento efetuado quando a lesão é leve e afeta a parte 
periférica. A reabilitação, nesse caso, é mais lenta e, durante o primeiro mês após a 
cirurgia, não se deve apoiar o peso do corpo na perna operada. Em contrapartida, a 
vantagem dessa técnica é a de proteger a integridade do menisco, evitando uma 
possível degeneração articular precoce. O objetivo deste projeto é, a partir de uma 
análise retrospectiva às técnicas utilizadas no tratamento, coletar os dados dos 
prognósticos registrados nos artigos e, após essa etapa, iniciar o acompanhamento 
em campo de pacientes e fazer uma análise comparativa entre os dados encontrados 
na literatura e os resultados em campo, discorrendo sobre as vantagens ou 
desvantagens do método de sutura de menisco. Este projeto será submetido à 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.  

Palavras-chave: Menisco. Articulação. Prognóstico. 
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A importância do diagnóstico diferencial de Chikungunya em lactentes febris: um 
novo desafio para o médico 

FERREIRA, M. C. S.1; SANTOS, A. K. dos.1; MARQUES, F. C. G.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
maria_cecilia_7@hotmail.com 

RESUMO 

A Chikungunya, arbovirose infecciosa febril causada pelo vírus CHIKV e transmitida 
pelos mosquitos do gênero Aedes, tornou-se um problema de saúde pública para o 
Brasil desde o surgimento do primeiro caso autóctone em 2014. O amplo espectro 
clínico e possibilidade de complicações que impactam na qualidade de vida 
interferem diretamente nas condições socioeconômicas do país. As manifestações 
clínicas em neonatos e lactentes, diferentemente das observadas nas crianças 
maiores e adultos, parece ser bastante peculiar e representa um alto risco de 
desenvolver sinais e sintomas atípicos e graves. Os achados mais frequentes incluem 
manifestações cutâneas vesicobolhosas, que podem ulcerar, e febre. A irritabilidade, 
a artrite ou artralgia, que podem ser evidenciadas através do choro persistente, os 
vômitos e as complicações neurológicas também são comuns. Os exames 
laboratoriais demonstram com alta frequência a presença de anemia, alteração do 
leucograma, alteração de celularidade no líquor cefalorraquidiano (LCR) e aumento 
das aminotransferases. Desta forma, acentua-se o envolvimento multissistêmico da 
doença, porém nas áreas onde circula o CHIKV bastam manifestações cutâneas, 
especialmente lesões bolhosas, em lactentes febris para que essa arbovirose seja 
considerada no diagnóstico diferencial. Entretanto, outros quadros infecciosos febris 
como as estafiloccias, meningite bacteriana, dengue, gripe, hepatite, leptospirose, 
infecção por rickettsia e malária não devem ser subestimadas, mesmo durante um 
surto de chikungunya, pois também implicam em alta morbimortalidade. Devido aos 
múltiplos diagnósticos diferenciais, deve ser chamada a atenção para o uso 
indiscriminado de antibioticoterapia, corticosteroides e drogas anti-inflamatórias não 
esteroides (AINE) antes mesmo da investigação da origem da febre. Esses fármacos 
podem camuflar e até mesmo agravar o quadro, e na maioria das vezes são utilizados 
devido ao receio médico quanto a evolução clínica desses lactentes. Destaca-se ainda 
a necessidade de utilização de analgesia conforme protocolo recomendado após 
aplicar as escalas específicas para a faixa etária, pois a irritabilidade e choro 
inconsolável podem demonstrar em grande parte das vezes um desconforto álgico. 
Dessa maneira, o estudo objetiva realizar uma revisão de literatura, abordando a 
Chikungunya no lactente como um desafio para o médico, na qual se utilizou um 
levantamento bibliográfico com artigos disponíveis nas bases de dados Scielo e 
Google Acadêmico. Essa revisão é justificada pela necessidade de incluir a 
Chikungunya como um dos diagnósticos diferenciais pertencentes às doenças 
exantemáticas, devido à grande endemia dessa arbovirose. 

Palavras-chave: Infecções por arbovírus. Febre Chikungunya. Lactentes. 
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Análise dos coeficientes e séries temporais de mortalidade por pneumonia por 
esferas regionais e por faixa etária   

DORNAS, F. T. A. M.1; ALCANTARA, L.C.¹; ALMEIDA, L. H. S.¹; DA VEIGA, F. G. D.¹; 
NETO, P. F.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
frankdornas@gmail.com 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é analisar a disposição transitória dos coeficientes de 
mortalidade geral do aparelho respiratório em detrimento do perfil isolado da 
mortalidade por pneumonia,  padronizando os dados  por esferas regionais (Brasil, 
estado do Rio de Janeiro e município de Volta Redonda) e correlacionar pelo perfis de  
idade, até 14 anos e suas principais etiologias mais prevalentes por faixas etárias 
entre 2010 a 2016. Para o uso do estudo dos coeficientes e séries temporais será 
utilizado dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Departamento de 
Tecnologia da Informação do Sistema Único de Saúde - SIM DATASUS. O resultado da 
análise demonstrou que os dados isolados do parâmetro Brasil infere que as doenças 
do aparelho respiratório agudas são a 3ª causa de óbito em crianças menores de 5 
anos. No estado do Rio de Janeiro temos uma mortalidade de 109.658 por doença do 
aparelho respiratório e pneumonia na população geral e que no estudo do município 
de Volta Redonda demonstra uma  porcentagem de 48.20% de óbitos por pneumonia 
em todas esferas de faixa etária populacional.  A análise do estudo da  mortalidade 
da pneumonia até 14 anos por faixa etária nas esferas Brasil, Rio de Janeiro e Volta 
Redonda apresentaram o mesmo comportamento na análise de faixas etárias até 1 
ano, 1 ano a 4 e 5 a 14 anos, observando queda nos números gerais de óbito em 
comparação ao aumento da idade. Essas diferenças de números absolutos de óbito  
pelas faixas etárias presentes nas diferentes esferas regionais, reforça as importantes 
condições como cobertura vacinal, deficiência nutricional e fatores ambientais que 
geram mudanças e agravos que  impactam na ocorrência da mortalidade por 
pneumonia. 

Palavras-chave: Pneumonia. Mortalidade. Pneumonia. Pediatria. 
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Asma na criança menor de 5 anos 

ZEFERINO, C. S.1; SILVA, L. A. F.1; BARROS, A. C.W.1; NALIATI, B. C.1; MORAES, F. 
G. V.1; COQUEIRO, M. M.1; COSTA, L. R.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
l.augusto.atm@gmail.com 

RESUMO 

A asma é uma doença crônica prevalente na infância, que gera piora na qualidade de 
vida do paciente. É uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores, com episódios 
de broncoespasmo, dispneia, sibilos, tosse e dor torácica, ocorrendo episódios de 
obstrução reversível. Há 20 milhões de asmáticos no Brasil e 300 milhões no mundo, 
com 250 mil óbitos por ano. Afeta mais homens, abaixo de 14 anos, com pico de 
incidência aos 3. O objetivo do artigo é trazer atualização sobre diagnóstico e manejo. 
O diagnóstico é empírico, pela dificuldade na execução da espirometria. Os critérios 
para diagnóstico são: Coexistência de pelo menos 2 sintomas (dispneia, sibilo, tosse); 
Sintomas durando > 10 dias com quadro de infecção de vias aéreas superiores (IVAS); 
Mais de 3 episódios por ano, episódios graves ou piora noturna; Atividade física, choro, 
riso, exposição ao tabaco, poluição ambiental ou alérgeno comum como fatores 
desencadeantes, na ausência de IVAS; História familiar ou pessoal de rinite ou 
dermatite atópica; História familiar de asma em parente de 1º grau; Melhora em 
resposta ao tratamento empírico ou piora após sua suspensão. O manejo da asma 
objetiva supressão dos sintomas e diminuição de riscos futuros. A terapia de 
manutenção consiste no uso inalatório de corticoide, a de resgate com agonista β2 
adrenérgico (SABA) de curta duração. A reavaliação deve ser constante, levando em 
consideração: sintomas diurnos mais de 1 vez por semana; despertar noturno ou 
tosse noturna mesmo sem despertar; medicação de resgate mais de 1 vez por 
semana; limitação de atividades diárias. O risco de exacerbação aumenta com: asma 
não controlada; ocorrência de exacerbação grave no último ano; outono/inverno; 
exposição persistente aos fatores desencadeantes; má adesão ao tratamento; uso 
incorreto de inaladores. O tratamento da exacerbação deve ser considerado se há 
aumento agudo dos sintomas respiratórios, da tosse ou da tosse noturna, letargia, 
diminuição da tolerância ao exercício, dificuldade na realização de atividades diárias, 
resposta diminuída ao SABA. A terapia é realizada pelo uso de até 3 puffs de SABA, 
repetidos a cada 20 min na 1ª hora, associado à oxigenioterapia. Observar por 1 ou 
2h, se melhorar manter tratamento de base; se recidivar em 3 a 4h acrescentar 
salbutamol (2 a 3 puffs por hora), associado à prednisona. Se melhora, avalia-se alta; 
se piora, internar no CTI. Devido à alta prevalência e gravidade desta doença, a asma 
deve ser estudada, para um diagnóstico precoce e início adequado do tratamento. 
Dessa forma, garante-se melhor qualidade de vida, além de evitar atrasos no 
desenvolvimento social e psicológico.  

Palavras-chave: Asma. Infância. Pré-escolar. 
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Estudo epidemiológico dos pacientes pediátricos com Insuficiência Cardíaca no Rio 
de Janeiro comparado ao Brasil em dez anos no SUS. 

MIRANDA, B.A.1; COELHO.A.V.1; PEREIRA, L.M.D. 1; LOURENÇO, T.A.E. 1; SANTANA, 
D.G. 1; NETO, J.O.R.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
biih.miranda@hotmaill.com 

RESUMO 

Na infância os acometimentos cardíacos correspondem grandes morbidades, que 
podem ser adquiridas e infecciosas, tendendo à evolução aguda, e as congênitas, que 
tendem à cronicidade e evoluem pra insuficiência cardíaca (IC). Pela alta mortalidade 
e complicações, o prognóstico é desfavorável, sendo necessário diagnóstico precoce 
(se congênito, ideal no pré-natal) para tratamento e profilaxia de complicações. 
Objetivo e Métodos: Reconhecer os índices de IC na infância no Rio de Janeiro (RJ) 
comparado ao restante do Brasil (BR) em dez anos. Estudo transversal epidemiológico 
com dados coletados no DATASUS, através do SIH e SIM, no período de 2009 a 2018, 
com as variantes: região, sexo, idade e cor. Resultados: Na faixa etária pediátrica (< 
que 1 ano até 19 anos) notificou-se 40.256 internações por IC no BR entre 2009 e 2018. 
A idade que mais internou foram os menores de 01 ano (12.568), respectivamente 
seguida dos entre 15 e 19 anos (8.410), 01 e 4 anos (8.059), 10 e 14 (5.491), e entre 5 
e 9 (4.728). O Nordeste foi o que mais internou (13.335), seguido do Sudeste (10.954), 
Sul (7.360), Norte (4.597) e Centro-Oeste (3.973). A maioria (51,07%) eram do sexo 
masculino e 49,03% feminino. No Sudeste, os estados com mais internações foram: 
São Paulo (5.061), Minas Gerais (4.056), RJ (1.271), e Espirito Santo (606). As 
urgências representaram 91,3% no Sudeste, e 69,7% no RJ, com média de média de 
internação de 9,9 dias no Sudeste, e 9 no RJ.A taxa de mortalidade no BR foi de 7,46%, 
Sudeste 8,4%, e no RJ 11,09%, com prevalência no sexo masculino 8,48%, e 8,19% 
feminino. Ainda, estima-se que R$36 milhões foram gastos com IC no Sudeste, com 
R$1.924.287,83 destinados ao RJ. Quanto à cor e raça, 27,3% eram pardos, 24,5% 
brancos 9,9% negros, 0,02 índios, 0,23% amarelos e 38% sem cadastro. Os anos de 
mais internações no RJ foram 2009 (208) e 2011 (185), e com menos 2015 (70) e 
2018 (70). Os municípios do RJ com mais internações são, respectivamente, a capital 
(630), Paracambi (58), Duque de Caxias (53), Campos dos Goytacazes (36), Búzios 
(25) e Volta Redonda (17). Conclusão: O alto número de internações pediátricas por 
IC reflete a importância do estudo epidemiológico, entretanto, reconhece-se que a 
plataforma contem limitações quanto à especificidade de causas e origem de IC. 
Totalizou-se mais de 40 mil internações no país nos últimos dez anos, com gastos em 
torno de R$36 milhões. O Sudeste é o segundo no país em internações, e o RJ é o 
terceiro em internações e o primeiro em mortalidade na região. Desse modo, avaliar o 
perfil desses pacientes é imprescindível para nortear o manejo adequado da 
comorbidade, e auxiliar definição estratégica de redução desses índices. 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca na infância. Epidemiologia na insuficiência 
cardíaca pediátrica. 
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RESUMO 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o acadêmico de Medicina deve 
apresentar um perfil humanista, crítico e reflexivo, além de possuir senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Para tal, na profissão 
médica, de grande papel social, faz-se necessário o conhecimento de políticas 
públicas nacionais de saúde. Tendo em vista esse cenário, o objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência obtida através de uma apresentação em seminário desenvolvido 
por alunos do curso de medicina do UniFOA, no segundo semestre de 2018, o qual 
teve como finalidade levar informações atualizadas e avaliar o conhecimento prévio 
dos estudantes do módulo 6 acerca das propostas de governo dos principais 
candidatos para eleição presidencial do mesmo ano. Para o desenvolvimento dessa 
apresentação, foi realizada uma coleta de informações sobre as principais propostas 
de governo para a saúde brasileira nos sites oficiais dos partidos de maior aprovação 
populacional (Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista e Partido dos 
Trabalhadores), além de sites de notícias de grande circulação durante o mês outubro 
de 2018. No decorrer da apresentação, foi aplicada uma enquete anônima para avaliar 
o conhecimento prévio dos estudantes acerca das principais temáticas. As propostas 
foram expostas de forma organizada, classificadas como (1) estratégias de 
organização da rede assistencial de saúde e (2) propostas de financiamento às 
estratégias de saúde. Concluimos que há um desconhecimento da maioria da turma 
acerca das temáticas abordadas e identificamos a necessidade do estímulo à 
conscientização acerca desses temas na instituição como instrumento de 
aprimoramento da formação no âmbito da saúde pública, dada a importância do 
conhecimento das políticas de saúde, previsto, inclusive, como competência nas 
DCNs. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Propostas de governo. Programas de saúde. 
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A promoção em saúde sob as necessidades da comunidade: um estudo 
epidemiológico das UBSFs de Volta Redonda 

ASSIS, P. C.¹; MENDONÇA, A.S.¹; SIQUEIRA, G. M. T¹; SILVA, G. B. D.¹; LEITE, R. B.¹; 
GUIDORENI, A. S.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
pcassisjunior@gmail.com 

RESUMO 

Saúde, em todas as sociedades, é reconhecida como um direito humano fundamental 
e significa o equilíbrio entre aspectos biopsicossociais. Para que se atinja um nível 
adequado de saúde, é imperativo que as pessoas tenham acesso não só aos serviços 
de saúde, mas também a alimentação, educação, moradia, trabalho, lazer, transporte. 
Um aspecto importante que contribui para o adoecimento é o desconhecimento sobre 
fatores que interferem nos hábitos e na qualidade de vida das pessoas e populações. 
Assim, apropriar-se das informações relacionadas ao cuidado de si, é uma forma de 
promover saúde. Nesse sentido, a educação em saúde surge como recurso 
importante que contribui para as mudanças necessárias nos comportamentos que 
prejudicam a saúde e dificultam a autonomia das pessoas. Para que esse recurso seja 
bem utilizado, as equipes de saúde devem desenvolver ações, assegurando 
oportunidades de acesso e considerando as necessidades das pessoas, famílias e 
comunidades. No Sistema Único de Saúde, os princípios doutrinários e organizativos 
estabelecem as formas de cuidar, tendo a promoção da saúde como um dos pilares. 
O Curso de Medicina, por outro lado, ao garantir a integração ensino-serviço-
comunidade, possibilita a reflexão sobre a realidade das comunidades, famílias e 
pessoas no seu processo de adoecimento e sobre os recursos disponíveis para 
promover a educação em saúde direcionada a cada comunidade. Ao 
problematizarmos essas questões percebemos a importância de desenvolver um 
projeto sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas e as formas de cuidar, que se 
encontra em fase inicial para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Assim, esse 
trabalho tem como objetivos identificar o diagnóstico epidemiológico de um território, 
no qual participam grupos de alunos do Curso de Medicina; construir um plano de 
ação, a partir desse diagnóstico, envolvendo os profissionais de saúde, os estudantes 
do Curso de Medicina e a comunidade; promover ações de educação em saúde 
condizentes com as necessidades dessas pessoas. Posteriormente será avaliado o 
impacto dessas ações sobre a saúde e qualidade de vida da população desse 
território. 

Palavras-chave: Promoção da saúde. Estratégia Saúde da Família. Educação em 
saúde.  
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Avaliação do Conhecimento Sobre Transtorno do Espectro Autista no Curso de 
Medicina do Unifoa  
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PINHEIRO. R. B. 1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
marina_couto10@hotmail.com 

RESUMO 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), da American 
Psychiatric Association, é uma classificação de transtornos mentais com critérios 
associados que busca facilitar o diagnóstico de forma mais confiável desses 
transtornos. Ao decorrer de suas edições, ao longo dos últimos 60 anos, tornou-se 
uma referência para a prática clínica na área da saúde mental. Na sua última 
atualização, o Transtorno do Espectro Autista englobou transtornos antes chamados 
de Autismo: Infantil Precoce, Infantil, de Kanner, de Alto Funcionamento, Atípico, e os 
Transtornos: Global do Desenvolvimento sem outra especificação, Desintegrativo da 
Infa ̂ncia e de Asperger. O aspecto relevante do Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
tem sido, nos últimos anos, a evidência de que é bem mais prevalente do que se 
pensava tornando-se assim, o transtorno do desenvolvimento mais frequente, com 
alto impacto pessoal, familiar e social. Dessa maneira, é imprescindível que médico, 
da atenção primária, tenha capacidade de reconhecer prontamente os sinais e 
indícios, uma vez que são eles os profissionais em maior contato com as crianças nos 
seus primeiros anos de vida, e o tempo gasto para o diagnóstico ser crucial para o 
tratamento e desenvolvimento da criança. Considerando-se a importância do 
diagnóstico precoce e da necessidade de um acompanhamento detalhado para o 
desenvolvimento e trajetória do paciente com TEA, o objetivo desta pesquisa é realizar 
uma análise comparativa do conhecimento sobre o tema dos alunos de Medicina do 
UniFOA durante a formação médica e pelos resultados propor a inclusão do tema na 
grade curricular. A pesquisa será realizada através de um questionário, que será 
aplicado a 100 alunos que frequentam os Módulos iniciais e finais do curso, foi 
estabelecido um roteiro simples de, aproximadamente, 12 perguntas sobre o 
Síndrome do Espectro Autista, sendo elas de caráter geral, cuja as opções de resposta 
são 3: sim, não e não lembro/ desconheço o assunto. A participação dos entrevistados 
será condicionada ao preenchimento de um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, o trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário de 
Volta Redonda (UniFOA/Fundac ̧ão Oswaldo Aranha) com Certificado de Apresentac ̧ão 
para Apreciação Ética (CAAE) 04406918.8.0000.5237. 
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Complicações relacionadas à mononucleose infecciosa: revisão literária 

MEDEIROS, C. B. C. 1; MAIA G. C. 1; MOURA, J. S. B de. 1; SALLES, L. T. 1; PINHEIRO, 
M. O. 1; GUEDES, T. R. 1; MARQUES F. C. G 1; COSTA L. R. 1. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
boechat182@gmail.com 

RESUMO 

A mononucleose infecciosa, também conhecida como angina monocítica ou doença 
do beijo, é uma síndrome causada pelo Epstein-Barr vírus (EBV), que geralmente 
acomete indivíduos entre 15 e 25 anos de idade. O vírus é transmitido entre as pessoas 
através da saliva (é rara a transmissão através de transfusão sanguínea ou contato 
sexual). Há um período de incubação de 30 a 45 dias, com período de 
transmissibilidade que pode durar um ano ou mais. A apresentação clínica pode ser 
assintomática ou apresentar-se com febre alta, odinofagia, tosse, artralgias, 
adenopatia cervical posterior simétrica (o que pode se generalizar), esplenomegalia, 
hepatomegalia discreta (raramente com icterícia) erupções cutâneas e 
comprometimento da orofaringe, sob a forma de faringo-amigdalite exsudativa. 
Frequentemente há petéquias na junção do palato mole com o duro. A linfadenopatia 
epitroclear é particularmente sugestiva de mononucleose infecciosa. Também pode 
haver exantema e edema das pálpebras. O paciente pode restabelecer-se em poucas 
semanas, mas alguns doentes necessitam de meses para recuperar sua saúde. 
(NELSON, 2014). Este é um estudo descritivo na modalidade de revisão bibliográfica 
em bases de dados, tendo, como descritores, mononucleose infecciosa e 
complicações pelo vírus Epstein-Barr (EBV). É uma doença cosmopolita. No Brasil 
revela maior prevalência em crianças do que em adultos, porém a suscetibilidade é 
geral. Como parte dos exames complementares o hemograma apresenta leucopenia, 
neutropenia, posteriormente leucocitose mononuclear com elevada linfocitose 
atípica; trombocitopenia leve ocorre em mais da metade dos pacientes, mas 
raramente está associada a púrpura. O hepatograma apresenta discreta elevação das 
transaminases hepáticas em cerca de 50% dos casos não-complicados, sendo 
geralmente assintomática sem icterícia. O teste rápido para detecção de anticorpos 
heterofilos e/ou de anticorpos específicos para EBV podem ser usados para 
confirmação laboratorial (TAVARES, 2007). As complicações agudas incluem 
manifestações neurológicas, hematológicas, cardiovasculares, pulmonares, 
hepáticas e renais, sendo a Síndrome de Alice no País das Maravilhas a mais 
característica complicação da doença, apesar de rara. Além disso, o EBV tem 
potencial oncogênico para desenvolvimento de neoplasias em médio e longo prazo, 
como linfoma de Burkitt, linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin. Contudo, um 
diagnóstico precoce tem se mostrado eficaz em contribuir para a redução das 
complicações que essa doença traz. Em conclusão, são necessários novos estudos 
sobre formas de rastreio da doença, no sentido detectar inicialmente e definir a melhor 
proposta terapêutica. 
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Conhecimento sobre Drogas em Crianças e Adolescentes de uma Unidade Básica 
de Saúde da Família: Relato de Experiência 

SEPULVENE, P. H. M.1; OLIVEIRA, B. N.1; NALIATI, B. C.1; CARDOSO, D. C. T.1 
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pedro.meazzini@hotmail.com 

