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81 EPIDEMIA FÚNGICA E SEUS EFEITOS SISTÊMICOS 

Paulo Vieira de Sousa Filho 

Lara Dayane de Medeiros Leite 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves 

Pedro Alex de Araújo Pereira 

Geraldo Gonçalves de Almeida Filho 

102 

82 DIETA CETOGÊNICA: TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM 

DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS 

Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves 

André Luiz Dominique Tavernard Leite Xavier 

Lara Dayane de Medeiros Leite 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Pedro Alex de Araújo Pereira 

Francisco Orlando Rafael de Freitas 

103 

83 SIGILO MÉDICO E SUA INFLUÊNCIA NA RELAÇÃO MÉDICO-

PACIENTE 

Samara Kauanne Leite Costa 

Eleonora De Abrantes Barreto 

Isabella Ohanna Castelo Branco Lins Veras 

Mariana Feitosa de Carvalho 

Pedro Lucas Palitot 

Milena Nunes Alves de Sousa 

104 

84 IMPORTÂNCIA DA NECRÓPSIA NA DESCRIÇÃO DA CAUSA DO 

ÓBITO 

Mariana Feitosa de Carvalho 

Eleonora De Abrantes Barreto 

Isabella Ohanna Castelo Branco Lins Veras 

Pedro Lucas Palitot 

Samara Kauanne Leite Costa 

Milena Nunes Alves de Sousa 

105 

85 UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTA DE 

ENSINO PARA ABORDAGEM DA HISTOLOGIA EM ESCOLA DE 

ENSINO MÉDIO 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Luis Henrique Dantas Torres 

Ramilli de Araújo Pegado 

Samara Kauanne Leite Costa 

Flávia Regina Gonçalves de Araújo 

106 

86 ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DO PACIENTE FIBROMIÁLGICO: 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E EMPREGO DA MEDICINA 

ALTERNATIVA 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Antônia Gabriela Freitas de Vasconcelos 

Luma Carolina da Costa Cordeiro 

Victoria Thamirys Costa Vilaça  

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

107 

87 USO DE ÁLCOOL, TABACO E DROGAS ILÍCITAS ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 

André Luiz Dominique Tavernard Leite Xavier 

108 
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Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves 

Pedro Alex de Araújo Pereira 

Paulo Vieira de Sousa Filho 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Everson Vagner de Lucena Santos 

88 ESTRATÉGIAS DE ENSINO LÚDICAS E INTERATIVAS PARA O 

ENSINO DA CITOLOGIA EM ESCOLA PÚBLICA – PB 

Ramilli de Araújo Pegado 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Luis Henrique Dantas Torres 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Samara Kauanne Leite Costa 

Flávia Regina Gonçalves de Araújo 

109 

89 METODOLOGIA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA 

ANATOMIA E FISIOLOGIA EM UMA ESCOLA ESTADUAL NA 

PARAÍBA 

Samara Kauanne Leite Costa 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Luis Henrique Dantas Torres 

Ramilli de Araújo Pegado 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Flávia Regina Gonçalves de Araújo 

110 

90 IMPORTÂNCIA DO MAGNÉSIO NA MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE 

Paulo Vieira de Sousa Filho 

Geraldo Gonçalves de Almeida Filho 

111 

91 AUTISMO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACOLHIMENTO E 

O VÍNCULO TERAPÊUTICO 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas 

Maria Nathallya Rodrigues Tabosa 

Milena Nunes Alves de Sousa 

112 

92 RISCOS DO USO DE ANDADOR INFANTIL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 

Ívina Gomes de Lucena 

Ana Paula Melo Araújo 

José Lucas Vicente dos Santos 

Milena Nunes Alves de Sousa 

Umberto Marinho Junior 

113 

93 BUSCA POR UMA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE EFICAZ 

Milena Lima de Araújo 

Patrícia Ferreira de Araújo 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

114 

94 ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO DO AUTOCUIDADO PELA 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

Andressa de Souza Gomes 

Hellen Maria Gomes da  

Hugo David Maia Nascimento Lins 

Laura Oliveira Rolim de Carvalho 

Petrônio Souto Gouveia Filho 

115 

95 DIFICULDADE DE ADESÃO AO TRATAMENTO DEVIDO À 

DEPRESSÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Andressa de Souza Gomes 

Hellen Maria Gomes da Nóbrega 

Hugo David Maia Nascimento Lins 

Laura Oliveira Rolim de Carvalho 

Everson Vagner de Lucena Santos 

116 
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96 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS 

LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA DAS FIP SOBRE O USO 

DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: EPI E EPC 

Milena Lima de Araújo 

Patrícia Ferreira de Araújo 

Jorge Luiz Silva Araújo Filho 

117 

97 ANÁLISE DA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Hellen Maria Gomes da Nóbrega  

Natanyelle da Silva Braga Leite 

Perlonny Zilsterwany Abrantes Trigueiro 

Rickardo Baia Diniz 

Petrônio Souto Gouveia Filho 

118 

98 MAPEAMENTO DA REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA: 

REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

Eduardo Longo Correia de Carvalho 

Gabriela Lízia Carlos de Lima 

Maria Nádia da Nóbrega Marques 

Mirelly Abrantes de Oliveira 

José Lucas Vicente dos Santos 

Milena Nunes Alves de Sousa 

119 

99 O MÉDICO E AS PRÁTICAS DE MEDICINA ALTERNATIVA 

Victoria Thamirys Costa Vilaça 

Antônia Gabriela Freitas de Vasconcelos 

Luma Carolina da Costa Cordeiro 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Milena Nunes Alves de Sousa 

120 

100 USO CRÔNICO DE INIBIDORES DE BOMBA DE PRÓTONS 

ASSOCIADO AO CÂNCER GÁSTRICO 

Ohanna Núria Nunes Pereira Inácio de Queiroz 

Osman Batista de Medeiros Filho 

121 

101 ABORDAGEM FAMILIAR PROPICIANDO O CONTATO TERAPÊUTICO 

DURANTE A PRÁTICA DA COMUNIDADE DE ESTUDANTES DE 

MEDICINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

João Vítor Dantas de Melo 

Marcos Antonio Silveira Costa 

Petrônio Souto Gouveia Filho 

122 

102 ARTRITE REUMATOIDE: RELAÇÃO DO EXAME FÍSICO COM A 

CLÍNICA 

Jonas Rodrigues Bernardo  

Caio Carvalho Pinheiro  

Rebeca Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  

123 

103 IMPORTÂNCIA DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR PARA 

PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE 

Vitória Queiroz Correia Feitosa 

Caio Carvalho Pinheiro  

Jamilly Luna do Nascimento  

Petrônio Souto Gouveia Filho  

124 

104 IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM FAMILIAR NO ENTENDIMENTO 

DOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Hugo David Maia Nascimento Lins 

João Henrique Alves Taveira 

Millena Nóbrega Dantas de Freitas 

Germana Leitão Fernandes 

Petrônio Souto Gouveia Filho 

125 
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105 EFICÁCIA DA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO 

DO PÉ DIABÉTICO 

Francisco de Assis França Rodrigues 

Vinicio Ramalho Rodrigues 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

126 

106 MELANOMA DE PELE: CONSIDERAÇÕES SOBRE CARACTERISTICAS 

DA LESÃO 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas 

Luma Carolina da Costa Cordeiro 

Fabrício Kleber de Lucena Carvalho 

Milena Nunes Alves de Sous 

127 

107 MEDICINA INTEGRATIVA: AVANÇOS E DESAFIOS EM UM 

CONTEXTO INTEGRAL 

Élyta Palloma Rodrigues Brito 

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela 

Yanne Maria da Costa Anacleto Estrelaa 

Ariany Cibelle Costa Rezende 

Maria José Alves Batista 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

128 

108 PROFILAXIA DO TROMBOEMBOLISMO EM UM HOSPITAL 

SECUNDÁRIO NO BRASIL 

Gabriel Márquez Moura Moreira 

Hemmelyne Nóbrega Carvalho Quinho 

Laryssa Nascimento Tavares 

Marília Gabriella Uchôa Guerreiro 

Samuel de Moura Pimentel 

Luciola Abilio Diniz Melquiades De Medeiros Rolim 

Jânio Cipriano Rolim 

129 

109 TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL NA 

PRÁTICA CLÍNICA MÉDICA 

Ana Emília Franklin de Melo 

Thalles Andrade Torres 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

130 

110 RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS NO CONTEXTO DA SAÚDE 

ÚNICA – UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Laís Alcântara Diniz 

Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves 

José Emanuel de Souza Sales 

Robério Gomes de Souza 

Talícia Maria Alves Benício 

Severino Silvano dos Santos Higino 

131 

111 ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS CAUSADAS NO CORAÇÃO DEVIDO 

AO USO EXCESSIVO DE ANABOLIZANTES ESTERÓIDES 

Hellen Maria Gomes da Nóbrega  
Hugo David Maia Nascimento Lins 

Laura Oliveira Rolim de Carvalho 

Rickardo Baia Diniz 

Ardilles Juan Carlos Alves dos Santos 

132 

112 HABILIDADE DE COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-PACIENTE PARA 

ABORDAGEM FAMILIAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Jamilly Luna do Nascimento 

Andressa de Souza Gomes 

Laura Oliveira Rolim de Carvalho 

Vitória Queiroz Correia Feitosa 

Germana Leitão Fernandes 

133 
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Petrônio Souto Gouveia Filho 
113 ATUAÇÃO DA CLÍNICA E DOS EXAMES LABORATORIAS NA 

AVALIAÇÃO DE ERROS INATOS NO METABOLISMO DA PURINAS E 

PIRIMIDINAS 

Jonas Rodrigues Bernardo  

Caio Carvalho Pinheiro  

Rebeca Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  
Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  

134 

114 EFEITOS DA RELAÇÃO DOS PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL NA 

UTILIZAÇÃO DE “COPING” DE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

Francisco Erinaldo Leite Pereira 

Milena Nunes Alves de Sousa 
Charlene de Oliveira Pereira 

135 

115 ACEITAÇÃO FAMILIAR FRENTE AO DIAGNÓSTICO DO 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Adrya Camilla Chaves Landim 

Eulâmpio Dantas Segundo 

Miguel Aguilla Toledo 

136 

116 QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PORTADORES DE GONARTROSE 

Andreza Pinheiro Rodrigues 

Bruna Laiza Fontes Almeida  

Sesiom Quinino Wanderley 

137 

117 IMPORTÂNCIA DE INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM 

PACIENTES COM DOENÇA DE PAGET 

Maria Angélica Sampaio Herculano 

José Herculano da Silva 

138 

118 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES ATENDIDOS NAS UPAS 

Arthur Batista Vieira 

Theonys Diógenes Freitas 

139 

119 UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS COMO 

RECURSO TERAPÊUTICO NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

Marianny Macêdo de Lucena 

Klauber Marques de França 

140 

120 DESAFIOS NA INCLUSÃO ESCOLAR DOS PORTADORES DO 

ESPECTRO AUTISTA 

Beatriz Coelho Pires de Moura 

Eulâmpio Dantas Segundo 

Miguel Aguilla Toledo 

141 

121 RELAÇÃO DA VITAMINA D COM O CÂNCER DE MAMA 

Joelly Holanda de Souza 

Thiago Pereira Alencar 

142 

122 ABORDAGENS AO TRATAMENTO DE MEGACÓLON CHAGÁSICO 

Lucas de Lima Medeiros Pereira 

Ana Paula de Souza Crispim 

Anne Valéria Faustino 

143 

123 EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS VERSUS OSTEOARTRITE 

Analuiza Lucena de Quental 

Bruna Laiza Fontes Almeida  

Sesiom Quinino Wanderley 

144 

124 ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: AVALIAÇÃO DO 

TRATAMENTO COM COLETE E A QUALIDADE DE VIDA DOS 

PACIENTES 

Flávio Silveira Macedo 

Marcelo Augusto Moreira Serafim 

Geraldo Luis dos Santos 

145 
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Ilana Andrade Santos Egypto 

125 IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA PACIENTES 

COM DOENÇA TERMINAL 

Ana Beatriz Medeiros de Amorim 

Klauber Marques de França 

146 

126 CONTROLE DE QUALIDADE NOS DEPARTAMENTOS DE 

RADIOLOGIA EM CLÍNICA DE CAMPINA GRANDE 

Pedro Nogueira Loesch 

Theonys Diógenes Freitas 

147 

127 ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E 

QUALIDADE DE VIDA 

Ariany Cibelle Costa Rezende 

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela 

Ilana Andrade Santos do Egypto 

Nicoly Negreiros de Siqueira Mariano 

148 

128 ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES IDOSOS INTERNADOS 

NAS UPA’S COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DOENÇAS 

PULMONARES 

Bruno Moreira Viana Mendonça Brito 

Theonys Diógenes Freitas 

149 

129 INFLUÊNCIA DA DOR CRÔNICA NA QUALIDADE DE VIDA DE 

IDOSOS 

Eloizy Mariana Dias de Medeiros Cirilo Costa 

Klauber Marques de França 

Milena Nunes Alves de Sousa 

150 

130 MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE 

INFECÇÕES EM CIRURGIAS ELETIVAS 

Felipe Augusto Pontes de Paiva Nobre 

Theonys Diógenes Freitas 

151 

131 RELAÇÃO ENTRE SÍFILIS CONGÊNITA E A QUALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 

Ingrid Roberta Marques Alves 

Theonys Diógenes Freitas 

152 

132 DEFICIÊNCIAS E TERAPIAS NUTRICIONAIS EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A CIRURGIAS RADICAIS DO TRATO 

GASTROINTESTINAL 

Pedro Bruno Tavares Ernesto 

Petrônio Souto Gouveia Filho 

Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia 

153 

133 QUALIDADE DE VIDA E SEXUALIDADE DE MULHERES 

MASTECTOMIZADAS 

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela 

Ariany Cibelle Costa Rezende 

Yanne Maria da Costa Anacleto Estrela 

Thiago Pereira Alencar 

154 

134 FIBROMIALGIA: A LUTA CONTRA O PRECONCEITO E 

ESTIGMATIZAÇÃO 

Victor Dhaamon Maia Pessoa 

Marcelo Augusto Moreira Serafim 

Bruna Laiza Fontes Almeida  

155 

135 IMPACTO DO AUTISMO SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DURANTE A PRIMEIRA INFÂNCIA 

Élyta Palloma Rodrigues Brito 

Eulâmpio Dantas Segundo 

Miguel Aguilla Toledo 

156 

136 ANÁLISE DO USO DE ELETROCONVULSOTERAPIA EM DISTÚRBIOS 

NEUROPSIQUIÁTRICOS 

157 
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Fabiana Souza Antão de Carvalho 

Gustavo Lino Nóbrega da Silva 

137 AVALIAÇÃO TRATAMENTO DA HIPERURICEMIA (GOTA) NA 

REDUÇÃO DOS EVENTOS CARDIOVASCULARES 

Larissa Ramos Lima de Araújo 

Gustavo Lino Nóbrega da Silva 

158 

138 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MÉTODOS DE TRATAMENTO DO PÉ 

TORTO CONGÊNITO 

Jonas Rodrigues Bernardo 

Fernando Tadeu Vieira Jucá Júnior 

Marcelo Augusto Moreira Serafim 

Waerson José de Souza  

159 

139 AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA INFECÇÕES EM 

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS 

Luan Cesar Correia Firmino 

Marcelo Augusto Moreira Serafim 

Theonys Diógenes Freitas 

160 

140 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

CRIANÇAS NASCIDAS PREMATURAS 

Joice Mariana Rodrigues Morais 

Umberto Marinho Junior 

161 

141 ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NO 

TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA 

Wládya Maria Diniz Mororó 

Bruna Laiza Fontes Almeida  

Theonys Diógenes Freitas 

162 

142 SÍNDROME DE HALLERVORDEN-SPATZ: UMA REVISÃO SOBRE 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 

Leandro de Holanda da Rocha 

Theonys Diógenes Freitas 

163 

143 AVALIAÇÃO DA BIOÉTICA: TRANSEXUALIDADE NA APS 

Tércio Palmeira Costa 

Ana Paula de Souza Crispim 

Anne Valéria Faustino 

164 

144 ABORDAGEM DA DIABETES GESTACIONAL E SUAS 

PECULIARIDADES 

Vitória Oliveira de Figueiredo Leitão 

Ana Paula de Souza Crispim 

Anne Valéria Faustino 

165 

145 COMPLICAÇÕES EM NÍVEL PERIFÉRICO E CUIDADOS PALIATIVOS 

NA NEUROPATIA DIABÉTICA 

George Lucas Amaro Monteiro 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

166 

APRESENTAÇÕES NA MODALIDADE ORAL 

146 MICROCEFALIA ASSOCIADA À ZIKA VÍRUS 

Allan Carllo Lobato da Silveira 

Clarice Eduarda da Silva Albuquerque 

Francisco Renan Ferreira de Sousa 

Tiago Alencar Gonçalves 

Milena Nunes Alves de Sousa 

167 

147 USO DE CARBIOIDES EM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

Bruno Leal Martins 

Isabella Ohanna Castelo Branco Lins Veras 

Lara Dayane de Medeiros Leite 

Mariana Feitosa de Carvalho 

Samara Kauanne Leite Costa 

Milena Nunes Alves de Sousa 

168 
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148 RELAÇÃO ENTRE A IMUNOSSUPRESSÃO EM TRANSPLANTADOS 

RENAIS E O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE PELE 

Pedro Alex de Araújo Pereira 

André Luiz Dominique Tavernard Leite Xavier 

Paulo Vieira de Sousa Filho 

Milena Nunes Alves de Sousa 

169 

149 A FAMÍLIA E O DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES 

Luysa Gabrielly de Araujo Morais 

Gabriel Moura Suassuna 

Italo Vinícius Evangelista 

Milena Nunes Alves de Sousa 

170 

150 TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE BODERLINE: PRINCIPAIS 

TIPOS 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier  

Luma Carolina da Costa Cordeiro 

Marcelo Alves Barreto 

Maria Eduarda Souza Medeiros 

Milena Nunes Alves de Sousa 

171 

151 INCLUSÃO EDUCACIONAL DE INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO 

AUTÍSTICO 

Eleonora de Abrantes Barreto 

Laís Alcântera Diniz 

José Nilson Santiago Segundo 

Maria Isabel Dantas Gomes Gonçalves 

Railson Linhares Farias 

Milena Nunes Alves de Sousa 

172 

152 ABORDAGEM INTEGRATIVA SOBRE OS FATORES DE RISCO DA 

PSORÍASE E SUAS COMPLICAÇÕES 

Ramilli de Araújo Pegado 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Victoria Thamirys Costa Vilaça  

Milena Nunes Alves de Sousa  

173 

153 GUILLAIN BARRE E SUAS RELAÇÕES COM AS ARBOVIROSES: 

ZICA, CHIKUNGUNYA E DENGUE 

Bruno Morais Balduino da Nobrega 

Lucas Barbosa 

Luis Henrique Dantas Torres 

Milena Nunes Alves de Sousa 

174 

154 EFEITOS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA ESCLEROSE 

AMIOTRÓFICA LATERAL 

Geovanna Lacerda Linhares 

Iane Taumaturgo Dias Soares 

Maria Fernanda de Barros Lima 

Yasmin de Lima Rodrigues 

Milena Nunes Alves de Sousa 

175 

155 CORRELAÇÃO DA HIPERVITAMINOSE DE ÁCIDO FÓLICO COM O 

AUTISMO 

Lays Mirelle Bezerra Silva 

Périclles Daniel Nunes de Medeiros 

Pedro Augusto Cirilo de Medeiros 

Milena Nunes Alves de Sousa 

176 

156 ZIKA VÍRUS E SUAS IMPLICAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO 

Breno Alves Barbosa da Silva 

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas 

Larissa Maria Miranda Santana 

Pedro Lucas Vieira Palitot 

177 



19 

Milena Nunes Alves de Sousa 

157 COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA EM SAÚDE MENTAL 

Antonia Gabriela Freitas de Vasconcelos 

Joseilson Araújo Oliveira Lima 

Ana Vitória Nunes de Lima 

Karen Bianca Moreira Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

178 

158 USO DA CANNABIS SATIVA EM PACIENTES COM MAL DE 

PARKINSON 

Luiz Arthur Ferreira Belarmino 

Reyvson de Queiroz Guimarães 

Erick Andrew de Oliveira Dias 

Ítalo Abrantes Mangueira 

Anderson Lima de Figueirêdo 

Milena Nunes Alves de Sousa 

179 

159 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: TENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÃO 

EM PERIÓDICO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA 

Ana Paula Melo Araújo 

Antonelly Romeiro Galvão Reinaldo 

Pedro Hugo Sampaio Bringel 

Renan Macedo Araújo 

Verena Adélia de Moura e Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

180 

160 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA 

NA REVISTA ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA: UM 

ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

João Paulo Medeiros Lucena Lima 

Milena Lima de Araújo 

Onofre Pinto de Almeida Neto 

Patrícia Ferreira de Araújo 

Milena Nunes Alves de Sousa 

181 

161 ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

Gabriela Leite Tavares 

Lívia Carolyne Barbosa de Figueiredo Medeiros 

Phablo Ricardo Azevedo Lopes Lucas Farias  

Rodrigo Oliveira Machado 

Thayná Félix Rodrigues 

Milena Nunes Alves de Sousa 

182 

162 PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 

SUPLEMENTAÇÃO EM PERIÓDICO BRASILEIRO DE MEDICINA DO 

ESPORTE 

Arthur Anderson Sousa Formiga 

Israel Leite Alves Júnior 

José Talles Simão da Silva Sousa 

Livea Maria Medeiros Alves 

Milena Nunes Alves de Sousa 

183 

163 MAPEAMENTO SOBRE O CÂNCER DE MAMA EM PERIÓDICO 

NACIONAL DE MASTOLOGIA 

Beatriz Costa Teixeira 

Karla Laís Pereira Gadelha de Oliveira 

Rodrigo de Medeiros Finizola 

Vanessa de Sá Nobre Formiga Marques 

Milena Nunes Alves de Sousa 

184 

164 LIPECTOMIA: PERFIL DAS PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO 

ESPECIALIZADO 

Ana Paula Bezerra Fonseca 

Daniela Priscila Azevedo de Oliveira 

185 
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Ítalo Dantas Suassuna 

Mirella Alencar de Oliveira 

Vanessa Cristina Casimiro Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa  

165 MAPEAMENTO DA REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA: UMA 

REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

Eduardo Longo Correia de Carvalho 

Gabriela Lízia Carlos de Lima 

Maria Nádia da Nóbrega Marques 

Mirelly Abrantes de Oliveira 

Faculdades Integradas de Patos – Patos - Paraíba - Brasil 

José Lucas Vicente dos Santos 

Milena Nunes Alves de Sousa 

186 

166 BIBLIOMETRIA: REVISTA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E 

PSIQUIATRIA 
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168 MORTALIDADE DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO PERÍODO 2004-

2014 NO BRASIL 
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169 MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA: ASPECTOS 

COMPORTAMENTAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO 

DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA  
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171 MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO EM HOMENS NO 
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Natannyelle da Silva Braga Leite 

Everson Vagner de Lucena Santos 

172 MORTALIDADE POR CÂNCER DE ESTÔMAGO: FATORES DE SUA 

OCORRÊNCIA RELACIONADOS À IDADE E A CONDIÇÃO 

SOCIOECONÔMICA 
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A IMPORTÂNCIA DA DOULA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PARTO 
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RESUMO 

Objetivo: Caracterizar a função e importância da doula na assistência humanizada 

durante o trabalho de parto, parto e puerpério imediato.  