RESUMO 

A adolescência e o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas está 
estabelecido em diversos estudos, relacionando-se com mudanças sociais, 
emocionais, biológicas e cognitivas. O consumo de substâncias psicoativas 
precocemente gera abusos e dependências na vida adulta, além de uma série de 
complicações de saúde. A droga mais consumida no Brasil e no mundo é o álcool, que 
também afeta significantemente os adolescentes. Em geral, o início do consumo pode 
ocorrer por influência de amigos, testar os limites das leis, autoridades e pais, 
sentimento de abandono e solidão e apenas por vontade de testar uma novidade. O 
presente artigo apresenta a experiência de estudantes de medicina ao abordar a 
temática das drogas com um grupo de crianças e adolescentes na Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) do bairro 249, Volta Redonda – RJ, através de uma dinâmica 
com participação ativa acerca de suas dúvidas individuais e posterior palestra 
informativa. Apesar de ser um pequeno grupo, pudemos observar que haviam muitas 
dúvidas acerca das consequências do uso de agentes psicoativos. Surpreendeu-nos 
que a maioria dos participantes da dinâmica não considerava o álcool, cigarro e 
medicamentos como drogas, o que pode ser corroborado pela divulgação em mídias, 
como filmes e novelas, de que drogas são apenas ilícitas, obtidas por meio de crime. 
Além disso, o uso destas substâncias por seus familiares pode fazê-los acreditar que 
não são substâncias prejudiciais à saúde, mascarando seu potencial nocivo e de 
dependência. Após a dinâmica, ressaltamos a importância do diálogo familiar como 
um fator de proteção e redução do uso dessas substâncias, além de frisarmos que as 
UBSF estão abertas à todos, para acolhê-los e ajudá-los, caso se encontrem em uma 
situação de risco com uso de qualquer tipo de droga. Visto a importância desse tipo 
de discussão, planejamos uma proposta de intervenção com a realização dessas 
mesmas dinâmicas em escolas, afim de alcançar mais jovens, estimulando também 
a comunicação familiar e ação integrada da UBSF e todos os seus profissionais no 
combate à drogadição. 
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à ação.  
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RESUMO 

O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, indicadores da saúde da 
criança, constitui o eixo central do cuidado nessa faixa etária, e sua ação primária 
envolve atitudes de mediação que demandam acompanhamento dos pais e 
profissionais.  Em se tratando de cuidar, as relações estabelecidas entre pais e 
profissionais das áreas de saúde e educação precisam ser construídas com laços de 
respeito e confiança, facilitando a coleta de dados no atendimento à criança. Este 
trabalho parte de uma dissertação de Mestrado, cuja metodologia foi a investigação 
qualitativa de caráter exploratório, com foco no desenvolvimento integral da criança, 
enfatizando a necessidade da participação ativa dos pais nesse cuidado desde a vida 
intrauterina, promovendo os estímulos necessários ao desenvolvimento afetivo, 
cognitivo e motor, os três eixos apontados na pesquisa como fatores primordiais para 
a aprendizagem, a socialização e o bem-estar da criança. Apresenta-se aqui um 
recorte que enfoca o eixo psicomotor. Os resultados da pesquisa mostram que 
desenvolvimento refere-se à capacidade progressiva do ser humano em realizar 
funções cada vez mais complexas. Para que isso ocorra, é necessário que haja 
interação entre os fatores biológicos, próprios do indivíduo, e fatores culturais, 
oriundos do meio social no qual o indivíduo está inserido. A psicomotricidade é 
multidisciplinar, uma vez que seu foco é o indivíduo em sua totalidade e suas relações, 
de variadas ordens, com o próprio corpo. A própria vida psíquica revela-se por meio 
da motricidade, estando pensamento e movimento profundamente interligados. Tais 
achados corroboram a tese da necessidade do envolvimento de pais, cuidadores e 
profissionais da saúde em ações que visem a esse fim.  Para tal, são apresentadas 
sugestões de atividades promotoras do desenvolvimento integral da criança, 
considerando que tanto para os pais como para o profissional que atende este público, 
a observação da qualidade da execução de um ato motor e das diferentes formas de 
sua realização ajudam a captar sinais sobre a organização psicomotora, ao mesmo 
tempo em que fornece dados sobre as repercussões no desenvolvimento afetivo e 
intelectual, fatores fundamentais na promoção da saúde da criança. Espera-se 
colaborar na difusão da ideia do olhar participativo dos pais nessas atividades, assim 
como possibilitar a antevisão dos profissionais para ações promotoras da qualidade 
de vida dessa criança, levando à promoção de seu ótimo desenvolvimento global.  

Palavras-chave: Criança. Desenvolvimento. Saúde. 
  



 

ISBN: 978-85-5964-132-5 editora.unifoa.edu.br  22 

 

Fibrose Cística: doença rara multissistêmica como diagnóstico diferencial 
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RESUMO 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva com maior 
prevalência em caucasianos. A principal mutação encontrada é a F508del (mutação 
de classe II) do gene CFTR localizado no cromossomo 7. Essa deleção não permite 
que a proteína de transporte ativo do cloro chegue até a membrana apical das células 
epiteliais de diversos órgãos como pulmão, pâncreas, fígado, rins e glândulas 
sudoríparas, causando um quadro clínico multissistêmico, com a presença do muco 
brônquico espesso, excesso de sódio e cloreto no suor e aumento da viscosidade de 
secreções do trato gastrointestinal. A maioria dos pacientes é diagnosticada a partir 
de sintomas respiratórios como tosse crônica e infecções frequentes, mas a história 
familiar de FC e a positividade no teste da triagem neonatal, também são fatores 
determinantes para a solicitação do teste do cloro no suor, padrão ouro para 
diagnóstico da doença. Em grandes centros de referência, a pesquisa genética deve 
ser realizada de modo a identificar a classe de mutação que levou à disfunção da 
proteína CFTR, pois as novas drogas como Ivacaftor e Lumacaftor são específicas 
para determinadas mutações e já estão disponíveis para tratamento, além de 
aparentemente modificarem a história natural da doença. Devido à maior cobertura 
da triagem neonatal, ampliação de centros de referência e investimento em estudos 
genéticos e farmacológicos, houve aumento expressivo da qualidade de vida e 
sobrevida dos pacientes. Consequentemente, a Fibrose Cística antes confinada à 
faixa etária pediátrica, faz-se cada vez mais presente no manejo do paciente adulto, 
tornando seu conhecimento essencial aos profissionais da Clínica Médica. Entretanto, 
apesar de todos os avanços, ainda se observa uma grande heterogeneidade no 
acesso aos métodos diagnósticos e terapêuticos para FC entre as diferentes regiões 
brasileiras. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da 
Fibrose Cística, principalmente sob o aspecto de acometimento respiratório. A 
metodologia empregada foi a pesquisa de artigos científicos na base de dados Scielo 
e o estudo aprofundado das Diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da 
Fibrose Cística. Essa revisão é justificada pela necessidade de incluir a FC como um 
dos diagnósticos diferenciais das doenças respiratórias, não só na pediatria mas 
também na pneumologia geral, devido à grande morbimortalidade da doença, 
principalmente se diagnosticada tardiamente. 
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RESUMO 

A pneumonia é uma doença frequente que acomete centenas de crianças 
diariamente.  É uma causa significativa de morbidade e mortalidade na infância em 
todo mundo (KLIEGMAN et al., 2014). Por esse motivo, é importante um rápido 
diagnóstico para iniciar o tratamento. O diagnóstico pode ser feito a partir da história 
e do exame clínico (PAIVA et al.,1998). Entretanto, existe uma considerável taxa de 
erro no diagnóstico devido à dificuldade de se obter o mesmo, os sintomas além de 
variáveis de criança para criança são pouco específicos, podendo, em sua maioria, 
estar presente em outras patologias do trato respiratório. Este trabalho tem por 
objetivo analisar a compreensão dos discentes do curso de Medicina do UniFOA dos 
diferentes ciclos, em relação ao diagnóstico de pneumonia pediátrica por meio dos 
seus marcadores clínicos e complementares através de um questionário. Justifica-se 
pela importância em aumentar o conhecimento acerca do assunto para um 
diagnóstico mais preciso e precoce, diminuindo, assim, as complicações e altas taxas 
de mortalidade ocasionadas pela pneumonia na infância. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa realizada por meio da aplicação de um questionário aos estudantes do 
ciclo clínico (módulos VII e VIII) e do internato (módulos IX, X, XI e XII) de medicina do 
Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA, visando comparar o conhecimento ao 
decorrer do curso. O presente trabalho foi submetido pelo Comitê de Ética do UniFOA 
e aprovado sob o CAAE 85291517.2.0000.5237.  No questionário, foram apresentados 
termos relacionados a doenças das vias aéreas que podem ou não estar relacionados 
à pneumonia, com o intuito de avaliar a escolha realizada pelo aluno. Ficou 
comprovada a dificuldade de reconhecimento dos marcadores clínicos e 
complementares da pneumonia na infância pelos resultados apresentados neste 
trabalho, entretanto, houve uma maior taxa de acertos dos alunos mais avançados no 
curso. Sugere-se uma necessidade de aperfeiçoamento no aprendizado. 
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RESUMO 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo Treponema 
pallidum, caracterizada como uma doença de progressão lenta e gradual, de caráter 
sistêmico e de transmissão fácil. Essa doença tem como manifestações iniciais 
lesões dermatológicas que podem desaparecer espontaneamente e levar o portador 
a acreditar na cura desassistida e a não procurar o auxílio médico. Devido ao aumento 
da incidência da doença nos últimos anos e à relação comprovada de coinfecção com 
outras ISTs, é imprescindível o rastreamento e a busca ativa da população mais 
acometida através da pesquisa do perfil epidemiológico e da documentação das 
principais lesões dermatológicas. O trabalho trata de um estudo observacional, 
transversal e quantitativo que pretende realizar um levantamento epidemiológico a 
partir da análise de prontuários da Clínica de Dermatologia e Ginecologia da Policlínica 
de Especialidades Dr. André Sarmento Bianco, do Centro Universitário de Volta 
Redonda, no bairro Três Poços, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de 
Janeiro. A análise avaliará os seguintes aspectos: identificação dos portadores da 
doença entre o período de 2010 à 2018, relato das principais manifestações 
dermatológicas encontradas nos casos, confirmação do aumento da incidência de 
sífilis através da comparação entre os anos, construção de um perfil epidemiológico 
dos pacientes diagnosticados na policlínica e apuração da forma, da continuidade e 
da conclusão adequada do tratamento mediante a elaboração de um formulário 
contendo as manifestações dermatológicas como itens de investigação. A pesquisa 
foi submetida ao CAAE sob o número 03681118.0.0000.5237 e tem como principal 
benefício a obtenção de dados do perfil epidemiológico da sífilis na população 
atendida pela policlínica através de um formulário de análise de prontuários. Os dados 
serão avaliados através de uma abordagem descritiva para calcular e distribuir as 
frequências dos itens averiguados visando a análise de valores absolutos, com auxílio 
do software Excel 2016 na construção de tabelas, de medidas e de gráficos 
necessários para a elaboração dos resultados e da discussão. 
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RESUMO 

A infância é um período marcado por vulnerabilidades características do processo de 
desenvolvimento. A criança e o adolescente que vivem com HIV (Vírus da 
imunodeficiência humana) possuem essa vulnerabilidade acentuada devido aos 
riscos que sua condição os expõem, além dos estigmas associados à pessoa com 
HIV. Observamos que o HIV tem passado por mudanças epidemiológicas nos últimos 
anos. Atualmente existem 1,8 milhões de crianças e adolescentes (menores de 15 
anos) vivendo com o vírus, de acordo com a Organização mundial de saúde (OMS). 
No Brasil, 866 mil pessoas vivem com HIV, segundo o Ministério da Saúde. A 
transmissão vertical, objeto desse estudo, é caracterizada pela transmissão de uma 
infecção ou doença da mãe para o feto, durante a gestação, parto ou lactância. No 
Brasil, a forma vertical é a principal forma de aquisição do vírus em crianças menores 
de 5 anos. As gestantes que aderem às intervenções preventivas reduzem as chances 
de transmissão do vírus para 0 a 2 %. Verificamos que no Brasil, segundo a OPAS 
(Organização Pan-americana de Saúde), a taxa de transmissão vertical é de 4,5%, 
sendo o objetivo estabelecido pelo Ministério da Saúde atingir uma taxa menor que 
2%. O objetivo dessa revisão bibliográfica é encontrar os principais motivos da 
transmissão vertical do HIV no brasil que ainda não atingiu o objetivo estabelecido 
pelo ministério da saúde. As hipóteses para esse problema na saúde brasileira são: o 
não acesso ao pré-natal adequado e a desinformação acerca do HIV. A metodologia 
se ancora nas dimensões da pesquisa-científica propostas por Novikoff (2010) e 
revisão da literatura, por meio de levantamento de artigos nas Scielo por meio do 
indexador de busca “transmissão vertical HIV”. Como resultados foram encontrados 
220 artigos e desses selecionamos 12 que abordavam a temática. Durante o pré-natal, 
o teste de HIV deve ser realizado durante a primeira consulta, sendo o 1º trimestre o 
ideal e outro teste deve ser realizado durante o 3º trimestre. Dentre as ações 
preventivas para evitar a transmissão vertical, destacam-se o uso da terapia 
antirretroviral, o parto cesáreo e a não amamentação. Nesse sentido, podemos 
concluir que o aumento acerca das informações sobre o HIV  associado a um pré-
natal adequado podem garantir melhoras nas condições da saúde para as gestantes 
soropositivas e para seus descendentes.  
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RESUMO 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina (DCNs), a 
estrutura do curso deve utilizar metodologias que valorizem a participação ativa do 
estudante na construção do conhecimento, assim como estimular a integração de 
conteúdos. Além disso, o perfil do formando deve envolver, dentre as competências 
gerais, a comunicação baseada em interação com outros profissionais e o domínio de 
tecnologias de comunicação e informação (TICs). Com base nesse contexto e visando 
atender aos critérios previstos pelas DCNs, o objetivo deste trabalho é relatar o uso de 
uma ferramenta tecnológica associada às discussões de casos clínicos promovidas 
pelo projeto de extensão “Trabalho de Acadêmico para Acadêmico” (TAPA) do 
UniFOA. As temáticas lecionadas no primeiro módulo do curso de Medicina são 
abordadas por meio de encontros semanais, nos quais acadêmicos de módulos mais 
avançados propõem discussões e reflexões junto aos alunos ingressantes, os quais 
são precocemente inseridos em abordagens práticas dos conteúdos aprendidos e 
estimulados a desenvolverem, em conjunto, um raciocínio interdisciplinar. Com o 
emprego de tecnologia digital, através do aplicativo Socrative, as reuniões passaram 
a apresentar um maior dinamismo e adesão por parte dos alunos ingressantes, 
permitindo aos aplicadores feedback em tempo real da participação e desempenho 
da turma. À medida em que foge do modelo tradicional de ensino, o qual aborda o 
aluno como figura passiva, a metodologia ativa por meio do aplicativo Socrative vem 
estimulando um espaço de aprendizado significativo baseado em interação e aliado, 
sobretudo, a temáticas de relevância à carreira profissional médica. Ademais, o 
graduando é estimulado a desenvolver comentários e sugestões, sendo peça 
fundamental no aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Trata-se de um 
relato de uso de uma ferramenta tecnológica em andamento que, neste momento, 
ainda não dispõe de resultados finais. 
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RESUMO 

A declaração de nascido vivo (DNV) foi implantada como um documento de 
identidade provisório e obrigatório, aceito em todo o território nacional. Deve ser 
emitida logo após o parto e reforça o direito de acesso aos serviços públicos que cada 
brasileiro tem ao nascer, até que a certidão de nascimento seja registrada em cartório, 
além de alimentar o SINASC (Sistema de Informações de Nascidos Vivos). Sua análise 
permite obter dados epidemiológicos importantes sobre o recém-nascido, 
destacando-se os dados antropométricos ao nascer e presença de anomalias 
congênitas. Contém dados importantes sobre a atual gestação e histórico gestacional 
da mãe, além da via de parto. O presente trabalho busca avaliar, através da DNV, o 
perfil de assistência e manejo do parto dos nascidos vivos acompanhados pela 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Rica – Jardim Tiradentes 
no município de Volta Redonda, RJ e comparar com o que ocorre no país e no próprio 
município, ressaltando os riscos e benefícios da cesariana. Para sua elaboração, 
foram analisadas 26 cópias das DNVs que foram encaminhadas à UBSF supracitada. 
Os dados obtidos também foram comparados com os disponiblizados no SINASC-
DATASUS e na literatura analisada. Foram pesquisados os termos: “declaração de 
nascidos vivos”, “riscos e benefícios do parto cesáreo” nas plataformas Scielo, Google 
acadêmico, PubMed e Springer. O trabalho será avaliado pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP) na reunião do mês de junho. Das 26 declarações de 
nascidos vivos (DNV) obtidas e analisadas, 21 mulheres (80,76%) tiveram seus filhos 
em hospitais particulares e apenas 5 (19,24%) realizaram o parto na rede pública. 
Quanto ao parto, foram 23 partos cesariana (88,5%) e apenas 3 partos vaginais 
(11,5%). Apenas 3 mulheres realizaram menos consultas de pré-natal do que o 
preconizado pelo Ministério da Saúde. Quanto ao recém nascido, 4 (15,38%) nasceram 
prematuros, 4 crianças nasceram com baixo peso, (15,38%) e 1 nasceu com muito 
baixo peso (3,84%). Nenhuma criança nasceu com anomalia congênita. Todos os 
partos ocorridos na rede privada foram cesariana, incluindo os casos de 
prematuridade e baixo/muito baixo peso ao nascer. Segundo o que preconiza a OMS, 
a realização de cesarianas excede o recomendado. Este trabalho foi desenvolvido 
com o intuito de reforçar que o processo de educação em saúde, envolvendo uma 
equipe multidisciplinar, especialmente na Atenção Primária, é fundamental para o 
empoderamento da mãe, reforçando sua autonomia, salvo situações de risco, na 
escolha da via de parto. 
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RESUMO 

Tetralogia de Fallot (T4F) é uma cardiopatia congênita cianótica composta por quatro 
anomalias: comunicação interventricular, desalinhamento da aorta para a direita, 
obstrução do ventrículo direito e hipertrofia do ventrículo direito. O tratamento é a correção 
cirúrgica, que comumente é realizada entre os 4 e 6 meses de idade, podendo ser total ou 
paliativa. Das cirurgias atuais o método de Blalock-Taussig modificado é o mais utilizado, 
resumido na interposição de um enxerto tubular de PTFE entre as artérias subclávia e a 
artéria pulmonar ipsilaterais. Objetivo: Analisar os resultados dos procedimentos em 
pacientes pediátricos portadores de T4F no Brasil nos últimos dez anos; avaliar as taxas 
dos procedimentos executados e a sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento. 
Métodos: Estudo descritivo com abordagem quantitativa através da plataforma online 
DATASUS referentes a procedimentos cirúrgicos hospitalares, abrangendo os anos entre 
2009 e 2019, na faixa etária pediátrica (< 1 ano até 19 anos), com as variáveis: 
procedimentos realizados, as regiões abrangentes, média de permanência hospitalar, valor 
total gasto, taxa de mortalidade e caráter de atendimento. Resultados: Contabilizou-se 
2.811 procedimentos de correção T4F realizados pelo SUS no Brasil, em crianças e 
adolescentes com maior prevalência em 2009 (311) e menor em 2017 (276), em 2019, por 
enquanto, há apenas 52 registros.  As regiões do país com mais correções foram Sudeste 
(45,60%), Nordeste (22,76%), Sul (20,34%), CO (7,82%) e Norte (3,45%).  A média de 
permanência foi de 16,3 dias, maior no Sul (19), Sudeste (16,7), Norte (14,9), Nordeste (14,8) 
e CO 12 dias. Ainda, mais de 60 milhões foram destinados ao procedimento, sendo 36 
milhões de reais gastos com procedimentos eletivos, e mais de 27 milhões com o Sudeste. 
A taxa de mortalidade correspondeu a 11,13. A maior na região CO (18,3%), Norte (12%), 
Sul (12,5%), Nordeste (8,56%) e Sudeste (7,98%). O caráter de atendimento majoritários foi 
eletivo (60,61%), com maior mortalidade nas urgências (13,64). Conclusão: Conclui-se que 
2.811 procedimentos realizados nos últimos 10 anos, sendo 1.261 casos no Sudeste, em 
que há referência para a cirurgia mencionada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
O caráter eletivo (60,61%) foi majoritário em relação ao de urgência. A permanência de 
internação foi em torno de 16 dias, média no Sudeste. No Sul, encontrou-se um tempo 
maior (19 dias) e nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste encontraram-se abaixo da 
média. Relacionada a taxa de mortalidade, evidenciou-se 11,13. Em comparação entre as 
regiões do Brasil, o Centro-Oeste obteve a maior taxa (18,3%) e o Sudeste a menor (7,98%).  

Palavras-chave: Tratamento cirúrgico pediátrico. Tetralogia de Fallot. DATASUS. 
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Representação da população surda no Brasil: desafios para universalização do 
acesso a saúde 
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RESUMO 

A infância e a adolescência são etapas do desenvolvimento humano marcadas por 
vulnerabilidades, pela dependência de tutores para estabelecer a maior parte dos 
componentes da vida e pela fragilidade característica do período. Desde a 
dependência para estabelecer atividades essenciais como alimentação, moradia e 
higiene até a formação da personalidade são características que marcam o período 
de crescimento. As crianças e adolescentes surdas vivem uma dupla vulnerabilidade 
por estarem expostos à discriminação, além das questões naturais ao 
desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo esclarecer obstáculos que 
pessoas surdas possuem para acessar o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da 
respresentação dessa população. A metodologia adotada utilizou de pesquisas 
bibliográficas na internet. A surdez pode ser caracterizada de algumas formas. De 
acordo com sua origem é classificada como neurológica, condutiva ou mista. 
Também pode ser caracterizada em graus, sendo designada como leve, moderada, 
moderadamente severa, severa ou profunda. Essas classificações são importantes 
para a padronização de protocolos técnico-científicos e o estabelecimento de 
políticas públicas, porém, essas definições inclinam-se a traduzir a pessoa surda pela 
falta, o que reduz a pluralidade da comunidade surda e compromete a integralidade 
do sujeito. Em outras palavras, como encarar a pessoa surda para além de sua surdez, 
considerando o contexto do indivíduo e as vivências particulares a cada sujeito. 
Segundo o senso do IBGE (2010), 9.717.318 de pessoas possuem deficiência auditiva 
no Brasil, sendo em torno de 45%, entre a faixa de 10 a 19 anos, de homens e 40% de 
mulheres na mesma faixa. O documento ainda registra obstáculos de acesso à 
educação formal pela comunidade, por serem proporcionalmente menores no 
ingresso em escolas/creches e possuírem maior frequência de analfabetismo. Dentro 
do conceito ampliado de saúde, que compreende o bem-estar biopsicossocial, 
acredita-se que a falta de acesso à educação pode ser entendida como limitante ao 
processo de construção de saúde, já que este é indissociado da autonomia do 
indivíduo. Como conclusão parcial, pode-se dizer que pessoas surdas tem o acesso a 
saúde obstaculizado, quando sua representação para indivíduos ouvintes, em especial 
os profissionais de saúde, comporomete sua integralidade, haja vista que essa 
construção é baseada na falta. Medidas como o ensino de LIBRAS para profissionais 
da saúde, integração da população ouvinte com a comunidade surda e maior 
diversidade dentro dos espaços sociais certamente contribuirão para o acesso 
universal de todas as pessoas. 

Palavras-chave: LIBRAS. Atendimento médico. Acessibilidade. 
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Sarampo no Brasil: Análise de dados e razões para sua reemergência 
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MEIRELES, A. C.1; COSTA, L. R.1 
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RESUMO 

O sarampo é uma doença exantemática viral, cujo o agente causador é um vírus de 
RNA do gênero Morbilivirus. Esta patologia encontra-se descrita nas literaturas desde 
o século X, apresentando-se em epidemias a cada 3 a 4 anos, demonstrando seu 
elevado contágio. A frequência destas epidemias sofreu redução somente após a 
introdução da vacina contra o vírus do sarampo, sendo os Estados Unidos da América, 
pioneiros em sua aplicação. No Brasil, a vacina foi introduzida no Calendário Nacional 
de Vacinação na década de 1960 pelo Ministério da Saúde (MS) através das vacinas 
tríplice e tetra virais. Sua implantação foi altamente eficaz resultando na obtenção do 
certificado de eliminação da transmissão autóctone do vírus no país pela Organização 
Pan-Americana da Saúde. No entanto, como estão surgindo novos surtos, 
principalmente nos estados de Roraima e Amazonas, este trabalho tem por objetivo 
explanar a situação epidemiológica da doença, correlacionando a efetividade da 
prevenção vacinal aos surtos da doença, em especial no ano de 2018. A partir do 
levantamento dos dados epidemiológicos do sarampo disponibilizados pelo MS 
(Informe n° 30 – Situação do Sarampo no Brasil 2018), em paralelo com dados de 
cobertura vacinal do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 
observou-se queda importante da porcentagem da abrangência vacinal nos últimos 
10 anos – tríplice e tetra viral – em todo país, particularmente na região norte, principal 
responsável pelos novos surtos de sarampo. A meta mínima de vacinação proposta 
pelo MS é de 95% da população; os melhores índices foram alcançados pela região 
nordeste (90,3%) e piores pela região norte (81,76%). Destaca-se o fato que o melhor 
índice alcançado ainda se encontra abaixo da meta proposta. Alguns dos possíveis 
fatores desencadeantes para a atual reemergência do vírus em território brasileiro é a 
presença maciça de imigrantes venezuelanos – país que sofre com surtos da doença 
– e a queda, concomitante a esse fato, da cobertura vacinal, propiciando um meio 
ideal para a atual epidemia da doença. Além desses fatores ainda há a falta de 
informação por parte dos pais e responsáveis, desconhecimento do calendário vacinal 
do PNI, receio que o número elevado de vacinas sobrecarregue o sistema imunológico 
e a falta de tempo para ir as Unidades Básicas de Saúde (UBSF). Todos os seguintes 
motivos citados são plausíveis e possivelmente atuam em conjunto; no entanto estas 
não foram ainda estudadas pelo MS.  Faz-se necessário, portanto, novos planos para 
contingência desta epidemia, além de estudos que visem esclarecer os reais motivos 
da queda da imunização no país. 
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Terminalidade no CA de pâncreas: uma abordagem familiar 
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RESUMO 

O CA de pâncreas é normalmente diagnosticado em idade superior à 40 anos, 
principalmente em negros do sexo masculino. O carcinoma de pâncreas continua 
sendo uma doença de grande relevância, uma vez que no Brasil corresponde à 2% de 
todos os cânceres e abrange 4% de todos os óbitos por câncer no país. Além disso, 
suas manifestações clínicas apresentam-se tardiamente, dificultando seu diagnóstico 
e, por consequência,  complicando o prognóstico. Este, infelizmente, continua sendo 
péssimo, mesmo utilizando técnicas de ressecção e quimioterapia adjuvante, 
refletindo uma sobrevida média de 22 meses. Nesse contexto, o presente trabalho 
tem o objetivo de retratar de maneira ideal a abordagem familiar, após ter sido 
presenciado um caso da doença no HMMR - Volta Redonda, incluindo o contexto da 
dificuldade apresentada pela família em assimilar a gravidade do paciente. A 
metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica nas bases indexadoras 
PubMed/MEDLINE e SciELO, assim como no Google™. O câncer consiste na segunda 
causa de mortes no mundo, sendo uma experiência também da família e não apenas 
pelo paciente diagnosticado. Durante as várias fases do processo de adoencimento, 
a vivência muda no decorrer do tempo e cabe ao médico e sua equipe multidisciplinar 
realizar uma abordagem qualitativa, descrevendo a dinâmica da doença e amenizando 
as necessidades da família. Estudos indicam que, aproximadamente, 90% da 
população brasileira desejam serem abordados pelo médico sobre a gravidade da 
possível doença, contradizendo o fato de que a maioria dos profissionais da equipe 
de saúde sentem-se incomodados e relativamente despreparados para esse 
momento. Transmitir uma má notícia, como o caso de um diagnóstico de câncer é 
uma questão extremamente complexa e exige preparo e sensibilidade. Atualmente, o 
Protocolo Spikes é um dos principais modelos para comunicar sobre a doença ao 
paciente e seus familiares, abrangindo também patologias menos dramáticas, mas 
também traumatizantes para o paciente. Particularmente, em doenças como o CA de 
pâncreas com péssimo prognóstico, é necessária a correta conduta do quadro do 
paciente, em sua maioria, alicerciada no tratamento paliativo que consiste em atenuar 
o sofrimento do paciente e confortar aqueles que o circurdam. Sendo assim, é 
necessária a reflexão sobre a atuação dos profissionais de saúde acerca da 
importância da abordagem familiar no contexto de doenças altamente 
debilitantes/letais, exigindo uma completa assistência em suas necessidades 
emocionais, individuais e coletivas. 

Palavras-chave: Assistência Médica. Neoplasias Pancreáticas. Cuidados paliativos. 

 

mailto:exemplo@gmail.com


 

ISBN: 978-85-5964-132-5 editora.unifoa.edu.br  32 

 

Avaliação da Técnica de Linfonodo Sentinela Axilar Pós Quimioterapia 
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RESUMO 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum em mulheres em todo o mundo 
(GLOBOCAN, 2012). A técnica de realização do linfonodo sentinela vem sendo aprimorada 
desde a percepção de que com ela se poderiam obter os mesmos resultados de eficácia 
porém com menores taxas de morbidade. Ela é atualmente o tratamento padrão para 
pacientes com câncer de mama estadio I ou II com axila clinicamente negativa. Através de 
grandes estudos, concluímos que permanece a controvérsia a respeito da segurança da 
omissão de dissecção axilar em função das taxas de falso negativo do linfonodo sentinela 
em pacientes que receberam quimioterapia neoadjuvante. Devido a estas discrepâncias 
em torno destas taxas, o que se pretende encontrar neste estudo é a taxa de falso negativo 
na população brasileira. Além disso busca-se esclarecer se é possível reduzir as taxas de 
morbidade relacionadas ao tratamento cirúrgico, através da omissão da dissecção axilar 
em pacientes que recebem quimioterapia antes da cirurgia. O objetivo é realizar a técnica 
de linfonodo sentinela nas pacientes submetidas a quimioterapia neoadjuvante que 
obtiveram remissão clínica completa e proceder a dissecção linfonodo axilar completa. 
Busca-se, portanto, demonstrar as taxas de falso negativo desta técnica, avaliando se é 
factível ou se todas as pacientes neste contexto devem receber dissecção axilar. Este 
estudo foi submetido a avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa do UniFOA – Centro 
Universitário de Volta Redonda, tendo sido aprovado conforme protocolo 
84059818.0000.5237. Trata-se de um estudo prospectivo não randomizado em 
andamento, onde serão incluídas pacientes com diagnóstico histológico de carcinoma 
infiltrante de mama, a partir da data de autorização pelo comitê de ética, para realização de 
quimioterapia neoadjuvante com cirurgia subsequente. Serão excluídas pacientes com 
presença de outra neoplasia maligna exceto pele não melanoma, assim como presença de 
graves patologias concomitantes. Após a conclusão da quimioterapia, as pacientes que 
não obtiverem remissão clínica completa serão excluídas do trabalho. Todas serão 
submetidas a dissecção lindonodal independente do resultado do linfonodo sentinela. Ao 
final do estudo será feita uma comparação entre os resultados obtidos. Os dados serão 
registrados em prontuários seguidos de preenchimento em case report form. Ao final do 
período de um ano o recrutamento será fechado e realizada a primeira análise estatística. 
A partir desta análise o end point primário do estudo será conhecido. A seguir serão feitas 
atualizações anuais de follow up (durante 10 anos) para avaliar as taxas de recidiva local, 
recidiva a distância e sobrevida global nestas pacientes. 

Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Linfonodo Sentinela. Excisão de Linfonodo. 
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RESUMO 

Dentre as infecções respiratórias de vias aéreas de pequenos calibres com padrão 
obstrutivo, a bronquiolite é a afecção mais comum na faixa etária de 0 a 2 anos de 
idade com prevalência de 2 a 6 meses, e maior número de casos no outono inverno. 
O vírus sincicial respiratório(VSR) é o patógeno mais comum e os outros agentes 
etiológicos são adenovírus, rinovírus, influenza, parainfluenza, mycoplasma e 
clamídia. Das crianças acometidas cerca de 10% desenvolvem bronquiolite no 
primeiro ano de vida. O objetivo desse trabalho é realizar revisão literária acerca dos 
aspectos gerais, curso da doença e diagnósticos diferenciais da bronquiolite. O VSR 
tem tropismo por vias aéreas de menor calibre, inicia a replicação em nasofaringe e 
causa lise celular e necrose de epitélio respiratório gerando processo inflamatório 
local com edema tecidual e aumento de secreção que se acumula na luz dos 
bronquíolos. A resistência da passagem do ar inspirado e principalmente expirado 
devido ao mecanismo valvular leva a uma hiperinsuflação que assim como atelectasia 
e sibilos são características da bronquiolite. O curso usual da doença pelo VSR é de 1 
a 2 dias de febre, rinorreia, tosse, sibilos expiratórios e taquipnéia. A apneia também 
tem sido relatada em prematuros e lactentes menores de 3 meses indicando sinal de 
gravidade. O diagnóstico é essencialmente clínico e exames complementares como 
radiografia do tórax, hemograma e gasometria arterial são importantes para elucidar 
o quadro. Dentre as demais causas de broncoespasmos, temos como diagnósticos 
diferenciais asma, fibrose cística, pneumonia, síndrome aspirativa, colapso de vias 
aéreas, corpo estranho. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os critérios 
para internação hospitalar são toxemia, baixa ingesta alimentar, apneia, hipoxemia 
com ou sem hipercapnia, incapacidade de tratamento domiciliar, idade menor que 
doze semanas, presença de comorbidade e desconforto respiratório com pelo menos 
um dos sinais: batimento de asa de nariz, retração intercostal ou supra esternal, 
frequência respiratória maior 60, dispneia, cianose e saturação de oxigênio menor que 
91% em ar ambiente. O tratamento baseia-se em suporte, sendo a oxigênio terapia 
indicada para pacientes com saturação de oxigênio menor que 90% ou se saturação 
90-92% com esforço respiratório e criança menor que 3 meses. A ribavirina é a única 
droga licenciada para tratamento, porém o seu uso é restrito.  A profilaxia é como o 
uso de álcool, a lavagem das mãos e o uso de mascaras e luvas são de extrema 
importância. Como medicação profilática o palivizumabe é indicado apenas em casos 
selecionados.  
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RESUMO 

A população idosa é a que mais cresce em todo o mundo. Com os avanços da 
medicina e novas noções de qualidade de vida, a expectativa de vida foi aumentando. 
Por essa razão, a medicina viu-se diante de um novo desafio: o aumento de 
enfermidades neurovegetativas. Dentre as doenças do envelhecimento, a doença de 
Alzheimer (DA) é de alta prevalência e tornou-se um problema de saúde pública. Essa 
disfunção é um processo neurodegenerativo progressivo e fatal, e a terapia 
farmacológica só pode retardar sua progressão ou reduzir alguns sintomas. 
Atualmente, cerca de 35 milhões de pessoas no mundo são portadoras de algum tipo 
de demência, sendo essa uma patologia que envolve perda de memória e acarreta 
distúrbios cognitivos importantes. Ainda não existe um tratamento definitivo que 
possa curar ou reverter a deterioração do funcionamento cognitivo causada pela 
doença de Alzheimer. Do ponto de vista farmacológico, o tratamento atual consiste 
na prescrição de anticolinesterásicos e de memantina, tanto para declínio cognitivo, 
quanto para distúrbios de comportamento. Entretanto, intervenções não-
farmacológicas têm apontado resultados favoráveis no manejo de pacientes com 
doença de Alzheimer. Programas de estimulação cognitiva, psicoterapia de 
orientação para a realidade, terapia ocupacional, atividades em grupo, treinamento de 
cuidadores e outros procedimentos têm proporcionado impacto benéfico na 
atenuação do declínio cognitivo e na melhora dos distúrbios de comportamento em 
pacientes da doença de Alzheimer. Outra alternativa não farmacológica muito 
importante inclui a prática regular de atividade física, que pode gerar benefícios 
relacionados a melhora da neuroplasticidade, aumento da circulação cerebral, menor 
morte neuronal, aumento dos níveis de serotonina e menor depleção da dopamina, 
redução do estresse e depressão, redução do estresse oxidativo cerebral, melhoria da 
memória espacial e atenção, melhoria do equilíbrio, da força muscular, menor declínio 
cognitivo, melhor competência física. Além disso, quando realizada em grupo, os 
pacientes portadores da DA melhoram o modo de se relacionar e ficam mais felizes e 
calmos durante o dia, reduzindo, muitas vezes, o uso dos medicamentos para dormir, 
entre outros. Destaca-se, portanto, que um programa de exercícios físicos associado 
à terapia farmacológica possui um efeito positivo na qualidade de vida tanto dos 
pacientes portadores da doença de Alzheimer quanto na de seus cuidadores, podendo 
abrir caminho rumo a novas estratégias terapêuticas. 
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RESUMO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de obesidade infantil 
tem crescido em torno de 10 a 40% em países desenvolvidos nos últimos 10 anos. Na 
infância, o manejo da doença é desafiador pois está relacionado a mudanças de 
hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta de entendimento da criança 
quanto aos danos da obesidade. Ainda, alterações genéticas, hormonais e 
metabólicas podem estar envolvidas na etiologia da doença. As principais diretrizes 
consideram a obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares (DCV), 
diabetes, hipertensão e dislipidemia. Objetivos: Caracterizar o perfil dos pacientes 
pediátricos com obesidade no Brasil nos últimos cinco anos. Métodos: Estudo 
transversal epidemiológico no DATASUS sobre obesidade infantil no período entre 
fevereiro de 2014 e fevereiro de 2019, na faixa etária pediátrica de menores de um ano 
aos 19 anos, através do filtro CID 10 E66. Resultados: Em cinco anos no Brasil foram 
registradas 642 internações por obesidade na população pediátrica. 72,15% foram do 
sexo feminino e 27,85% masculino. O Sul foi a região que mais internou com 64,7%, 
seguido do Sudeste 27,8%, Nordeste 5,5%, e Norte e Centro-Oeste empatados com 
0,94%. Os anos com mais cirurgias foram: 2017 (149), 2018 (147), 2016 (133), 2015 
(104), 2014 (77) e 2019 até agora somou 22. Destinou-se R$2.524.457,00 aos serviços 
hospitalares, sendo R$1.807.617,10 destinados ao Sul, R$570.332,22 ao Sudeste, R$ 
114.467,59 ao Nordeste e R$35.040,11 ao CO e Norte. Quanto à cor e raça, a maioria 
foi branca com 69,62%, 17,5% pardos, 3% negros, 0,79% amarelos, e 9,01% não tinham 
registro. Do total, 574 foram internações de caráter eletivo, e 58 urgências. A média 
de dias de internação é de 3,3 dias, com 5,4 de média quando urgências e 3,1 quando 
eletivos. As faixas etárias entre 15 e 19 dominaram o número de internações com 605 
do total (95,7%), entre 10 e 14 anos foram 13 internações (2,05%), entre 5 a 9 anos, 7 
(1,1%), menores de 1 ano, 4 (0,66%) e entre 1 e 4 anos, 3 (0,47%). A taxa de mortalidade 
foi de 0,32%, havendo notificações apenas da região Nordeste e Sudeste, com 2,86% 
e 0,57% respectivamente. O sexo masculino teve a maior taxa de mortalidade com 
0,57% e 0,22% feminino. Conclusão: Mudanças no perfil epidemiológico e 
socioeconômico juntamente às tendências de industrialização alimentar e de 
sedentarismo que têm avançado nas últimas décadas, favorecendo o cenário de 
consolidação da obesidade. Por ser um fator de risco para outras doenças, torna-se 
necessário controle desta morbidade para profilaxia e promoção de saúde, facilitado 
pelo rastreio epidemiológico. 
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RESUMO 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e promove atenção integral e contínua da população, respeitando o princípio da 
equidade. Devido à proximidade entre a equipe de saúde e usuário, é possível 
conhecer o indivíduo, sua família e vizinhança, garantindo, em teoria, maior adesão ao 
tratamento e maior resolutividade de problemas na Atenção Primária (AP), sem 
necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) ou hospital. Por 7 semanas, acompanhamos a rotina na 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de Volta Grande, em Volta Redonda – RJ. 
O presente artigo tem como objetivo relatar e refletir sobre as dificuldades no 
atendimento e manejo de dois casos vivenciados no atendimento da Clínica Médica 
da UBSF de Volta Grande. O primeiro é um caso de pseudocrise hipertensiva em uma 
paciente idosa, visto diversas vezes em atendimentos na unidade, e que deve ser um 
importante diagnóstico diferencial para situações mais graves, como a urgência e 
emergência hipertensiva. Podemos propor à essa paciente que venha sempre 
acompanhado às consultas, evitando qualquer esquecimento sobre seu tratamento, 
além de solicitar que realize um controle da PA, para que possa ser feito o ajuste da 
medicação anti-hipertensiva, caso necessário. Sobretudo, poderíamos convidá-la a 
participar da Roda de Terapia Comunitária da unidade, permitindo que ela seja 
acompanhada de perto pela equipe além de atuar como promoção e proteção à saúde 
e recuperação do seu sofrimento emocional. Já o segundo caso, um caso de anorexia 
nervosa, que não pode ser dito como rotineiro, pois engloba diversos profissionais 
presentes na UBSF além do médico, como nutricionista, psicólogo e o agente 
comunitário de saúde. Nesse caso, acreditamos que seja necessário adotar um 
Projeto Terapêutico Singular (PTS) e considerar a terapia familiar (TF), que é uma 
forma de tratamento bastante eficaz em pacientes com anorexia nervosa, 
considerada indispensável ao passo que favorece a aderência ao tratamento e 
promove o entendimento sobre a doença pelo paciente e familiares. Ao longo das 7 
semanas que acompanhamos a rotina UBSF de Volta Grande, podem ser revertidas 
ou ao menos amenizadas com o empenho de toda a unidade, afim de garantir os 
princípios preconizados pelo SUS. Afinal, a ação dos profissionais na promoção e 
manutenção da saúde podem permitir uma condução melhor de situações de difícil 
manejo, ao fortificar a relação médico paciente e ampliar a linha de cuidado a outros 
profissionais de modo interdisciplinar. 
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RESUMO 

Um dos objetivos das atividades das ligas acadêmicas do Unifoa é realizar a 
sensibilização populacional sobre as doenças prevalentes e suas formas de 
prevenção e tratamento. A hipertensão arterial sistêmica é uma moléstia multifatorial 
que afeta cerca de 1/3 da população maior de 18 anos no Brasil, já a Diabetes Mellitus 
está presente em cerca de 9% da população mundial entre 20 e 79 anos, outro 
importante fator de risco interligado a doenças cardiovasculares é o tabaco, que além 
de ser maléfico para o organismo do usuário e dos fumantes passivos, ainda gera alto 
custo social e econômico para o país. Levando em consideração a prevalência 
significativa das doenças supracitadas, a Liga Acadêmica de Clínica Médica e 
Semiologia elaborou uma Ação em saúde denominada Sábado para a Saúde, com o 
objetivo de analisar a incidência e fatores que as associam na população de Três 
Poços. Esta é uma pesquisa exploratória, transversal que visa rastrear pessoas com 
aumento de pressão arterial sistêmica e de glicemia, sobrepeso, obesidade e 
dependência ao tabaco na comunidade do bairro Três Poços, em Volta Redonda, 
município do Rio de Janeiro. Espera-se tracejar o perfil, em quesitos patológicos, 
desses pacientes e a partir deste momento de triagem com a identificação de 
aumento da pressão arterial sistêmica, glicemia capilar, do sobrepeso ou obesidade e 
da dependência ao tabaco e com a implementação de orientações específicas para o 
perfil de cada paciente avaliado, ocorra a motivação para a mudança de hábitos, e, 
consequentemente, controle dos fatores de risco às doenças cardiovasculares. Essa 
pesquisa está aprovada no comitê de ética em pesquisa em seres Humanos do 
UniFOA CAAE: 89928818.3.0000.5237. O projeto em questão aproxima os 
acadêmicos de medicina para a realidade das UBSF´s, sendo estes os futuros médicos 
responsáveis tanto por levar o conhecimento sobre estas patologias de uma forma 
mais esclarecedora ao público alvo quanto por projetar e praticar políticas de 
Educação e Saúde para que a qualidade de vida de seus pacientes melhore. Todas as 
atividades são supervisionadas pelo corpo docente da Liga Acadêmica de Clínica 
Médica e Semiologia.   
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RESUMO 

Nos últimos anos, as mudanças das DCN dos Cursos de Medicina vêm apontando 
para a necessidade da formação de alunos com amplo e profundo conhecimento em 
políticas de saúde que atendam às demandas sociais e necessidade de maior 
integração ensino-serviço-comunidade. No curso de Medicina do UniFOA, as políticas 
de saúde nacional voltadas para a infância são abordadas desde o início da formação, 
tanto na sua abordagem teórica quanto na prática clínica. A necessidade de uma 
percepção mais ampla de como essas ações com foco na criança têm impactado no 
município e vêm sendo percebidas pelos usuários da rede tem se apresentado como 
premente para a própria avaliação do ensino médico e para a consolidação das 
políticas públicas no município. O objetivo desse projeto é colaborar com o 
aprimoramento dos programas do Ministério da Saúde-MS, estadual e municipal em 
relação a saúde infantil, fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade, 
contribuindo para análise do impacto dos programas no município e propondo 
possíveis intervenções à SMS. Serão utilizados com fonte de estudo: revisão 
bibliográfica, análise de dados disponíveis no DATASUS e de bancos de dados 
públicos do MS e do Estado do Rio de Janeiro. Dois questionários serão aplicados aos 
usuários do SUS: o questionário A focará na percepção/conhecimento do usuário 
sobre os programas de prevenção do MS acompanhados pela caderneta de saúde da 
criança (amamentação e desmame precoce; suplementação de ferro e vitaminas; 
triagens neonatais; vacinação; saúde oral; medidas antropométricas; pressão arterial; 
desenvolvimento neurológico; informações gerais sobre a caderneta de saúde; 
infecção congênita e anomalias congênitas. O questionário B será voltado para a 
avaliação de acolhimento a pacientes infantis percebidos pelos responsáveis; 
avaliação de ambiência (sala de espera, brinquedoteca, enfermarias, consultórios, 
acomodação para o acompanhante, etc). Será realizada também a avaliação da 
caderneta de saúde das crianças, fornecida pelo MS. Os itens avaliados serão: a 
qualidade do preenchimento da mesma pelos profissionais de saúde; o conhecimento 
do usuário (familiar responsável pela criança) sobre as informações contidas na 
caderneta; conteúdos: a) alimentação; b) suplementação vitamínica e de ferro, c) 
rastreamento/triagem neonatal. Serão entrevistadas 2500 famílias de crianças (0 a 9 
anos), após a assinatura do TCLE, atendidas na rede pública (Hospitais São João 
Batista e Munir Rafful e Estratégias Saúde da Família) conveniada com a mantenedora 
do Centro Universitário de Volta Redonda. O Projeto foi aprovado no CoEPS (CAE 
01767018.3.0000.5237), iniciou em 2019 com previsão de 2 anos.  
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RESUMO 