Métodos: As fontes foram selecionadas através de bases de dados BVS e EBSCO, foram 

escolhidos cinco artigos com os seguintes descritores: Acompanhantes de pacientes, 

Parto humanizado e Gravidez. 

Resultados: Os estudos evidenciaram que as doulas estimulam a relação mãe e filho, 

orientam para uma amamentação bem-sucedida e contribuem para prevenir a depressão 

pós-parto. Observa-se nas fontes que a doula oferece o cuidado como inovador, que 

acalma, encoraja e supre as necessidades da gestante em momento de tanta 

vulnerabilidade. 

Conclusões: Dessa forma, torna-se evidente que no Brasil, a atividade da doula é 

recente e necessita de maior destaque principalmente no SUS, garantindo a 

universalidade do sistema. Apesar do baixo número, é reveladora a importância da doula 

para garantir a humanização do trabalho de parto. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Medicina. Parto Humanizado. Gravidez. 
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DESIGUALDADE DE GÊNERO: CONTINUIDADE E DESCONTINUIDADE 
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RESUMO 

Objetivo: Entender as relações entre homens e mulheres sobre a perspectiva histórica e 

cultural. 

Métodos: Para a prática deste trabalho, foi necessária uma análise bibliográfica sobre as 

diferenças nas formas de participação na sociedade entre homens e mulheres. Além 

disso, foi necessária uma abordagem qualitativa para entender os valores morais do 

social, em principais sites como Scielo e Birene.  

 Resultados: Ao ter acesso no mercado de trabalho, a mulher ultrapassa estereótipos de 

sexo frágil popularizando sua presença, exercendo funções antes desempenhadas apenas 

por homens. Diante das conquistas alcançadas, nota-se que a desigualdade de gênero 

ainda existe em nossa sociedade, a exemplo da remuneração salarial, onde homens e 

mulheres ocupam os mesmos cargos, embora o salário seja diferenciado. 

Conclusões: Pode-se concluir que os preconceitos machistas continuam enraizados na 

sociedade, onde o homem apodera-se do poder e a mulher submissa ao seu domínio. 

Pois ao homem foi dado culturalmente o livre arbítrio de tomar decisões e exercer 

posições elevadas, enquanto que a mulher deveria permanecer em silêncio, sem 

autonomia e independência. 

 

Palavras-Chave: Mulher; desigualdade; patriarcado; conquistas 
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RESUMO: 

Objetivo: Elucidar os tipos específicos de bem-estar e seus determinantes sociais 

causadores.  

Métodos: Realizou-se uma revisão bibliográfica, através de artigos científicos que 

abordam temática semelhante, em bases de dados do Google Acadêmico e Sielo.  

Resultados: O Bem-Estar Subjetivo se sustenta, basicamente, em avaliar a satisfação 

com a vida e a variação de sensações positivas e negativas que exprimem felicidade, já 

os fundamentos do Bem-Estar Psicológico estão alicerçados sobre formulações 

psicológicas acerca do engrandecimento do ser e dimensionadas em capacidades para 

enfrentar os desafios da vida, e ambos estão norteados nos fatores socioeconômicos, 

culturais e ambientais gerais. Tem-se ainda o Bem-estar no Trabalho: este não possui 

fundamentação e conceitos específicos que possam defini-lo. Alguns cientistas quando se 

deparam com o tema utilizam concepções diversas, seja em relação aos fatores positivos 

ou negativos, como o apreço pelo serviço, estresse ocupacional, insalubridade do 

ambiente de trabalho, dentre outros. 

Conclusões: Os estudos sobre os determinantes sociais de saúde permitem elaborar 

propostas de promoção da saúde, evitando o reducionismo médico, baseadas no diálogo 

intersetorial. 

 

Palavras-Chave: Promoção de Saúde. Determinantes Sociais. Bem-estar.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar se a violência obstétrica está intimamente relacionada à formação 

médica e se o modelo biomédico se sobrepõe ao padrão ético e científico. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos publicados nos principais meios de pesquisa 

científica (Scielo e Pubmed). 

Resultados: Observou-se que a violência obstétrica está relacionada à formação 

acadêmica médica, onde os profissionais que acompanham os estudantes usam de sua 

hierarquia e autoritarismo para humilhar e abusar. Refletindo negativamente, dessa 

maneira, nos Direitos Humanos e das mulheres. 

Conclusões: Portanto, observa-se a necessidade de uma maior ênfase na busca de 

evitar a violência obstétrica, buscando analisar este problema, não como científico, mas 

sociológico. 

Palavras-Chave: Violência obstetrica. Formação médica. Direitos humanos. 
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RESUMO 

Objetivo: Demostrar a importância do processo de humanização nos serviços de saúde. 

Métodos: Revisão integrativa de trabalhos publicados em diferentes fontes, como BVS e 

SCIELO. 

Resultados: Evidenciou-se a necessidade de uma assistência mais humanizada nos 

serviços de saúde e da melhora no processo de comunicação interpessoal, bem como, a 

qualificação dos profissionais de saúde mediante a manutenção dos núcleos de educação 

permanente.  

Conclusões: Desse modo, é de grande valia a promoção e efetivação do processo de 

humanização nos serviços de saúde a fim de fortalecer e ajudar a instituir novos 

parâmetros para promoção do cuidado. Com participação do poder público em parceria 

com a sociedade civil para esta feita. 

 

Palavras-Chave:Saúde. Humanização. Comunicação em Saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: O artigo apresentado visa chamar a atenção da necessidade de valorizar a 

diversidade cultural, diálogos, encontros de práticas de cuidados na promoção da 

equidade na saúde.  

Métodos: Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema discutido; 

análises comparativas dos dados coletados; experiências vividas em comunidades de 

terreiros, confrontando teoria e prática; seleção de informações relevantes aos objetivos 

propostos nos principais bancos de dados Scielo e Birene. 

Resultados: Este estudo ofereceu uma reflexão sobre a realidade da saúde no país e 

seus indicadores. Destaca a relação dos fatores econômicos-étnicos-culturais com as 

desigualdades da saúde; a ausência da cultura nos estudos acadêmicos, sua falta de 

conhecimento quanto as práticas interpessoais produzidas nos terreiros, como 

acolhimento, prevenção de doenças e uso terapêutico de plantas. O preconceito e 

estigmatização religiosa têm dificultado o encontro entre a biomedicina e tradições de 

cura, o que impede uma melhor qualidade na atenção a saúde. 

Conclusões: Enfim, é importante analisar as estruturas sociais para compreender o 

processo saúde-doença e, assim, poder desenvolver ações de cuidado oferecidas pelas 

políticas públicas, buscando qualidade na saúde.  

 

Palavras-Chave:Fatores étnicos-culturais; cuidado; qualidade; iniquidade em saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: Entender a homeopatia como uma prática terapêutica com diversas aplicações 

no tratamento de enfermidades.  

Métodos: O presente estudo baseia-se numa revisão integrativa da literatura científica 

com base em textos científicos selecionados por meio do Google Acadêmico e da base de 

dados da SCIELO. 

Resultados: Foi visto que a terapia homeopática é benéfica por não ser invasiva, assim 

como também menos intolerável a maioria dos organismos debilitados.  

Conclusão: Logo, verificamos que a homeopatia é uma pratica legítima de tratamento 

alternativo, entretanto, ainda pouco utilizada no contexto brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Homeopatia. Enfermidades. Prática teraupêtica. 
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RESUMO 

Objetivos:  Analisar a produção científica nacional acerca da violência doméstica contra 

a mulher. 

Métodos: Partindo de uma questão norteadora, foram feitas buscas em 5 artigos, 

tomando por referência: Análise da Violência Doméstica na Saúde das Mulheres, 2015. A 

pesquisa foi feita nas bases de dados Scielo, Pubmed e BVs acerca da violência contra a 

mulher. 

Resultados: Muitos foram os agravos encontrados para as mulheres vítimas da 

violência, dentre eles podemos citar: os psicólogos, os físicos, não descartando os sociais 

que deixam as mulheres cada vez mais reprimidas e reclusas.  

Conclusões: São muitos os agravos para as mulheres vítimas da violência sendo 

indispensável a inserção de programas de educação permanente, no intuito de capacitar 

profissionais de saúde, dando-lhes suporte para atender de forma humanizada e com 

enfoque a esse segmento populacional. 

 

Palavras-Chave: Saúde da Mulher, Desigualdade de Gênero, Violência Doméstica  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a relação entre os óbitos maternos e raça/cor no Estado da Paraíba 

entre os anos de 2011 a 2015. 

Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que propiciou análise da série 

histórica no período de 2011 a 2015 no Estado da Paraíba. Foram obtidos registros a 

partir do Sistema de Informação em Mortalidade (SIM/DATASUS). As seguintes variáveis 

foram utilizadas seguindo classificação: idade, escolaridade, estado civil, causa básica e 

tipo de causa obstétrica. 

Resultados: Ocorreram 136 óbitos de mulheres entre os anos de 2011 a 2015, dos 

quais 75,73% pertenciam à raça/cor parda, 16,91% à branca, 2,94% à preta. As maiores 

concentrações de óbitos ocorreram no grupo de 30 a 39 anos entre as mulheres pardas 

(38,23%) e pretas (0,73%). Quanto ao estado civil, morreram principalmente as 

solteiras pardas (33,82%), em seguida casadas brancas (7,35%) e as casadas pretas 

(1,47%). A principal causa de óbito foi edema, proteinúria, transtornos hipertensivos da 

gravidez, parto e puerpério, perfazendo 28,67% das mulheres pardas. Para as pretas 

foram outras complicações obstétricas não classificadas em outras causas (1,47%). 

Conclusões: Portanto, elucidar as causas de disparidade racial relativas à mortalidade 

materna é essencial para que sejam elaboradas estratégias de redução para o grupo 

mais suscetível, bem como melhorar a assistência as afrodescendentes, consideradas as 

vulnerabilidades sociais a que estão expostas estas mulheres. 

 

Palavras-Chave:Mortalidade materna, Etnia e saúde, Estatísticas vitais.  
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USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO NORDESTE 
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RESUMO 

Objetivo: Relatar o uso de plantas medicinais em algumas comunidades quilombolas na 

região nordeste. 

Métodos: Trata-se de um estudo de revisão literária, feito através de artigos 

desenvolvidos no nordeste brasileiro em banco de dados como Scielo e Birene. 

Resultados: O uso de plantas com fins medicinais é a primeira opção para assistência 

primária à saúde da maioria das comunidades quilombolas. Esta preferência ocorre 

devido à forte relação com as questões culturais intimamente relacionadas ao processo 

de cura como também a rejeição dos medicamentos industrializados.  

Conclusões: Portanto, a compreensão das representações naturais pelas comunidades 

quilombolas, na tentativa de compreender como essas representações influenciam na 

organização social e no seu processo de doença. 

 

Palavras-Chave: Comunidades quilombolas e Plantas Medicinais 
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RACISMO INSTITUCIONAL: UM DESAFIO NA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 

NEGRA 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o processo de racismo institucional nos serviços de saúde. 

Métodos: Para isso, foi realizado um estudo exploratório, baseando-se em autores e 

produções acadêmicas contemporâneas referentes ao tema no google acadêmico e 

Scielo. 

Resultados: Verificou-se que os serviços de saúde, por meio de seus profissionais, 

aumentam a vulnerabilidade desses grupos populacionais, ampliando barreiras ao 

acesso, diminuindo a possibilidade de diálogo e provocando o afastamento de usuários. 

Conclusões: Portanto, dar visibilidade às iniquidades pode contribuir para a 

compreensão de como as discriminações atuam na saúde da população negra. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Racismo Institucional.População Negra. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a porcentagem elevada de defeitos genéticos em crianças decorrentes 

de casamentos consanguíneos em cidades do estado da Paraíba.  

Métodos: Análise sistemática de artigos já publicados em um dos principais meios de 

pesquisa científica (Scielo e Google Acadêmico). 

Resultados: Nas cidades paraibanas a endogamia pode atingir cerca de 40% da 

população, aumentando, assim, a taxa de mutações e doenças genéticas. Nos municípios 

de Lagoa, Carrapateira e Cajazeirinhas, o índice percentual de crianças com deficiência é 

de 8,80%. Dessa forma, surgem patologias relacionadas a genes recessivos como 

fenilcetonúria, surdez congênita, retardo mental e displasias ósseas, além de fibrose 

cística, em que a probabilidade de homozigose em seus descendentes perturba o 

equilíbrio de Hardy e Weinberg, alterando as frequências genotípicas.  

Conclusões: Assim, nas cidades paraibanas que apresentam elevada taxa de defeitos 

genéticos recessivos - se comparadas com o restante do país – tal aumento é devido aos 

casamentos consanguíneos recorrentes nessas microrregiões. Como consequência desse 

ato podem ser gerados indivíduos com anomalias estruturais (deformidades anatômicas) 

ou distúrbios fisiológicos (funcionamento enzimático), comprometendo, portanto, a 

homeostase orgânica.  

 

Palavras-Chave: Casamento consaguíneo. Recessivo. Cidades paraibanas. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a associação entre a prevalência da Hipertensão Arterial (HA) e 

população de baixa renda. 

Métodos: Consiste numa revisão bibliográfica em que os dados utilizados foram 

retirados de diversas bases de dados, como: do Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Red de Revistas Cientificas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal (REDALYC) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), levando-se em 

consideração publicações na língua portuguesa e dos últimos 15 anos. 

Resultados: Nos estudos avaliados, foi possível verificar dados referentes a concepções 

próprias dessa população frente à HA, bem como o conhecimento, muitas vezes 

equivocado, sobre as causas, consequências e sintomas. Hábitos pouco saudáveis 

também influenciam nos dados obtidos, como a falta de exercícios físicos e consumo 

excessivo de sal e alimentos ricos em gorduras. 

Conclusões: Assim, a HA na população de comunidades carentes é, atualmente, a 

patologia mais prevalente. Este fato precisa de um olhar especial do Sistema Único de 

Saúde (SUS) através da atenção primária, sendo necessária a promoção de campanhas 

direcionadas tanto à prevenção quanto preservação do bem-estar geral. 

 

Palavras-Chave:Prevalência. Hipertensão arterial. População de baixa renda. 
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RESUMO 

Objetivo: O trabalho busca, de maneira direta, apresentar algumas das barreiras 

enfrentadas pelos negros quanto ao acesso à saúde pública, relacionado ao aumento de 

doenças dessa população. 

Métodos: O desenvolvimento do trabalho se deu por meio de uma análise crítica de 

leituras de artigos publicados em revistas científicas e notícias relacionadas ao tema. 

Ademais, foram utilizados os textos do livro Como e por que as desigualdades sociais 

fazem mal à saúde, da autora Rita Barata. (SCIELO, REVISTA ÉPOCA, RITA BARATA E 

MEDLINE)  

Resultados: Percebemos no decorrer do trabalho que o acesso a saúde pela população 

negra é prejudicado e alguns momentos inexistentes, refletindo em quadros de 

iniquidade em saúde. Os principais fatores que acarretam esse quadro são o preconceito 

e a discriminação racial. 

Conclusões: Concluímos, que a população negra é vítima do racismo institucional e 

menos favorecida no acesso ao SUS, refletindo no aumento de enfermidades nesse grupo 

populacional.  

 

Palavras-Chave: Raça, iniquidade, saúde pública, negro. 
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RESUMO 

Objetivo: Discutir o acolhimento profissional e a rede de serviço que atende a 

comunidade, fizemos uma revisão de trabalhos que enfocaram essa temática. 

Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, uma revisão bibliográfica nos principais 

sites como Scielo e Birene. 

Resultados: O trabalho chama a atenção dos profissionais médicos para as questões de 

Saúde Pública como um campo de trabalho, onde a garantia do acesso a serviços 

assistenciais não implica a efetivação do cuidado em saúde. Nesse sentido, a 

integralidade preconiza que, além de atividades de promoção, prevenção e tratamentos, 

a forma como as práticas de cuidado são realizadas nos serviços de saúde também é 

fundamental para o alcance da resolubilidade do atendimento. Portanto, as ações devem 

ser realizadas de forma humanizada.  

Conclusões: Portanto, as ações no atendimento devem ser realizadas de forma 

humanizada; Salientando a importância do médico, a fim de garantir um atendimento 

integral à saúde das famílias. 

 

Palavras-Chave:Saúde Pública; Médico; Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária. 
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RESUMO 

Objetivo: Expor os principais determinantes e causas que estão relacionados ao 

processo de saúde e adoecimento na população cigana. 

Métodos: A revisão bibliográfica foi realizada com base no banco de dados do Google 

Acadêmico, através dos descritores: Ciganos, Cigana, Cultura, Saúde, Identidade, 

Equidade. 

Resultados: Os estudos nos levaram a perceber a situação de preconceito, 

marginalização e carência da população cigana, além da falta de preparo do setor de 

saúde pública quanto a esta população e quanto a situação vivida por essa comunidade 

reflete em sua saúde física e psíquica. 

Conclusões: Desta maneira, urge a necessidade de uma mudança de atitude por parte 

dos profissionais de saúde, bem como do próprio sistema em si, com foco e cuidado 

maior nas necessidades da comunidade cigana, respeitando, sempre, sua cultura. 

 

Palavras-Chave: População Cigana,Adoecimento e Saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o processo de discriminação no âmbito do SUS, e o complexo de 

ações que vêm sendo implementadas que garantem a inclusão e a dignidade da 

comunidade trans, baseado nos princípios básicos do SUS. 

Métodos: Baseado em pesquisas bibliográficas, informações fornecidas pelo Ministério 

da Saúde, através do Portal da Saúde, disponível no endereço eletrônico 

portalsaude.saude.gov.br.  

Resultados: Claramente podemos observar que a atenção à saúde da população LGBTS 

ganhou destaque e visibilidade a partir da década de 80, quando houve a epidemia de 

HIV/AIDS, cujo público com maior risco, à época, era o desta população. O atendimento 

vai além da promoção de cirurgias de mastectomia, histerectomia, entre outras, mas 

também caminha para a promoção de assistência humanizada, e também nos cuidados 

básicos com a saúde promovidos nas Unidades Básicas de Saúde. 

Conclusões: Assim, a visão do Sistema Único de Saúde transmitida através de suas 

ações tem se transformado, aos poucos, em direção a uma assistência integral à 

comunidade LGBTS. 

 

Palavras-Chave: LGBTS. Medicina. Promoção de Saúde. SUS.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a eficiência e as vantagens da terapêutica popular já comprovada 

cientificamente no tratamento da Diabetes Mellitus (DM).  

Métodos: Realizou-se uma análise de revisão sistemática de artigos científicos em 

bancos de dados disponíveis (SCIELO e PubMed).  

Resultados: Observamos que as plantas mais utilizadas na medicina popular, como 

pata-de-vaca, romã, oliveira, chia e melão de São Caetano, mostraram ser de suma 

importância como hipoglicemiantes e que, portanto, podem ser utilizadas na terapêutica 

de DM. É fato que os antidiabéticos orais e a insulina são os medicamentos mais 

utilizados e indicados pelos médicos no tratamento de DM. Porém, já é comprovado 

cientificamente que algumas plantas medicinais usadas popularmente também possuem 

o efeito hipoglicemiante e ajudam na otimização dos medicamentos. Além disso, o baixo 

custo e a ampla adesão da população ao tratamento possibilitam uma maior eficácia 

desse tratamento. 

Conclusões: Assim, vemos a importância da integração dos saberes populares com a 

prática médica para que essa abordagem terapêutica se torne mais vantajosa e, 

portanto, mais valorizada. 