A Febre Reumática (FR) é a doença reumática mais prevalente na faixa etária 
pediátrica, tem como sequelas principais a coréia de Sydenham e a doença reumática 
cardíaca (DRC). A DRC é a forma mais grave, pois é responsável por altas taxas de 
debilitação e mortalidade devido o comprometimento cardíaco. As lesões iniciais no 
miocárdio regridem, no entanto, as lesões valvares, principalmente a mitral e aórtica, 
são progressivas e irreversíveis. Para a correção valvular são necessárias cirurgias 
cardíacas, que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, geram um grande 
problema de saúde pública, com alto custo para os Sistemas de Saúde. Objetivos: 
Realizar uma análise epidemiológica dos últimos dez anos sobre doença reumática 
do coração na população infantil brasileira, e correlacionar através da amostra as 
variáveis infracitadas. Pesquisa de dados na plataforma DATA-SUS, com análise 
epidemiológica descritiva, transversal e retrospectivo no período de 2009 a 2018. 
Foram utilizadas as variáveis: idade, sexo, cor/raça, valor de serviços hospitalares, 
caráter de atendimento, média de permanência e taxa de mortalidade. Resultados: Na 
faixa etária pediátrica notificou-se 5.730 internações por DRC no Brasil. A região 
Nordeste foi responsável por 2.490 internações, Sudeste com 1.688, o Centro-Oeste 
com 733, Norte com 465 e Sul com 424.Estima-se que R$27.261.524,75 foram gastos 
com essa doença no Brasil, sendo R$10.243.078,46 destinados somente à região 
nordeste. Os anos de mais internações no Brasil foram respectivamente 2011 (718) e 
2010 (627), e os de menos internações 2018 (395) e 2017 (448). As urgências 
representaram 63% das internações e as eletivas 37%, tendo em média 11,71 dias de 
internação. A taxa de mortalidade no Brasil foi de 3,22%, com a maior no Norte com 
4,95% e a menor no Nordeste com 2,6%.  A faixa etária que mais internou foram os 
entre 15 e 19 anos com 2.137 casos. Em relação ao sexo 53,73% eram do sexo 
masculino e 46,27% feminino. Quanto à cor e raça, 34,78% eram pardos, 18,13% 
brancos, 2,77% negros, 0,54% amarelos, 0,29% indígena e 43,47 sem cadastro. 
Conclusão: Com base na análise epidemiológica realizada nesse estudo, podemos 
constatar que a região com maior número de internações por DRC no Brasil foi a região 
Nordeste seguida pela região Sudeste, atingindo, em sua maioria, indivíduos do sexo 
masculino na faixa etária de 15 a 19 anos. Sendo assim, além de atingir um número 
considerável de pessoas, ela também foi responsável por um aumento da demanda 
financeira na saúde, reforçando a importância de medidas preventivas e 
conscientização acerca da doença. 
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RESUMO 

A Endocardite Infecciosa (EI) caracteriza-se por uma infecção do tecido endocárdico, 
evoluindo pela bacteremia ou fungemia em uma superfície cardíaca onde os 
microorganismos possam se fixar, como endocárdio valvar ou mural, defeito septal, 
ou cordas tendíneas, em quem criam vegetações, lesando-as e comprometendo sua 
função.  Ocorre em pessoas com anormalidades pré-existentes do sistema 
cardiovascular. Compreende cerca de 0,2% a 0,5% de todas as internações pediátricas, 
coma alta mortalidade (20%-64%) entre crianças e adolescentes, apesar dos avanços 
do tratamento e profilaxia. Até 1980, o diagnóstico da doença em neonatos era 
extremamente difícil, realizado quase sempre através de necropsia; a letalidade era de 
100%. O objetivo do trabalho é elucidar as particularidades da EI em crianças através 
de uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo e Pubmed, com análise de 13 
artigos, entre 1980 e 2017 após critérios de inclusão e exclusão aplicados. Resultados: 
A presença de cardiopatia congênita é considerada um importante fator de risco, 
prevalente em 8% dos neonatos com endocardite. Em crianças sem malformação 
cardíaca, com cateter venoso central, a formação de trombo e colonização bacteriana 
ou fúngica representam a forma mais comum de infecção do endocárdio. A cultura 
positiva é um dos achados mais relevantes para o diagnóstico. Os principais agentes 
da EI são: Streptococcus do grupo viridans (S. milleri, S. mitior, S. salivarius, S. 
mutans e S. sanguis), especialmente em cardiopatia congênita; Staphylococcus 
aureus, associado ao uso de cateter venoso central; Staphylococcus epidermidis 
acomete geralmente pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca e recém-
nascidos e prematuros que fazem uso de cateter venoso central.No recém-nascido, a 
apresentação é inespecífica. São frequentes as embolias sépticas com localizações 
exteriores ao coração. Os critérios para EI são os critérios de Duke, que incluem os 
parâmetros ecocardiográficos. Acredita-se que há aumento de casos de EI, 
principalmente entre menores de dois anos de idade, em decorrência do aumento da 
sobrevida de crianças submetidas a cirurgias de cardiopatias complexas, por melhor 
assistência prestada e terapia intensiva. Conclusão: A EI é uma doença de diagnóstico 
difícil, especialmente no período neonatal, que requer uma investigação detalhada. 
Deve ser considerada em todo neonato sob cuidados intensivos por período 
prolongado e culturas positivas. A alta mortalidade reforça a importância do 
conhecimento dos fatores de risco e sinais sugestivos de EI, de forma a instituir 
medidas diagnósticas e terapêuticas adequadas. 
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RESUMO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) humanizar o parto é promover 
nascimento fundamentado em procedimentos específicos, respeitando o processo 
natural do ato de nascer, evitando condutas desnecessárias ou riscos para a mãe e 
recém-nascido. Inúmeros são os benefícios advindos do parto humanizado como, por 
exemplo, aumento do vínculo mãe e filho, da estimulação do aleitamento materno, 
redução da taxa de nascimentos prematuros levando à diminuição das internações 
em UTIs neonatais, entre muitos outros. Conceitos e vantagens como os referidos 
fazem parte de uma pequena introdução no intuito de ambientalizar o leitor sobre o 
tema em questão, facilitando o entendimento e a conscientização acerca da 
necessidade de adoção por prática humanizada no momento do nascimento. 
Lançamos mão do marco teórico que sustenta o estudo que é a percepção de que o 
processo de parir vem sofrendo influência direta da cultura hospitalocêntrica, citada 
em artigo por Joéli Fernanda Basso e Marisa Monticelli (2010), e assim, torna-se 
mister a reorganização de sua atenção com olhos à estimulação do parto natural. 
Desta forma, visamos compreender como promover discussões as quais possam, a 
partir desta pesquisa, contribuir de forma efetiva para que a assistência voltada ao 
parto humanizado, com segurança e com respeito aos direitos humanos, efetive-se 
nos cuidados em saúde. Trata-se de pesquisa qualitativa construída a partir das 
Dimensões propostas por Novikoff (2010). O caminho metodológico aqui percorrido 
entrelaça-se com levantamento do estado do conhecimento (LEC), metodologia 
associada à revisão bibliográfica, instrumentos esses que nos permitem, de forma 
científica, perceber a realidade acerca do objeto desta pesquisa. Como resultado 
deste trabalho trazemos o interesse que rege atualmente a opção pelo parto cesariana 
e isso, entre outros, pelo fato de ser mais rápido e mais confortável para o próprio 
profissional médico. Pensamos que a partir do momento em que a gestante e seus 
acompanhantes passem a ter conhecimento sobre os direitos institucionais na 
assistência obstétrica e na efetivação e segurança do parto humanizado, caberá a eles 
dialogar e decidir, junto à equipe de saúde, tomando decisões compartilhadas sobre 
os procedimentos a serem realizados. 
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RESUMO 

O aleitamento materno garante ao bebê grandes benefícios como a manutenção do 
estado nutricional e imunológico, interferência na fisiologia e no desenvolvimento 
cognitivo e emocional, além de trazer ganhos na saúde física e psíquica da mãe 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A recomendação feita pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e muitas outras organizações de saúde, é a amamentação exclusiva até 
os seis meses. Mas, apesar de saberem dos benefícios da amamentação e dos 
esforços de políticas de saúde incentivadoras dessa ação, muitas mães interrompem 
o aleitamento por diversos motivos, envolvendo aspectos socioeconômicos, culturais, 
emocionais, distanciamento entre a nutriz e o lactente, técnicas de pega e posição 
erradas, dentre outros. Dessa forma, para que o Brasil atinja as metas de 
recomendações da OMS, a educação em saúde é primordial para seu sucesso, 
promovendo orientações de preparação do seio durante a gestação e auxílio a 
respeito da pega e posição nas primeiras mamadas, principalmente para as 
primíparas. Com isso, este trabalho visou levantar dados a partir da observação de 
nutrizes no momento da amamentação, a fim de avaliar a técnica, como pega e 
posicionamento do bebê, o comportamento das mães e promover o aleitamento 
materno no Hospital São João Batista em Volta Redonda (RJ). Além disso, visando a 
complementação dessa pesquisa, foi aplicado um questionário, voltado para as 
nutrizes, que abordou o nível de informação sobre a amamentação e a existência de 
cuidados prévios. A coleta de dados foi iniciada após a autorização do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), cujo o número do 
CAAE (Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética) de aprovação é: 
80509317.7.0000.5237. Cinquenta nutrizes participaram da pesquisa e tinham idades 
variando de 17 a 40 anos. 96% realizaram o pré–natal e, dentre elas, pouco mais de 
80% tiveram seis ou mais consultas e apenas 26% receberam informações a respeito 
da amamentação pelo obstetra. Já na maternidade, 66% obtiveram algum tipo de 
informação e ajuda. 82% das nutrizes não realizaram preparo prévio do seio e mamilo. 
A respeito da técnica de amamentação, o posicionamento apresentou melhor 
desempenho quando comparado à pega, correspondendo a 44% e 14%, 
respectivamente. Além disso, apenas sete mães preencheram todos os itens do 
checklist. Dessa forma, observou uma necessária disseminação de informação sobre 
a amamentação durante as consultas de pré-natal, além de divulgar as orientações 
sobre sua técnica tanto para a população quanto para profissionais da saúde, a fim 
de evitar o desmame precoce.   
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Efeito Protetor do Aleitamento Materno Contra a Obesidade Infantil 

ZEFERINO, C. Z.1; LIMA, A. V.1; ALMEIDA, M. P.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
carol_sz@hotmaill.com 

RESUMO 

A obesidade é uma epidemia global que vem crescendo nos últimos anos e afetando 
cada vez mais crianças e adolescentes. Obesidade infantil é um processo dinâmico, 
no qual comportamentos, cognição e emoções interagem mutuamente, sofrendo 
influência de atitudes parentais, atividade física, padrão nutricional e estresse familiar. 
O aleitamento materno (AM) tem estrita correlação com a obesidade, sendo descrito 
como fator protetor contra essa entidade clínica. O presente trabalho tem como 
objetivo revisão de literatura acerca do efeito protetor do AM contra obesidade e 
sobrepeso infantis e avaliar sua importância para o crescimento e desenvolvimento 
da criança. Foram utilizados artigos científicos disponíveis na Biblioteca Virtual de 
Saúde, PubMed e Scielo. O Ministério da Saúde recomenda que, até os seis meses de 
vida, o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno (LM) por fornecer 
todos os nutrientes necessários ao crescimento, desenvolvimento saudável e 
adequado, agindo como protetor de doenças no trato respiratório, infecções, doenças 
crônicas não transmissíveis e malformação da arcada dentária. Além desses 
benefícios, o AM seria uma alternativa para a prevenção da obesidade infantil. Devido 
ao fato de ser uma enfermidade crônica, a obesidade infantil pode-se perpetuar na 
vida adulta e a estimativa é de que 80% das crianças obesas mantenham essa 
condição quando adultas e sejam acometidas por agravos metabólicos tais como: 
diabetes, dislipidemias, hipertensão e doenças cardiovasculares, principalmente 
isquêmicas. Os mecanismos pelos quais o LM desempenha uma proteção em relação 
à obesidade ainda não foram esclarecidos com plenitude, sendo uma das hipóteses o 
envolvimento do LM no fenômeno “imprinting” metabólico. Além disso, as crianças 
que mamam no seio da mãe podem desenvolver mecanismos para regular a sua 
ingestão energética, já as que recebem formas industrializadas de leite podem ter o 
desenvolvimento desses mecanismos de autorregulação prejudicados, promovendo 
a ingestão exacerbada de leite e favorecendo o desenvolvimento de sobrepeso. Sabe-
se também que o leite materno é composto por fatores bioativos como os hormônios 
insulina, T3 e T4 e a leptina, que agem no centro da alimentação e saciedade, 
regulando o balanço energético do metabolismo infantil. Com isso é possível concluir 
que o leite materno é um importante composto nutricional que, além de trazer os 
benefícios já conhecidos, atua na prevenção contra o sobrepeso e a obesidade na 
infância, embora os mecanismos para tal ainda não estejam completamente 
elucidados em estudos. 
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Obesidade infantil: causa socioeconômica  
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RESUMO 

Introdução: A prevalência da obesidade infantil vem apresentando aumento nas 
últimas décadas. A obesidade tem etiologia multifatorial, no entanto, os que poderiam 
explicar este crescente aumento parecem estar mais relacionados às mudanças no 
estilo de vida e aos hábitos alimentares. Objetivos: Elucidar o crescente aumento da 
obesidade infantil e suas principais causas. Métodos: Realizou-se revisão da literatura 
nos bancos de dados Scielo, Medline, Medconsult, PubMed  com os descritores: 
“obesidade”, “obesidade infantil”, avaliando 27 artigos entre 2009 e 2019. Resultados: 
Vários fatores são importantes na gênese da obesidade, no entanto, os que poderiam 
explicar aumento do número de obesos parecem estar mais relacionados às 
mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares. O desenvolvimento econômico, 
as comodidades e o modo de vida do mundo moderno, levaram a um estilo de vida 
mais sedentário e uma transição nutricional com exagerado consumo de alimentos 
de hipercalóricos e poucos nutritivos. A introdução incorreta de alimentos no primeiro 
ano de vida, substituindo o aleitamento materno por alimentação com quantidades 
superiores que as necessárias e visto onde as mães necessitam voltar ao trabalho 
precocemente, possuem menores informações e menor poder aquisitivo. A população 
infantil é dependente do ambiente onde vive, a dinâmica familiar, conflitos e mudança 
de escola e cidade são fatores no desenvolvimento da obesidade por determinarem 
alterações do comportamento. Quando desfavorável, o ambiente pode propiciar 
condições que levem ao desenvolvimento de distúrbios alimentares levando ao ganho 
excessivo de peso. A atividade física é importante na composição corporal, por 
aumentar a massa magra e prevenir obesidade. Hábitos sedentários, como assistir 
televisão, jogar vídeo game, uso de celulares, contribuem para uma diminuição do 
gasto calórico diário. A criança tende a ficar obesa quando sedentária e a própria 
obesidade pode fazê-la mais sedentária. Além disso, existe a dificuldade dos 
responsáveis levarem as crianças em atividades, tanto pelo custo como pelo 
deslocamento. A mudança de alguns hábitos para aumentar a atividade física, usar 
escadas, caminhar, ajudar nas tarefas domésticas, já ocasiona aumento de gasto 
energético. A criança deve ser motivada a manter-se ativa, e essa prática deve ser 
incorporada por toda a família. Diminuir o consumo de alimentos hipercalóricos já é 
suficiente para a redução do peso, exercícios físicos e cooperação familiar. 
Conclusão: Vimos que o comportamento socioeconômico tem grande influência no 
aumento da obesidade infantil. Porem, a mudança de pequenos hábitos, já se faz 
eficiente na redução do peso.  
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Procedimentos de revascularização coronária no tratamento da DAC no Brasil: 
revascularizações percutâneas x revascularizações cirúrgicas 
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RESUMO 

As doenças arteriais coronarianas (DACs) e, consequentemente, as síndromes 
coronarianas agudas são as principais causas de morte e hospitalização por DCV. 
Segundo a American Heart Association, mais de um milhão de pessoas apresentam 
episódios de IAM anualmente, com cerca de 370 mil mortes atribuídas à DAC.  Há 
alguns anos, a doença coronária multiarterial era quase sinônimo de indicação de 
cirurgia de revascularização miocárdica, opção eficaz e superior ao tratamento 
clínico. Entretanto, com o advento da angioplastia transluminal coronária, esta passou 
a ser uma opção a ser considerada. A intervenção coronária percutânea apresenta 
uma série de vantagens, quando comparada à cirurgia cardíaca, como o menor risco 
imediato de morbi-mortalidade cerebrovascular, o retorno precoce às atividades 
profissionais e menores custos hospitalares e após a alta. O objetivo do presente 
estudo é fornecer um panorama do tratamento da DAC através da análise dos 
procedimentos de revascularização realizados no Brasil. Estudo transversal, 
descritivo e retrospectivo construído através de dados obtidos na plataforma 
DATASUS. Foram analisados os dados do ano de 2018 e os procedimentos foram 
agrupados em duas categorias de análise: 1 - revascularizações percutâneas 
(angioplastia coronariana, angioplastia coronariana c/ implante de dois stents, 
angioplastia coronariana c/ implante de stent, angioplastia coronariana primária; 2 - 
revascularizações cirúrgicas (revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea, 
revascularização miocárdica s/ uso de extracorpórea, revascularização miocárdica c/ 
uso de extracorpórea com dois ou mais enxertos, revascularização miocárdica s/ uso 
de extracorpórea com dois ou mais enxertos). No grupo de revascularização cirúrgica 
teve um total de 20.674 internações, taxa de mortalidade de 5,46, média de 
permanência 12,3 dias e valor médio por internação R$13.307,06. Nos procedimentos 
de revascularização percutânea tiveram 89.239 internações, taxa de mortalidade de 
2,74, média de permanência de 4 dias e valor médio por internação de R$6.367,90. 
Este estudo demonstrou que os procedimentos de revascularização percutânea 
foram mais realizados em comparação à cirúrgica e apresentou uma menor taxa de 
mortalidade, menor tempo de permanência hospitalar e menos custo por internação. 
Conclui-se que essa abordagem oferece resultados promissores, cabendo ao médico 
saber quando se adeque sua realização e quando deve ser indicado a 
revascularização cirúrgica, uma abordagem mais invasiva, porém em alguns casos 
ainda necessária. 
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Projeto “Facilitadoras do AIDPI”: aplicabilidade prática em um relato de experiência 
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ALMEIDA, M. B. 1; 
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RESUMO 

A Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) foi 
adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil em 1996, sendo adaptada de acordo com 
as características epidemiológicas às normas nacionais de atenção à criança. Desde 
1997, a AIDPI vem progressivamente sendo implantada em diversos estados 
brasileiros. Algumas Universidades já incluem a AIDPI no curso médico, assim como 
o Centro Universitário de Volta Redonda-RJ (UniFOA). Nessa estratégia, a criança é 
vista em sua totalidade e não apenas pela queixa/doença que a levou à consulta, além 
disso, a abordagem abrange também o contexto social e familiar, permitindo ao 
profissional da saúde atuar na atenção primária de forma resolutiva e embasada. 
Visando incrementar a participação de alunos com interesse em Pediatria e garantir 
um acompanhamento que permitisse menores grupos de alunos nas salas de 
atendimentos, uma professora de pediatria do UniFOA convidou um grupo de alunas 
do internato de medicina, as quais já possuíam o certificado do curso, para participar 
dos ambulatórios de prática do AIDPI como facilitadoras. Esse processo obteve 
ótimos resultados para todos os atores envolvidos. Aos alunos, a melhor 
comunicação devido à linguagem mais próxima das facilitadoras, e por estas serem 
graduandas e veteranas. Para as facilitadoras, o projeto permite um contato maior 
com a área desejada para a residência, além de uma aplicabilidade contínua dos 
assuntos abordados pelo curso. Dessa forma, esse trabalho que se iniciou há mais de 
um ano vem provando seu valor e demonstrando um crescimento que não era 
esperado. Ao final de cada ciclo, mais alunos se interessam a participar do projeto de 
facilitadores e com o tempo, o objetivo é consolidar esse projeto como parte 
fundamental da prática ambulatorial da AIDPI. 
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RESUMO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), recomenda-se à prática 
de exercícios físicos por pelo menos 150 minutos em intensidade moderada ou 75 
minutos de atividade intensa por semana. Nesse sentido, a resolução da ACOG- 
American College of Obstetricians and Gynecologists de 2002 ratificou essa 
importância em gestantes, por pelo menos 30 minutos ao dia, devido aos benefícios. 
Dentre eles, destacam-se o fortalecimento dos músculos abdominais para a 
manutenção da postura, ajudando na fase de expulsão no parto e durante o puerpério, 
a prevenção de diabetes gestacional, redução de câimbras, melhora do 
condicionamento físico, restrição do ganho de peso sem comprometer o crescimento 
do bebê e prevenção da lombalgia. Para isso, a padronização de um protocolo 
individualizado e supervisionado de exercícios da musculatura pélvica é de grande 
importância para o fortalecimento muscular, visto que pode ocorrer diminuição da 
força muscular do assoalho pélvico causada pelo parto. Porém, o sedentarismo em 
gestantes é uma realidade no Brasil, apesar de existirem artigos e documentos do 
Ministério da Saúde. Objetivou-se correlacionar os benefícios do exercício físico 
durante a gravidez. Realizou-se uma análise sistemática de artigos publicados nas 
plataformas PUBMED, LILACS e SCielo no período de 2002 a 2018, escolhidos 
mediantes aos protocolos do ACOG .Utilizaram-se os indexadores de busca 
“Gravidez”, “Saúde da mulher” e “Exercício Físico” como critérios de inclusão, 
selecionaram-se artigos que abordam sobre os efeitos da prática de exercícios físicos 
durante a gravidez sobre a saúde materna e do neonato, inseridos na área médica, e 
exclusão daqueles não catalogados na língua inglesa ou que não correlacionavam 
esses dois aspectos comparativamente. Nesse sentido, a seleção de artigos baseou-
se, numa primeira fase, na leitura dos resumos, escolhendo os que de uma forma mais 
clara e objetiva abordavam os temas desejados, e, posteriormente, na leitura integral 
dos mesmos. Nas três bases de dados, foram encontradas 2.037 pesquisas. 
Analisaram-se 23 artigos em razão de abordarem da relação discutida na pesquisa e 
foram excluídos 8, em razão de não adequação aos critérios. Na análise, os artigos 
selecionados demonstram a alta magnitude benéfica da atividade física praticada 
regularmente pela gestante no ciclo gravídico-puerperal. Contudo, ainda que seja 
comprovado tal benefício, a aderência das grávidas à prática de exercícios físicos 
necessita de esclarecimentos. Salienta-se desta forma a ausência de regulamentos 
padronizados sobre exercício para as gestantes brasileiras, mostrando a necessidade 
de adaptações nas recomendações brasileiras. 
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RESUMO 

As infecções respiratórias são o principal motivo dos atendimentos a crianças nas 
emergências e postos de saúde. Cerca de 30 a 40% dessas infecções diz respeito a 
infecções de vias áreas superiores (IVAS), que tem como fator de risco: baixa idade, 
sexo masculino, atopia, deficiência imunológica, anomalias craniofaciais e de palato, 
creches, irmãos mais velhos, fumo passivo. Dentre os agentes infecciosos 
responsáveis, destacam-se o rinovírus, adenovírus e influenza. Patologias como rinite 
e rinossinusite são observadas com frequências na população pediátrica. O objetivo 
desse trabalho é elucidar como diagnosticar corretamente as patologias em questão, 
debatendo sobre a sua história clínica e seus mecanismos de causa. Para isso foi 
realizada uma pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica e levantamento do 
estado do conhecimento em bancos de dados como MedLine, PubMed, Scielo, com 
os seguintes descritores: rinite, rinossinusite, infecções de vias aéreas superiores. 
Rinite é definida como a inflamação e ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, 
caracterizada por: obstrução nasal, rinorréia, espirros, prurido nasal e hiposmia. Pode 
ser classificada como rinites infecciosas, mais prevalentes entre pré escolar e escolar, 
rinite alérgica, mais comum em escolares e adolescentes, rinite não alérgica e não 
infecciosa, comum a todas faixas etárias. A rinite alérgica pode ser um dos fatores 
desencadeantes para a rinossinusite. A rinossinusite é o edema e inflamação da 
mucosa com produção de muco espesso, que obstrui os seios paranasais e permite 
proliferação bacteriana secundária. Pode ser viral, pós viral ou bacteriana, e dentre os 
agentes bacterianos os mais comuns são: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae e Moraxella catarrhalis. As manifestações mais comuns de rinossinusite 
na criança pequena são tosse e secreção nasal, quadro que se mantém arrastado. O 
diagnóstico tanto da rinite quanto da sinusite é preferencialmente clínico, 
dispensando exames complementares inicialmente. O tratamento baseia-se em 
medidas não farmacológicas, como controle do ambiente em casos de pacientes com 
rinite alérgica ou sensíveis a poluentes e irritantes, e medidas farmacológicas como 
anti-histáminicos, corticoides e descongestionantes nasais, lavagem das narinas com 
solução salina. Recomenda-se o tratamento antimicrobiano nas rinossinusites 
agudas da infância para evitar complicações supurativas, sendo a Amoxacilina o 
tratamento de escolha. Conclui-se ser de suma importância o conhecimento sobre as 
infecções respiratórias de vias aéreas superiores, visto que, embora frequentes, 
muitas vezes o diagnóstico é feito de forma errônea, sendo o uso indiscriminado de 
antibióticos um grave problema. 
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RESUMO 

O aumento da incidência da obesidade na infância, colabora com o aumento das 
doenças crônicas que se relacionam com esta morbidade, como a hipertensão e a 
diabetes mellitus tipo 2. Pensando nisso, foi proposto este Projeto de Iniciação 
Científica, com o objetivo do rastreio, definição do estágio e tratamento dos quadros 
iniciais ou já avançados das síndromes supracitadas. O Projeto se divide em 
diferentes momentos de ação, o primeiro será a uma palestra para fim educativo dos 
alunos e seus pais na instituição para sensibilização sobre o tema e a elucidação do 
trabalho que será desenvolvido, ao final, serão respondidas as dúvidas e um lanche 
saudável será distribuído. Após este contato inicial, serão recolhidos os Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido dos voluntários que irão participar da atividade. O 
segundo momento de ação será a avaliação das medidas antropométricas, assim 
como a aferição de pressão da população da pesquisa, os dados serão filtrados para 
que sejam divididos os grupos em de risco e fora do risco. O grupo de risco passará 
por instruções e acompanhamento médico, nutricional e esportivo para a diminuição 
dos fatores de risco encontrados, já o grupo fora do risco será acompanhado para que 
haja o rastreio ativo de possíveis novos casos. O foco do projeto será no incentivo de 
práticas saudáveis, de baixo custo e não medicamentosas como forma de prevenir 
doenças de base ou agravamentos pré-existentes. A proposta é que haja uma 
abordagem multidisciplinar entre os cursos de Medicina, Nutrição, Educação Física e 
Ciências Biológicas. A última etapa se dará pela divulgação dos resultados colhidos e 
a relação entre as ações empregadas aos alunos e suas consequências para o 
objetivo do estudo. Este trabalho será submetido à apreciação do Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos. 
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RESUMO 

O número de casos de câncer tem aumentado de maneira considerável em todo o 
mundo, configurando-se como um dos mais importantes problemas de saúde pública 
mundial. O câncer colorretal, neoplasia escolhida para a pesquisa, relaciona-se a 
quesitos ambientais, especialmente dietéticos, à predisposição genética e à 
obesidade. Apresenta fatores de risco ligados ao estilo de vida, ao consumo de 
bebidas alcoólicas, à baixa ingestão de frutas e vegetais, ao alto consumo de carnes 
vermelhas e de alimentos processados, à obesidade, ao tabagismo e à inatividade 
física. Além disso, apresenta também fatores não modificáveis que aumentam o risco 
de desenvolvimento da doença, como idade acima de 50 anos, história familiar de 
câncer colorretal e história pessoal da doença. Dessa forma, o trabalho objetiva 
apresentar as características demográficas e clínico-patológicas dos pacientes 
portadores de neoplasia colorretal, determinando a idade mais frequente, 
estadiamento, prevalência à exposição de fatores de risco e frequência da atividade 
física, associação com comorbidades, realização ou não do rastreamento, tempo de 
acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Destaca-se também, a necessidade de 
oferecer rastreamento em pacientes de risco aumentado, além da realização do 
diagnóstico de forma precoce e a articulação com atenção especializada quando 
necessário. O caminho metodológico prevê, por meio da pesquisa, a criação de um 
perfil epidemiológico que tem como objetivo auxiliar a identificação de pacientes com 
fatores de risco de forma a trabalhar métodos de prevenção e realizar o diagnóstico 
precoce da doença. A pesquisa encontra-se em andamento e está sendo realizada por 
meio de um questionário aplicado aos pacientes já diagnosticados com neoplasia 
colorretal e que fazem acompanhamento no Centro de Pesquisa Jardim Amália, em 
Volta Redonda. Este trabalho foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos e conta com o termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e CAAE número 06773318.3.0000.5237. 
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RESUMO 

 A Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF) é uma das mais graves complicações que 
afeta aproximadamente 15% das gestações monocoriônicas diamnióticas e é responsável 
por um total de 17% da mortalidade perinatal das gravidezes gemelares. Ela decorre de 
desequilíbrio das anastomoses vasculares placentárias mantendo um fluxo unidirecional 
não compensado. O presente estudo tem como objetivo uma revisão de Literatura com o 
intuito de reconhecer os impactos relacionados a morbimortalidade perinatal da STFF e 
avaliar o risco-benefício para ambos os fetos das opções terapêuticas disponíveis e 
indicadas atualmente. Foram utilizados artigos científicos disponíveis nas bases PubMed 
e Scielo. De acordo com as pesquisas obtidas observa-se que virtualmente todas as 
placentas de gestações monocoriónicas diamnióticas possuem conexões vasculares que 
ligam a circulação de ambos os fetos. A STFF resulta de fluxo unidirecional por meio de 
anastomoses arteriovenosas. Este desequilíbrio de fluxos sanguíneos leva então a uma 
hipovolemia relativa no feto doador e a uma hipervolemia relativa no feto receptor que 
desencadeia a libertação de numerosos mediadores vasoativos numa tentativa de 
restaurar o volume intravascular fetal, o que resulta na perpetuação e agravamento da 
patologia e desenvolvimento das manifestações clínicas habituais desta síndrome. Dessa 
maneira, um dos gêmeos torna-se o doador e o outro receptor. Sua mais importante 
característica é a discrepância na volemia dos fetos, com depleção de volume, oligúria e 
oligohidrâmnio no feto doador e a consequente sobrecarga de volume, poliúria e 
polihidrâmnio no feto receptor. O diagnóstico de STFF deve ser feito o mais precocemente 
possível, com o intuito de melhorar o prognóstico e manejar adequadamente essa 
situação. Dessa forma, a realização de ultrassonografias seriadas a cada duas semanas é 
de extrema importância. Sua constatação ocorre mais comumente no segundo trimestre 
da gestação e requer o preenchimento de apenas dois critérios ultrassonográficos: a 
identificação de gestação monocoriônica diamniótica e presença de maior bolsão vertical 
(MBV) de líquido amniótico menor ou igual a 2,0 cm de um lado da membrana intergemelar 
e de MBV maior ou igual a 8,0 cm no outro saco.  Existem diversas abordagens descritas 
para o tratamento da STFF, entre elas a conduta expectante, amnioredução, 
fotocoagulação a laser (FCL) por fetoscopia das anastomoses placentárias e o feticídio 
seletivo. Na análise dos diferentes tratamentos é importante considerar o estádio da 
doença, os detalhes da intervenção e os resultados perinatais, como a mortalidade 
perinatal, a sobrevivência de pelo menos um gémeo e, se disponível, o acompanhamento a 
longo prazo dos bebês, sobretudo a nível cardíaco e neurológico. Sendo assim, se torna de 
extrema importância um acompanhamento e cuidado criteriosos em relação a estas 
gestações, com abordagens terapêuticas adequadas que melhor se encaixem em cada 
caso, afim de que se atinja um desfecho favorável para a mãe e ambos os fetos. 
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RESUMO 

Os avanços no cuidado neonatal aumentaram a sobrevida de bebês em estágio 
primitivo do desenvolvimento pulmonar. A prematuridade por si está associada à 
morbidade respiratória significante e a danos pré e pós-natais que interrompem o 
crescimento pulmonar distal, observando-se sequelas e disfunções respiratórias na 
evolução desses pacientes. A Displasia Broncopulmonar (DBP) tem sido descrita 
como a maior causa de doença pulmonar crônica em lactentes. Sua patologia está 
relacionada à necessidade de oxigenoterapia e/ou ventilação mecânica em recém-
nascidos (RNs) prematuros, por um período mínimo de vinte e oito dias, nos primeiros 
dias de vida. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão bibliográfica acerca do 
tema e conscientizar os leitores da importância do diagnóstico e manejo precoce para 
previnir varias sequelas decorrentes da doença. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
na forma de revisão bibliográfica, serão utilizados artigos científicos disponíveis nas 
bases Scielo, Pubmed, Lilacs, utilizando os descritores relacionados ao assunto: 
displasia broncopulmonar, fibrose pulmonar, prematuridade. A displasia 
broncopulmonar é o distúrbio crônico mais comum no recém-nascido, diante dessa 
realidade, emerge a necessidade de um manejo adequado ao bebê, com um 
tratamento multidisciplinar envolvendo terapia nutricional adequada, hidratação, 
diuréticos, corticoide, metilxantina, oxigenoterapia e tratamento precoce de infecção, 
priorizando os benefícios e considerando cada caso individualmente. Mesmo com 
todos esses cuidados, a doença é grave, e o prognóstico varia de acordo com a 
evolução do paciente. A prevenção pode ser feita através do uso de Vitamina A, 
Cafeína, Vacinas Antipneumocóccica e Anti-influenza anuais e tratamento de 
infecções. Além de uma terapia efetiva, recomenda-se que toda gestante realize um 
pré-natal adequado para diminuir a incidência de prematuridade, que é o fator 
determinante para a doença. 

Palavras-chave: Displasia broncopulmonar. Doença crônica do recém-nascido. 
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RESUMO 

Objetivos: avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre as medidas preventivas de 
infecção relacionada à assistência à saúde nas unidades de terapia intensiva neonatal 
e descrever as ações por eles utilizadas para preveni-las. Metodologia: trata-se de um 
estudo descritivo, exploratório e quanti-qualitativo. Compreendeu o cenário, três 
hospitais de um Município na região Sul do estado do Rio de Janeiro que possuem 
unidade de terapia intensiva neonatal, a pesquisa ocorreu entre abril e maio de 2018, 
tendo 17 enfermeiros compondo a amostra. O estudo foi enviado ao Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos e aprovado sob CAAE: 83901517.0.0000.5237 
conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, que 
regulamenta os aspectos legais para Pesquisas com Seres Humanos. Resultados: 
sobre as medidas preventivas 70,6% a realizam, havendo falhas em alguns momentos, 
sendo a higiene das mãos a medida de prevenção mais mencionada entre os 
participantes. 29,4% relatam nunca terem participado de treinamento sobre a 
temática, o que demonstra falha na educação continuada dos profissionais. 
Considerações Finais: os enfermeiros possuem conhecimento adequado sobre a 
temática, e sabem aplicar as medidas preventivas. Entretanto, ainda é de suma 
importância o incentivo a atualização e capacitação desses profissionais, com intuito 
de gerar maior conscientização da equipe e adesão as medidas preventivas. 

Palavras-chave: Enfermagem Neonatal. Infecção Hospitalar. Neonatologia. 
Prevenção e Controle. Recém-Nascido. 
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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por déficits persistentes na 
comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits 
na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados 
para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender 
relacionamentos. Visto a dificuldade de comunicação da criança autista, o ambiente 
familiar se torna restrito perante o meio social. Dessa forma, a escola é o ambiente 
ideal para a integração à sociedade, pois oferece à criança o convívio com o coletivo 
e o estabelecimento de leis gerais, necessárias para a sua inserção. Sendo assim, foi 
realizada uma revisão da literatura nas bases de dados: Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Foram selecionados os artigos que apresentassem em sua metodologia 
a investigação do antes e depois da inserção da criança no ensino regular, fosse ela 
por meio de pergunta aos pais e professores, estudo de caso, e que contassem com 
análise quantitativa e/ou qualitativa de dados. Dos 315 artigos encontrados e lidos no 
Google Acadêmico, apenas 14 foram considerados relevantes para esta pesquisa. A 
inserção da criança autista em uma sala de aula regular reduziu os déficits na 
comunicação social e na interação social, melhorando os sintomas principais do TEA, 
que é o objetivo primário da equipe de médicos, psicólogos e pedagogos envolvidos 
no tratamento de pessoas com TEA. A participação do aluno autista no ensino regular 
reduziu os déficits na comunicação social e na interação social auxiliando a inserção 
da criança autista no laço social e tornando mais fácil o seu ensino e seu 
desenvolvimento psicossocial. Dos 14 artigos selecionados, 13 relatam melhora na 
questão social e comunicativa da criança autista. Por outro lado, três artigos 
demonstram que as habilidades de leitura e escrita não são bem desenvolvidas e um 
deles afirma que esse dado se deve pela falta de preparação profissional do professor. 
Em relação aos pais, um estudo explicita que os mesmos não possuem expectativas 
quanto ao avanço na área de alfabetização. Entretanto, outro artigo relata que 41,7% 
relataram melhora significativa na interação com os colegas, assim como 30,6% 
observaram melhoras no comportamento da criança, o que nos remete como positivo 
e incentivador a inserção e viabilização dessas crianças no contexto social de forma 
plena. A sua frequência nesse ambiente plural - coletivo, de convivência, regras e 
desenvolvimento cognitivo-emocional - contribui com a construção da psique infantil, 
formando, assim, um sujeito mais adaptado para a vida em sociedade. 
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RESUMO 

Os jovens entre 15 e 24 anos formam um dos grupos que mais preocupa as 
autoridades e profissionais de saúde envolvidos com o combate à AIDS no Brasil. 
Segundo o Ministério da Saúde, em oito anos foram registrados mais de 30 mil casos 
da doença nesse grupo populacional. Devido à alta incidência nesse grupo, observa-
se uma necessidade de estabelecer os principais comportamentos que podem levar 
a contaminação dessa faixa etária. O objetivo deste estudo foi traçar os principais 
comportamentos de risco e o perfil dos portadores de HIV em jovens na faixa etária 
de 15 a 24 anos, na cidade de Volta Redonda no ano de 2017. Estabelecendo os 
comportamentos de risco predominantes e o perfil dos jovens analisados como o 
gênero, profissão, opção sexual e estado civil. Esse estudo foi baseado nos dados dos 
prontuários do Centro de Doenças Infecciosa Doutor Luiz Gonzaga de Souza Clímaco. 
O projeto em questão foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro 
Universitário de Volta Redonda cujo número do CAAE é 67259617.6.0000.5237. Dos 
1040 pacientes portadores da Síndrome da Imuno Deficiência Humana (AIDS) 
atendidos, 100% afirmaram ter contraído a infecção por via sexual, sendo que 55 eram 
jovens de 14 a 25 anos de idade, desses, observou-se uma concentração na faixa 
etária de 22 a 24 anos. Constatou-se na pesquisa uma discrepância entre os gêneros, 
em que maioria da população estudada eram do sexo masculino, sendo que entre eles 
81,25% possuíam relacionamento homo afetivo. Entre as mulheres, prevaleceram as 
gestantes, sendo essas 87,5% diagnosticadas através da triagem pré-natal. Entre os 
jovens do estudo, 87,2% referiram ter tido relação sexual nos últimos 12 meses com 
até 4 parceiros. Em relação ao uso de contraceptivo (camisinha) entre os que 
referiram relacionamento fixo, observou-se que 58,4% afirmaram não usá-lo. Quando 
se trata de relacionamentos sexuais com parceiro não fixo, as proporções foram de 
36,4% que afirmaram usar preservativo em todas as relações sexuais. Os dados 
evidenciam vulnerabilidade dos adolescentes atendidos, em relação ao HIV, e 
apontam para a importância da abordagem multidisciplinar, envolvendo toda equipe 
profissional e familiares, além da integralidade das ações de assistência e prevenção 
como princípios norteadores para todos os pilares: prevenção, rastreamento, 
enfrentamento e tratamento do HIV/AIDS. Para garantir a eficácia da abordagem em 
todas essas etapas, é necessário investir mais na divulgação do serviço oferecido no 
Centro de Doenças Infecciosas, para que um maior população tenha acesso, e dessa 
forma garantir o rastreamento de um maior número de pessoas e traduzir com melhor 
fidedignidade a realidade dos usuários. 
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RESUMO 

A Síndrome Do Intestino Irritável (SII) não se mostra tão preocupante pelos portadores, 
visto que a grande maioria não procura assistência médica. No entanto, apresenta 
uma prevalência significativa no Brasil, o que mostra a importância de se conhecer os 
sintomas e o tratamento da mesma. A SII é uma doença crônica caracterizada pela 
presença de dois sintomas possíveis de serem encontrados isoladamente ou não, 
estes são: constipação e diarreia. Nos pacientes afetados, os movimentos do cólon 
podem estar aumentados, impulsionando muito rapidamente o bolo fecal, não 
permitindo a adequada absorção desse fluido, deixando as fezes com excesso de 
água, o que se manifesta como diarreia. Por outro lado, quando o intestino trabalha 
muito lentamente, as fezes ficam em contato prolongado com as paredes intestinais, 
favorecendo uma maior absorção de água, deixando-as endurecidas e secas, 
caracterizando a constipação intestinal. Além de disfagia, dor, desconforto e inchaço 
abdominal. O objetivo desta pesquisa é demonstrar a riqueza dos sintomas expostos, 
consolidando a necessidade de um tratamento individualizado e relacionar a presença 
desta doença com fatores psicológicos, uma vez que estresse e eventuais condições 
psicológicas ou psiquiátricas são, constantemente, coexistentes. Justifica-se pela 
relevância no diagnóstico, uma vez que é exclusivamente clínico, baseado na 
sintomatologia e pela complexidade do tratamento individualizado, principalmente 
nos chamados subtipos alterantes ou mistos. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
baseada em artigos atuais (a partir de 2000) que abordam diagnostico e tratamento 
da Síndrome Do Intestino Irritável. 
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RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial (HA) é um problema de saúde pública, está 
relacionada com o grupo de maior taxa de mortalidade do Brasil, as doenças do 
aparelho circulatório. Logo, a adesão ao tratamento é de extrema importância e 
imprescindível ao sucesso no controle da HA. Objetivo: Realizar um estudo sobre a 
adesão ao tratamento de HA. Determinar o número de doentes que pararam a 
medicação, o motivo pelo qual tomaram essa decisão, se sentiram alteração ao 
cessar a medicação e quantos voltaram a fazer uso de drogas após esse período. 
Dessa forma, entender em qual momento do autocuidado está havendo falha. 
Métodos: Foi realizada uma pesquisa transversal aplicando 50 questionários entre os 
pacientes na sala de espera, através de uma entrevista semiestruturada de forma 
aleatória sem critérios de exclusão ou inclusão cruzando os dados por meio de 
tabelas e gráficos em uma análise quantitativa utilizando software Sphinx. O estudo 
foi submetido ao comitê de ética com número CAAE: 11585119.2.0000.5237. 
Resultados/ discussão: Avaliou-se que a idade média dos entrevistados foi de 56,10 
anos, 68% possuíam HÁ com idade média de 60,32 anos e houve predomínio no sexo 
masculino. A adesão ao tratamento em uso regular e contínuo foi de 66,7% e 33,3% 
relatou não fazer o uso correto da medicação. Dos 48,5% que pararam de tratar por 
conta própria, a maioria alega que cessou a medicação por considerar que a pressão 
arterial estava normal, uma vez que não sentiam sintomas. Entre os pacientes que 
pararam o tratamento 56,3% sentiram alguma alteração. Além disso, foi possível 
analisar que entre os pacientes com HA a maioria mora acompanhada de alguém, 
porém 90,9% dos participantes que não tem disciplina para realizar a tomada do 
medicamento adequadamente vivem acompanhados. Conclusão: A prevalência da 
HA é maior com o aumento da idade e que há ainda dificuldades no esclarecimento 
da população sobre os riscos e principais complicações que essa condição pode 
ocasionar, reforçando assim, o fundamental papel da equipe multidisciplinar da saúde 
em orientar os pacientes sobre essa morbidade. Ademais, também foi importante 
evidenciar que o fato de ter ou não acompanhante não foi tão significativo para a 
adesão ao tratamento, levando a refletir sobre a importância do autocuidado e do 
apoio dado a este. 
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RESUMO 

A sífilis congênita ainda ocupa um espaço importante entre os desfechos negativos 
durante a gestação e é também uma das causas básicas de óbito infantil. Para efeito 
de classificação, apresenta dois estágios: precoce, diagnosticada até dois anos de 
vida e tardia. É uma doença infecciosa, sistêmica e hematogênica, transmitida por via 
transplacentária, de progressão crônica e de âmbito mundial, causada pelo 
Treponema pallidum. Está presente em um contexto de causa perinatal evitável, pois 
é possível realizar o diagnóstico precoce, bem como o tratamento durante a gestação. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, a transmissão vertical da sífilis é a que possui 
uma das maiores taxas durante o ciclo gravídico puerpural. A identificação e a 
qualidade da assistência à gestação e ao parto são fundamentais na redução da 
transmissão vertical, bem como importantes indicadores de saúde e atenção materna. 
Embora a sífilis seja uma doença conhecida há séculos, de tratamento eficaz e barato, 
é grande o número de gestantes que não estão sujeitas às ações propostas pelo 
Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento em relação ao controle e 
prevenção da transmissão vertical. Apesar de não ser uma doença restrita às 
camadas sociais mais baixas, o cenário nacional demonstra significativa prevalência 
intimamente relacionada com fatores socioeconômicos e baixa escolaridade. Assim, 
o presente trabalho tem como objetivo identificar as vias transmissórias e investigar 
os desafios que dificultam a adesão ao tratamento. A transmissão transplacentária 
pode ocorrer em qualquer estágio da gestação e pode ser determinada pelo estágio 
clínico em que a mãe se encontra (primária, secundária, latente tardia e terciária), e 
pela duração da exposição no útero. Ainda, se houver lesões genitais maternas, há 
possibilidade de transmissão na hora do parto. Ainda, durante o aleitamento, o risco 
se dá somente se houver lesões mamárias. Entretanto, as chances de contágio, 
mediante tratamento, caem de 70 a 100% para 30% mesmo nas fases tardias de 
infecção. Em crianças infectadas a partir de mães não tratadas, ocorre aborto 
espontâneo, natimorto ou morte perinatal em aproximadamente 40% dos indivíduos. 
Se a sífilis é adquirida na gravidez poderá haver infecção assintomática ou 
sintomática nos recém-nascidos. Essa qualidade da doença fez com que Carrara  (p. 
46) dissesse  que "se a sífilis se propaga tão amplamente é em grande parte por ser 
invisível". Mais da metade das crianças infectadas são assintomáticas ao nascimento, 
podendo apresentar os primeiros sintomas nos 3 meses de vida. Para ser evitada a 
descoberta tardia, é conduzida na maternidade a triagem sorológica. 
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RESUMO 