 

Palavras-Chave: Medicina popular. Diabetes Mellitus. Plantas medicinais. 
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PERSPECTIVA DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E DETERMINANTES SOCIAIS 

INFLUENCIAM ÍNDICES DE SUICÍDIOS 
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Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 
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RESUMO 

Objetivos: Compreender como os determinantes sociais influenciam nos índices de 

suicídio vistos nas diferentes populações perante uma perspectiva de sexo, gênero e 

orientação sexual.  

Métodos: Análise de índices de suicídio de diferentes populações feita por várias 

instituições através de pesquisa bibliográfica em banco de dados Scielo e Birene. 

Resultado: Homens entre 20 e 49 anos e toda a comunidade LGBT apresentam alto 

índice de suicídio se comparados com o restante da população. A discriminação que os 

integrantes do grupo LGBT sofrem contribui para explicar tais índices. Um exemplo 

famoso é Alan Turing, brilhante matemático britânico e inventor do computador que 

ajudou a salvar milhões de pessoas durante a segunda guerra mundial e fomentar a 

vitória para os aliados, era homossexual e foi condenado a castração química pouco 

depois da guerra. Em 1954, sem ainda ter o devido reconhecimento que merecia, 

cometeu suicídio. Aliada a isso, a dificuldade do homem de expressar os seus 

sentimentos, que como dizia o filósofo Nietzsche, é uma herança da filosofia grega - que 

exaltava a parte racional humana em detrimento da emocional - e um empecilho para a 

felicidade do homem moderno. 

Conclusão: Assim, podemos detectar visivelmente a real necessidade de campanhas 

públicas na busca da diminuição dos índices de suicídios e da luta por incentivos de apoio 

financeiro e moral para faixa etária e população mais em risco. 

 

Palavras-Chave: Suicídio, determinantes sociais e Homem.   
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER INFANTIL NA PARAÍBA 
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Milena Nunes Alves de Sousa 
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Ilana Andrade Santos do Egypto 
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RESUMO 

Introdução: O câncer infantil difere de forma considerável daqueles que acometem as 

outras faixas etárias. Entre os sintomas mais comuns estão: cefaleia, vômito, 

linfonodomegalias, dores nas pernas persistentes e presença de hematomas ou petéquias 

pelo corpo, ou seja, são sinais inespecíficos que podem significar qualquer patologia 

comum.  

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico do câncer infantil na Paraíba. 

Método:A investigação será realizada através da pesquisa do tipo documental conduzida 

por meio de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. A coleta dos 

dados será feita a partir das informações disponíveis na internet, através de registros 

institucionais, em site específico que contemple o tema câncer infantil, como o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA). O instrumento utilizado contemplará uma ficha, contendo 

tipo de neoplasia, sexo e faixa etária mais acometida, e tais dados serão compilados no 

Microsoft Excel. A análise dos dados, por sua vez, será efetivada ora por meio da 

estatística descritiva, ora pela estatística inferencial.  

Resultados Esperados: Espera-se, ao final do estudo, alertar os profissionais da área 

de saúde, principalmente o médico pediatra, os pais, os cuidadores para os primeiros 

sinais e sintomas desse tipo de patologia. No mais, os resultados fornecerão subsídios 

para implementação de ações voltadas à promoção da saúde e detecção precoce do 

câncer infantil, além de ratificar a importância da criação de um centro especializado 

para tratamento dessa população no sertão paraibano. 

 

Palavras chave: Câncer. Pediatria. Diagnóstico precoce. 
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ACUIDADE VISUAL EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Ana Carolina Policarpo Nascimento 
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                                                                                Everson Vagner de Lucena Santos 
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drnneto@gmail.com 

 

RESUMO 

Introdução:A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos que pode cursar com o 

comprometimento da acuidade visual. 

Objetivo:Identificar a acuidade visual de pacientes diagnosticados com hipertensão 

arterial sistêmica. 

Métodos: Estudo descritivo, documental e com abordagem quantitativa, realizado a 

partir de 50 prontuários de pacientes hipertensos do ambulatório de Oftalmologia das 

FIP. 

Resultados Esperados: Espera-se que a realização deste estudo dê visibilidade à 

promoção e prevenção da saúde ocular, sobretudo no que diz respeito à acuidade visual 

e à detecção precoce do seu comprometimento em pacientes hipertensos. 

 

Palavras-Chave: Acuidade Visual. Hipertensão Arterial. Retinopatia Hipertensiva. 
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CARCINOMA BASOCELULAR NODULAR PIGMENTADO: UM RELATO DE CASO 

COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MELANOMA NODULAR 
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RESUMO 

Introdução: Os cânceres de pele estão cada vez mais disseminados e representam o 

tipo de neoplasia mais comum no Brasil, independentemente do sexo, sendo as pessoas 

da região sul do país as que possuem maiores índices. O principal fator de risco 

associado a todos esses agravos é a exposição solar progressiva ao longo dos anos. O 

Carcinoma Basocelular (CBC) é uma neoplasia de aparecimento insidioso levando anos 

para o seu desenvolvimento, além disso, raramente desenvolve metástases possuindo, 

pois um excelente prognóstico. Sabe-se que o principal fator de risco implicado na 

patogênese do CBC é a exposição solar contínua durante anos. 

Objetivo: Identificar as principais características clínicas e histológicas do CBC nodular, 

bem como fatores de risco associados.  

Métodos: Será realizado um relato de caso, observacional e descritivo com abordagem 

qualitativa. O estudo será realizado no Centro de Especialidades Frei Damião em Patos, 

Paraíba. O instrumento utilizado no estudo será uma ficha de avaliação criada pelos 

pesquisadores, que aborda dados sobre a identificação pessoal, anamnese, queixa 

principal, dentro outros critérios. A análise dos dados será do tipo qualitativo.  

Resultados esperados: Espera-se que ao final do estudo as características clínicas e 

histológicas do CBC possam ser esclarecidas e que os fatores de risco correlacionados 

tenham contribuído para o desenvolvimento dessa patologiae sobre suas principais 

implicações 

 

Palavras-Chave: Câncer de pele. Carcinoma. Fator de Risco. Diagnóstico. 
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QUALIDADE DE VIDA ENTRE PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA NA CIDADE DE PATOS 
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RESUMO 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco 

para as doenças cardiovasculares, sendo estas a principal causa de mortalidade na 

população brasileira. Há estudos que mostram o efeito negativo da HAS quando 

relacionada a qualidade de vida.  

Objetivo: Avaliar a Qualidade de Vida de pacientes com hipertensão quando comparados 

com a população geral. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e com abordagem 

quantitativa a ser realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Inácio Nóbrega, localizada 

no município de Patos, Paraíba (PB). Com uma amostra de 100 pacientes, divididos em 2 

grupos: Grupo Estudo (GE) formado por 50 pacientes hipertensos, e o Grupo Controle 

(GC) formado por 50 pacientes normotensos. Será utilizado para coleta de dados dois 

questionários: um que avalia os quesitos sócio demográficos e clínicos dos pacientes e o 

instrumento SF-36 para avaliação da Qualidade de Vida. A partir dos dados obtidos, a 

análise será feita por estatística descritiva. 

Resultados esperados: Espera-se, ao final desse estudo, que os pacientes hipertensos 

tenham uma qualidade de vida pior, quando comparados aos pacientes normotensos. 

 

Palavras Chave: Hipertensão. Pressão arterial. Qualidade de vida. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE DE 

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA PERNAMBUCO-PARAÍBA NA CIDADE DE PATOS-PB 
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RESUMO 

Introdução: A cardiopatia congênita é uma alteração na estrutura do coração ou dos 

grandes vasos intratorácicos presente antes mesmo do nascimento. Estima-se que a 

cada 1000 nascidos vivos, 8 são afetados, com grande variedade na apresentação e na 

gravidade. 

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Rede de 

Cardiologia Pediátrica Pernambuco-Patos na cidade de Patos-PB. 

Métodos: A investigação será conduzida por meio de um estudo descritivo, transversal 

com abordagem quantitativa.  O estudo será realizado no município de Patos-PB, na 

Maternidade Dr. Peregrino Filho, onde funciona o ambulatório CirCor destinado ao 

atendimento e acompanhamento pediátrico de crianças com cardiopatias congênitas. A 

coleta de dados será realizada a partir da utilização de um formulário, contendo variáveis 

sociodemográficas, clínicas e sanitárias. Após a coleta, os dados serão armazenados para 

análise descritiva.  

Resultados esperados: Espera-se ao final do estudo conseguir traçar o perfil 

epidemiológico dos pacientes atendidos pela Rede de Cardiologia Pediátrica Pernambuco-

Patos na cidade de Patos-PB, verificar sua procedência, além de observar a presença de 

comorbidades que acompanham as cardiopatias congênitas, para assim traçar uma 

melhor forma de atendimento e acompanhamento desses pacientes. 

 

Palavras-Chave: Cardiologia Pediátrica. Pediatria. Epidemiologia. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR CUIDADORES DE 

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
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RESUMO 

Introdução: Crianças portadoras de algum tipo de deficiência expressam distúrbios 

neuro-sensório-motoras que restringem sua atividade na sociedade. Cabe, portanto, aos 

cuidadores dessas crianças, tentar diminuir essas restrições, buscando dessa forma 

aumentar a função desse grupo na sociedade e no dia a dia da mesma. Toda família está 

sujeita ao estresse quando se trata do cuidado de uma criança e seu desenvolvimento 

adequado. E a estratégia de coping é uma resposta ao momento de estresse, com a 

finalidade de manter o controle pessoal, de certa forma como lidar o evento estressor. 

Objetivo: Avaliar quais as estratégias de enfrentamento adotadas pelos cuidadores de 

crianças com necessidades especiais no município de Patos-PB. 

Métodos: Pesquisa de campo, descritiva, transversal e com abordagem quantitativa. O 

estudo será efetuado na cidade de Patos-PB com 23 cuidadores de crianças com 

necessidades especiais que realizam equoterapia e frequentam regularmente o 

Haras/Centro de Equoterapia local. A coleta de dados será realizada com um questionário 

validado no Brasil sobre Coping e o questionário da Federação Nacional de Cooperativa 

de Solidariedade Social: Questionário para a família.  A análise dos dados, será realizada 

por meio de estatística descritiva e inferencial. 

Resultados esperados: Espera-se que os cuidadores que buscam estratégias de 

enfrentamento, desenvolvam melhores resultados, pois buscam por alternativas que 

aliviem as dificuldades e planejem ações junto as crianças, com a finalidade de melhorar 

o prognóstico delas, uma vez que o enfrentamento do problema, por meio de táticas de 

reavaliação positiva, permite benefícios nos resultados e máxima eficiência do cuidado. 

 

Palavras-Chave: Estratégias de Enfrentamento. Crianças. Cuidadores. Necessidades 

Especiais. 

 

 

 

 

 

 

  

  Faculdades Integradas 
de Patos 

Curso de Medicina 
v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 
ISSN: 2448-1394 

 

mailto:barbarabernadete@med.fiponline.edu.br
mailto:minualsa@hotmail.com


47 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 

ORTOPEDIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

(CERPPOD) DA CIDADE DE PATOS 
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RESUMO 

Introdução: A relevancia do tema proposto decorre da imprescindibilidade em identificar 

a predominancia do perfil epidemiológico dos indivíduos afligidos por lesões ortopédicas e 

atendidos no ambulatório de Ortopedia no Centro de referência para Portadores de 

deficiência (CERPPOD) da cidade de Patos, estabelecendo, assim, a situação de base 

desse grupo para posteriores estudos com efetividade das medidas interventivas 

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no ambulatório de 

ortopedia no Centro de referência para portadores de deficiência (CERPPOD) – Na cidade 

de Patos, e fazer possíveis associações entre variáveis demográficas e lesões 

ortopédicas. 

Métodos: Estudo observacional e descritivo, de cunho transversal e caráter quali-

quantitativo Amostra constituída por pacientes atendidos por alunos do Curso de 

Medicina, supervisionados por um ortopedista, entre (mês/ano a mês/ano). Os dados 

foram coletados retrospectivamente a partir de prontuários médicos e analisados 

estatisticamente. 

Resultados: Espera-se que esse conhecimento possa contribuir em vários aspectos: em 

primeiro lugar, que permita uma valorização das percepções dessa população em relação 

às diferentes dimensões de sua vida; possibilite identificar esses aspectos 

multidimensionais para subsidiar tratamentos, reabilitação e demais ações terapêuticas. 

 

Palavras-Chave: Ortopedia. Perfil epidemiológico. Lesões ortopédicas  
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DESMISTIFICANDO A SAÚDE MENTAL NO CINEMA CONTEMPORÂNEO 
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RESUMO 

Introdução:A saúde mental ainda é vista com grande preconceito pela maioria da 

sociedade.A aceitação de um indivíduo mentalmente débil é um dos grandes dilemas da 

psiquiatria. O estigma social, assim como o processo de entendimento à cerca do 

processo da doença, influencia negativamente nesse aspecto.A representação caricata de 

patologias mentais tem a função de atrair o público. Personagens icônicos do cinema 

contemporâneo são descritos com quadros severos de psicopatologias. O estigma 

relacionado a saúde mental é o principal empecilho para um melhor tratamento das 

patologias relacionadas a mesma e em uma área tão influente como é a “sétima arte”, a 

representação de valores baseados nesses estigmas acaba por trazer aspectos negativos, 

principalmente em uma sociedade tão influenciável pelo meio externo. 

Objetivo: Desmistificar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a saúde 

mental no cinema contemporâneo. 

Métodos: Este estudo é uma Revisão Integrativa da Literatura, utilizando-se como 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Saúde mental, Cinema como assunto e 

Psiquatria comunitária. Foram selecionadas 11 publicações que se dividem em artigos 

nas bases de dados:Scientific Electronic Library Online (SciELO), Pubmed, Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE) e em livros da área de 

psiquiatria de cinema.  

Resultados esperados: Acredita-se que se possa perceber uma representação em sua 

maioria equivocada das patologias referentes à saúde mental no cinema. Segundo os 

levantamentos, filmes de maior público tentem a fantasiar e fugir um pouco da realidade 

dos transtornos mentais, causando assim uma completa alucinação em massa à respeito 

da veracidade das enfermidades. 

 

Palavras Chave: Saúde mental; Cinema como assunto; Psiquiatria. 
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ALTERAÇÕES METABÓLICAS ENVOLVIDAS NO DESENVOLVIMENTO DA 

SÍNDROME LIPODISTRÓFICA EM PACIENTES COM HIV EM USO DE HAART 
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RESUMO 

Introdução: A Síndrome Lipodistrófica do HIV (SLHIV) é um efeito colateral oriundo do 

advento da Highly Active Antirretroviral Therapy (HAART), também conhecida como 

terapia antirretroviral fortemente ativa, que surgiu para otimizar o tratamento de 

pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. Esta síndrome reúne 

uma série de alterações envolvidas no metabolismo dos glicídios e dos lipídeos, 

culminando com resistência insulínica, hiperglicemia, dislipidemia e redistribuição 

anormal da gordura corporal. 

Objetivo: avaliar as alterações metabólicas envolvidas no desenvolvimento da síndrome 

lipodistrófica em pacientes com HIV em uso de HAART, ao passo em que se verifica quais 

alterações do metabolismo estão envolvidas, e se correlaciona as alterações metabólicas 

da SLHIV com o aumento do risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares 

Métodos: a pesquisa terá caráter descritivo e quantitativo, realizada através de uma 

revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, BIREME e Google 

Acadêmico. Tal investigação seguirá três etapas, a saber: 1) Planejamento da revisão; 2) 

Realização da revisão e 3) Comunicação e divulgação. Ainda, seguirá um número pré-

determinado de fases, as quais compõem a revisão sistemática: 1) Seleção da questão 

da pesquisa-PICO; 2) Definição dos descritores; 3) Definição das bases de dados; 4) 

Estratégias de busca; 5) Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 6) 

Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; 7) Categorização dos estudos 

selecionados; 8) Análise e interpretação dos resultados. 

Resultados esperados: Demonstrar a forte relação entre o uso prolongado de HAART e 

o desenvolvimento da SLHIV, bem como estabelecer quais alterações metabólicas 

envolvidas na síndrome e sua influência sobre o risco cardiovascular. 

 

Palavras-Chave: Síndrome lipodistrófica associada ao HIV. Terapia antirretroviral 

fortemente ativa. Metabolismo. 
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RESUMO 

Introdução: A Oncologia é o ramo da medicina que estuda os tumores e está voltada 

para a forma que o câncer se desenvolve no organismo e o tratamento mais adequada a 

cada tipo de neoplasia. O perfil epidemiológico do paciente oncológico é necessário a se 

obter dados sobre os fatores de risco determinantes na carcinogênese, assim como, o 

desenvolvimento de intervenções por meio de prevenção individual ou coletiva, início da 

terapêutica precocemente e promoção da saúde de um população. 

Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes oncológicos na cidade de Patos – 

PB. Determinar os fatores de risco para os processos carcinogênicos, assim como, os 

tipos de câncer mais prevalentes, faixa etária mais acometidas e sexo mais acometidos. 

Métodos: A investigação será conduzida por meio de estudo epidemiológico com caráter 

descritivo e abordagem quantitativa. O estudo será realizado com 100 pacientes 

oncológicos cadastrados na Associação Patoense de Apoio aos Portadores de Câncer. Os 

dados serão coletados a partir dos prontuários médicos. Os dados provenientes serão 

compilados no software Statistical Package for the Social Sciences. Para a análise dos 

dados será adotada a estatística descritiva e inferencial. 

Resultados: Espera-se demonstrar a população mais afetada e os riscos mais 

relacionados a oncogênese, assim como, definir os tipos de cânceres mais prevalentes. 

Por se tratar de um estudo realizado em uma cidade do sertão da paraíba que integra o 

bioma caatinga, onde o clima semiárido sofre com altas temperaturas e forte incidência 

dos raios solares, espera-se que os resultados estejam relacionados ao câncer de pele e 

aos relativos a população brasileira, como o câncer de mama e colo de útero na mulher e 

o de próstata no homem. 

 

Palavras-Chave: Epidemiologia. Oncologia. Perfil Epidemiológico. 
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PACIENTE COM HANSENÍASE NEURAL PRIMÁRIA: RELATO DE CASO 
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RESUMO 

Introdução: A hanseníase ou moléstia de Hansen é uma doença infecciosa cujas 

manifestações são resultantes da resposta granulomatosa crônica imunomediada ao M. 

leprae. Na PNL, também conhecida como neural, neural primária, neurítica pura, 

neurítica primária ou polineurítica, os pacientes apresentam uma neuropatia envolvendo 

1 ou mais nervos (mononeuropatia ou mononeuropatia múltipla) na ausência inequívoca 

de lesões de pele e com Baciloscopia negativa.  

Objetivo: Relatar a evolução e demonstrar melhoras clínicas e benefícios do tratamento 

clínico da Hanseníase Neural Primária em um paciente da cidade de Patos, Paraíba.  

Metodologia: Será realizado um relato de caso, um estudo observacional, com caráter 

descritivo e abordagem qualitativa. O estudo realizar-se-á no Centro de Especialidades 

Frei Damião no município de Patos, Paraíba. O instrumento utilizado no estudo será um 

Prontuário para acompanhamento de casos de Hanseníase, criado pela Coordenação de 

Vigilância Epidemiológica – Núcleo de Dermatologia Sanitária do estado da Paraíba.  

Resultados esperados: Espera-se, ao final do estudo, que haja melhoria no quadro 

clínico do paciente e maior esclarecimento frente à HNP, que é de diagnóstico minucioso, 

contribuindo para o conhecimento de médicos e acadêmicos de medicina. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase. Hanseníase Neural Pura. Tratamento. Forma Neural Pura. 
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RESUMO 

Introdução: A escoliose é definida como uma deformidade complexa e tridimensional da 

coluna vertebral, essa alteração resulta em uma distorção na simetria do tórax que com 

a progressão, seus portadores podem apresentar uma série de sinais e sintomas, como: 

dor musculoesquelética, diminuição da mobilidade, disfunção cardíaca e respiratória, 

além de diminuição da autoestima e autodepreciação. No entanto, a deformidade pode 

comprometer a realização das atividades diárias, acarretando efeitos expressivos na 

qualidade de vida (QV) desses pacientes.  

Objetivo: Avaliar o nível da qualidade de vida em pacientes com escoliose submetidos a 

tratamento conservador.  

Método: Trata-se de um estudo de caráter descritivo, transversal e com abordagem 

quantitativa, tendo como voluntários uma média de 40 pacientes portadores de escoliose 

submetidos a tratamento conservador atendidos pelo Projeto Prumo Certo, que realiza 

suas atividades na Clínica Escola de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Patos. Os 

dados serão obtidos durante os atendimentos desse projeto por meio do Scoliosis 

Research Society-22, que é uma ferramenta criada especialmente para avaliar a 

qualidade de vida desses pacientes. Esses dados serão transferidos para os programas 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e o Microsoft Excel e submetidos à 

análise baseada na estatística descritiva e inferencial.  

Resultados Esperados: Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir 

para o crescimento do conhecimento científico a respeito sobre essa temática, visto que 

há restrito número de publicações sobre essa abordagem. Soma-se a possibilidade de 

fornecer suporte para criação e adoção de estratégias que tenham a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

 

Palavras Chave: Escoliose. Qualidade de vida. Tratamento Conservador 
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RESUMO 

Introdução: A deformidade Pé Plano (PP) é uma condição que pode levar a problemas 

crônicos e debilitantes do pé e do tornozelo. Trata-se de uma deformidade desenvolvida 

ou adquirida que é progressiva e caracterizada pela rotação plantar e medial do tálus, 

diminuição da altura do arco medial e supinação e abdução do antepé (SADEGHI-

DEMNEH et al., 2016). 