O trauma é uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil em países 
desenvolvidos e no Brasil. Entre as crianças, os traumas crânioencefálicos (TCEs), 
objeto desse estudo, são referidos como a principal causa de morte em resultado de 
acidentes traumáticos. Com isso, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia criou o 
“Projeto Pense Bem” para a prevenção do traumatismo crânioencefálico, a partir da 
conscientização da população. Nesse sentido, o estudo visa avaliar a utilização do 
referido projeto como alternativa de educação em saúde voltada para prevenção do 
trauma cranioencefálico na infância e adolescência. Dessa forma, questiona-se: 
Como o Projeto Pense Bem pode se estabelecer como ação de educação em saúde 
voltado para crianças e adolescentes? O que vem sendo discutido no meio acadêmico 
acerca dessa temática? O caminho metodológico se ancora nas dimensões da 
pesquisa-científica propostas por Novikoff (2010), revisão de literatura e revisão 
sistemática realizada na base de dados Google Acadêmico, com artigos publicados 
entre 2015 e 2019 e que abordavam a utilização do “Projeto Pense Bem” como método 
de conscientização sobre o TCE. Como resultados, foram encontrados um total 182 
trabalhos, e destes apenas e quatro artigos foram selecionados para análise. Dentre 
eles, dois traziam a abordagem do projeto voltada para crianças entre 9 e 12, sendo 
evidenciado um aumento significativo do conhecimento das crianças após a 
realização da conscientização, principalmente com relação ao uso de capacetes. O 
terceiro estudo selecionado era voltado para conscientização da população adulta 
com relação ao acidente automobilístico, apresentaram aumento no número absoluto 
de acidentes, porém o impacto do projeto verificou-se pela redução da gravidade do 
trauma das vítimas. E por fim, um que apresentava projetos com o objetivo de 
conscientização da população sobre o trauma deveriam ser implantados a partir de 
ações das ligas acadêmicas de medicina em parceria com a sociedade. Nesse 
sentido, podemos constatar que o TCE é assunto de elevada relevância em todas as 
idades e de especial importância na pediatria, haja vista o elevado número de vítimas 
fatais e que apresentam, após o ocorrido, alguma sequela. Contudo, ressaltamos a 
importância do fomento e divulgação científica de ações de educação em saúde como 
instrumento de prevenção. 
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RESUMO 

As psicodermatoses têm uma alta incidência na população brasileira e mundial, com 
destaque para a psoríase, uma doença inflamatória crônica da pele com grande 
polimorfismo de expressão clínica que afeta 125 milhões de pessoas em todo o 
mundo, sendo 5 milhões apenas no Brasil. Dentre os diversos fatores desencadeantes 
dessa patologia, componentes emocionais podem estar envolvidos, com destaque 
para o estresse como fator potencializador do desenvolvimento. A persistência de 
situações estressantes e a experiência pessoal negativa somam para o retorno e o 
agravamento das lesões, havendo um ciclo de fragilidade psíquica que afeta a 
qualidade de vida do portador da psoríase. Apesar de todo o investimento na procura 
de novos medicamentos, a psoríase ainda não possui um tratamento eficaz para a 
resolução completa das lesões dermatológicas. Portanto, a psicoterapia tem sido 
estudada como um recurso adicional visando uma abordagem mais abrangente do 
processo saúde e doença. Com a finalidade de provar a existência de um campo de 
atuação da psicologia na terapia da psoríase, foi feita uma pesquisa vertical através 
da aplicação de um questionário para pacientes portadores dessa patologia. O estudo 
recebeu a aprovação do Comitê de Ética do Centro Universitário de Volta Redonda 
(UniFOA), sob o número do CAAE 88264517.1.0000.5237, a partir da submissão na 
Plataforma Brasil. Como resultados da pesquisa, 68,75% dos entrevistados possuem 
algum grau detectável de estresse de acordo com a classificação utilizada e, portanto, 
existe a coexistência do estresse e psoríase. A maior parte dos participantes da 
pesquisa (87,50%) reconhece que a manifestação da psoríase tem relação com o 
estado emocional e psíquico, porém alguns indivíduos nunca foram devidamente 
aconselhados por seus médicos de que abordagens psicoterapêuticas podem ser 
benéficas no tratamento da psoríase. Dentre esses indivíduos, alguns possuem grau 
de estresse detectáveis pelo inventário de sintomas físicos e psíquicos utilizado nesta 
pesquisa. 
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RESUMO 

O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal agente de infecções agudas do trato 
respiratório inferior em crianças com menos de dois anos, responsável por 41,7 a 
83,6% dos casos de Bronquiolite Viral Aguda (BVA) no mundo. Já no Brasil, o VSR é 
responsável por 31,9 a 64% dos pacientes internados com BVA. Praticamente 100% 
das crianças são infectadas por esse vírus nos dois primeiros anos de vida. Embora 
de ocorrência universal, tem maior impacto quando acomete prematuros, portadores 
de cardiopatias congênitas e crianças portadoras de displasia bronco pulmonar 
sintomática, grupos considerados de maior morbimortalidade. Estima-se que 10 a 
15% de novas infecções ocorridas no mundo anualmente necessitem de internações 
hospitalares e alguns casos evoluem para óbito. Não há tratamento específico. O 
tratamento profilático com Palivizumabe é indicado para esse grupo de risco e, no 
território nacional, foi aprovado o protocolo para seu uso em 2013. Nos pacientes 
portadores de cardiopatias congênitas, a redução de internação foi de 44% e nas 
crianças com doença pulmonar crônica, redução de 55% comparada ao grupo de 
controle. Apesar da Associação Americana de Pediatria definir que o medicamento 
deve ser administrado até o primeiro ano de vida, alguns estudos demonstram ganho 
com uso até os dois anos nos casos de cardiopatas congênitos. Foi utilizado o 
método de pesquisa de natureza quantitativa a partir da análise de artigos na 
plataforma Scientific Electronic Library Online, relatórios do Ministério da Saúde e 
diretrizes e utilizados os descritores consultados na plataforma Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS), cujo objetivo é demonstrar a efetividade do uso da 
Palivizumade à prevenção de doença grave do trato respiratório inferior causada pelo 
vírus sincicial respiratório (VSR) na redução do número de internações hospitalares. 
Como resultado, logrou-se a importância da disponibilidade do medicamento em 
hospitais públicos e privados, apesar do custo, para redução no número de 
internações de crianças menores de dois anos.   
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RESUMO 

A impressão tridimensional (3D) é uma forma de fabricação aditiva, processo pelo 
qual utiliza sucessivas camadas de matéria prima para a criação de um modelo 3D 
desejado, isso permite que não haja resíduos ou desperdício de material, 
possibilitando construir um objeto em qualquer formato, conforme definido em um 
arquivo CAD. Essa tecnologia tem o seu uso cada vez maior na medicina. Por se tratar 
de um sistema que permite a personalização do cuidado com o paciente é essencial 
trazer ao ambiente médico mais elucidações e conhecimentos sobre o assunto. Por 
isso, este artigo tem por objetivo compreender o funcionamento da impressora 3D, a 
importância dos seus usos na medicina, avaliar o quanto essa tecnologia pode 
beneficiar o paciente, sua saúde e entender as barreiras que ainda envolvem essa 
prática. Este estudo consistiu numa pesquisa bibliográfica exploratória de materiais 
já publicados, de abordagem qualitativa sobre a utilização da Impressora 3D na 
medicina, realizada entre agosto de 2017 a junho de 2019, no qual foi utilizada a busca 
de artigos científicos no banco de dados do ScIELO, do PubMed e da BIREME, sendo 
selecionados um total de 30 artigos. Os artigos encontrados referem-se às funções e 
tipos da impressora 3D, o seu uso na medicina, assim como as suas vantagens e 
restrições na sua utilidade. Assim, constatamos que a principal vantagem da 
impressão 3D é a produção de equipamentos, produtos médicos e tecidos humanos 
personalizados. Mostra-se vantajosa para a confecção de objetos feitos em pequena 
escala ou que possuem complexidade elevada, bem como eficiente na economia de 
recursos. Pode-se concluir também, que apesar de constituir grande avanço 
tecnológico, ainda são pouco utilizadas para a impressão de órgãos vivos devido ao 
manejo de materiais resistentes e viscosos e a ineficaz vascularização. Apesar das 
dificuldades apresentadas, portanto, essa tecnologia se mostrou uma técnica 
promissora que tende a solucionar questões de difícil manejo na formação acadêmica 
e rotina médica. 
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RESUMO 

A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) foi criada no intuito de melhorar a 
prevenção contra o câncer de colo de útero, junto com o exame colpocitológico. 
Distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde desde 2014, no Brasil, o 
Ministério da Saúde indica, atualmente, a vacinação em duas doses para meninas de 
9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A dificuldade de aceitação da vacina, junto ao 
seu relevante papel de prevenção das infecções pelo HPV, tornam o assunto um 
debate importante para possíveis intervenções que possam garantir melhora na 
divulgação de informação, tendo em vista a baixa adesão à vacinação. O objetivo do 
estudo foi verificar a adesão percentual da população à vacina contra o HPV, na rede 
de saúde pública do município Sul Fluminense de Volta Redonda (VR), desde o ano de 
implantação até 2018, e compará-las a níveis estadual e nacional. Foram utilizados a 
quantidade de vacinados com as duas doses e o número estimado de habitantes de 
VR, do estado do Rio de Janeiro (RJ) e do Brasil (BR), dentro da faixa etária alvo, 
disponibilizados na plataforma DATASUS e em dados da Secretaria Municipal de 
Saúde. Posteriormente, foi calculada a taxa percentual de adesão feminina às duas 
doses, nas regiões citadas, para fins comparativos. No ano de 2014, houve 17,2% de 
adesão de meninas às duas doses em VR, 32,8% no RJ e 34% no BR. Esses índices 
decaíram nos três locais, de modo a chegar a 6,7%; 8,6% e 8,9% em 2018. Motivos 
apontados para essa queda incluem não entendimento dos pais dos adolescentes 
quanto à importância e à eficácia da vacina; resistência dos mesmos em abrir um 
diálogo sobre sexualidade com seus filhos; medo das supostas reações adversas e 
movimentos antivacina. A adesão mais baixa em VR sugere que a abrangência das 
campanhas pode não ter sido suficiente nas cidades do interior, quando comparada a 
regiões metropolitanas e capitais. Isso tudo levou a uma irrisória taxa de imunização 
efetiva em VR, o que é um resultado preocupante e que indica necessidade de 
intervenção. Conclui-se que a adesão ainda é insatisfatória, evidenciando a urgência 
de continuidade assídua da divulgação da relevância da vacina, seus benefícios e sua 
segurança, para que haja a prevenção efetiva do câncer de colo de útero e sua possível 
erradicação.   
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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem como marcante o padrão de comportamento 
repetitivo e restritivo, além da dificuldade de relacionamento social. A prevalência dessa 
condição aumentou cerca de 600% nas últimas décadas, segundo o jornal espanhol El 
Mundo (2009). O tratamento do aspecto social ainda se mostra uma das áreas mais 
complexas. Nesse contexto, a equoterapia é uma prática terapêutica que se utiliza do 
cavalo, em abordagem multidisciplinar, para desenvolvimento biopsicossocial. Os efeitos 
dessa prática no âmbito social se mostram efetivos no estudo conduzido por Anderson e 
Meints, publicado em 2016, que elucida o aumento da empatia e redução da dificuldade de 
adaptação ao meio social como resultados de um programa de equoterapia de 6 semanas 
com 15 pacientes autistas. Alimentar o cavalo, levar para passear e acariciar favorece a 
criação de um vínculo, o que é difícil para pacientes com TEA em suas atividades diárias. 
Ademais, a textura, odor e movimentos espontâneos do animal promovem um confronto 
com comportamentos fora da rotina e controle do praticante, estimulando o 
desenvolvimento da capacidade de adaptação. Assim, o objetivo de nosso trabalho é 
verificar o estado de conhecimento da comunidade científica sul-americana acerca da 
influência da equoterapia em pacientes diagnosticados com TEA. Através das dimensões 
da pesquisa-científica propostas por Novikoff (2010) realizamos uma revisão sistemática 
na plataforma da Scielo, utilizando a palavra-chave “equoterapia” e delimitando 
publicações sul-americanas. Dentre as 812.133 publicações, apenas 17 foram encontradas 
relacionadas à essa prática. Destas, cinco abordam suas aplicações em pacientes com 
Síndrome de Down, duas em pacientes idosos e o restante se distribui entre pacientes em 
recuperação após AVC, diagnosticados com TDAH, pacientes com esclerose múltipla, 
crianças que nasceram prematuras e pacientes com espondilite anquilosante. Em nenhum 
trabalho foi encontrada menção sobre pacientes com TEA. Entre os mesmos artigos, 16 
dissertam acerca de algum dos benefícios motores trazidos pela equoterapia: alinhamento 
postural, equilíbrio, coordenação motora e força muscular. Apenas uma publicação trouxe 
informações sobre a questão socioafetiva. Dessa forma, visto que a SciELO é uma das 
mais usadas plataformas para busca em saúde na América do Sul, conclui-se que esse 
continente não articula suficientemente acerca desse assunto. A prática da terapia 
assistida por cavalos em pacientes com TEA mostra-se capaz de apurar o comportamento 
social e gerar melhorias na qualidade de vida do praticante e de sua família e, por isso, deve 
ser pronunciada. 
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RESUMO 

Saúde está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Esta pode ser 
definida como bem-estar físico, social e mental. No Brasil, o direito à saúde foi 
implementado com a criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal de 
1988, cujo artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a promoção, proteção e recuperação”. Assim, direito à saúde não se restringe 
apenas a poder ser atendido no hospital ou em unidades básicas, mas também inclui 
campanhas e distribuição de vacinação no processo de promoção de saúde.  A 
vacinação é uma imunização ativa (obtida quando o próprio sistema imune do 
indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo responde, 
produzindo anticorpos e células imune) e artificial (não teve contato do indivíduo com 
o ambiente, foi forçada). Ela tem se mostrado uma das intervenções mais bem-
sucedidas e custo-efetivas, promovendo mudanças significativas no perfil 
epidemiológico em todo o mundo. A desconfiança pública em relação à vacinação 
tem longa história, mas medos infundados agora se espalham rapidamente por conta 
das mídias sociais, dessa forma, a população acaba não separando informações 
baseadas em evidências de alegações falsas, sendo um dos motivos pelo qual a 
vacinação vem diminuindo nos últimos anos. Porém, conforme resumido pela 
Academia Nacional de Medicina, grandes ensaios clínicos e numerosos estudos 
observacionais refutaram definitivamente qualquer conexão entre vacinas e autismo, 
sendo essa, a principal notícia falsa que assusta os pais. O trabalho teve como 
objetivo coletar dados e relacioná-los para avalia o número de vacinação no Brasil 
com o passar dos anos. Para tanto, foram feitas pesquisas na base de dados Pubmed 
utilizando os descritores “vaccine” e “refuse”, consultados no MeSH (Medical Subject 
Headings) para a certificação das palavras-chaves, além de dados coletados na 
plataforma DataSUS e IBGE para analisá-los. A partir dos dados, percebe-se que o 
número de óbitos de 0 a 4 anos vem reduzindo, o número de nascidos vivos mantendo 
uma média, com poucas variações e o número de vacinações vem tendo uma queda 
significativa, assim, percebe-se que apesar da quantidade de crianças se manter, o 
número de doses de vacinas tomadas tem diminuído, mostrando uma redução na 
adesão às campanhas. Conclui-se, então, que devem ser adotadas novas táticas para 
melhorar as campanhas e as divulgações a fim de acabar com as notícias falsas e 
aumentar o número de vacinações. 
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RESUMO 

A catarata é um processo de opacificação do cristalino. Embora passível de 
recuperação por intervenção cirúrgica relativamente simples e de baixo custo, a 
doença é a principal causa de cegueira no mundo, cerca de 20 milhões. No Brasil 
somam mais de 260 mil cegos decorrente da doença nos últimos 5 anos. A técnica 
mais atual é a cirurgia combinada. O laser faz a incisão, o facoemulsificador emite 
uma energia ultra-sônica que emulsiona o cristalino, removendo-o através de uma 
aspiração. A cápsula posterior do cristalino é deixada, na íntegra, para acomodar a 
lente intra-ocular. O objetivo é analisar o perfil das facoemulsificações realizadas no 
Brasil nos últimos cinco anos. Estudo transversal e descritivo através de dados do 
DATASUS, no período entre 2014 e 2018, utilizando as variáveis: ano, faixa etária, sexo, 
valor total, internações, valor médio internação, média permanência, taxa de 
mortalidade. Cerca de 270 mil brasileiros foram diagnosticados com catarata em todo 
Brasil nos últimos 5 anos, o Sudeste totalizou 60% desses casos, seguido do Nordeste 
com 23%. Os perfis mais acometidos foram, mulheres, brancos, idades entre 60 a 79 
anos (70% de todos os casos). Tratou-se por meio desse procedimento em todo o 
Brasil, mais de 200 mil pacientes com 97% de caráter eletivo, 60% de todos os casos, 
no Sudeste, seguido do Nordeste com 21%. A taxa de moralidade foi de 0%, a média 
de internação foi de 0,2 dias e estima-se que foram investidos mais de 112 milhões 
com serviços hospitalares. O número de diagnósticos aumentou assim como os 
procedimentos, principalmente eletivos, apresentaram significativos crescimentos, 
principalmente na região Sudeste. A facoemulsificação é um procedimento que vem 
recebendo altos investimentos devido a eficácia, segurança e comodidade, 
comprovada pela baixa complexidade do pós-cirúrgico, taxa de mortalidade do 
procedimento e pela baixa permanência do paciente internado. Nem todos os 
pacientes são submetidos a cirurgia por dificuldades financeiras (69%) e por ainda 
enxergar bem (69%). 
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RESUMO 

A infecção urinária na criança pode resultar em lesão renal permanente que constitui 
causa de morbidade a longo prazo. Nesse contexto, é essencial o diagnóstico correto 
de ITU, a instituição precoce da terapêutica antimicrobiana efetiva e a orientação da 
criança e dos familiares para investigação posterior apropriada de malformações. As 
infecções do trato urinário vêm acometendo cada vez mais crianças, e apesar de todo 
arsenal terapêutico, depara-se corriqueiramente com infecções recorrentes, causadas 
pelo insucesso terapêutico, pelo diagnóstico tardio e pela falta de hábitos de higiene, 
que favorecem a recorrência. O presente estudo objetiva analisar o tratamento das 
infecções do trato urinário em crianças frente as resistências bacterianas, assim 
como os métodos utilizados para a coleta das culturas. Para realizá-lo, foram 
utilizadas as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico, além de livros da 
biblioteca do UniFOA. A antibioticoterapia empírica deve ser iniciada assim que a 
amostra para a cultura for colhida e logo que possível, ajustada de acordo com o teste 
de sensibilidade aos antibióticos (TSA). A escolha da droga deve se basear na idade, 
presença de uropatia, tipo de infecção urinária, infecções prévias, uso de ATB nos 
últimos 3 meses, e o conhecimento dos agentes mais frequentes e a sensibilidade aos 
antibióticos de cada região. Deve-se dar preferência à via de administração oral a fim 
de evitar internações. A duração da terapia deve ser de 7 a 10 dias. Em crianças com 
presença confirmada de refluxo vesículo-uretral (RVU) ou com mais de três 
casos/ano, há a recomendação para a quimioprofilaxia com antimicrobianos em 
baixas doses. A nitrofurantoína é utilizada como fármaco de primeira escolha, na dose 
de 1mg/Kg/dia em dose única noturna.  
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RESUMO 

Meningite expressa a inflamação das meninges, por diversos agentes infecciosos, 
como bactérias, vírus e fungos, dentre outros, e agentes não-infecciosos como o 
traumatismo. As bacterianas e virais, são as mais importantes do ponto de vista da 
saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. 
Independente da origem a notificação é compulsória devido à alta transmissão e taxa 
de mortalidade.  A susceptibilidade é geral, mas o risco de adoecer declina com a 
idade. O grupo de menores de 5 anos é o mais vulnerável. Os neonatos raramente 
adoecem, em virtude da proteção conferida pelos anticorpos maternos. Esta 
imunidade vai declinando até os 3 meses de idade, com o consequente aumento da 
susceptibilidade. Analisar o perfil de meningites no Brasil nos últimos cinco anos entre 
pacientes menores de 1 ano a 14 anos. Estudo transversal e descritivo através de 
dados do DATASUS, no período entre 2014 e 2018, utilizando as variáveis: região, sexo, 
faixa etária, ano, valor total, internações, valor médio internação, média permanência 
e taxa de mortalidade. Aproximadamente 38 mil pacientes foram diagnosticados nos 
últimos 5 anos no Brasil, possuindo ascensão de casos com 2017 sendo o de maior 
volume, a faixa mais acometida foi menor de 1 ano a 14 anos (50% do total), desses, 
o perfil mais acometido, menores de 1 ano a 4 anos (30% do total), masculino (1,3:1), 
branco. Do público analisado, 52% tiveram meningite de origem bacteriana que 
acometeu mais menores de 1 ano, contra 45,7% de origem viral que acometeu mais 
pacientes entre 1 a 4 anos. 97% de todos os atendimentos foram de urgência. A taxa 
de mortalidade média foi de 3,5%, entretanto, menores de 1 anos possuem a maior 
com 4,31%. A média do tempo de internação foi de 8,4 dias, sendo os menores de 1 
ano a maior com 10,4 dias. Gastou-se com serviços hospitalares mais de 27 milhões. 
Mesmo 2017 tendo o maior índice, o número de casos vem aumentando com os anos, 
principalmente entre os menores de 1 ano que são os mais acometidos por meningite 
no geral e principalmente de origem bacteriana, sendo também o perfil de maior taxa 
de mortalidade e permanência internado. O valor investido nos últimos 5 anos 
aumentou de forma significativa justificado pelo aumento da incidência nesse 
período. Não foi possível estabelecer relação com a taxa de vacinação por falta de 
dados. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 
transmitida por aerossóis ao falar, tossir ou espirrar, é extremamente contagiosa, mas 
pode ser prevenida pela vacina. As complicações infecciosas contribuem para a 
gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano 
de idade. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus 
do sarampo. Atualmente, o país enfrenta dois surtos, em Roraima e Amazonas, mas 
já é visível o aumento do número de casos em outros estados do país. OBJETIVO: 
Avaliar a prevalência, caracterizar sintomas e identificar aspectos individuais e sociais 
relacionados à ocorrência dos surtos. METODOLOGIA: Coleta e análise de dados 
acerca da incidência de casos de sarampo pelo Ministério da Saúde e DATASUS, além 
de revisão de literatura usando as bases de dados Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico para a contextualização do presente trabalho. DISCUSSÃO: Devido ao 
reaparecimento de casos de sarampo após período de remissão, torna-se 
imprescindível retomar o estudo sobre o tema. Atualmente, segundo último boletim 
informativo publicado pelo Ministério da Saúde, além dos surtos de sarampo nos 
estados do Amazonas e Roraima, nove Unidades Federadas também confirmaram 
casos de sarampo, totalizando 10.302 casos confirmados no ano de 2018. Em relação 
à caracterização viral foi identificado o genótipo D8, idêntico ao que está circulando 
na Venezuela, em todos os estados com casos confirmados de sarampo, com 
exceção de dois casos: um caso do Rio Grande do Sul, que viajou para a Europa e 
importou o genótipo B3, e outro caso de São Paulo com genótipo D8, com história de 
viagem ao Líbano, sem qualquer relação com os surtos da Venezuela e Brasil. 
CONCLUSÃO: A crise política e econômica da Venezuela e, por consequência, a 
imigração de uma parcela de sua população para a região de fronteira com o Brasil, 
juntamente com o isolamento do vírus de genótipo D8 colaboram com a 
epidemiologia do surto brasileiro estar interligado com o surto venezuelano. Casos 
importados, apesar de raros, ocorrem pela globalização e facilidade de locomoção, 
sendo indispensável a vacinação. 
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RESUMO 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a cessação da atividade mecânica 
do coração, confirmada pela ausência de sinais de circulação. Para tentar 
restabelecer a circulação espontânea do paciente, devem ser realizadas as manobras 
de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), as quais fazem parte de uma intervenção 
rápida, apropriada, coordenada e padronizada, para que se alcance o sucesso em sua 
reversão. É uma situação de emergência, com dados epidemiológicos distintos, 
conforme o ambiente de sua ocorrência. Estudo transversal e descritivo construído 
através de dados obtidos na plataforma DATASUS. Foram analisados os dados do ano 
de 2018, no estado do Rio de Janeiro, com enfoque nos óbitos, na taxa de mortalidade 
e nos valores gastos com pacientes em parada cardiorrespiratória. O presente 
trabalho tem como objetivo o estudo da PCR e dos seus parâmetros: taxa de 
mortalidade, número de óbitos e valores gastos, no ano de 2018 e no estado do RJ. 
Foram 302 pacientes admitidos para tratamento (RCP) de uma parada 
cardiorrespiratória e, destes, 201 evoluíram para o óbito. O valor gasto 
respectivamente foi 220.340,84 reais. Conclui-se que a mortalidade no paciente vítima 
de PCR permanece alta e, por isso, profissionais da saúde devem sempre ser 
capacitados para o atendimento correto desta emergência.  
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RESUMO 

As doenças cardiovasculares representam importante problema de saúde pública em 
nosso país. Entre as doenças, encontra-se a hipertensão arterial sistêmica, cuja 
prevalência é estimada em 20 a 30% da população adulta > 18 anos de idade. Uma das 
formas de apresentação ou mesmo de complicação da hipertensão arterial é a crise 
hipertensiva. A crise hipertensiva é a entidade clínica com aumento súbito da PA (≥ 
180 x 120 mmHg), acompanhada por sintomas, que podem ser leves (cefaléia, tontura, 
zumbido) ou graves (dispnéia, dor precordial, coma e até morte), com ou sem lesão 
aguda de órgãos-alvo. Se os sintomas forem leves e sem lesão aguda de órgãos alvos, 
define-se a urgência hipertensiva. Se o quadro clínico apresentar risco de vida e refletir 
lesão aguda de órgãos-alvo têm-se, então, a emergência hipertensiva. Morbidade e 
mortalidade dependem da extensão do dano em órgãos-alvo e do grau de controle da 
PA durante vários anos. Com adequado controle da PA, a sobrevida em 10 anos pode 
ser de até 70%. Entretanto, a emergência não tratada adequadamente pode resultar 
em mortalidade em 1 ano em até 80%. Estudo transversal e descritivo construído 
através de dados obtidos na plataforma DATASUS. Foram analisados os dados do ano 
de 2018, no estado do Rio de Janeiro, com enfoque nos óbitos e na taxa de 
mortalidade em pacientes internados para tratamento de Crise Hipertensiva. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar a taxa de mortalidade e o número de 
óbitos em pacientes internados para tratamento de crise hipertensiva e seus fatores 
associados. Ademais, o foco será no ano de 2018 e no estado do Rio de Janeiro. No 
ano de 2018, no estado do RJ, 3.813 pacientes foram internados para tratamento de 
uma crise hipertensiva e, no total, foram gastos 1.472.850, 77 reais. Cerca de 105 
destes evoluíram para óbito, com taxa de mortalidade de 1,28. Conclui-se que essa 
patologia ainda permanece com uma taxa de mortalidade elevada e, por isso, 
investimentos na prevenção e a boa adesão do paciente são importantes para evitar 
uma evolução desfavorável do quadro. 
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RESUMO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida no 
Brasil era de 75,8 anos em 2016 e devido a novas tecnologias e avanços médicos um 
aumento progressivo é esperado. A qualidade de vida é um dos fatores que podem 
impactar diretamente na longevidade da população e a atual preocupação em manter 
hábitos que garantam uma velhice saudável marca uma nova etapa nesse processo. 
Diante da crescente demanda de uma população que envelhece, em 1994 foi 
promulgada a Política Nacional do Idoso. Além das políticas públicas, os cuidados 
integrativos tendem a assumir parcelas importantes da saúde no país e uma atenção 
ainda maior com idosos torna-se necessária, uma vez que vivem angústias e medos. 
O presente trabalho levantou e discutiu os principais assuntos acerca do tema 
longevidade e envelhecimento, visando atualizar os alunos do curso de medicina e 
disseminar ideias sobre políticas vigentes e inovadoras em prol dos idosos. 
Justificou-se uma vez que o entendimento das abordagens relacionadas a esses 
pacientes ao longo do tempo, é parte fundamental do saber médico. Realizou-se uma 
revisão bibliográfica em que foram selecionados artigos a partir da busca de 
descritores e de termos livres nas plataformas PubMed®, SciELO® e MEDLINE®, no 
período de agosto a outubro de 2018. Concluiu-se que entre os novos desafios para a 
classe médica está a busca pelo entendimento de todos os aspectos que envolvem o 
processo de envelhecimento visando abordar a doença e o psicológico, auxiliando o 
indivíduo a compreender as mudanças fisiológicas que estão ocorrendo. 
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RESUMO 

A Reprodução Humana Assistida abrange técnicas que têm por objetivo possibilitar 
que casais ou pessoas com dificuldades na concepção natural, alcancem seus 
desejos de ter filhos. O referido trabalho discute e apresenta as várias técnicas de 
Reprodução Humana Assistida e o Diagnóstico Genético Pré-implantacional, bem 
como suas implicações éticas e sociais. A partir disso, foi aplicado um questionário 
com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento e as concepções individuais dos 
alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina do UniFOA. O resultado esperado era 
um baixo conhecimento do assunto. Dentre as técnicas discutidas no trabalho estão 
a Fertilização in vitro (FIV), Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI), 
Inseminação Intrauterina (IIU) e o Diagnóstico Genético Pré-implantacional (PGD) que 
atua como auxiliar. Todavia, como é um tema que gera polêmica, há uma grande 
discussão bioética que precisa ser abordada. Inclusive, no Brasil, a escassez de 
legislação que regulamenta tais técnicas contribui para o surgimento dessas 
questões bioéticas e faz com que a utilização delas ainda seja um pouco dificultada. 
Desse modo, o referido trabalho discute sobre as várias técnicas de Reprodução 
Humana Assistida e o Diagnóstico Genético Pré-implantacional, bem como suas 
implicações éticas e sociais. O referido trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (COEPS), sob o número do CAAE (Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética):  80333717.3.0000.5237. 
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RESUMO 

Logo após o nascimento, o recém-nascido (RN) deve iniciar sua respiração em poucos 
segundos e para isso, seus pulmões devem passar por uma transformação pressórica 
para que a hematose seja realizada com eficácia. Quando esse órgão ainda está 
intraútero, ele está preenchido de líquido e com pouco fluxo sanguíneo e, após o 
nascimento, deve estar arejado e com muito fluxo de sangue. Dessa forma, o sucesso 
no processo de adaptação imediata à vida extrauterina depende essencialmente da 
presença de uma função cardiopulmonar adequada. Logo, os sinais e sintomas de 
dificuldade respiratória são manifestações clínicas importantes e comuns logo após 
o nascimento, sendo um desafio para os profissionais que atuam em unidades 
neonatais. O desconforto respiratório pode representar uma condição benigna, como 
retardo na adaptação cardiorrespiratória, mas também pode ser o primeiro sinal de 
uma infecção grave e potencialmente letal, sendo fundamental o reconhecimento e a 
avaliação precoces de todo bebê acometido. O objetivo desse estudo é conhecer e 
caracterizar as principais causas de dificuldades respiratórias do RN, evidenciando os 
fatores de risco, analisando historia gestacional e do parto.  O estudo a ser realizado 
pretende analisar prontuário dos recém-nascidos internados, com sinais e sintomas 
decorrentes da dificuldade respiratória, na unidade de terapia intensiva neonatal 
(UTIN) do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, RJ, no período de 
janeiro de 2014 a dezembro de 2018. As características de importância para o estudo 
serão baseadas em três aspectos: características biológicas da mãe e sua evolução 
obstétrica, história do parto e do RN e desfecho da morbidade. Será realizada a coleta 
dos dados, por análise criteriosa dos prontuários, tanto materno quanto do RN. O 
projeto será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos 
do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA.  
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RESUMO 

No Brasil, as parasitoses intestinais são um problema de saúde pública. Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, as doenças infecciosas e parasitárias continuam a figurar 
entre as principais causas de morte, sendo responsáveis por 2 a 3 milhões de óbitos por 
ano, em todo o mundo. Elas fazem parte do cotidiano de grande parte da população infantil 
mundial e a desigualdade socioeconômica, o clima tropical e o subtropical são condições 
que proporcionam uma maior ocorrência. Os enteroparasitas interferem diretamente no 
bem-estar da população, principalmente nas crianças por sua imaturidade imunológica e 
dependência de cuidados alheios que podem ter seu rendimento escolar afetado pelos 
sintomas e sinais causados, por exemplo, pela invasão da mucosa por protozoários, pela 
competição de nutrientes por helmintos e as mudanças fisiológicas na função intestinal. 
Além da presença deles ser um fator agravante da subnutrição, podem levar à morbidade 
nutricional geralmente acompanhada de diarreia crônica e desnutrição por obstrução 
intestinal por Ascaris lumbricoides e Trichuris Trichiura, anemia por deficiência de ferro por 
Ancilostomideos e quadros de diarreia e de má absorção por Entamoeba histolytica e 
Giardia Lamblia, comprometendo o desenvolvimento físico e intelectual. Por isso foi 
iniciado esse projeto com alunos de uma escola pública do município de Volta Redonda, 
RJ, localizada no bairro Três Poços. Foram incluídos nesse estudo 12 indivíduos, entre 
crianças e adolescentes, e o mesmo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – 
COEPS/UniFOA (CAAE n° 68337517.1.0000.5237), atendendo as normas nacionais e 
internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovado. No 
primeiro mês, foram realizadas visitas à unidade escolar com a finalidade de explicar aos 
alunos e seus responsáveis a importância de um levantamento coproparasitológico e 
como devem proceder em relação a coleta das fezes. Os interessados em participar do 
estudo foram devidamente informados sobre o objetivo da pesquisa e sobre a 
confidencialidade dos dados. Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para ser assinado pelos responsáveis. O método de diagnóstico parasitológico 
escolhido para realização dos exames foi o Método de Sedimentação de Lutz modificado 
por Hoffman, Pons e Janer (HPJ). Os exames supracitados foram realizados no 
Laboratório de Parasitologia do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), e os dados 
analisados no aplicativo Numbers e no Excel. Os resultados obtidos foram que em apenas 
4 amostras não foram encontrados cistos ou ovos. Em 3 amostras foram encontrados 
ovos de Enterobius vermicularis, em 3 amostras foram encontrados cistos de Entamoeba 
histolytica, em 2 amostras foram encontrados cistos de Ascaris lumbricoides. Concluiu-se 
que 67% das amostras possuíam ovos ou cistos, o que indica uma alta prevalência nessa 
população reforçando a importância desse estudo. 

Palavras-chave: Enteroparasitas. Parasitologia. Parasitoses. Saúde Pública. 



 

ISBN: 978-85-5964-132-5 editora.unifoa.edu.br  76 

 

Medicina do Estilo de Vida e Sono: uma análise crítica quanto à qualidade do sono 
dos alunos do curso de Medicina do Unifoa 

ALMEIDA, N. C. N.1; IMAKAWA, R.1; GOUVEA, R. A. M.1; FREITAS, C. C. R.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
rafaimakawa@gmail.com 

RESUMO 

A Medicina do Estilo de Vida é uma forma de manejo clínico que se utiliza de várias esferas 
profissionais para propiciar hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, visando atenuar a 
incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Uma das esferas é a Qualidade de 
Sono, que é um coeficiente relevante para a melhoria da qualidade de vida, já que dormir 
tem uma função biológica fundamental em várias funções do corpo humano, na 
conservação e restauração da energia e do metabolismo energético cerebral. As 
perturbações do sono podem acarretar alterações significativas no funcionamento físico, 
ocupacional, cognitivo e social do indivíduo, além de comprometer substancialmente a 
qualidade de vida. Visto que os universitários normalmente apresentam um padrão de 
sono irregular, caracterizado por modificação no horário de início e término, que ocorre 
mais tarde aos fins de semana e em vésperas de prova, em comparação aos horários da 
semana. Além disso, durante a semana, o sono deles possui menor duração em relação 
aos fins de semana, pois eles passam por privações de sono durante os dias de aula. Tais 
irregularidades podem repercutir negativamente na saúde deles. Logo, foram incluídos 
neste estudo 20 alunos de cada turma, entre o 1º e 8º período do curso de Medicina do 
Unifoa, e o mesmo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – COEPS/UniFOA (CAAE 
nº 03711718.7.0000.5237), atendendo as normas nacionais e internacionais de ética em 
pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovado. A pesquisa foi realizada em campo, 
por meio da aplicação de questionário denominado Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI), contendo dez questões objetivas, os interessados em participar 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido No questionário foram 
avaliados: a qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, a duração do sono, os 
distúrbios do sono, o uso de medicamentos para dormir e a sonolência diurna. As questões 
do PSQI formam sete componentes com pontuação variando de zero a três pontos. A 
soma da pontuação máxima é de 21 pontos, sendo os escores superiores a cinco pontos 
indicativos de qualidade ruim no padrão de sono. Após recolher os questionários 
preenchidos, foi feita a análise das informações coletadas, com auxílio do software Excel 
2016 e do aplicativo Numbers e elaboradas as tabelas e gráficos necessários para a 
compilação dos resultados, bem como para o cálculo das frequências e porcentagens de 
resposta, visando compreender o que mais poderia estar impactando negativamente a 
qualidade do sono dos estudantes e buscando encontrar uma determinante em comum 
entre os alunos que possuíam boa qualidade de sono e uma determinante entre os que não 
possuíam uma boa noite de sono. O trabalho ainda está em andamento. 
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RESUMO 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença crônica grave que, no Brasil, apresenta 
anualmente cerca de 3.500 novos casos. Também conhecida como Calazar, é 
causada por um protozoário da espécie Leishmania e seu ciclo evolutivo apresenta 
duas formas: amastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular, e 
promastigota, presente no tubo digestivo do inseto transmissor. Sua principal forma 
de transmissão para o homem e outros hospedeiros é através da picada de fêmeas 
de dípteros conhecidos como flebotomíneos. Os principais órgãos acometidos pela 
doença são baço, fígado e tecido hematopoiético. Neste contexto se encontra um 
dos principais problemas, a semelhança entre o quadro clinico da leishmaniose 
visceral com o de outras patologias é o que dificulta o tratamento da doença 
determinando demora no inicio da terapêutica e, assim, piores prognósticos para o 
paciente. A LV vem apresentando mudanças importantes no padrão de transmissão, 
tendo inicialmente predominado em ambientes silvestres e rurais e mais 
recentemente em centros urbanos. O trabalho teve como objetivo analisar a 
incidência da leishmaniose visceral no Brasil entre os anos de 2007 e 2017 e 
descrever os elementos que influenciaram nesse processo. Para tanto, a pesquisa 
foi construída na base de dados Pubmed utilizando os descritores “visceral 
leishmaniasis” e “epidemiology”, consultados no MeSH (Medical Subject Headings) 
para a certificação das palavras-chaves, alem de dados coletados na plataforma 
DataSUS e no Ministério da Saúde. Por meio do estudo o processo de urbanização 
foi apontado como principal justificativa para o aumento da incidência de casos nos 
centros urbanos e verificou-se que as ferramentas de notificação e os estudos 
epidemiológicos trazem grande contribuição para o processo de vigilância e 
estratégia em saúde. Dessa forma, a fim de conseguir maior controle sobre a 
leishmaniose visceral são necessárias medidas de intervenção ambiental, controle 
vetorial e capacitação dos profissionais de saúde, para que assim seja possivel atuar 
de forma oportuna otimizando a promoção em saúde. 
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RESUMO 

O curso de medicina é potencialmente estressante, tendo, muitas vezes, um efeito 
negativo sobre o desempenho acadêmico dos alunos e seu bem-estar 
biopsicossocial. A rotina desgastante do acadêmico faz com que muitos apresentem 
vulnerabilidade significativa em relação a transtornos como ansiedade, depressão e 
estresse. Este artigo objetivou avaliar os sintomas de diferentes níveis desses 
transtornos nos estudantes de medicina do estado do Rio de Janeiro e encontrar 
associações entre esses níveis com variáveis sociodemográficas, econômicas e 
acadêmicas. Justificou-se pela presença de transtornos mentais nesse grupo, visto 
que estão mais suscetíveis a terem uma saúde mental afetada e pelo fato de os 
sintomas das psicopatologias destacadas serem frequentes, prejudicarem a 
qualidade de vida e o desempenho acadêmico e poderem acarretar pensamentos 
suicidas. Tratou-se de um estudo transversal, observacional de caráter quantitativo 
que irá avaliar os sintomas de diferentes níveis de depressão, ansiedade e estresse 
por meio de uma versão eletrônica do DASS-21 (do inglês Depression Anxiety Stress 
Scales) e por perguntas referentes à caracterização sociodemográfica e acadêmica 
dos estudantes. A pesquisa foi submetida e ao Comitê de Ética em Pesquisas em 
Seres Humanos do UniFOA e aprovada sob o número CAAE 91790818.5.0000.5237, 
no momento, ainda não dispõe de dados conclusivos. 
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RESUMO 

O primeiro transplante de órgão humano foi registrado em 23 de dezembro de 1954, 
em Boston, nos Estados Unidos, um transplante de renal. No Brasil, o médico paulista, 
Euryclides de Jesus Zerbini, em 26 de maio de 1968, realizou o primeiro transplante 
cardíaco do país. Atualmente, dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil 
há cerca de 40 mil pessoas na fila de espera para doação de órgãos. De acordo com 
a ABTO, a taxa de recusa de doação de órgãos por parentes é de 43%. Desse modo, o 
presente trabalho visa apresentar a atual situação dos transplantes de órgãos, tecidos 
e células no Brasil, com enfoque na região Sudeste e assim, conscientizar sobre o 
assunto. Por meio de um estudo transversal epidemiológico com dados colhidos no 
DATASUS, através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no 
período de 2009 a 2018. Os dados obtidos mostraram que foram feitas 603.149 
internações para o procedimento de transplante de órgãos, tecidos e células no Brasil 
em dez anos, os gastos com serviço hospitalar somaram, aproximadamente, R$ 4 
bilhões. O ano com mais internações foi 2017 (71.966), e o ano com menos 
internações foi 2009 (46.655). A região Sudeste apresenta números expressivos, 
sendo mais da metade das internações (322.055), sucedida, respectivamente, pela 
região Sul (141.003), região Nordeste (112.968), Centro-Oeste (19.854) e Norte 
(7.269). Na região Sudeste cerca de 99,94% (321.874) dos procedimentos de 
transplante de órgãos, tecidos e células foram de alta complexidade. Ainda na região 
Sudeste cerca de 72,1% (232.252) das internações foram no estado de São Paulo, 
19,5% (62.837) no estado de Minas Gerais, 5,9% (18.979) no Rio de Janeiro e 2,5% 
(7.987) no Espírito Santo. A média de permanência no hospital e a taxa de mortalidade 
na região Sudeste é, respectivamente, de 7,3 e de 5,24. Das unidades da federação 
que compõe a região Sudeste com maior média de permanência hospitalar é o estado 
do Rio de Janeiro (9,5), sucedido, nessa ordem, pelo estado de São Paulo (7,5), estado 
de Minas Gerais (5,8) e Espírito Santo (5,3). A taxa de mortalidade desses estados 
segue a seguinte ordem, da maior para a menor taxa, Espírito Santo (7,52), Minas 
Gerais (6,83), São Paulo (4,78) e Rio de Janeiro (4,51). Dessa forma, é possível concluir 
que a região Sudeste apresenta a maior estrutura física e financeira para realizar os 
procedimentos de transplantes de órgãos, tecidos e células. Além disso, São Paulo foi 
o estado que se destacou pelo número de internações para realização desses 
procedimentos com baixa taxa de mortalidade. 
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RESUMO 

Atresia biliar é uma doença hepática crônica, que afeta o ducto biliar, encontrada mais 
frequentemente em crianças. É caracterizada pela presença de uma obstrução nesse 
local do sistema digestivo pós nascimento. A interrupção da passagem da bile faz 
com que ela fique presa no fígado e, se não tratada precocemente, pode causar 
colestase crônica, evoluir para cirrose e formar tecido de cicatrização, deteriorando as 
funções do órgão. Atualmente, o tratamento mais indicado é a portoenterostomia, 
mas mesmo as crianças submetidas a essa abordagem podem acabar necessitando 
de transplante, considerado a única cura. O transplante hepático acontece, 
principalmente, por demora no diagnóstico, que idealmente deve ser feito antes dos 2 
meses de idade, mas, também, pode ser necessário dependendo da evolução pós 
abordagem por método de Kasai. Pacientes em que a abordagem cirúrgica inicial foi 
feita com sucesso ainda podem precisar de doação de fígado no futuro, por 
progressão da fibrose. No caso, a doação do órgão pode vir tanto de doador morto 
quanto vivo, e acontece pela retirada de uma parte pequena do fígado, que será 
regenerada e aumentará para o tamanho normal na criança. É um processo com 
riscos e o pós operatório depende da sua evolução do paciente, sendo que a nutrição 
é o fator mais afetado, pois, caso a bile ainda não consiga ter uma boa passagem, a 
alimentação deve ser reduzida de gorduras. Esse trabalho tem como objetivo mostrar 
que o transplante de fígado ainda é a melhor opção para o tratamento de pacientes 
que apresentem atresia biliar, além de demonstrar alguns detalhes de como ocorre o 
procedimento. O presente trabalho tem como método uma revisão sistemática de 
artigos presentes nas bases de dados Pubmed, utilizando os descritores ‘’Biliary 
Atresia’’ e ‘’Liver Transplantation’’, consultados no MeSH (Medical Subject Headings) 
para a certificação das palavras-chaves, e dados coletados na plataforma Scielo, 
utilizando os mesmos descritores, consultados na plataforma DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde). Além da base Google Acadêmico, pesquisando ‘’Atresia Biliar’’ e 
‘’Transplante de fígado’’. Como resultado, pode-se perceber que, apresar dos riscos e 
problemas que podem ser desencadeados pós transplante, esse ainda é o melhor 
caminho para o tratamento e a busca da cura da atresia biliar. Mesmo crianças que 
tenham sido submetidas a outro processo anterior podem acabar necessitando desse 
procedimento. Conclui-se, portanto, que existe a necessidade de estudos sobre a 
abordagem da Atresia Biliar, já que o transplante hepático, que é o processo que mais 
acontece, apresenta riscos e nem sempre dá um prognóstico ideal nas crianças 
acometidas.  