Objetivo: Investigar a incidência do pé plano (PP) na cidade de Patos-PB, verificando a 

presença de sintomas osteomusculares associados ao pé plano. 

Métodos: Esse estudo é um estudo quantitativo que utiliza-se de métodos estatísticos, 

informações numéricas e amostras para categorização e apreciação da pesquisa. Dessa 

forma, o estudo será realizado em Patos-PB, no alto sertão paraibano, tendo o CERPOD 

(Centro de Reabilitação para Portadores de Deficiência) como local de pesquisa. Os dados 

provenientes dos prontuários serão inseridos e analisados no Programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS - versão 21.0). A análise dos dados, por sua vez, 

será concretizada por meio da estatística quantitativa. 

Resultados: Espera-se que esse estudo contribua com dados em relação à incidência 

dessa patologia, assim como a efetividade dos tratamentos e perfil epidemiológico dos 

pacientes. Relevância na área dos estudos epidemiológicos voltados para a Ortopedia, 

sobretudo no Pé Plano, visto que é um campo bastante escasso.  

 

Palavras-Chave: Pé Plano. Incidência. Tratamento. 
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ANÁLISE DA VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS NOS PACIENTES 
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ISOBÁRICA EM PACIENTES ASA II E III NO HRP. 
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RESUMO 

Introdução:A grande frequência em que são realizados procedimentos cirúrgicos sob o 

uso da raquianestesia, sobretudo as que utilizam como anestésico local a Bupivacaína, 

em suas diferentes baricidades, faz gerar a dúvida sobre qual forma deste anestésico, 

seja hiperbárico ou isobárico, pode-se encontrar uma menor variação nos índices 

hemodinâmicos dos pacientes. 

Objetivo: Identificar em qual baricidade da bupivacaína em raquianestesia pode-se 

encontrar uma menor variação nos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes. Além 

disso, determinar quais as principais alterações hemodiâmicas verificadas após 

raquianestesia, correlacionado como respectiva baricidade do anestésico.  

Métodos Será realizada uma pesquisa de caráter descritivo, transversal e quantitativo, 

tendo como base de dados o PUBMED e o Google Acadêmico, incluindo como população 

alvo os pacientes presentes no Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro (HRP), 

classificados nos grupos ASA II e III, sendo excluídos pacientes que apresentarem 

classificação de risco anestésico ASA I, IV e V. Serão avaliados pacientes que serão 

submetidos a raquianestesia no período compreendido entre fevereiro e março de 2018, 

com amostragem a ser definida a partir do total de cirurgias realizadas com este tipo de 

procedimento anestésico no período em questão, sendo estudados a partir de um 

questionário estruturado, desenvolvido pelo próprio autor, no qual se encontram pontos 

como presença de hipotensão e bradicardia, além da cefaleia pós punção, náuseas e 

vômitos, a serem avaliados em cada paciente. 

Resultados esperados: Espera-se, a partir dos dados coletados, que a variação nos 

índices hemodinâmicos pesquisados seja maior nos pacientes submetidos a bupivacaína 

hiperbárica. 

 

Palavras-Chave: raquianestesia, bupivacaína, anestesia. 
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RESUMO  

Introdução: Os acidentes de trânsito, de uma forma geral, têm ocupado uma seara 

importante no que tange aos problemas caracterizados como de saúde pública, tendo em 

vista os violentos danos causados às vítimas diariamente nas ruas, avenidas e estradas 

pelo país afora, sobretudo envolvendo motocicletas. Essas causas ditas externas já são 

responsáveis pelo segundo maior número de vítimas fatais no que concerne à população 

em geral, sendo a primeira causa se levarmos em conta os jovens que se encontram em 

idade produtiva. Sendo assim, para que tenhamos uma dimensão mais exata dos 

problemas causados pelo uso irregular e desenfreado das motocicletas no sistema de 

saúde nacional, assim como para procurarmos meios de diminuir o número catastrófico 

de tais acidentes, por meio da prevenção, faz-se necessário um criterioso estudo para 

sabermos como tal fenômeno se desencadeia, os tipos de fraturas relacionadas, e as 

peculiaridades e consequências ocasionadas no Sistema Único de Saúde. 

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes vítimas de fraturas ocasionadas por acidente 

motociclístico atendidos no Hospital Regional de Patos - pb. 

Métodos: A estudo será produzido por meio da metodologia de de pesquisa-ação, com 

caráter descritivo e abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada na cidade de 

Patos – PB, localizada no sertão paraibano, polo regional para diversas cidades deste 

estado e dos circunvizinhos, a saber, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O período de 

avaliação será de janeiro a maio de 2018. A população pesquisada será composta por 

pacientes vítimas de acidente motociclístico atendidos no Hospital Regional de Patos no 

período acima citado. Os dados serão coletados através de pesquisa junto aos 

prontuários médicos do HRP. 

Resultados: Ao término do estudo, espera-se obter o real quadro dos pacientes vítimas 

de acidente motociclístico atendidos no Hospital Regional de Patos – PB, visando adequar 

o melhor tratamento aos casos específicos, bem como atuar na área preventiva, no 

sentido de implementar medidas que possam reduzir esses índices catastróficos de 

vítimas, que deixam diversas pessoas sequeladas, principalmente jovens, e as vidas que 

são prematuramente ceifadas.  

 

Palavras Chave: Perfil. Paciente. Vítima. Fratura. Acidente Motociclístico. Hospital 

Regional de Patos. 
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RESUMO 

Introdução: A adenoamigdalectomia consiste na retirara cirúrgica das tonsilas palatinas 

(amígdala) e faríngea (adenoide). É o processo mais realizado pelos 

otorrinolaringologistas e é a cirurgia mais realizada na faixa etária pediátrica, no entanto, 

existem controvérsias em relação aos seus benefícios frente à necessidade de realização 

do procedimento, os motivos que levaram a sua prática, como hipertrofia de adenoides e 

amigdalas (cor pumonale e apneia do sono), amigdalite de repetição, rinossinusites 

repetidas, halitose por acúmulo de caseos, abscesso periamigdaliano e otite média 

secretora, e as complicações pós-operatórias como hemorragia, náuseas, vômitos, febre, 

inabilidade para ingerir alimentos sólidos ou líquidos, otalgia e dor. 

Objetivo: Analisar as melhorias na qualidade de vida das crianças submetidas à cirurgia 

de retirada das tonsilas.  

Método: Pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. O estudo ocorrerá na cidade 

de Patos – PB, localizada no sertão paraibano, com pais/cuidadores de crianças que 

foram submetidas a cirurgia de adenoamigdalectomia. O questionário específico para 

avaliação dos pacientes será baseado no trabalho de Serres et al. (2008) e os dados 

serão analisados mediante estatística descritiva e inferencial.  

Resultados Esperados: Espera-se que os profissionais da área de saúde, os pais e 

cuidadores, e os demais estudiosos e interessados sobre a cirurgia de 

adenoamigdalectomia, saibam sobre todos os benefícios desse procedimento frente a 

péssima qualidade de vida que levou a realização da cirurgia. 

 

Palavras-Chave:Adenoamigdalectomia. Qualidade de Vida. Cuidadores. 
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RESUMO 

Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica 

com predomínio no sexo feminino. De etiologia não esclarecida, está possivelmente 

relacionando com a interação dos fatores genéticos, ambientais e hormonais. O início da 

doença pode ocorrer de diversas, desde o acometimento leve dos órgãos e sistemas ao 

grave com maior agressão sistêmica, principalmente do sistema nervoso central e 

periférico, envolvimento renal e manifestações psíquicas. 

Objetivo: Analisar as manifestações sistêmicas do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), 

em especial as neurológicas e renais, responsáveis pelo agravamento do quadro da 

paciente relatada.  

Métodos: Será elaborado um relato de caso, observacional e descritivo com abordagem 

qualitativa. O estudo será realizado no Centro de Especialidades Frei Damião na cidade 

de Patos, Paraíba. O instrumento utilizado na pesquisa será a análise da ficha de 

avaliação, contendo dados sobre a identificação, anamnese, queixa principal, história da 

doença atual, exame físico entre demais critérios presentes nesta. Os dados serão 

avaliados de forma qualitativa. 

Resultados esperados: Aguarda-se ao final do estudo o melhor esclarecimento das 

características clínicas bem como do tratamento para as formas graves do LES, os quais 

poderão auxiliar na conduta de casos semelhantes. 

 

Palavras-Chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico; Sinais e sintomas; Tratamento 

Farmacológico. 
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RESUMO 

Introdução:Atualmente a diabetes acomete 13 milhões de brasileiros, e este número 

vem crescendo, sendo que em alguns casos, o diagnóstico é tardio, favorecendo o 

aparecimento de complicações macro e microvasculares graves, que oneram os serviços 

de saúde.  

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar a frequência de retinopatia 

diabética em pacientes portadores de Diabetes mellitus, cadastrados no hiperdia em uma 

área de estratégia de saúde da família, no município de Patos - PB. Métodos: 

delineamento epidemiológico do tipo seccional, observacional, de natureza descritiva, 

onde serão utilizados dois formulários de coleta de dados, um referente a parte social e 

em relação a comorbidade, abordando vários aspectos da doença e o outro será 

direcionado para o exame ocular. 

Resultados: Espera-seatravés desse estudo os profissionais da atenção primária e a 

sociedade possam estar mais atentos a importância de realizar o exame oftalmológico 

através da fundoscopia direta e indireta de rotina nos pacientes portadores de diabetes, e 

com isso potencializar o acompanhamento com o oftalmologista, para alcançar a 

eficiência na prevenção e diagnóstico da principal complicação oftalmológica do diabetes. 

 

Palavras-Chave:Retinopatia diabética. Atenção Primária à Saúde. Diabetes Mellitus. 

Diagnóstico. 
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RESUMO 

Introdução: A alopecia frontal fibrosante é considerada uma alopecia de caráter lento e 

progressiva, com intervalo de manifestação que pode variar de um a dez anos, e 

concomitantemente cicatrizante, apresentando queda de cabelo simétrica das margens 

frontal e temporal de implantação dos mesmos. 

Objetivo: Descrever um caso clínico sobre a Alopecia Fibrosante Frontal e Determinar o 

diagnóstico e as opções terapêuticas, bem como a evolução prognóstica.  

Métodos: A investigação será conduzida por meio de um relato de caso, observacional e 

descritivo com abordagem qualitativa. O estudo será feito na Clínica NEUREDERM, na 

cidade de Patos-PB. O instrumento utilizado na pesquisa será uma ficha de avaliação 

clínica NEUREDERM, bem como o prontuário da paciente, no qual consta dados sobre 

anamnese, história da doença, queixa principal, antecedentes pessoais e familiares, 

exame físico, exames complementares, diagnóstico clínico, objetivos, condutas, evolução 

e prognóstico do tratamento.  

Resultados esperados: Espera-se que com a descrição do caso, as informações possam 

ser úteis para conhecimento a respeito da síndrome.  

 

Palavras-Chave: Alopecia; Atrofia; Terapêutica. 
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SUBDIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E SEUS EFEITOS 

ADVERSOS NO BINÔMIO MÃE-FILHO 

 

Isabelle Balduino Dantas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil 

isabellebalduino@gmail,com 

 

Maria Stefânia Nóbrega Batista 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

stefania_batista@hotmail.com 

 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é composto por um conjunto de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, a qual decorre da deficiência na secreção 

e/ou ação da insulina. A gestação confere uma hiperfunção pancreática, cuja principal 

consequência é o aumento da resistência periférica à insulina. Essa resistência está 

relacionada à presença de hormônios diabetogênicos nessa fase. 

Objetivo: O presente estudo possui como objetivo detectar gestantes subdiagnosticadas 

com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e analisar a prevalência e gravidade de 

complicações nos neonatos e nessas gestantes. 

Métodos:A investigação será conduzida por meio da metodologia da 

pesquisaexploratória, com caráter descritivo e abordagem quantitativa e qualitativa. O 

estudo será realizado no município de Patos – PB e contemplará a população de 

gestantes atendidas na Maternidade Peregrino Filho (MPF) no período de 2015 a 2016. 

Os dados serão coletados a partir dos prontuários das gestantes que pariram na 

Maternidade Peregrino Filho no período descrito, seguindo critérios da American Diabetes 

Association (ADA) para o diagnóstico. As pesquisadas serão selecionadas obedecendo aos 

seguintes critérios de inclusão: ser gestante atendida na MPF no período supracitado, 

apresentar quadro clínico e laboratorial compatível com Diabetes Mellitus Gestacional, 

apresentar diagnóstico estabelecido ou não para a patologia em questão. Como critérios 

de exclusão determinou-se gestantes que comparecerem a MPF fora do período descrito, 

gestantes que não apresentarem quadro clínico e laboratorial compatível com Diabetes 

Mellitus Gestacional. 

Resultados Espertados: Espera-se que o subdiagnóstico da Diabetes Mellitus 

Gestacional contribua para complicações advindas dos efeitos da hiperglicemia, tais como 

macrossomia, traumatismos de parto, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia, 

policitemia,  hipocalcemia e  risco de morte intrauterina, as quais se apresentam mais 

everas nesse grupo de gestantes quando comparado a gestantes diagnosticadas e 

tratadas precocemente. 

 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Diabetes Gestacional. Gestação de alto risco. 

Hiperglicemia. 
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EXPECTATIVAS, SENTIMENTOS E VIVÊNCIAS DE PAIS DE CRIANÇAS COM 

PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS SEVEROS 

 

Jaline Oliveira Medeiros 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

jaline.oliveira@hotmail.com 

 

Milena Nunes Alves de Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

minualsa@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: As doenças hematológicas severas que mais acometem a faixa etária 

pediátrica são principalmente a leucemia linfoide aguda, a hemofilia e as 

hemoglobinopatias. O acometimento dessas patologias na infância ocasionam alterações 

na rotina familiar. Tendo em vista que os pais são os cuidadores principais, estão 

propensos a sofrerem vários impactos negativos, dentre eles: ansiedade e depressão, 

alterações do sono, estresse, tendência ao desenvolvimento de doenças mentais. Este 

fato se justifica pelo cuidado continuado com a criança enferma, sendo o acompanhante 

posto em desgaste diariamente, tendo que assistir o sofrimento do filho. Além disso, 

muitos pais perdem ou abandonam o emprego para prestar maior assistência, mudam de 

residência, perdem o interesse de ter outros filhos, ocorre separação entre os cônjuges. 

Objetivo: Analisar as expectativas, sentimentos e vivências de pais de crianças com 

problemas hematológicos severos. Identificar o perfil social e demográfico das crianças 

com doenças hematológicas severas e dos pais; verificar os impactos que as doenças 

hematológicas severas em crianças causam na vida dos pais; averiguar as expectativas e 

sentimentos de pais de crianças com problemas hematológicos severos. 

Métodos: O estudo será realizado no município de Patos - PB, especificamente no 

ambulatório de hematologia que funciona na Clínica Escola de Enfermagem das 

Faculdades Integradas de Patos, junto a 40 pais das crianças acometidas por doenças 

hematológicas severas. Os dados serão coletados a partir de um questionário: 

“Questionário para a família” da FEDERAÇÃO NACIONAL DE COOPERATIVA DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL (FENACERCI, 2006), composto por duas secções, dados 

pessoais e pontos de vista e opiniões. Os dados provenientes do instrumento de coleta 

serão analisados por meio de estatística descritiva simples e inferencial. 

Resultados: Espera-se, ao final do estudo, alertar os profissionais da saúde a cerca dos 

problemas psicossociais que transcendem o paciente, se estendendo aos pais dessas 

crianças portadoras de enfermidades hematológicas severas. Dessa forma, é necessária 

uma assistência voltada a esse público. 

 

Palavras-Chave: Doenças hematológicas. Crianças. Sentimentos. Pais. 
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O DELIRIUM E SUAS IMPLICAÇÕES NA MORTALIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA DE UM HOSPITAL REGIONAL NO SERTÃO DA PARAIBA 

 

Jéssica Lisandra Farias da Silva 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos –PB – Brasil 

Jessicalisandra18@hotmail.com 

 

Everson Vagner Lucena 

 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos –PB – Brasil 

eversonlucena@fiponline.edu.br 

 

RESUMO 

Introdução: O estudo que será realizado envolve uma temática pouco abordada e 

muitas vezes subdiagnosticada nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o delirium no 

âmbito hospitalar é bastante frequente, sobretudo no cenário da UTI, uma vez que os 

pacientes que encontram-se em seu ambiente são bastante debilitados e fazem uso de 

diversos dispositivos e medicações que influenciam no desenvolvimento do quadro clínico 

do delirium. 

Objetivo: Objetiva-se mensurar a incidência do delirium no cenário da UTI do Hospital 

Regional de Patos (HRP), no período compreendido entre junho e dezembro do ano de 

2017, bem como correlacionar o delirium com a mortalidade dos pacientes que o 

apresentaram. 

Métodos: O presente estudo será realizado de forma que sua metodologia é uma análise 

retrospectiva documental, de caráter transversal, com abordagem quantitativa dos seus 

dados. 

Resultados: Diante do exposto, espera-se com essa pesquisa que a quantificação do 

diagnóstico do delirium na UTI do HRP possa trazer à luz debates, informação, 

esclarecimento e possíveis melhorias no atendimento ao paciente hospitalizado 

especialmente àqueles em que encontram-se na UTI, bem como seu diagnóstico precoce 

para assim amenizar as consequências do delirium na evolução clínica do paciente. 

 

Palavras-Chaves: Delirium. Terapia Intensiva. Mortalidade na UTI 
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A PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE PÉ DIABÉTICO 

ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB  

 

João Luis de Lima Paes Almeida 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

joaopequenok@hotmail.com 

 

Jânio Cipriano Rolim 

 Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

janio_rolim@hotmail.com 

 

RESUMO 

Objetivo:Identificar a microbiota e o perfil de suscetibilidade antimicrobiano existente 

em lesões de pé diabético em um grupo de 81 pacientes, homens e mulheres, admitidos 

no HRP. 

Métodos:estudo utilizando formulários para coleta de dados epidemiológicos, trata-se de 

um estudo transversal prospectivo de prevalência, onde serão incluídos na pesquisa uma 

amostra de 81 pacientes (homens e mulheres) portadores da infecção com nível de 

insignificância 0.1 % para analisar-se classificação do tipo de pé diabético, utilização de 

swabs para coleta/transporte de amostras com meio Stuart para cultura microbiológica e 

antibiograma. Levando em consideração que a ocorrência de infecção acomete 90% da 

população com pé diabético. Ademais, com precisão absoluta de 11%. Serão incluídos: 

portadores de pé diabéticos que – relatavam sinais e sintomas, apresentavam ulcerações 

plantares e indolores, deformidades plantares e/ou de pododáctilos, e como critério de 

exclusão adotou-se: pacientes que não foram realizados todos os exames para análise de 

perfil metabólico, microbiológico e perfil de sensibilidade a antibióticos e, aqueles 

pacientes que não foram coletado todos os itens do questionário de coleta de dados. 

Resultados:Espera-se, ao final do estudo, analisar os microorganismo que mais 

acometem os pacientes com pé diabético e o perfil de sensibilidade a antimicrobianos, 

além de facilitar na condução terapêutica das comorbidades que atinge os paciente 

diabéticos, quando analisados todos os dados dos exames solicitados rotineiramente.  

 

Palavras Chave:Pé diabético; Infecção; Microbiota; Epidemiologia; Prevalência. 
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

José Hermes Dantas Rolim 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

hermesrolim@yahoo.com.br 

 

Everson Vagner de Lucena Santos 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

drnneto@gmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A obesidade é um problema que vem em uma crescente nos últimos anos, 

ganhando visibilidade e tornando-se um problema epidemiológico, esse aumento no 

número de indivíduos obesos pode ser observado não somete em países desenvolvidos, 

mas também em países em desenvolvimento. A cirurgia bariátrica é o ramo da medicina 

que cuida do controle de peso, incluindo a gastroplastia, que é um procedimento 

cirúrgico no qual o tamanho do estômago é reduzido. A gastroplastia consegue reduzir a 

mortalidade, otimizar a expectativa de vida, melhorar as comorbidades, reduzindo o risco 

de saúde e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. 

Objetivo: Investigar a qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e com abordagem quantitativa a 

ser realizada no município de Juazeiro do Norte – CE com 30 pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica com coleta de dados no período de fevereiro de 2017 a março de 

2018. Utilizar-se-á um questionário validado como instrumento de coleta de dados e 

análise será feita através do SPSS® por meio de estatística descritiva. O presente estudo 

segue os princípios de ética preconizados pela resolução n° 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Resultados esperados: Espera-se, ao final do estudo, desmistificar a cirurgia bariátrica 

mostrando todos os seus aspectos, conquistas e desafios, com relação ao impacto na 

qualidade de vida dos pacientes submetidos a esse tipo de procedimento. 

 

Palavras-Chave: Obesidade, cirurgia bariátrica, qualidade de vida. 
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ABORDAGEM MÉDICA NA HANSENÍASE VIRCHOWIANA: UM ESTUDO DE CASO 

 

José Tarcísio Diógenes Júnior  

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba- Brasil 

junior_diogenes@outlook.com 

 

Lívio Vasconcelos do Egypto 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

livioegypto@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

leprae que caracteriza-se por lesões dermatoneurológicas crônicas e é casificada em 

quatro formas: Hanseniáse do tipo Indeterminada (lesões hipocrômicas na pele e 

parestesia), Tuberculóide (demarcadas e de menor circunferência, hipoestesia e 

assimetria), Virchoviana (grandes lesões em nódulos, pápulas e máculas) e Dimorfa 

(forma variante da Virchowiana e Tuberculoide). 

Objetivo: Conhecer as estratégias dermatológicas aplicadas no tratamento da 

hanseníase virchowiana e como as lesões e paciente comportam-se diante a evolução do 

quadro. 

Métodos: Por tratar-se de um estudo de caso o projeto é composto por apenas 01 (um) 

participante portador de hanseníase do tipo virchowiana (recidiva) e neste será aplicado 

o protocolo terapêutico empírico para sua doença onde sua evolução será descrita por 

meio de ficha de avaliação e de evolução do setor de dermatologia do Centro de Saúde 

Frei Damião (CSFD). 

Resultados Esperados:É esperado que com a aplicação de adequado protocolo médico 

para tratamento da hanseníase virchowiana seja observado a involução das lesões de 

pele e uma consequente melhora na qualidade do indivíduo. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase. Hanseníase Virchowiana. Reações hansênicas 
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FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 

EM CRIANÇAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Kleiton Hallysson da Silveira Pinto 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

Kleitonhallysson@hotmail.com 

 

Milena Nunes Alves de Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

minualsa@hotmail.com 

 

Umberto Marinho de Lima Júnior. 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

limajrumberto@ibest.com.br 

 

RESUMO 

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) ou Insuficiência Renal Crônica (IRC), é 

considerada uma síndrome metabólica, pois há uma relação entre a lesão renal e a 

diminuição da taxa de filtração glomerular, e com isso, o paciente progressivamente vai 

perdendo a capacidade de filtrar os metabólitos, o que acaba por levar a um desequilíbrio 

hidroeletrolítico. A IRC, é caracterizada por essa perda progressiva e irreversível da 

função renal. 

Objetivo:Identificar os principais fatores de risco relacionados a doença renal crônica em 

crianças e suas consequências. 

Métodos: Será realizado uma revisão integrativa da literatura, na base de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde, o estudo utilizará de Descritores em Ciências da Saúde, para 

melhor seleção dos estudos, são eles: Doença Renal, Criança e Fatores de risco. Os 

artigos serão selecionados baseados em critérios de inclusão, como: artigos online e na 

íntegra, ano de publicação de 2008 a 2018 e idioma português.  

Resultados esperados:Espera-se que no final do estudo, consigam ser identificados 

quais são os principais fatores de riscos para o surgimento de uma lesão renal em 

criança a qual poderá evoluir para uma Doença Renal Crônica e quais são as 

consequências dessa doença. 

 

Palavras-Chave:Doença Renal Crônica; Criança; Fatores de Risco. 
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PERFIL DA QUALIDADE DE VIDA DE MÃES DE CRIANÇA COM MICROCEFALIA DA 

CIDADE DE PATOS – PB 

 

 

Kleriston Silva Mauricio  

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

Kleristom@hotmail,com 

 

Adriano Moura de Menezes Dantas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

adrianomed@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução:A Zika é considerada emergência em saúde pública de importância 

internacional e a microcefalia passou a ser umas das suas complicações mais temidas. O 

desconhecido futuro desta doença, causa as mães de crianças com microcefalia, 

tormento psicológico e somado a uma assistência publica ineficaz, o abandono físico e 

psicológico ficam vulneráveis a mudanças em sua qualidade de vida. 

Objetivo: Esta pesquisa visa mensurar as possíveis mudanças na qualidade de vida 

dessas mães cuidadoras de crianças com microcefalia  

Métodos: Será utilizado o questionário WHOQOL-bref, da Organização mundial de saúde 

por ser um instrumento com sua validade e qualidades psicométricas atestadas além de 

permitir a comparação com outros estudos. 

Resultados esperados: Por meio deste estudo, esperamos facilitar a tomada de decisão 

clínica e cuidados em saúde referente as mães de crianças com microcefalia.  

 

Palavras-Chave:Zika, Microcefalia, Qualidade de vida.  
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PERCEPÇÃO DA MÃE EM RELAÇÃO AO DIAGNÓTICO EM RELAÇÃO AO 

DIAGNÓTICO DE AUTISMO NO CAPS INFANTIL DA CIDADE DE PATOS-PB 

 

Laísa Maria Moura de Araújo Gonçalves Santos 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

laisa-cazuza@hotmail.com 

 

Adriano Moura de Menezes Dantas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

adrianomed@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução Este estudo se trata de uma pesquisa sobre a percepção das mães diante do 

diagnóstico de autismo do filho no CAPS infantil da cidade de Patos-PB. Onde o termo 

autismo vem do grego “autós” que significa “de si mesmo”, e foi introduzido na literatura 

psiquiátrica primeiramente por Plouller em 1906, porém somente em 1911 foi que o 

médico Eugene Bleuler o expandiu e o determinou como sendo “uma fuga da realidade”. 

Bleuler o utilizou ainda como sendo um termo para definir a esquizofrenia.  

Objetivo: Conhecer a percepção das mães sobre o transtorno autista. 

Métodos:A investigação será conduzida por meio da metodologia da pesquisa-ação, com 

caráter descritivo e abordagem qualitativa. O estudo será realizado no CAPS infatntil do 

município de Patos – PB. Os dados serão coletados através de entrevistas com as mães 

de filhos autistas.  

Resultados: Posteriormente serão analisadas para se obter os resultados. Acredita-se 

que as mães possam obter mais informações sobre o Transtorno do Espectro Autista e 

assim possam lidar melhor com os filhos. A partir desse ganho de conhecimento por 

parte das mãe/cuidadoras, espera-se que elas fiquem muito mais tranquilas e saibam 

cuidar ainda melhor dos seus filhos. 

 

Palavras Chave: Autismo. Diagnóstico. Percepção em relação ao diagnóstico. 
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INDICÊNCIA DE BAIXA ACUIDADE VISUAL EM ESCOLARS DE 6 A 10 ANOS DE 

IDADE DO MUNICÍPIO DE PATOS 

 

Lindonor Pires de Alemida Segundo 

Faculdades Integradas de Patos - FIP - Patos – Paraíba - Brasil 

lindonorsegundo@gmail,com 

 

         Profº Esp. Nilson Neto Morais 

Faculdades Integradas de Patos - FIP - Patos – Paraíba - Brasil 

drnneto@gmail.com 

RESUMO 

Introdução: Na criança, a visão desempenha uma função extremamente importante no 

seu desenvolvimento, sendo considerada um estímulo para a realização de tarefas, 

comunicação com outras pessoas e até responsável por cerca de 85% do aprendizado, 

por isso, os problemas de acuidade visual podem ser devido à alterações sensoriais da 

visão, sendo seus fatores desencadeantes denominados como cegueira ou deficiência 

visual.  A baixa da acuidade visual é definida como uma modificação da capacidade 

funcional da visão, por outro lado, a cegueira é denominada pela ausência de luz ou até 

perda total da visão.  

Objetivo: Avaliar a incidência de baixa acuidade em escolares de 6 a 10 anos de idade 

em uma escola pública do município de Patos, Paraíba.  

Metodologia:Estudo transversal, quantitativo, nas escolas E.M.E.F. Dom Expedito 

Eduardo de Oliveira e  CIEP II Anésio Leão/Miguel Mota,  que envolverá um total de 200 

alunos.  A coleta dos dados será realizada com o auxílio de um instrumento para a coleta 

das informações, entrevista e a acuidade visual será aferida pela utilização do Teste de 

Snellen. O estudo será realizado entre os meses de julho de 2017 à julho de 2018. Os 

dados provenientes dos instrumentos de coleta de dados a serem utilizados, serão 

compilados no Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - versão 21.0).  

Resultados esperados: Do total da amostra, espera-se que aproximadamente 20% das 

crianças apresentem baixa acuidade visual. 

 

Palavras Chave: Acuidade visual. Erros de refração. Qualidade de vida. Saúde ocular. 
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SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSHY-KUSTER-HAUSER TIPO II: 

UM RELATO DE CASO 

 

Lorena Felix de Figueiredo 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil 

lorenaffigueiredo@hotmail.com 

 

Theonys Diógenes Freitas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil 

theonysfreitas@hotmail.com 

 

Philipe Oliveira Alves 

Clínica de Medicina Diagnóstica – IMAGEM- Pombal – PB – Brasil 

philalves@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) é definida por 

malformações uterinas e anexiais associada à atresia vaginal, porém ocorre o 

desenvolvimento normal dos caracteres sexuais secundários, sendo uma das principais 

causas de amenorréia primária. As malformações encontradas sugerem defeitos durante 

a embriogênese dos órgãos afetados, sobretudo a partir da quarta semana de 

gestação.Objetivo:Descrever um caso clínico sobre a síndrome de M.R.K.H. 

Método: A investigação será conduzida por meio de um relato de caso, com caráter 

descritivo e abordagem qualitativa. O instrumento utilizado na pesquisa será um 

prontuário médico em que consta dados sobre anamnese (sexo, idade, ocupação, 

endereço, escolaridade, entre outros); história da doença atual, queixa principal, 

antecedentes pessoais e familiares, exames complementares, diagnóstico clínico, exame 

físico, objetivos, condutas e evolução do tratamento. Será relatado os procedimentos 

terapêuticos utilizados, bem como o desenlace do caso.  

Resultados Esperados: Acredita-se que o estudo venha estabelecer o diagnóstico e a 

terapêutica baseados nos sinais e sintomas da Síndrome. 

 

Palavras-Chave: Ginecologia. Diagnóstico. Ultrassonografia. 
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A DIETA LOW CARB COMO PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 

 

Lorenna Bezerra Gomes 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil 

lorenna.bezerra@yahoo.com.br 

 

Milena Nunes Alves de Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB - Brasil 

minualsa@hotmail.com 

 

 Petrônio Souto Gouveia Filho 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – PB – Brasil 

petronio_filho@yahoo.com 

 

RESUMO 

Introdução: Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como diabetes, agravos cardiovasculares, 

obesidade, síndrome metabólica e câncer figuram entre as principais causas de morte no 

mundo.Sendo a dieta habitual o mais importante fator de risco modificável na etiologia 

dessas doenças.  

Objetivo:Identificar os benefícios da lowcarbohydrate diet como medida preventiva para 

doenças crônicas não transmissíveis e suas complicações.  

Método: A pesquisa se fundamentará no método de Revisão Sistemática da Literatura. 

Esta revisão contemplará as seguintes etapas: (1) elaboração da pergunta de pesquisa); 

(2) busca na literatura; (3) seleção dos artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da 

qualidade metodológica; (6) síntese dos dados; (7) avaliação da qualidade das 

evidências; e (8) redação e publicação dos resultados. 

Resultados Esperados:Espera-se que uma dieta com baixo teor de carboidrato e alto 

teor de gordura proporcione melhoria relativa à sensibilidade à insulina, nos níveis de 

triglicerídeos, promova perda de peso e reduza os fatores de risco para DCNT, como a 

diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, obesidade e doenças cardiovasculares. 

 

Palavras-chaves: Doenças Crônicas. Síndrome Metabólica. Dieta. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA QUE REALIZAM 

ATIVIDADE FÍSICA 

 

Lucas Inácio Lima 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

lucasinacio16@gmail.com 

 

Bruna Laiza Fontes Almeida 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

brunalaiza2@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma síndrome dolorosa 

crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida, que se manifesta no sistema 

musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas, onde 

observa-se um acometimento de 2% a 4% da população mundial, observando-se um 

maior acometimento do sexo feminino numa proporção de 7/9:1. Hoje se sabe que uma 

das melhores terapias para um melhor bem-estar do paciente consiste nas terapias que 

levam em consideração a realização de exercícios físicos. 

Objetivo: Investigar por intermédio de uma revisão sistemática da literatura a influência 

do exercício físico na melhoria da qualidade de vida em pacientes com Fibromialgia. 

Métodos: O presente estudo trata-se de uma Revisão Sistemática da Literatura, 

lançando-se mão dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Fibromialgia, Exercícios 

Físicos e Qualidade de vida e os Medical Subject Headings (MeSH) (língua inglesa): 

Fibromyalgia, Physical Exercises end Quality of life. Serão eleitos os artigos nas bases de 

dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medline (Pubmed), Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE) e Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), avaliados quanto ao título, ao ano de publicação e tema principal. A pesquisa 

abordará os artigos compreendidos do período de 2007 a 2017 

Resultados esperados: Espera-se que a prática de exercícios físicos contribua 

amplamente na melhoria dos sintomas dos paciente com Fibromialgia e proporcionando 

uma melhora considerável na qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Fibromialgia. Exercícios físicos. Qualidade de vida. 
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SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DA ULTRASSONOGRAFIA NA APENDICITE 

AGUDA 

Lucas Matheus Barreto Sampaio 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

lucasmatheus_b@hotmail.com 

 

Emerson Claudino Lopes 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

emerson.claudino@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A apendicite aguda é uma doença bastante relevante na medicina atual, 

visto que é a emergência cirúrgica geral mais comum. Além disso, é a causa mais 

frequente de abdome agudo de tratamento cirúrgico. Alguns estudos têm mostrado que a 

ultrassonografia abdominal é sensível e específica, aumentando a acurácia diagnóstica e 

reduzindo a possibilidade de regressão da doença através de um diagnóstico mais 

precoce e consequentemente evitando que evolua para a perfuração em apendicite 

aguda.   

Objetivo: Avaliar sensibilidade e especificidade da ultrassonografia na confirmação 

diagnóstica de apendicite aguda. 

Métodos: O estudo será uma Revisão Integrativa da Literatura, utilizando Descritores 

Controlados em Ciências da Saúde (DeCS): “Ultrassonografia”, “sensibilidade e 

especificidade”, “Apendicite”, “diagnóstico”. Medical Subject Headings (MeSH): 

“appendicitis”, “ultrassonography”, sensitivity and specificity”, “diagnosis”. Serão 

selecionados artigos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), no Google Acadêmico e na biblioteca SciELO (Scientific Electronic 

Library on Line) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), que serão analisados quanto ao 

ano, ao título e ao tema principal, inicialmente. A pesquisa compreendeu os artigos 

publicados entre os anos de 2010 e 2016. 

Resultados: Espera-se que, o exame ultrassonográfico, mesmo sendo um exame 

operador dependente e que pode gerar resultados enganosos, tenha importante papel no 

diagnóstico precoce da apendicite aguda. Conclusões: a ultrassonografia continua sendo 

um exame de boa acurácia para diagnóstico precoce de apendicite aguda. 

 

Palavras-Chave:Ultrassonografia, apendicite, diagnóstico, sensibilidade e 

especificidade.. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO EM ALUNOS DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE PATOS 

 

Luis Gustavo Dantas Brandão 
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Milena Nunes Alves de Sousa 
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Adriano Moura de Menezes Dantas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

adrianomed@hotmail.com 

 

 

RESUMO  

Introdução: O suicídio e a ideação suicida são fenômenos complexos, apontados na 

literatura como a iniciação do ato que deflagrou a morte, a perda da pretensão de viver, 

à vontade ou a finalidade de autodestruição e até mesmo a motivação para morrer. Em 

termos epidemiológicos, encontra-se entre as dez principais causas de morte no mundo, 

abrangendo majoritariamente jovens adultos e acadêmicos de ensino superior, com idade 

entre 15 e 35 anos. 

Objetivo: Avaliar o risco de suicídio nos estudantes das Faculdades Integradas de Patos.  

Métodos: A investigação será conduzida por meio da metodologia transversal, com 

caráter descritivo e abordagem quantitativa. O estudo será realizado nas Faculdades 

Integradas de patos, Patos-PB, junto aos 17 cursos de graduação dessa instituição. Os 

dados serão coletados a partir de um questionário: Questionário de Ideação Suicida 

(QIS), visando contemplar o provável risco da ocorrência de suicídio nesses estudantes.  

Resultados Esperados: Como a faculdade aonde acontecerá a pesquisa apresenta um 

universo heterogêneo e com variantes distintas, espera-se que o resultado siga os 

mesmos parâmetros mundiais, ou seja, apresente os mesmos fatores de risco e 

incidência. Como um taxa de suicídio de 5,4 para cada 100.000 habitantes e 

problemáticas de risco como: alcoolismo, famílias dos estudantes com problemas 

emocionais, estudantes morando longe dos pais, problemas psicológicos envolvendo os 

mesmos, além de outros fatores.  

 

Palavras-Chave: Saúde Mental. Suicídio. Grupos de risco. Estudantes universitários. 
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PERCEPÇÕES DE CUIDADORES DIANTE DA ECOTERAPIA PARA VIDA DE 

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Luiza Tarsila do Vale Pereira 
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Milena Nunes Alves de Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

minualsa@hotmail.com 

 

RESUMO  

Introdução: A equoterapia é método terapêutico que tem como ferramenta de 

tratamento o cavalo, por se tratar de um animal que se deixa manusear e montar. Possui 

uma abordagem multidisciplinar que abrange os campos sociais, da saúde e da educação 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial de crianças com necessidades especiais. 

Umaatividade que exige a participação do corpo inteiro contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e 

aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Há uma singularidade neste 

tratamento tanto âmbito físico quanto psíquico, na introdução de cavalos e interação com 

o meio ambiente, retirando os pacientes de clinicas e instituições de reabilitação o que 

muda sua rotina terapêutica e influencia na autoestima desses indivíduos.  

Objetivo: Avaliar como a equoterapia influencia na melhora da qualidade de vida de 

crianças com necessidade especiais.  

Método: Pesquisa de campo, com caráter descritivo e com abordagem quantitativa. O 

estudo acontecerá na cidade de Patos, localizada no sertão da Paraíba, com cuidadores 

de 23 crianças frequentadoras do Centro de Equoterapia de Patos-PB. O instrumento 

para coleta de dados será um questionário adaptado da Federação Nacional de 

Cooperativa de Solidariedade Social (FENACERCI) e os dados serão analisados mediante 

estatística descritiva e inferencial.  

Resultados Esperados: Espera-se que ao final do estudo seja possível apresentar os 

benefícios da equoterapia para melhora da qualidade de vida das crianças que a realizam 

e, assim, dar como opção de terapia complementar de qualidade para outros que 

precisam. 

 

Palavras-Chave:Equoterapia. Crianças. Terapia.  
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IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D PARA O METABOLISMO ÓSSEO 

 

Marcelo Vieira de Sousa 
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Theonys Diogenes Freitas 
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RESUMO 

Introdução : A Vitamina D é um nome genérico dado a uma molécula composta por 

quatro anéis (A, B, C e D), com diferentes cadeias laterais. Os anéis são derivados do 

ciclopentanoperidrofenantreno (colesterol) e formam a estrutura básica dos esteroides. 

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), a unidade 

internacional da vitamina D é a atividade de 0,025 mg da preparação padrão de vitamina 

D3 cristalina, de modo que 1 UI desta vitamina equivale a 0,025 daquela (BARRAL; 

BARROS; ARAÚJO, 2011). 

Objetivo: Analisar o papel da vitamina D para a formação óssea. 

Métodos: Este estudo é uma revisão integrativa, de cunho descritiva, tendo como bases 

os dados da Medine e LILACS, PUBMED e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão 

serão: artigos com texto completo, em português, entre 2010 a 2017,que correspondem 

a anos com recentes pesquisas. Os critérios de exclusão serão: artigos repetidos entre as 

bases de dados, que não versassem sobre a temática ou não corroborem com os 

objetivos da pesquisa e em outras línguas. 

Resultados: Espera-se que este estudo contribua para mostrar a real importância da 

vitamina D no papel do metabolismo ósseo, uma vez que é responsável pela maior 

absorção de substâncias como cálcio e fósforo ingeridos na alimentação, assim como a 

formação do tecido a partir das células osteoblastos e osteoclastos. 

Conclusões: Portanto, é atribuída primariamente a vitamina D o papel de importante 

reguladora da fisiologia osteomineral, em especial ao metabolismo do cálcio. 

 

Palavras-Chave: Vitamina D, Tecido ósseo, Metabolismo ósseo. 
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CÂNCER DE MAMA MASCULINO: um relato de caso 
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RESUMO 

Introdução: O câncer de mama masculino é uma patologia de ocorrência rara que 

apresenta similaridades e diferenças com a neoplasia mamária em mulheres, mas que 

possui pouca representatividade no âmbito das publicações científicas. 

Objetivo: O presente trabalho se propõe a analisar os efeitos de neoplasia de mama em 

paciente do sexo masculino, bem como avaliar os efeitos orgânicos e psicossociais do 

câncer de mama no paciente, descrever seu perfil sociodemográfico e disseminar 

conhecimento sobre a patologia. 

Métodos: Será feito um relato de caso, de base descritiva e documental, com 

abordagem qualitativa. 

Resultados esperados: Espera-se que este estudo forneça subsídios para o 

entendimento dos impactos da doença no paciente, no contexto orgânico, psicológico e 

social. 

 

Palavras-Chave: Estudo de Caso. Câncer da Mama Masculina. Saúde do Homem. 
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EFEITOS ADVERSOS DO USO DE ANTI-HIPERTENSIVOS EM IDOSOS 

 

Marna Maria Araújo Miranda 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos– Paraíba - Brasil 

marna_miranda@hotmail.com 

 

Theonys Diogenes Freitas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

theonysfreitas@hotmail.com 

 

Klauber Marques de França 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

klaubermarques@fiponline.edu.br 

 

RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença cardiovascular mais 

frequente entre os idosos. Diante disso, há inúmeros anti-hipertensivos disponíveis no 

mercado, no entanto, existe um risco considerável de efeitos adversos que devem ser 

identificados precocemente para que não haja abandono da terapêutica instituída 

(FREDERICO, 2012). 