Palavras-chave: Transplante. Atresia biliar. Fígado. Crianças.  
  

mailto:fernandadccandido@gmail.com


 

ISBN: 978-85-5964-132-5 editora.unifoa.edu.br  81 

 

Cirurgia de Whipple: Abordagem Cirúrgica no Adenocarcinoma de Pâncreas 

CÂNDIDO, F. D. C.¹; JUNIOR, A. S. M.¹; SILVA, D. S. R¹; ALVES, E. F.¹; LEITE, R. B.¹; 
JUNIOR, P. C. A.¹; SOUZA, M. C.¹; SANTOS, B. J. M.¹,² 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2 – Médico Residente do 2º ano de Cirurgia Geral, no Hospital São João Batista, Volta Redonda, RJ  

fernandadccandido@gmail.com 

RESUMO 

A cirurgia de Whipple é um tratamento realizado em casos de adenocarcinomas na 
cabeça do pâncreas. É uma abordagem que envolve a retirada da cabeça do órgão, da 
curva do duodeno, de linfonodos regionais, da vesícula biliar e parte dos ductos 
biliares, além disso, pode incluir a retirada de uma parte do estômago. A execução do 
procedimento segue com uma colecto-jejunostomia e, caso haja retirada de parte do 
estômago, um bypass para passagem de alimentos até o jejuno. O processo termina 
por meio da união do remanescente do pâncreas, do ducto biliar e do estômago a um 
segmento de alça do intestino delgado, reestabelecendo o fluxo digestivo. Apesar da 
baixa taxa de mortalidade, apresenta 40% de chance de efeitos colaterais, sendo a 
fistula pancreática a mais comum, devido à nova conexão que é feita entre o pâncreas 
e a parte do duodeno não retirada. Por ser uma cirurgia de grande porte, a avaliação 
da possibilidade de invasão de outras estruturas locais pela neoplasia e a análise da 
saúde do paciente para enfrentar o procedimento são necessárias. O sucesso do 
procedimento depende da identificação precoce do cancro, o que não acontece fácil 
por ser um tumor de sintomatologia clínica demorada. O prognóstico é bom e a 
sobrevida do paciente fica por volta de 5 anos. Esse trabalho tem como objetivo 
mostrar como ocorre a cirurgia citada em pacientes com diagnóstico de câncer na 
cabeça de pâncreas, além de demonstrar seus desdobramentos. O presente trabalho 
tem como método uma revisão sistemática de artigos presentes nas bases de dados 
Pubmed, utilizando os descritores ‘’Pancreaticoduodenectomy’’ e ‘’Pancreatic 
Neoplasms’’, consultados no MeSH (Medical Subject Headings) para a certificação 
das palavras-chaves e dados coletados na plataforma Scielo, utilizando os mesmos 
descritores, consultados na plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). 
Além da base Google Acadêmico pesquisando ‘’Cirurgia de Whipple’’ e ‘’Câncer de 
Pâncreas’’. Como resultado, pode-se perceber que, apesar de ainda apresentar efeitos 
adversos significativos, esse método ainda é o melhor caminho para a resolução dos 
problemas causados pela presença do câncer no local estudado, melhorando a 
sintomatologia, a qualidade de vida e aumentando a sobrevida do paciente. Conclui-
se que ainda é necessário um estudo em cima da prevenção de fistulas pós 
duodenopancreatectomia, sendo este é o efeito adverso mais significativo. Além 
disso, percebe-se que é preciso analisar caso por caso de pacientes com 
adenocarcinoma de pâncreas com a finalidade de exercer uma abordagem cirúrgica 
mais adequada para cada caso, buscando uma melhor evolução do paciente.   
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RESUMO 

O útero é o maior componente do sistema reprodutor feminino; órgão oco, ímpar, 
mediano e com formato de pera invertida, está situado na cavidade pélvica 
anteriormente á bexiga e posteriormente ao reto. O útero tem como principal função 
receber o óvulo fertilizado e proporcionar-lhe as condições vitais para seu 
desenvolvimento; para que assim, progressivamente, o feto progrida em seu interior 
e, consequentemente, posteriormente, ocorra as contrações e a expulsão do feto que 
também é de sua atribuição. Por conseguinte, nesse contexto, por meio do enfoque e 
do aspecto anatômico e embriológico, corrobora-se a possibilidade da ocorrência de 
variações anatômicas (estrutura anatômica não-patológica que é diferente do que é 
observado na maioria das pessoas) e, a eventualidade de malformações anatômicas 
- resultam de um defeito na organogênese dos ductos de Muller de frequência 
populacional de 3 a 7,3%. Portanto, o projeto tem como conjectura, ao partir da revisão 
bibliográfica de artigos e de documentos, e, além disso, baseando-se na observação, 
na análise e na investigação de hemi pelves femininas presentes no laboratório de 
anatomia do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFoa); estudar e apurar a 
etiopatogenia e sua consequente implicação, em outras palavras, analisar como as 
variações e malformações anatômicas podem influenciar e repercutir na saúde da 
mulher.  
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RESUMO 

Inteligência artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que, usando algoritmos 
definidos por especialistas, é capaz de reconhecer um problema ou uma tarefa a ser 
realizada, analisar dados e tomar decisões, simulando a capacidade humana. Tendo 
em vista as dificuldades nas relações humanas e o grande aumento do conhecimento 
científico na medicina, onde a quantidade de informação médica existente ultrapassa 
a capacidade de armazenamento do nosso cérebro, objetiva-se com esta tecnologia 
analisar dados disponíveis em bases de dados de nascimentos, mortalidade, 
hospitalizações, doenças de notificação compulsória, de pacientes registrados em 
prontuários eletrônicos e de imagens, otimizando o desempenho do médico no 
atendimento de seu paciente e a disseminação e assimilação do conhecimento 
humano. Portanto, a IA tem se tornado cada vez mais presente na medicina, não 
apenas processando informações de auxílio no diagnóstico das doenças, como 
também executando procedimentos cirúrgicos complexos por meio da robótica, 
diminuindo, possivelmente, a porcentagem de erros médicos. Dentro deste contexto, 
por meio de revisão bibliográfica e análise quantitativa, pretende-se avaliar neste 
trabalho, o uso da IA nas diversas áreas da medicina, sendo, inicialmente resgatados 
artigos do PubMed relacionados a esse uso e, em seguida, comparados, de acordo 
com dados disponíveis em trabalhos pregressos de abordagens convencionais, a 
eficácia e a eficiência desta técnica. Os resultados parciais deste projeto indicam que 
há um futuro promissor no desenvolvimento de procedimentos médicos baseados em 
inteligência artificial, contudo, como parte acessória na identificação e cura das 
doenças, evidenciando que o médico não será substituído e sim auxiliado. 
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RESUMO 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela Mycobacterium 
tuberculosis, de notificação compulsória, mas que ainda representa um importante 
problema de saúde pública a nível global. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), há uma negligência com o tratamento da doença, tanto na população adulta 
como na pediátrica. Apesar de curável, o rápido diagnóstico e instituição do 
tratamento são imprescindíveis para a redução da morbimortalidade. Em 2017, de 
acordo com a OMS, de 1 milhão de crianças que desenvolveram TB, 52% dos casos 
ocorreu em menores de 5 anos. No mesmo ano, houve 233 mil mortes por TB em 
crianças, sendo 80% em crianças menores de 5 anos e 96% das mortes em crianças 
que não tiveram acesso ao tratamento. Conforme o Global Tuberculosis Report (2018) 
da OMS, o Brasil ainda é um dos 20 países responsáveis por 90% dos casos de TB no 
mundo, sendo um dos países prioritários para o controle da doença. O desafio da TB 
pulmonar infantil é a sua detecção, já que as crianças expressam a doença de forma 
oligossintomática e inespecífica, tendo maior risco de evoluir para doença grave e 
morte. Trata-se de um trabalho descritivo desenvolvido pelo método de revisão 
bibliográfica sobre tuberculose na infância, a fim de entender melhor as diferenças 
entre sua clássica apresentação nos adultos e sua apresentação na infância. A 
primoinfecção pelo M. tuberculosis não gera doença em cerca de 90% dos casos. 
Porém, devido a diversos fatores como a idade, estado nutricional, vacinação com 
BCG (bacilo de Calmette-Guérin) e o estado imunológico, as crianças apresentam 
maior risco de progressão para infecção ativa e desenvolvem formas 
extrapulmonares ou disseminadas da doença mais frequentemente que adultos. 
Assim, para o diagnóstico da TB pulmonar na infância, faz-se necessário uma 
combinação entre critérios epidemiológicos, clínicos, radiológicos e laboratoriais para 
confirmar a suspeição da doença. O princípio do tratamento para TB na infância 
envolve alguns objetivos: curar o paciente, prevenir a morte ou complicações, prevenir 
reinfecção, prevenir criação e transmissão de TB multirresistente, reduzir transmissão 
e alcançar todos esses objetivos com a menor toxicidade possível. Deve ser instituído 
nos casos suspeitos e confirmados. A suspeita médica é fundamental para que se 
realize o diagnóstico. Dessa forma, é importante salientar que a tuberculose na 
infância existe e deve ser investigada precocemente para evitar complicações futuras. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Cardiologia, em 
2011, um a dois em cada 1000 recém-nascidos vivos possuíam cardiopatia congênita 
crítica . Cerca de 30% recebia alta hospitalar sem diagnóstico, evoluindo para hipóxia 
ou óbito precoce sem receber tratamento eficaz e adequado. Dados de 2017 apontam 
a cardiopatia congênita como a 3º maior causa de morte neonatal no Brasil. Cerca de 
28,9 mil crianças nascem por ano  com cardiopatia (1% do total)e estima-se que cerca 
de 80%(23,8 mil) precisem ser operadas , sendo metade no 1º ano de vida. Segundo 
Hoffman, em 2002, a incidência da doença na Europa variava de 4/1000 – 50/1000 
nascidos vivos dependendo de qual anomalia congênita fosse abordada. OBJETIVOS: 
Comparar a literatura nacional com a internacional a cerca do protocolo para 
diagnóstico cardiopatias congênitas. Avaliar eficácia do teste de oximetria de 
pulso/coraçãozinho em definir conduta e manejo dos pacientes. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Revisão narrativa. Foram utilizadas plataformas de pesquisa como: 
Google Acadêmico, Lilacs, PubMed, BVSalud, MedScape sob o uso de descritores: 
triagem neonatal, teste do coraçãozinho, cardiopatia congênita, teste de oximetria. 
RESULTADOS: Ambas literaturas concordam ao indicar o teste de oximetria de pulso 
como método de escolha na triagem neonatal de cardiopatias congênitas. Apesar de, 
desde 2002 na Europa ser utilizada a ecocardiografia no berçário e da sensibilidade 
do teste de oximetria estar em torno de 75% , não abrangendo uma das principais 
doenças como a coarctação de aorta, sendo necessária a confirmação pelo método 
de imagem para definir o sítio anatômico afetado. Sua especificidade é de 99% 
tornando-o um exame não invasivo, de baixo custo, fácil interpretação e acesso, 
principalmente em regiões do Brasil que não tem disponibilidade de médico 
especialista, além de resultado confiável para definir manejo e tratamento do 
paciente. CONCLUSÃO: Apesar das limitações de dados bibliográficos principalmente 
na América Latina, o tema é extenso, de importância fundamental para saúde pública 
e com diversas variáveis a serem desenvolvidas em um outro estudo específico. 
Contudo, nessa pesquisa atingiu seus objetivos, ao comparar literaturas corroborando 
para o mesmo resultado e avaliar a importância do método como definidor de conduta 
clínico-cirúrgica . 
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RESUMO 

A infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação (desde que não 
incubada previamente) ou relacionada a algum procedimento realizado no hospital, 
ainda que manifestada após a alta, sendo os agentes mais frequentemente isolados 
as bactérias Escherichia coli, Staphylococcus sp., Enterococcus sp., Klebsiella sp., 
Salmonela sp. e Aeromonas sp. Além das manifestações clínicas, essas infecções 
costumam ter um agravante pois normalmente estão associadas à formação de 
biofilmes, que são comunidades complexas e estruturadas de micro-organismos, 
envoltos por uma matriz extracelular de polissacarídeos, aderidos entre si a uma 
superfície ou interface (COSTERNON et al., 1995), cujo mecanismo está intimamente 
relacionado a processos de resistência aos antimicrobianos que dificultam o combate 
a esses agentes, fato que vem preocupando a comunidade científica e reforçando a 
necessidade de sempre se adotar as medidas profiláticas. Dentre as principais 
medidas de prevenção destacam-se a lavagem de mãos pelos profissionais de saúde 
e pelos acompanhantes, controle e higienização do ambiente e dos procedimentos a 
serem realizados e o domínio epidemiológico fundamentado nas diretrizes 
especificas de cada hospital. Desta forma, o trabalho tem como objetivo ressaltar a 
alta incidência de infecções hospitalares e a necessidade da abordagem do tema, a 
fim de promover a conscientização dos profissionais de saúde acerca da importância 
da prevenção e do cuidado para redução do número de casos de infecções 
hospitalares e, assim, garantir um melhor prognóstico dos pacientes. Para tanto, 
foram feitas pesquisas nas bases de dados Cochrane, Pubmed e Scielo utilizando os 
descritores “infecções hospitalares”, “sepse” e “resistência bacteriana” consultados 
no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e no MeSH (Medical Subject Headings) 
para a certificação das palavras-chaves. A conscientização será iniciada através de 
um seminário apresentado durante o módulo V, para compor o portifólio acadêmico.   
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RESUMO 

Em 1937, o Dr. Alfred Wiskott, um pediatra alemão, descreveu casos clínicos de três irmãos 
que cursaram com trombocitopenia, diarreia sanguinolenta, eczema e otites de repetição. 
Todos morreram nos primeiros anos de vida, devido à hemorragia intestinal e septicemia. 
Ademais, esse pesquisador notou que nesta mesma família dos três irmãos afetados havia 
mais quatro irmãs que não contraíram a doença. Portanto, foi elaborada a hipótese que 
esta síndrome era uma trombocitopatia hereditária, que afetava mais meninos de baixa 
idade (SOUZA, M. S.; AMARAL, S. M. M. 2011). Tendo como base esta pesquisa, hoje é 
sabido que a Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) é uma imunodeficiência primária que 
envolve imunodeficiências humoral e celular combinadas e é uma herança é recessiva 
ligada ao cromossomo X. Esta Síndrome é causada por mutações no gene que codifica a 
WASP, uma proteína citoplasmática necessária à sinalização normal dos linfócitos B e T. 
(FERNADEZ, J. 2016). Sendo os linfócitos uma das principais defesas do organismo, o 
indivíduo sujeito a essa condição pode desenvolver com mais facilidade infecções por 
bactérias piogênicas e microrganismos oportunistas. As manifestações clínicas 
características incluem trombocitopenia com plaquetas pequenas (sendo essa a principal 
característica para diagnóstico da WAS), eczema, infecções recorrentes e incidência 
aumentada de manifestações autoimunes e malignidades (GONZALEZ, I. G.; CARVALHO, 
B. T. C. 2011). Dentre os sinais e sintomas supracitados, geralmente os primeiros que se 
manifestam são as alterações hemorrágicas (normalmente diarreia sanguinolenta), 
seguida de infecções respiratórias recorrentes, o eczema e a plaquetopenia. O diagnóstico 
da WAS é feito pela observação dos parâmetros que são alterados, ou seja, principalmente 
pela contagem baixa de plaquetas, a baixa contagem e hipofunção dos linfócitos, níveis 
elevados de IgE e IgA, entre outros. É válido considerar que o exame físico para o 
diagnóstico de eczema e das infecções respiratórias de repetições, assim como uma boa 
anamnese com foco na possível história familiar são de extrema importância para um 
diagnóstico precoce da doença. O tratamento visa o uso de antibióticos para tratamento 
das infecções recorrentes, o uso de corticoides para conter o eczema e a transfusão de 
plaquetas é restrito aos casos de sangramento ativo. Entretanto, o único método curativo 
é o transplante de células tronco hematopoiéticas através do transplante de medula. O 
tratamento com o transplante é imprescindível para a longevidade desses pacientes, pois 
sem ele a sobrevida passa a ser menor do que duas décadas de vida. O objetivo desse 
trabalho permeia a relevância do conhecimento das imunodeficiências, mesmo que raras 
(no caso da WAS, é estimado que a incidência seja de 1 a 10, em 1 milhão de indivíduos), 
pois o tratamento da síndrome em questão é acessível e pode ser cada vez mais facilitado 
quando se tem consciência dela, sobretudo pelos acadêmicos. 
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RESUMO 

Uma publicação de um artigo em 1998 na The Lancet, pelo médico britânico 
Andrew Wakefield, correlacionou o autismo à vacina tríplice viral, um evento considerado 
marco fortalecedor dos movimentos antivacina. Porém, provou-se posteriormente a 
inveracidade do estudo e a falsificação no método, colocando em prova inclusive a 
credibilidade da The Lancet, um dos maiores meios de propagação de informações 
científicas. As consequências dessa publicação criminosa estão presentes ainda nos dias 
atuais, sendo que essas não se restringiram apenas aos meios acadêmicos, se espalhando 
rapidamente através das mídias sociais da época. Após isso, uma parcela significativa da 
população inglesa se mostrou temerosa acerca da vacinação, tendo esse fato refletido em 
queda nas taxas de vacinação e reaparecimento de doenças extintas.  Objetiva-se, 
portanto, a análise da existência de relação da ascensão dos movimentos contra vacinação 
e o surgimento de surtos de doenças passíveis de prevenção vacinal, exemplificado pelos 
surtos de Sarampo. Para isso, foi feita uma revisão narrativa sobre a temática dos 
movimentos antivacina. Coletou-se informações no banco de dados do Pubmed e 
da Scielo, utilizando o descritor “Anti-Vaccination Movement" indexado nos 
catálogos MeSH (Medical Subject Headings) e DeCs (Descritores em Ciência da Saúde). 
Foram incluídos trabalhos com nível de evidência IIb ou superior, seguindo a classificação 
preconizado pela “Oxford Centre for Evidence-based Medicine” (2009). Além disso, foi feita 
uma investigação do fluxo de informação das mídias sociais resgatado pela 
ferramenta Wayback Machine (WM), utilizando a correlação do mesmo descritor. Com 
isso, resgatou-se 46 endereços eletrônicos pela WM com seleção específica de 10 desses. 
Os marcos históricos estabelecidos foram os surtos de Sarampo ocorridos em 1998-2000 
(Inglaterra), 2008-2011 (França), 2014 (EUA) e 2017-2018 (EUA e Europa), sendo os 
mesmos correlacionados com os resgastes obtidos tanto pela WM quanto pelo Pubmed. 
Evidencia-se, até o momento, um paralelismo entre o padrão de imunização da população 
com o desencadeamento de surtos de Sarampo. Além disso, fica evidente ainda o aumento 
do fluxo de informação pelo Pubmed desde 1998, demonstrando uma maior importância 
da temática na comunidade científica a partir da publicação de Andrew Wakefield. Assim 
sendo, percebe-se que os períodos de surtos de Sarampo se correlacionam aparentemente 
com a ascensão das correntes de movimentos antivacina, uma vez que as mesmas 
tendem a preceder os surtos. Isso, através da análise do fluxo de informação contida na 
WM indica, então, relevância das publicações em redes sociais no panorama de surtos de 
Sarampo.  
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RESUMO 

O câncer, cada vez mais está fazendo parte das rotinas hospitalares. No ano de 2018, 
foram registrados no Brasil 582.590 novos casos de neoplasias, sendo desses, 12.500 
estimados como neoplasias infantojuvenis (MS / INCA / Estimativa de Câncer no 
Brasil, 2018), evidenciando assim a relevância e a importância de pesquisas acerca da 
melhor metodologia para o tratamento desses pacientes, levando em conta o seu 
bem-estar e a minimização do sofrimento no processo, seja nas sessões de 
quimioterapia, seja em procedimentos clínicos como punção lombar. O trabalho visa, 
de maneira objetiva, buscar na literatura àquilo que é mais utilizado nos dias atuais 
para o tratamento da dor no paciente oncológico pediátrico. Foram selecionados seis 
artigos da plataforma de dados PubMed, dois artigos da plataforma de dados SciELO 
e um artigo publicado na Revista Médica de Minas Gerais, para serem analisadas as 
técnicas, metodologias e procedimentos afim de buscar denominadores comuns às 
literaturas que pudessem indicar uma melhor abordagem no tratamento do paciente. 
Na leitura e análise dos textos, ficou salientado que, devido à condição clínica do tipo 
de paciente em questão, muitas vezes debilitado pelo tratamento, a melhor 
abordagem do caso, normalmente será aquela que trará menos efeitos colaterais, 
uma maior estabilidade hemodinâmica, uma recuperação mais rápida e com menores 
chances de complicações que podem acabar agravando o quadro clínico do paciente. 
A busca pela melhor terapêutica para o paciente, tem que ser constante. O paciente 
oncológico pediátrico muitas vezes precisa ser sedado para que procedimentos, 
como a própria aplicação de quimioterápicos, possa ser feita de maneira correta, sem 
intercorrências, logo, uma melhor abordagem que possa garantir um processo menos 
doloroso e estigmatizante para o paciente, deve ser buscado. 
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RESUMO 

O bullying, por definição classifica-se como o uso de força física, intimidação ou 
ameaça deflagrado intencionalmente pelo agressor para subjugar sua vítima, tem 
forte influência no desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos tanto para a vítima, 
quanto para o agressor ou ainda para as vítimas agressoras, principalmente quando 
praticados na infância. O aumento no número de casos a cada ano torna relevante a 
discussão do tema, dessa forma o objetivo desse trabalho procura verificar os 
principais transtornos mentais que acometem crianças e adolescentes vítimas de 
bullying. Trata-se de uma pesquisa que faz a revisão narrativa de textos publicados 
sobre a tendência de crianças envolvidas com o bullying desenvolverem transtornos 
mentais, tendo sido utilizadas as plataformas de pesquisa: PubMed e SciELO. Estudos 
comprovam que crianças que são vítimas de bullying são mais propensas a 
desenvolver problemas somáticos como, por exemplo, resfriados ou problemas 
psicossomáticos tais como dores de cabeça, dores de barriga e distúrbios do sono. 
Podem apresentar também distúrbios de ansiedade, idealização suicida, depressão e 
comportamento borderline, comportamento submisso e experiências psicóticas. 
Agressores (bullies), por outro lado, são fortemente associados a desenvolver 
transtorno de personalidade antissocial (TPAS), apresentarem maiores níveis de 
sociabilidade, menor propensão a desenvolverem problemas somáticos e 
psicossomáticos e baixa adaptação escolar. Há ainda as vítimas agressoras 
(agressores que também são vítimas de bullying) que semelhante as apenas vítimas 
apresentam depressão, ansiedade, ideação suicida, experiências psicóticas e maior 
propensão a internalizar problemas, entretanto, se diferem das apenas vítimas ao não 
apresentarem comportamento submisso e diferentemente dos apenas agressores 
não possuem maiores níveis de sociabilidade. Outra diferença crucial no papel dos 
agressores e vítimas agressoras pauta-se no fato de que os agressores são 
comumente lideres e manipuladores, enquanto os agressores que também são 
vítimas apresentam dificuldade em controlar suas emoções. Os dados mostram, 
portanto, que o bullying quando deflagrado na infância gera resultados patológicos, 
tanto para as vítimas, agressores e vítimas/agressoras. As patologias em sua maioria 
ocasionam transtornos mentais que se manifestam diferentemente de acordo com a 
situação do indivíduo caso seja vítima, agressor ou ambos. 
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