Objetivo: Identificar os principais efeitos adversos encontrados no uso de anti-

hipertensivos em idosos.  

Métodos: O estudo será uma pesquisa-ação, de caráter quantitativo e descritivo. 

Ocorrerá no Instituto de Cardiologia e Geriatria (ICG) de Patos - PB, com uma população 

de 50 idosos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão pré-determinados. Os dados 

serão coletados por meio de dois questionários e a análise dos mesmos será realizada 

por meio da estatística.  

Resultados Esperados:Espera-se identificar as reações adversas mais comuns 

relacionadas ao uso dos anti-hipertensivos, assim como as associações desses 

medicamentos que devem ser evitadas, por intensificar os sintomas indesejáveis. Além 

de verificar seo uso de anti-hipertensivos em idosos de forma não orientada pode 

intensificar efeitos adversos.   

 

Palavras-Chave: Efeitos adversos. Medicamentos anti-hipertensivos. Idosos 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO AMBULATÓRIO 

DE REUMATOLOGIA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS 

 

Mayra Correia Azevedo 
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RESUMO 

Introdução: As doenças reumatológicas representam uma das maiores causas de dor e 

incapacidade física, gerando altos custos para o sistema de saúde e afastando os 

indivíduos de suas atividades cotidianas. Tais patologias demandam intervenções, sejam 

elas preventivas ou de tratamento em caso de diagnóstico estabelecido, daí surge a 

necessidade deste estudo. 

Objetivo: O objetivo do estudo é conhecer as características clínicas e epidemiológicas 

dos pacientes atendidos no ambulatório de Reumatologia das Faculdades Integradas de 

Patos. 

Métodos: O estudo será realizado no município de Patos - PB, com uma amostra de 

aproximadamente 200 pacientes. Os dados serão coletados a partir dos prontuários 

médicos e a análise será feita com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e no Programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Resultados esperados: Espera-se, ao final do estudo, demonstrar o quadro atual das 

doenças reumatológicas mais prevalentes e os fatores de risco associados. A partir 

destes dados será possível nortear medidas mais efetivas tanto em relação à qualidade 

de vida dos pacientes como otimizando o atendimento e auxiliando na tomada de 

decisões. 

 

Palavras-Chave: Reumatologia. Medicina. Pesquisa sobre Serviços de Saúde. 

Epidemiologia. 
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PREVALÊNCIA DE PRÉ-ECLÂMPSIA E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES 
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RESUMO 

Introdução:A pré-eclâmpsia (PE), que afeta em torno de 10% das gestações, é 

responsável por altas taxas de morbimortalidade, principalmente, nos países em 

desenvolvimento. Caracteriza-se como uma doença de manifestações clínicas 

multissistêmicas associadas, como hipertensão arterial e proteinúria  após  a 20a semana 

de gestação que desaparecem 12 semanas após o parto.  

Objetivo: Analisar, por meio de uma pesquisa de campo, a prevalência de pré-eclâmpsia 

e sua estratificação de risco.  

Método: Trata-se de um estudo de campo descritivo, retrospectivo com abordagem 

quantitativa. Os dados serão analisados através do  instrumento de coleta de dados que  

serão compilados no Microsoft Excel e no Programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS - versão 21.0)  por meio da estatística descritiva e por meio da 

estatística inferencial.    

Resultados esperados: Espera-se ao final da pesquisa alertar os profissionais de saúde 

sobre a importância da estratificação de risco e diagnóstico precoce para um prognóstico 

mais favorável de pacientes com pré-eclâmpsia.  

 

Palavras-Chave: Pré-eclâmpsia; Fatores de risco; estratificação de risco. 
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES SEXUAIS EM HOMENS DO SERTÃO 

PARAIBANO CORRELACIONADO AO INTERNACIONAL DE FUNÇÃO ERÉTIL (IIFE-

15) COM OS CINCO DOMÍNIOS DA SEXUALIDADE 
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RESUMO 

Introdução: Disfunção sexual é caracterizada por qualquer mudança durante as fases 

da relação sexual, potencialmente terminando em frustração, dor e/ou um menor 

número de relações sexuais. Apesar de inúmeros estudos epidemiológicos acerca das 

disfunções sexuais mostrarem sua elevada prevalência na população, não há consenso 

sobre sua magnitude 

Objetivos: Determinar a prevalência das disfunções sexuais em homens do sertão 

paraibano em ambulatório de urologia, correlacionar com seus fatores de risco e fazer 

levantamento de dados estatísticos com relação a essa patologia. 

Metodologia: Serão colhidos, Apartir de prontuários médicos do Centro de 

Especialidades Frei Damião, no ambulatório de urologia, dados sobre disfunção sexual 

em homens de 30 a 80 anos do sertão da paraíba, junto aos prontuários, foi aplicado um 

questionário do Índice Internacional de Função Erétil (IIFE-15) contendo 15 questões, 

englobando os cincos domínios da sexualidade (função erétil, função orgástica, desejo 

sexual, satisfação sexual e satisfação geral). 

Resultados esperados: Espera-se encontrar uma prevalência significativa desses 

distúrbios na população estudada, relacionadas a fatores de risco conhecidos como: 

diabetes, hipertensão, obesidade e tabagismo. Além disso, espera-se encontrar outras 

possíveis razões para a ocorrência desses distúrbios nos dados colhidos dos prontuários 

médicos. 

 

Palavras-chave: Disfunção sexual; sexualidade masculina; disfunção erétil; transtorno 

sexual; IIFE-15 
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DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO RELACIONADAS À 

QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DE MEDICINA 
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RESUMO 

Introdução:O ingresso na faculdade de Medicina requer adaptação dos estudantes a um 

novo contexto que exige bastante de sua capacidade intelectual para a obtenção de 

excelência durante a formação acadêmica. Diante disso, estratégias de enfrentamento 

podem ser utilizadas pelos acadêmicos para auxiliar nesse processo, melhorando sua 

qualidade de vida. 

Objetivo:Descrever as estratégias de enfrentamento que estão relacionadas à qualidade 

de vida de estudantes de Medicina. 

Métodos: Será utilizada pesquisa transversal, de caráter descritivo, em um 

delineamento ex-post-facto, do tipo correlacional, na cidade de Patos-PB. A amostra 

inicial será composta por 180 alunos do curso de Medicina das FIP, sendo adotada 

amostra não probabilística intencional, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

Para a coleta de dados serão aplicados dois instrumentos validados: World Health 

Organization of Life - Bref (WHOQOL-Bref) para mensurar a qualidade de vida e 

Inventário de Estratégias de Coping (IEC) para analisar as estratégias de enfrentamento. 

Quanto à coleta de dados, serão distribuídos questionários com itens objetivos. Os dados 

serão analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - versão 

21.0) com a utilização de estatísticas descritivas, testes inferenciais de Correlações de 

Pearson e regressão linear múltipla com método Stepwise. 

Resultados Esperados: Espera-se que a interferência das estratégias seja positiva para 

aqueles que conseguem aplicá-las em sua rotina, demonstrando melhora na qualidade de 

vida e na resiliência do estudante. Acredita-se que o aluno com estado emocional 

equilibrado e satisfeito com sua vida encontra-se melhor preparado para lidar com os 

pacientes, realizando bom diagnóstico e qualidade em seus atendimentos. 

 

 

Palavras-Chave:Estratégias de enfrentamento. Qualidade de vida. Estudantes. 

Medicina. 
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A TÉCNICA DE PONSETI E A QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM PÉ TORTO 

CONGÊNITO 
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RESUMO 

Introdução: O Talipes Equinovarus Congênito conhecido, também, como pé torto 

congênito (PTC), é a deformidade congênita ortopédica mais comum, em que o pé do 

paciente afetado pela deformidade, apresenta-se em posição equino, cavo, varo, aduto e 

supinado. Dessa forma, necessitando de um tratamento intensivo. Ela acomete cerca de 

um em 1.000 nascidos vivos e representa uma displasia congênita de todas as estruturas 

musculoesqueléticas, como músculos, tendões, ligamentos, estruturas osteoarticulares e 

neurovasculares, distais ao joelho.  

Objetivo: Analisar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, a contribuição 

dessa técnica na qualidade de vida de crianças portadoras do pé torto congênito.  

Método: Este estudo será uma Revisão Sistemática da Literatura, utilizando-se como 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Pé torto congênito, Qualidade de vida e 

Técnica de Ponseti e os Medical Subject Headings (MeSH) (língua inglesa): Congenital 

biceps foot, Quality of life and Ponseti technique. Serão selecionados artigos nas bases 

de dados: Public Medline (Pubmed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE) e Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), analisados quanto ao título, ao ano, à formação e ao tema principal. A pesquisa 

compreendeu os artigos publicados no período de 2004 a 2017.  

Resultados esperados: É provável que os resultados apontem que o método de Ponseti 

é a melhor técnica para a correção da deformidade por propiciar resultados mais 

satisfatórios e diminuir a necessidade de cirurgias. Entretanto, demonstrará também que 

o tratamento cirúrgico deve ser indicado após falha do tratamento conservador 

adequadamente realizado. 

 

Palavras-Chave:Pé torto congênito. Qualidade de vida. Técnica de Ponseti. 
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DOR EM NEONATOS: AVALIAÇÕES E INTERVENÇÕES FARMACOLÓGICAS E NÃO-

FARMACOLÓGICAS 
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RESUMO 

Introdução: a dor associada à neonatologia vem evoluindo nos últimos tempos, 

mostrando sua importância na prática clínica. Tanto neonatos a termo como pré-termo 

são providos de todos os componentes necessários para a nocicepção, sendo eles 

anatômicos, funcionais e neuroquímicos. A dor sentida pelo neonato é mostrada através 

de desconfortos e sofrimento que são incapazes de serem relatados verbalmente. Os 

cuidados necessários no que diz respeito ao manejo da dor devem incluir uma avaliação 

da dor e intervenções farmacológicas e não-farmacológicas. Essas medidas ajudam na 

prevenção e no alívio da dor.  

Objetivo: analisar as avaliações e as intervenções farmacológicas e não-farmacológicas 

para a prevenção e o alívio da dor em neonatos,através de uma Revisão Integrativa da 

Literatura.  

Método: visando os objetivos do estudo, será realizada uma Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), onde serão selecionados artigos utilizando os seguintes Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS): dor, recém-nascido, analgesia e manejo da dor. A seleção dos 

artigos será feita nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

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

Acadêmico, incluindo o título do artigo, os autores, o ano, periódico, a base de dados, os 

objetivos, os resultados e, por fim, as conclusões.  

Resultados esperados: certamente, uma boa avaliação da dor baseada em parâmetros 

físicos e comportamentais do neonato auxilia na prevenção e no alívio da dor, assim 

como a associação dessa avaliação com as intervenções farmacológicas e não-

farmacológicas, diminuindo as inúmeras consequências que alteram a sensibilidade, o 

comportamento e a fisiologia do neonato, decorrente da exposição repetida da dor nos 

recém-nascidos. Caracterizar a dor em neonatos e conhecer as melhores analgesias 

contribui para uma melhoria na qualidade de vida dos recém-nascidos. 

 

Palavras Chave: dor; recém-nascido; analgesia; manejo da dor.  
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SEQÜELAS DA FEBRE CHIKUNGUNYA E SUA INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE 

VIDA DE INDIVÍDUOS 
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RESUMO 

Introdução: A Chikungunya (CHIKV) é uma afecção febril aguda associada à dor 

acentuada e constante poliartralgia extenuante. É causada por um vírus, um alfavírus 

pertencente à família Togaviridae, disseminado por meio da picada da fêmea infectada do 

mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Por ser uma infecção autolimitada os 

sintomas agudos geralmente regridem dentro de uma a duas semanas. No entanto, 

muitos pacientes também progridem para formas subagudas da doença, com extensão 

da sintomatologia por várias semanas, e outros ainda, a forma crônica, com artrites e 

artropatias graves, constituindo dor e limitações nos pacientes por muitos anos.  

Objetivo: Analisar as seqüelas deixadas pela febre Chikungunya e sua interferência 

sobre a qualidade de vida dos indivíduos.  

Método: Revisão Integrativa da Literatura (RIL) realizado nas bases de dados Scientific 

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

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

mediante a aplicação dos descritores (DeCS): Chikungunya, Qualidade de vida, Artrite; e 

os Medical Subject Headings (MeSH) (língua inglesa): “Chikungunya” and “quality of life” 

and “arthritis”. Para melhor realização e organização dos artigos selecionados, será 

realizado o fichamento, sintetizando dados como: título do artigo, autor(es)/ano, 

periódico, objetivos, resultados e conclusões. A pesquisa compreendeu os artigos 

publicados no período de 2008 a 2017.  

Resultados Esperados: Espera-se identificar quemuitos pacientes apresentavam como 

sintomatologia artrites e artropatias severastornando-se,muitas vezes, incapacitantes e 

influenciando na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

Palavras-Chave: Chikungunya. Qualidade de vida. Artrite. 
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PREVALÊNCIA DO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS EM ACADÊMICOSDA ÁREA 

DA SAÚDE DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS – PATOS (PB)  
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RESUMO 

Introdução: Ingressar no meio acadêmico representa uma nova etapa de vida para os 

jovens estudantes. A passagem da adolescência para a vida adulta resulta em 

movimentos de ruptura, que podem ser compreendidos pelos jovens como atitudes 

inadequadas a conduta social e de novas experiências. Dentre as novas vivências, 

destaca-se o uso de substâncias psicoativas e essa experimentação pode se transformar 

em ocasional, moderada, e até abusiva. 

Objetivo:Avaliara prevalência do uso de drogas lícitas e ilícitas em acadêmicos da área 

da saúde das Faculdades Integradas de Patos (FIP), localizada no município de Patos, 

Paraíba (PB). 

Métodos: Estudo de pesquisa de campo, descritivo, transversal e comabordagem 

quantitativa. O estudo será realizado nas Faculdades Integradas de Patos (FIP), 

localizada no município de Patos, Paraíba (PB), com uma amostragem probabilística de 

344 estudantes dos 2446 alunos dos cursos da área da saúde disponibilizados pela 

instituição. Utilizando para a coleta de dados dois questionários: um para avaliar o abuso 

de drogas, o Drug Abuse Screening Test (DAST), e o outro para identificar possíveis 

dependentes de álcool, o Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). A análise dos 

dados, por sua vez, será efetivada por meio da estatística descritiva. 

Resultados Esperados:Espera-se ao final desse estudo, alertar as instituições 

universitárias, incluindo os professores, coordenadores e acadêmicos e os pais dos 

acadêmicos, o risco que os estudantes estão submetidos ao utilizarem de forma abusiva 

drogas lícitas e ilícitas e as interferências em suas vidas de forma psicossocial. Também 

refletir em medidas que possam reduzir esse índice. 

 

Palavras-Chave:Estudantes. Drogas. Álcool. 
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RESUMO 

Introdução: O parto prematuro é definido como todo nascimento anterior a 37 semanas 

de gestação (OMS, 2003). Ele é considerado um desafio para a saúde pública, pois 

representa a causa mais importante de mortalidade neonatal no mundo (LIU, 2012) e 

pode culminar em múltiplas sequelas para os nascidos vivos. 

Objetivos: Associar fatores de risco ao trabalho de parto prematuro na cidade de Patos-

PB e compará-los com os já comprovados em estudos anteriores. 

Métodos: Esta pesquisa será conduzida por um estudo transversal a realizar-se na 

Maternidade Peregrino Filho, Patos-PB, durante o período de dezembro de 2017 a abril 

de 2018. Serão incluídas gestantes em trabalho de parto prematuro admitidas nessa 

instalação de saúde durante o período de abril de 2017 a abril de 2018. Serão excluídas 

gestantes internadas fora de trabalho de parto, que pariram em idade gestacional maior 

ou igual a 37 semanas ou assistidas na Maternidade em datas fora do período do estudo. 

A coleta de dados terá como base um instrumento de avaliação de prontuários; os dados 

serão analisados estatisticamente através do Microsoft Excel e do Statistical Package for 

The Social Sciences (SPSS). A pesquisa obedecerá à resolução nº 1.997/2012 do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) e será executada apenas mediante a aprovação da 

MPF e à submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Resultados esperados: Diante de uma atenção primária subótima, esperam-se altos 

índices de parto prematuro na Maternidade Peregrino Filho, equivalentes aos encontrados 

no Brasil. 

 

Palavras-chave: Parto prematuro. Trabalho de parto. Fatores de risco. 
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RESUMO 

Introdução:A síndrome nefrótica (SN) é um distúrbio complexo e multifatorial, 

caracterizado pelo aumento grave e prolongado da permeabilidade glomerular às 

proteínas plasmáticas. É uma doença de bastante relevância no período da infância, 

possuindo destaque nas áreas de nefrologia e pediatria, tendo em vista sua frequência, e 

as complicações que podem existir caso o tratamento não seja adequado e efetivo. 

Objetivo:Analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, qual a melhor 

abordagem aos pacientes pediátricos portadores de síndrome nefrótica. 

Métodos: Revisão Integrativa da Literatura (RIL), utilizando-se como Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS): Síndrome nefrótica, crianças, tratamento; e os Medical Subject 

Headings (MeSH) (língua inglesa): “nephrotic syndrome” and “children” and “treatment”. 

Serão selecionados artigos nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

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

(MEDLINE), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO)e Google Acadêmico, analisados quanto ao título do artigo, autor(es)/ano, 

periódico, objetivos, resultados e conclusões. A pesquisa compreendeu os artigos 

publicados no período de 2007 a 2017. 

Resultadosesperados: Provavelmente, os estudos apontarão que a corticoterapia é a 

principal escolha de tratamento inicial para as crianças portadoras de síndrome nefrótica, 

tomando por base a lesão mais comum nessa faixa etária. É esperável que, de acordo 

com a resistência do paciente ao uso de corticoides, outros imunossupressores sejam 

utilizados. Além disso, enfoca-se para a importância do manejo da doença quanto aos 

cuidados necessários, visando evitar complicações graves nas crianças que a possuem.  

 

Palavras-Chave: Síndrome nefrótica. Crianças. Tratamento. 
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RESUMO 

Introdução: A febre chikungunya é uma infeção viral de caráter agudo, estando esta 

associada a diversas manifestações clínicas como a dor intensa e, de maneira bastante 

frequente, à poliartralgia, por vezes, debilitante. É uma doença alocada na classe das 

arboviroses, tendo como agente etiológico o vírus Chikungunya, pertencente ao gênero 

Alphavirus e à família Togaviridae. Após as endemias identificadas e ocorridas durante 

anos, e, com o aumento do conhecimento sobre a infecção, os casos de cronicidade tem 

aumentado de maneira importante, despertando o interesse em pesquisar acerca do 

assunto para que se tenha melhores informações e noções sobre o impacto na vida dos 

pacientes.  

Objetivo: Avaliar os impactos da febre chikungunya na qualidade de vida de pacientes 

atendidos em um serviço de atenção secundária da cidade de Patos – PB. 

Métodos: A pesquisa será produzida valendo-se da metodologia de com escopo 

metodológico de pesquisa-ação, com caráter descritivo e abordagem quali-quantitaiva. O 

estudo será realizado na cidade de Patos – PB, alto sertão paraibano, polo regional para 

diversas cidades paraibanas, norte rio-grandenses e pernambucanas. O período de 

avaliação será de janeiro a maio de 2018. A população a ser pesquisada será composta 

por pacientes com quadro crônico de infecção pelo vírus Chikungunya atendidos no 

serviço de atenção secundária Centro de Especialidades Frei Damião. Os dados serão 

coletados mediante preenchimento de questionário adaptado à proposta da pesquisa, 

tendo como base o instrumento a ser utilizado será o SF-36 (Medical Outcomes 

Study 36 – Item Short –  Form Health Survey). 

Resultados: Espera-se da pesquisa a comprovação do impacto gerado pela cronicidade 

do quadro infecioso nos pacientes avaliados, sendo possível avaliar e estimar o grau de 

impactação e a percepção dos pacientes sobre as consequências do quadro dobre suas 

vidas. Conclusões: Conclui-se que a qualidade de vida dos pacientes, após a infecção, 

foi afetada de maneira significativa. 

 

Palavras-Chave: Febre Chikungunya. Infecção. Qualidade de Vida. 
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FATORES DE RISCO PARA INFECÇÕES EM PACIENTES COM FRATURAS EXPOSTAS 
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RESUMO 

Introdução: As fraturas expostas estãosujeitas a infecções pós-traumáticas, um evento 

grave que compromete tanto o tratamento quanto a reabilitação do paciente. Ademais, a 

infecção pós-traumática eleva sobremaneira a duração e o custo do tratamento, 

causando prejuízos humanos e sociais que podem comprometer a qualidade de vida e a 

independência funcional dos indivíduos 

Objetivo: Conhecer os principais fatores de risco para infecções em pacientes com 

fraturas expostas. 

Métodos:O estudo contará com uma população de 40 pacientes vítimas de fraturas 

expostas internados no Hospital Regional de Patos Os dados serão coletados a partir de 

três questionários: o primeiro avaliará o perfil social e epidemiológico dos pacientes, o 

segundo os principais fatores de risco associados a infecções em fraturas expostas e 

terceiro as infecções que por ventura aconteçam. Serão selecionados os pacientes 

vítimas de fraturas expostas, admitidos no HRP, acima de 8 anos e de ambos os sexos 

Resultados Esperados:Ao final do presente estudo, espera-se identificar que os 

principais fatores de risco relacionados ao aumento da incidência de infecções em 

pacientes com fraturas expostas, podem ser diminuídos com a adoção de medidas 

preventivas eficazes. 

 

Palavras-Chave: Fraturas Expostas. Fatores de risco. Infecção. 
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USO DE FERRO PARA PREMATUROS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar um ensaio teórico sobre o uso de ferro para prematuros. 

Métodos: Foi efetuada uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos, livros e 

teses disponibilizados pelas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Medical Publisher (PUBMED) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Resultados: O uso de ferro apresenta benefícios, em que se recomenda a 

suplementação de 2 mg/kg/dia, a partir de 2 a 4 semanas de vida, no entanto, deve-se 

ter cuidado com as circunstâncias de sobrecarga desse elemento, pois pode causar 

efeitos adversos, como neurotoxicidade, problemas respiratórios, emese, diarreia ou 

constipação. Sendo necessário um acompanhamento regular dos níveis de ferro na 

circulação do neonato prematuro. 

Conclusões: O ferro é importante na manutenção de um bom funcionamento do corpo 

do neonato pré-termo, porém, deve-se ter cautela com o excesso desse elemento na 

circulação do prematuro. 

 

Palavras-chave: Ferro. Prematuros. Importância. 
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INTERVENÇÕES MÉDICAS NA DIABETES MELLITUS 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar as formas de intervenções médicas na Diabetes Mellitus Gestacional 

(DMG) e seus efeitos fisiológicos. 

Métodos: Utilizou-se o banco de dados secundários Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), o Sistema de Informação Cientifica (REDALYC) e da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) para recolher artigos referentes ao tema e realizar a revisão bibliográfica, 

adotando como descritor "Diabetes Gestacional”. Como critério de seleção, foram 

escolhidos, preferencialmente, os trabalhos publicados na língua portuguesa. 

Resultados: Foi observado que a DMG está associada ao aumento de complicações para 

o binômio materno-fetal, com incidência crescente. A insulinoterapia é segura e efetiva, 

considerada tratamento padrão-ouro. Além disso, alguns estudos tem demonstrado 

resultados positivos sobre a segurança e eficácia dos antidiabéticos orais gliburida e 

metformina no tratamento das gestantes diabéticas. Por complemento, tem-se como 

resultado desta revisão a intervenção nutricional e a atividade física, importantes aliados 

no controle da DMG, apresentando potenciais benéficos a saúde materno-fetal. 

Conclusões: No tratamento da DMG, a glibenclamida e a metformina são os 

antidiabéticos orais mais prescritos durantes a gravidez, exigindo menor manuseio e 

sendo menos dispendiosa financeiramente em relação à insulinoterapia. Para o sucesso 

do controle da DMG são necessários:  participação da equipe inter e multidisciplinar, 

cuidado pré-natal precoce, assistência nutricional e garantia da assistência de qualidade 

durante a gestação. 

 

Palavras-Chaves: Diabetes Mellitus. Gestação. Saúde da Mulher. Binômio Materno-

Fetal. 
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USO DE VITAMINA D PARA PREMATUROS : UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

USE OF VITAMIN D FOR PREMATURES: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW 
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RESUMO 

Objetivo: Demonstrar os benefícios do uso de vitamina D em prematuros, bem como os 

malefícios decorrentes de superdosagens. 

Métodos: foi realizada uma revisão bibliográfica em que foram utilizados como fontes 

livros e artigos disponibilizados pelas bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Medical Publisher (PUBMED)e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Resultados: O uso de vitamina D tem mostrado uma resposta positiva, trazendo 

inúmeros benefícios para o metabolismo ósseo e sistêmico de  neonatos pré-termos. No 

entanto, dosagens excessivas de vitamina D podem causar intoxicação, com iatrogenias 

irreversíveis. Apesar da quantidade de novos estudos sobre esse tema, a dosagem ideal 

de vitamina D para prematuros ainda permanece desconhecida. 

Conclusões: A vitamina D apresenta inúmeros benefícios para o organismo humano, 

sendo um dos grandes reguladores da homeostase. Tanto a deficiência, quanto o 

aumento significativo dos níveis séricos da vitamina D em prematuros podem 

desencadear diversos malefícios para o neonato pré-termo. Ainda não se sabe a dosagem 

ideal para suplementação para prematuros, mas é imperativo que mais estudos sejam 

feitos para evitar a morbimortalidade de pré-termos que apresentam deficiência desta 

vitamina. 

 

Palavras-chave: Vitamina D. Prematuros. Deficiência. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA FIBROSE HEPÁTICA 
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RESUMO 

Objetivo: Descrever a importância do diagnóstico da fibrose hepática e seu impacto no 

prognóstico do paciente. 

Métodos: Revisão bibliográfica do tipo descritiva realizada a partir do levantamento de 

informações e na base de dados da Scientific Electronic Library Online e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

Resultados: As ferramentas mais utilizadas para o diagnóstico da fibrose hepática 

incluem a história clínica, sintomatologia do paciente, dosagem de imunoglobulinas 

inespecíficas, achados histológicos mediante biópsia e elastografia transhepática. 

Contudo, nenhuma destas é eficiente para identificação da patologia em sua fase inicial, 

o que pode resultar em agravamento do quadro e consequente desenvolvimento de 

cirrose hepática, a qual envolve processos de regeneração desregulados, com formações 

de nódulos e favorece o quadro de hipertensão portal combinada a varizes espalhadas 

pelas vísceras abdominais, devido a disposição anatômica da circulação êntero-hepática. 

Conclusões: A ausência de instrumentos eficientes impede o diagnóstico precoce da 

fibrose hepática, desencadeando complicações a níveis local e sistêmico. Estas 

complicações contribuem negativamente para conduta terapêutica do paciente, sendo 

necessário, um maior desenvolvimento de pesquisas científicas que contribuam para o 

surgimento de estratégicas diagnósticas mais eficientes.  

 

Palavras-chave: Fibrose hepática. Cirrose. Hipertensão portal. 
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DELEGACIA OU UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: QUAL A PORTA DE ENTRADA DA 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA? 
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RESUMO 

Objetivo: Discutir sobre acolhimento à violência contra a mulher na Atenção Básica, 

contemplando a estrutura física dos serviços, a atitude dos/as profissionais e presença de 

comunicantes materiais no ambiente que apontem para abertura do diálogo. 

Métodos: Estudo bibliográfico a partir de material disponível no banco de dados 

secundários da Scientific Electronic Library Online. Os Descritores Controlados em 

Ciências da Saúde foram: violência contra a mulher e atenção básica, sendo incluídos 

trabalhos disponíveis na versão completa. 

Resultados: Há grande variação quanto à estrutura, espaços de atendimento individual 

e coletivo, além de diferenças em relação à avaliação dos usuários, cuidados oferecidos e 

quanto à relação com os profissionais, o que mostra que tais atributos são relevantes ao 

bom funcionamento do serviço. Os profissionais não parecem ter tempo e espaço para 

“se dedicarem” as questões de violência contra a mulher. Ademais, situações desta 

natureza não parecem ser reconhecidas como questões de saúde relevantes. 

Conclusões: Percebeu-se que o acolhimento realizado ainda se distancia dos 

apontamentos para visibilização da violência contra a mulher e os caminhos para a 

consolidação do acolhimento à violência contra a mulher ainda são longos, embora seja 

possível perceber mudanças na organização do cuidado. Por fim, a unidade básica de 

saúde deve ser a porta de entrada da mulher vítima de violência. 

 

Palavras-Chave: Violência contra a mulher; Acolhimento; Atenção básica. 
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O PAPEL DO MAGNÉSIO NO METABOLISMO ÓSSEO: PRINCIPAIS PROPRIEDADES 
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RESUMO 

Objetivo: Descrever a importância da modulação do magnésio no metabolismo ósseo, 

sobretudo no processo de remodelação óssea. 

Métodos: Realizou-se uma revisão da literatura utilizando artigos científicos 

selecionados que estavam indexados nas bases de dados PubMed, BVS e Scielo através 

dos descritores: magnésio, metabolismo ósseo, papel metabólico. 

Resultados: O magnésio exerce papel fundamental para a homeostase óssea, 

modulando o metabolismo ósseo, já que sua presença é imprescindível para o 

crescimento e desenvolvimento ósseo satisfatório, assim como a formação eficaz das 

trabéculas ósseas, proporcionando resistência óssea, agindo sobre a matriz mineral 

óssea influenciando de forma direta a atividade dos osteoblastos e osteoclastos, 

reduzindo a liberação de citocinas inflamatórias, favorecendo a conservação no 

organismo do equilíbrio ácido-básico. Estando deficiente, há uma elevação da síntese da 

substância P esquelética, o que estimula a diminuição da quantidade de osteoblastos em 

contraposição ao aumento dos osteoclastos, com consequente perda de massa óssea, 

predispondo à osteoporose. As modificações ósseas são reforçadas diante das mudanças 

significativas na homeostase do cálcio, desencadeadas por alterações na síntese de PTH e 

da 1,25(OH)2vitamina D em decorrência da deficiência em magnésio. 

Conclusões: Dessa forma, destaca-se que o magnésio tem uma ação moduladora sobre 

a homeostase óssea, cuja deficiência afeta diretamente outros hormônios como PTH e 

vitamina D; bem como, na interação entre as células de formação e reabsorção óssea, os 

osteoblastos e os osteoclastos, respectivamente. 

 

Palavras-Chave: Magnésio. Metabolismo ósseo. Bioquímica.   
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QUAL A LÍNGUA DO SUS? CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACESSO AOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE POR PACIENTES SURDOS 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o acesso aos serviços de saúde por pacientes surdos. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com método de revisão de literatura 

realizada nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde, com o uso dos Descritores Controlados 

Ciências da Saúde: “Surdez” e “Acesso aos serviços de saúde”. 

Resultados: Existem mais de 10 milhões de surdos no Brasil. Estes, em sua maioria, 

usam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como forma de comunicação. Em 2002 ela 

tornou-se a segunda língua oficial do país, entretanto, o conhecimento social acerca do 

seu uso e significado ainda é restrito a poucos. O Decreto de Lei nº 5626 de 22 de 

dezembro de 2005 tentou reverter esse panorama de exclusão, mas ele persiste, e as 

principais causas encontradas foram: a falta de profissionais capacitados na comunicação 

por LIBRAS, ausência de intérpretes nas unidades básicas de saúde, pouco preparo dos 

profissionais no acolhimento e trato de pacientes surdos. 

Conclusões: O acesso aos serviços de saúde pelos surdos não está sendo eficaz e as 

consequências são o agravamento dos quadros clínico-patológicos, o abandono da 

terapêutica ou a não procura pelos serviços. Destaca-se, portanto, a necessidade de 

capacitação permanente, continuada e em serviço quanto às competências inerentes à 

comunicação por LIBRAS. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Surdez. Acesso aos Serviços de Saúde.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar os efeitos do exercício físico em parâmetros metabólicos de ratos 

submetidos a estresse por meio da privação de sono. 

Metodologia: Trata-se de um estudo experimental realizado com 28 ratos Wistar, do 

sexo masculino divididos em: grupo CT (Controle), grupo PS (animais expostos à 

privação de sono), grupo EF (animais submetidos ao exercício físico) e PS+EF (animais 

expostos à privação de sono que realizaram exercício físico). O Protocolo de privação de 

sono consistiu na manutenção em caixas de Skinner, utilizando estressores luminosos e 

sonoros. No protocolo de exercício, os ratos realizaram sessões diárias de natação. O 

peso dos animais foi verificado no início e a cada 14 dias. Após seis semanas, realizaram-

se as dosagens sanguíneas de glicose e colesterol.  

Resultados: Verificou-se que o grupo PS foi o que ganhou mais peso, teve maior média 

dos índices glicêmicos (205,2 mg/dL) e apresentou os maiores níveis de ACTH (1869 

pg/mL) e colesterol total (59,7 mg/dL). Os animais do grupo EF foram os que obtiveram 

os menores níveis de colesterol total e o CT os de ACTH (246 pg/mL).  

Conclusão: Conclui-se que a privação de sono tem um efeito hiperglicemiante e 

hipercolesterolêmico, além de atuar no aspecto ponderal e elevar valores de ACTH. Já o 

exercício físico aeróbio tem ações antagonistas à privação de sono, podendo sugerir que 

os praticantes, podem ajustar suas cargas metabólicas que desregulam a homeostase. 

 

Palavras-chave: Privação de Sono. Exercício Físico. Metabolismo. 
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RELAÇÃO ENTRE O USO DE MISOPROSTOL E O DESENVOLVIMENTO DA 

SÍNDROME DE MOEBIUS 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a relação entre o surgimento da Síndrome de Moebius e o uso do 

Misoprostol, levando em consideração os efeitos colaterais do medicamento e a 

caracterização do agravo. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de informações 

relacionadas ao tema e selecionadas de uma série de artigos encontrados na base de 

dados da Scientific Electronic Library Online, usando como descritores: Síndrome de 

Moebius, Misoprostol e Cytotec. 

Resultados: A frequência de casos da Síndrome de Moebius relacionada ao uso do 

medicamento Misoprostol (CYTOTEC®) é cada vez maior, principalmente quando usado 

para fins abortivos no primeiro trimestre de gravidez. Os efeitos colaterais do 

medicamento, que é indicado para tratamento de úlceras gástricas, são contrações 

uterinas e hemorragia vaginal e quando não levam ao aborto, causam problemas no 

desenvolvimento fetal como calcificação de núcleos nervosos e paralisia dos membros, o 

que caracteriza a doença. Portanto, é considerado o principal medicamento associado ao 

surgimento da Síndrome de Moebius. 

Conclusão: Embora outros fatores como: isquemia fetal transitória, hipertemia, 

infecções e fatores genéticos façam parte da etiopatogenia desta enfermidade, nos 

últimos anos, sua incidência vem aumentando devido ao uso ilegal do Misoprostol 

(CYTOTEC®) e ocasiona complicações que são frequentemente relacionadas com a perda 

de função dos nervos cranianos. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Moebius. Misoprostol. Cytotec. 

 

  

  Faculdades Integradas 
de Patos 

Curso de Medicina 
v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 
ISSN: 2448-1394 

 

mailto:lumacordeiro@med.fiponline.edu.br
mailto:antoniavasconcelos@fiponline.edu.br
mailto:reneneto@med.fiponline.edu.br
mailto:victoriavilaca@med.fiponline.edu.br
mailto:raquelsousa@fiponline.edu.br
http://www.scielo.org/


100 

 

PROTOTIPAGEM RÁPIDA: TECNOLOGIA DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS NA 
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RESUMO 

Objetivo: Investigar a utilização da prototipagem rápida (PR) na área médico-cirúrgica. 

Métodos: Pesquisa de natura bibliográfica, em que foi utilizado o banco de dados 

secundários Scientific Electronic Library Online, selecionando-se trabalhos a partir da 

busca com os Descritores em Ciências da Saúde: impressão tridimensional e cirurgia. 

Como critério de seleção adotou-se os trabalhos disponíveis na íntegra. 

Resultados: A aplicação da PR necessita da disponibilidade de dados do corpo humano, 

obtidos por Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética, as imagens são 

usadas na construção do modelo 3D que é transformado pelos equipamento de 

prototipagem rápida, para a construção do protótipo físico, chamado de biomodelo 

quando aplicado na área de saúde. Dentre as técnicas de PR as mais difundindas são: 

SLS 3D Systems e EOS, SLA 3D Systems, FDM Stratasys e 3DP ZCorp. 

Conclusões: A utilização das tecnologias de PR na área médico-cirúrgica é uma 

realidade, podendo ser utilizada em diversos tipos de intervenções cirúrgicas, como 

forma de diagnóstico, planejamento e simulação de cirurgias.  A Prototipagem Rápida na 

Medicina desenvolve e difunde tecnologias de prototipagem virtual e física entre os 

cirurgiões brasileiros. 

 

Palavras-Chave:Impressão tridimensional. Cirurgia. Prototipagem rápida. 
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EFEITOS DA BAIXA HORMONAL EM HOMENS ACOMETIDOS PELA ANDROPAUSA E 

AS SUAS POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar os efeitos fisiológicos e sociais decorrentes da baixa dos hormônios 

sexuais masculinos em homens acometidos pela andropausa e sugestões para 

tratamento clinico nesses pacientes. 

Métodos: Utilizou-se o banco de dados secundários Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) para recolher artigos referentes ao tema e realizar uma revisão bibliográfica, 

adotando como descritor “andropausa”. Como critério de seleção foram escolhidos, 

preferencialmente, os trabalhos publicados na língua portuguesa. 

Resultados: Foi observado que a andropausa é um distúrbio que pode afetar homens a 

partir de 35 anos de idade, caracterizando-se pela queda fisiológica da testosterona, com 

consequente perda de massa muscular, libido, energia, além de disfunção erétil entre 

outros sintomas, o que pode levar o indivíduo a um quadro de depressão. Quanto ao 

tratamento com reposição androgênica, o mesmo é controverso, pois contém riscos e 

benefícios que precisam ser avaliados antes de iniciar a terapia. O tratamento  é indicado 

apenas quando as concentrações séricas de testosterona forem muito baixas nos 

pacientes. 

Conclusão: A andropausa acomete parte da população masculina e contém efeitos sobre 

a sua saúde física e mental, com reflexos na vida social. O tratamento pode aliviar os 

sintomas e devolver uma vida sexual ao paciente, sendo necessária maior atenção por 

parte dos serviços de saúde. No entanto, é preciso ponderar sobre o melhor tratamento a 

ser utilizado e se a reposição hormonal é uma opção válida.  

 

Palavras-Chave: Andropausa. Disfunção Erétil. Saúde Sexual. 
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RESUMO 

Objetivo: Esclarecer a origem dessa epidemia fúngica, efeitos sistêmicos e impactos na 

saúde humana 

Métodos: Foram selecionados trabalhos para realização de uma revisão bibliográfica na 

base de dados Scientific Electronic Library Online, usando como Descritores em Ciências 

da Saúde: Fungal AND Infection. Foram adotados como critérios de inclusão trabalhos 

entre o ano de 2002 a 2014, livre acesso, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram 

excluídos trabalhos que não tivessem pertinência em relação ao tema. 

Resultados: Constatou-se que vários fatores como: alimentação, genética e condições 

de higiene podem causar uma maior predisposição ao desenvolvimento de infecções 

fúngicas. Essa contaminação, na maioria das vezes, é silenciosa, repercutindo na 

diminuição da eficácia do metabolismo de obtenção energética em todas as células do 

corpo. Além disso, a presença exacerbada de fungos no organismo, leva a um desvio de 

substâncias essenciais, como: vitaminas e ácidos graxos, que normalmente, sintetizam 

neurotransmissores, porém, acabam sendo direcionadas para a detoxificação de 

micotoxinas produzidas por esses parasitas. Logo, trazendo à tona sinais como: letargia, 

indisposição, dificuldades em se concentrar, irritabilidade e autismo. 

Conclusões: Diante dos resultados obtidos, o surgimento da epidemia fúngica é 

multifatorial, sendo necessário um olhar clínico dos médicos para tratar essa doença a 

partir de origem, e não apenas dos seus sintomas. 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar os efeitos da Dieta Cetogênica (KD) no controle de convulsões, nas 

funções cognitivas, nos Distúrbios do Espectro Autista (ASD) e em outras doenças 

neurológicas.  

Métodos: Foram selecionados, por meio de busca eletrônica em inglês e português, 

estudos científicos pertencentes ao banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Como 

critério, a pesquisa tomou como base tais estudos que abordavam o tema descrito e que 

estão disponíveis na íntegra.  

Resultados: Na maioria dos trabalhos encontrados, o papel da KD trouxe redução da 

atividade de convulsão e nos Distúrbios do Espectro Autista. Em parte, a dieta também 

trouxe tratamento eficaz para crianças com deficiência no transdutor de glicose 1 (GLUT 

1) e dopiruvato-desidrogenase, assim como, para a epilepsia. Alguns dados foram 

relevantes para a diminuição da atividade paroxística em crianças com hemiplegia 

alternante da infância (AHC). Não foram obtidos resultados para casos relacionados com 

o nível de quociente de inteligência ou a microcefalia. 

Conclusões: O tratamento com KD regrediu os episódios de convulsões e distúrbios 

encontrados em pacientes com ASD, e nestes, melhorias nas habilidades cognitivas 

foram identificadas, bem como diminuição da atividade paroxística em crianças afetadas 

por AHC. Entretanto, ainda se faz necessário novos estudos sobre a KD. 

 

Palavras-Chave:Dieta cetogênica. Doenças neurológicas. Convulsões. Crianças. 
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RESUMO 

Objetivo: Dissertar sobre o sigilo médico e sua influência da relação médico-paciente. 

Métodos: Refere-se a uma revisão biliográfica descritiva, realizada a partir de 

informações obtidas na base de dados da Scientific Eletronic Library Online, a partir de 

buscas com os termos relação médico-paciente e ética professional, publicados nos 

últimos cinco anos. 

Resultados: A confidencialidade e o respeito à privacidade constituem preceitos morais 

tradicionais à formação médica e pilar da relação médico-paciente, contemplados desde o 

juramento de Hipócrates, uma referência para a conduta médica. Além disso, o Conselho 

Federal de Medicina elaborou o Código de Ética Médica, no qual normas fundamentais 

específicas disciplinam, integral e isoladamente, o exercício da medicina e suas relações, 

estabelecendo limites e punições. No entanto, em algumas situações o sigilo pode ser 

quebrado e o conhecimento destas é de vital importância, devendo ser construído desde 

a formação básica do estudante de medicina. Acomunicação sigilosa funciona como 

mecanismo de proteção ao paciente quanto aos seus valores e vivências pessoais, 

ampliando a necessária confiança na relação médico-paciente. 

Conclusões: A ausência da orientação sobre a relevância e necessidade do sigilo médico 

compromete a relação médico-paciente. Ademais, a garantia desse permite o exercício 

mais autônomo da diversidade e da individualidade, mediante a proteção contra pressões 

externas eventualmente coercitivas, facilitando a adesão ao tratamento.  
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RESUMO 

Objetivo: Descrever a importância da necrópsia na descrição da causa do óbito. 

Métodos:Refere-se a uma revisão biliográfica descritiva, realizada a partir de 

informações obtidas na base de dados da Scientific Eletronic Library Online, a partir de 

buscas com os termos autópsia, diagnóstico e atestado de óbito, publicados nos últimos 

dez anos. 

Resultados: A necrópsia permite a clínicos e patologistas avaliar os diagnósticos 

formulados em vida, através de métodos diretos. E, ainda, relacionar os testes clínicos e 

laboratoriais com os achados anatômicos, analisando o grau de sucesso do emprego de 

técnicas cirúrgicas e da utilização de drogas. Além de confirmar ou alterar o diagnóstico 

clínico, muitas vezes essa, também, revela outros achados não-diagnosticados 

clinicamente. No entanto, o termo "diagnóstico" comporta diferentes graus de 

probabilidade, no qual pode estar correto ou não, embora tal graduação não seja feita 

rotineiramente. Assim, a necrópsia leva a alterações significativas nos diagnósticos 

anteriormente formulados. 

Conclusão: A necrópsia é descrita como um dos métodos mais seguros da avaliação da 

hipótese clínica, no entanto, continua pouco solicitada. Muitos clínicos queixam-se de que 

essa é realizada de maneira imprópria e não responde aos seus anseios e dúvidas. 

Porém, uma troca constante de ideias entre clínicos e patologistas mostram-se 

importantes quanto à melhoria na qualidade do serviço de ambos e, assim, contribuir na 

relação profissional. 
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RESUMO 

Objetivo: Relatar a utilização de jogos didáticos como ferramenta de ensino para 

abordagem da histologia em escola de ensino médio. 

Métodos: Relato de Experiência, a partir de atividades desenvolvidas na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Antônio Avelino de Almeida, situada em Olho d’Água/PB. 

Logo, elegeu-se para a atividade uma das temáticas mais abordadas em vestibulares e 

no Exame Nacional do Ensino Médio - histologia do sangue. Inicialmente, foi feita uma 

exposição teórica sobre o assunto. Em seguida, os alunos foram divididos em grupos de 

até seis integrantes para a realização de um jogo, o qual incluía perguntas sobre as 

células sanguíneas e o emprego de placas sinalizadoras contendo representações gráficas 

destas mesmas células.  

Resultados: Os alunos demonstraram interesse pelo conteúdo, relatando a importância 

desta nova estratégia de ensino para o processo de aprendizagem. Além disso, estes 

alunos atentaram para as curiosidades e patologias que podem acometer os constituintes 

sanguíneos, inclusive através do compartilhamento de experiências pessoais e/ou 

familiares. 

Conclusões: A ausência de abordagens educacionais ativas dificulta o processo de 

aprendizagem do aluno, que encara a histologia como uma área morfológica distante de 

sua realidade. Assim sendo, a utilização de jogos demonstrou ser uma alternativa eficaz 

no combate à falta de interesse do discente.  

 

Palavras-chave: Histologia. Jogos Didáticos. Morfologia. 
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RESUMO 

Objetivos: Descrever os recursos farmacológicos e não farmacológicos disponíveis para 

o tratamento da fibromialgia, levando em consideração seu mecanismo de ação e eficácia 

terapêutica. 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo descritiva realizada a partir do 

levantamento de informações e definições contidas na base de dados secundários 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), sendo utilizados os seguintes descritores: 

Fibromialgia, Tratamento e Medicina Alternativa com emprego do operador booleano 

AND.  

Resultados: Tendo como objetivo a redução da dor e a melhora da capacidade funcional 

do paciente, o tratamento da fibromialgia inclui o uso de fármacos antidepressivos que 

atuam nas vias da noradrenalina e serotonina como amitriptilina, nortriplina e duloxetina 

e fármacos moduladores de canais de cálcio como gabapentina e pregabalina. As 

ferramentas não farmacológicas, abordadas como práticas da Medicina alternativa e 

complementar, incluem prática de exercício físico associado a alongamento muscular, 

terapia cognitivo-comportamental, eletrotermofototerapia, acupuntura, utilização de 

ervas terapêuticas, talassoterapia, balneoterapia e yoga.  

Conclusões: Devido à cronicidade da fibromialgia e sua etiologia pouco esclarecida, o 

desenvolvimento de fármacos cada vez mais eficazes e específicos constitui um desafio a 

comunidade cientifica, sendo poucos os medicamentos capazes de aliviar totalmente as 

dores e com poucas reações adversas. Já as terapêuticas alternativas, embora possuam 

eficácia considerável, são marcadas por baixa adesão e necessitam de melhores 

esclarecimentos científicos.  

 

Palavras-chave: Fibromialgia. Tratamento. Medicina Alternativa.  
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USO DE ÁLCOOL, TABACO E DROGAS ILÍCITAS ENTRE ESTUDANTES DE 

MEDICINA 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas ilícitas entre estudantes 

de medicina. 

Métodos: Estudo retrospectivo de revisão de literatura, utilizando artigos obtidos do 

banco de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram selecionados artigos 

relacionados ao tema do trabalho, utilizando como critério os artigos que estivessem 

entre os anos de 2006 a 2017 a partir da pesquisa: Estudantes de Medicina AND Drogas.  

Resultados: Dentre as drogas lícitas analisadas, o álcool está em primeiro lugar, sendo 

o seu consumo muito acima da média da população Brasileira. Em segundo lugar, 

também acima da média de consumo da população, está o tabaco. Dentre as drogas 

ilícitas, a Cannabis e os inalantes, como lança perfume, apresentaram pouca diferença 

nos usos. De maneira geral, constatou-se que o uso dessas substâncias é crescente no 

decorrer dos anos de curso, sendo seu uso mais expressivo no sexo masculino. 

Observou-se, também, que o abuso dessas substâncias causa/causam impactos 

negativos na vida pessoal e nas relações sociais dos estudantes. 

Conclusões: Tendo em vista que o profissional médico é tido como exemplo para a 

população, e visando a saúde do futuro profissional médico, os resultados encontrados 

nas presquisas são precupantes e precisam de maior atenção institucional. 

 

Palavras-Chave: Estudantes de Medicina; Drogas; Saúde.  
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO LÚDICAS E INTERATIVAS PARA O ENSINO DA 

CITOLOGIA EM ESCOLA PÚBLICA – PB 
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RESUMO 

Objetivo: Relatar a utilização de estratégias de ensino lúdicas e interativas para o ensino 

da citologia em escola pública – PB.  

Métodos: Relato de Experiência, englobando atividades desenvolvidas na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Avelino de Almeida, situada em Olho 

d’Água/PB. Por se tratar de um assunto relevante e complexo pela maioria dos alunos, a 

citologia necessita de um ensino mais didático e participativo. Deste modo, foi utilizado 

um quebra-cabeça confeccionado em isopor e cartolina. Em seguida, os alunos foram 

divididos em grupos de até seis integrantes para montagem da célula, a qual foi ainda 

incrementada, através da utilização de lápis hidrocor. 

Resultados: Observou-se uma grande adesão e participação dos alunos durante essa 

abordagem de ensino interativa. Esta possibilitou a construção do conhecimento de 

forma lúdica e interessante, além de proporcionar uma aprendizagem colaborativa e 

significativa pelos estudantes. Por outro lado, esta experiência mostrou-se motivadora e 

de suma importância para a vida acadêmica dos discentes extensionistas. 

Conclusões: A falta de abordagens interativas dificulta a materialização do ensino de 

assuntos mais “abstratos”, tal como a citologia, interferindo na fixação do conteúdo e 

distanciando o aluno da sua realidade. O uso de quebra-cabeça e pintura mostrou-se 

eficaz na adesão dos alunos ao ensino da citologia. 

 

Palavras-chave: Citologia. Quebra-cabeça. Morfologia. 

  

  Faculdades Integradas 
de Patos 

Curso de Medicina 
v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 
ISSN: 2448-1394 

 

mailto:ramillipegado@med.fiponline.edu.br
mailto:ramillipegado@med.fiponline.edu.br
mailto:hiagoxavier@med.fiponline.edu.br
mailto:luistorres@med.fiponline.edu.br
mailto:luistorres@med.fiponline.edu.br
mailto:reneneto@med.fiponline.edu.br
mailto:samaracosta@med.fiponline.edu.br
mailto:flaviagoncalves@fiponline.edu.br


110 

 

METODOLOGIA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA ANATOMIA E 

FISIOLOGIA EM UMA ESCOLA ESTADUAL NA PARAÍBA 

 

Samara Kauanne Leite Costa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

samaracosta@med.fiponline.edu.br 

 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

hiagoxavier@med.fiponline.edu.br 

 

Luis Henrique Dantas Torres 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

luistorres@med.fiponline.edu.br 

 

Ramilli de Araújo Pegado 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

ramillipegado@med.fiponline.edu.br 

 

Renê Maciel de Sousa Neto 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

reneneto@med.fiponline.edu.br 

 

Flávia Regina Gonçalves de Araújo 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

flaviagoncalves@fiponline.edu.br 

 

RESUMO 

Objetivo: Relatar o emprego da metodologia ativa como estratégia de ensino para 

anatomia e fisiologia em uma escola estadual na Paraíba. 

Métodos: Relato de Experiência, envolvendo atividades desenvolvidas na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Avelino de Almeida, situada em Olho 

d’Água/PB. O tema escolhido para abordagem foi o sistema cardiovascular, uma vez que 

este é bastante recorrente em avaliações, além de ser um dos sistemas mais importante 

para a homeostase. As estratégias de aprendizagem utilizadas foram, inicialmente, uma 

exibição de modelos anatômicos sintéticos. Em seguida, foi realizada uma exposição 

interativa, incluindo a apresentação de vídeo. Por fim, os alunos foram divididos em 

grupos para participarem de uma dinâmica. 

Resultados: Os estudantes mostraram-se motivados durante as atividades, 

principalmente, quando puderam manusear as peças anatômicas. Além disso, eles foram 

capazes de relacionar os conteúdos abordados a acontecimentos cotidianos.  

Conclusões: A utilização de modelos anatômicos sintéticos, vídeos e exposições 

interativas contribuíram para motivar tanto a aprendizagem individual, quanto a coletiva, 

elevando assim, o rendimento dos discentes. 
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RESUMO  

Objetivo: Esclarecer a importância do magnésio para um funcionamento adequado das 

funções corporais. 

Métodos: Foram selecionados trabalhos para realização de uma revisão bibliográfica na 

base de dados Scientific Electronic Library Online, usando como Descritores em Ciências 

da Saúde: Magnesium AND Deficiency.Foram adotados como critérios de inclusão 

trabalhos entre o ano de 2008 a 2017, livre acesso e na língua portuguesa. 

Resultados: Constatou-se que o magnésio participa de mais de 300 reações 

enzimáticas. Dentre elas, o estresse oxidativo é diminuído em sua presença, agindo com 

um poderoso anti-inflamatório, o que acaba por prevenir uma série de doenças 

cardiovasculares como: Infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, insuficiência cardíaca 

congestiva, angina do peito e arritmia ventricular. Além disso, o magnésio participa na 

regulação do balanço do cálcio, sendo assim, peça fundamental do processo de formação 

óssea. E ainda apresenta função no metabolismo da glicose, sendo responsável por 

aumentar a sensibilidade periférica à insulina, contribuindo no controle e na prevenção 

da diabetes.  

Conclusões: Diante dos resultados obtidos é possível observar que níveis ótimos de 

magnésio intra e extracelular contribuem para um estado de homeostase ideal. Sendo 

assim, necessário sua suplementação alimentar, objetivando prevenir o surgimento dos 

mais diversos tipos de enfermidades. 

 

Palavras-Chave: Magnésio; Deficiência; Homeostase. 
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AUTISMO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACOLHIMENTO E O VÍNCULO 

TERAPÊUTICO 
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RESUMO 

Objetivo: Tecer considerações sobre o processo de acolhimento e criação de vínculos 

terapêuticos do profissional de saúde com crianças autistas. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com método de revisão de literatura 

realizada nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com o uso dos Descritores 

Controlados Ciências da Saúde: (DeCS): “transtorno autístico” AND “acolhimento”. 

Resultados: Foi verificado que o acolhimento das crianças autistas é fundamental para a 

criação do vínculo terapêutico e, consequentemente, para a melhor adesão ao 

tratamento. Deve-se ao momento no qual o profissional organiza o cenário do 

atendimento (configuração do setting terapêutico), bem como utiliza técnicas como: a 

troca de olhares, o processo de discriminação e criação da identidade da criança e o 

holding materno, para aumentar o conforto dos pacientes e facilitar o estabelecimento da 

relação de confiança entre os mesmos. 

Conclusões: A formação do vínculo terapêutico está fundamentalmente atrelada à como 

se dá ao processo de acolhimento das crianças com o espectro autista. Acredita-se que 

quando esse acolhimento tem características protetoras ele torna-se mais propício ao 

estabelecimento de vínculos. Nesse sentido, é de suma importância para a adesão aos 

tratamentos, bem como para a sua efetividade a criação de vínculos entre a criança e os 

profissionais de saúde envolvidos no seu cuidado. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Autismo. Acolhimento. Vínculo Terapêutico. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os riscos do uso de andador infantil para o desenvolvimento das 

crianças. 

Métodos: Revisão integrativa da literatura, com busca realizada em outubro de 2017 na 

base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, a partir dos termos associados: ‘’ Andador’’ 

AND ‘’Infantil’’ Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, a amostra resultante 

foi de seis artigos. 

Resultados:O uso de andadores infantis pode ocasionar alteração do padrão de marcha 

da criança, do alinhamento dos membros inferiores e do corpo, além de acidentes como 

quedas, afogamentos, intoxicação, queimaduras. As quedas podem ocasionar lesão 

craniana, principal causa de morbimortalidade da infância. 

Conclusão: Evidenciou-se que mesmo com os riscos presentes e suas gravidades, o uso 

de andores é muito comum, pois as escolhas dos pais são mais influenciadas pelos seus 

valores e crenças do que pelas orientações dos profissionais. Portanto, um maior 

esclarecimento a respeito desses riscos pode influenciar de maneira positiva as decisões 

dos cuidadores. 
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RESUMO 

Objetivo: Refletir acerca do processo de construção de uma relação médico-paciente 

mais efetiva. 

Métodos: Realizou-se uma revisão qualitativa através de seis artigos disponíveis na base 

de dados virtual Google Acadêmico. 

Resultados: Constatou-se que a relação médico-paciente (RMP) modificou-se ao longo 

do tempo. No início, devido à escassez de meios para diagnóstico das patologias, 

principalmente infecciosas, garantia maior vínculo do médico com o enfermo à medida 

que esse profissional tinha que realizar uma boa anamnese para coletar o máximo de 

informações sobre o caso. Nos dias atuais, essa RMP está mais fragmentada, com o 

advento maior de tecnologias que proporcionam um diagnóstico mais efetivo, porém um 

distanciamento dessas duas figuras. Por conseguinte, a construção de uma boa RMP 

parte da atitude de empatia do médico que ao se colocar no lugar do paciente, conquista 

sua confiança e adesão a terapia que propor, sendo a mesma muito estimulada nas 

universidades com a mudança do currículo médico e isso se dá pelo ganho da autonomia 

dos pacientes, que têm buscado cada vez mais informações, nem sempre confiáveis, na 

internet, deixando de ser passivo na RMP e passando a exercer papel principal na tomada 

de decisões terapêuticas. 

Conclusões: Portanto, visto a importância da relação médico-paciente na prática clínica, 

ela deve ser construída em conjunto, com o médico tendo a habilidade de conduzir a 

mesma, sempre respeitando a decisão do seu paciente, para que tal se torne cada vez 

mais efetiva. 

 

Palavras-Chave:Relação Médico-Paciente. Empatia. Autonomia. 
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ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO DO AUTOCUIDADO PELA VULNERABILIDADE 

SOCIAL 
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RESUMO 

Objetivo: Explicar o comprometimento do autocuidado devido à vulnerabilidade social. 

Métodos: Relato de experiência baseado em uma abordagem familiar realizada por 

estudantes de Medicina na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Ernani 

Ministro Sátyro.  

Resultados: Viu-se que os grupos mais vulneráveis devido à baixa renda, não possuem 

ações e políticas públicas voltadas ao aumento de ofertas de empregos formais, as quais 

poderiam desviar situações econômicas instáveis. Dessa forma, o indivíduo encontra-se 

impossibilitado de designar parte da sua renda ao autocuidado. Outrossim, há poucos 

profissionais com a habilidade de promover o autocuidado contínuo na recuperação de 

doenças ou lesões. Somado a isso, há fatores que dificultam o autocuidado como: 

depressão, obesidade, sedentarismo, cansaço, comunicação insatisfatória com 

profissionais de saúde, ausência de apoio social e pobreza.  

Conclusões: É importante que a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) analise 

as percepções do paciente concatenadas ao adoecimento. E assim intersetorializar o 

cuidado, realizando um trabalho multiprofissional e interdisciplinar que diminuam os 

índices de vulnerabilidade, como buscar o apoio da Assistência Social do município, com 

fornecimento de cestas básicas e outros incentivos, servindo como um estímulo ao 

autocuidado e levando-o a mudança no estilo de vida. 

 

Palavras-Chave: Autocuidado. Vulnerabilidade socioeconômica. Atenção Básica. 
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DIFICULDADE DE ADESÃO AO TRATAMENTO DEVIDO À 

DEPRESSÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar relato de experiência voltado à análise dos entraves na adesão de 

tratamento por paciente depressivo. 

Métodos: Vivenciou-se um relato de experiência em um grupo de estudantes durante as 

atividades práticas na comunidade que integram o eixo de atenção primária à saúde do 

curso de medicina das faculdades integradas de Patos. A experiência sucedeu-se no 

período de setembro de 2017 a partir de visitas domiciliares realizadas na área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde Ernani Sátyro do município de Patos.  

Resultados: Realizou-se três visitas no domicílio da paciente idosa, 61 

anos, diagnosticada com depressão, diabetes, hipertensão, sedentarismo, obesidade, 

tabagismo e AVE. Notou-se durante as visitas que a paciente se encontrava em estado 

de negação quanto às patologias a ela associadas, visto que a mesma se considerava 

sadia ao contestar a posse de tais doenças, e portanto, a adesão ao tratamento. Diante 

disso, seu cuidado era negligenciado, não só pela falta de cooperação da paciente, como 

também pela ausência de visita domiciliar, também evidenciada. 

Conclusões Vê-se a necessidade de promover uma ação de educação em saúde no 

contexto das visitas domiciliares, além da elaboração de um projeto terapêutico singular 

efetivo para a evolução do tratamento de suas enfermidades. É mister também 

entrevistas com frequência semanal no início do tratamento as quais, segundo estudos, 

mostraram melhor desfecho e maior adesão dos pacientes que seguem o regime 

semanal. A necessidade da monitorização de resposta, efeitos colaterais, adesão a 

tratamento e risco de suicídio também reforçam a frequência semanal como 

recomendável na fase inicial do tratamento. 

 

Palavras-Chave: Dificuldade de adesão. Depressão. Negação. Tratamento. 
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS LABORATÓRIOS DE 

ANATOMIA HUMANA DAS FIP SOBRE O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: 

EPI E EPC 
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RESUMO 

Objetivo: Os Equipamentos de Proteção constituem barreiras físicas primárias na 

prevenção contra os riscos de exposição aos agentes biológicos, físicos e químicos. Este 

trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos profissionais que utilizam o 

Laboratório de Anatomia Humana (LAH) sobre o uso de EPIs e EPCs e a sua importância 

nas práticas laboratoriais. 

Métodos: Tratou-se de uma pesquisa realizada por meio da aplicação de um 

questionário fechado, elaborado e aplicado pelos pesquisadores, com 18 questões 

pertinentes à percepção dos profissionais que atuam no LAH sobre a importância do uso 

de equipamentos de proteção. Participaram da pesquisa os funcionários e os docentes de 

medicina das Faculdades Integradas de Patos (FIP). 

Resultados: Evidenciou-se que os profissionais entrevistados conhecem o significado 

das siglas EPI e EPC, mas uma parcela não soube identificar os principais deles, o que 

mostra um descaso quanto à importância do uso dos mesmos. E mesmo que quase a 

totalidade dos interrogados entenda a relevância da imunização diante dos riscos a que 

estão expostos, foi percebido que a metade dos entrevistados está com o cartão de 

vacinas desatualizado. 

Conclusões: Esse estudo demonstrou que se faz necessária uma atualização contínua 

sobre as boas práticas de biossegurança, e do uso adequado de EPIs e EPCs no LAH. 

Diante disso, fica evidente a importância da manutenção dos treinamentos periódicos e 

da rigorosa exigência quanto ao uso de tais equipamentos pelos profissionais, com o 

objetivo de prevenir acidentes e contaminações dos mesmos. 

 

Palavras-Chave: Laboratório de Anatomia. EPI. EPC. 
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ANÁLISE DA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar um relato de experiência voltado à compreensão dos entraves 

enfrentados pela cuidadora informal. 

Métodos: Relato de experiência vivenciado por um grupo de estudantes nas atividades 

de práticas na comunidade que integram o eixo de atenção primária à saúde do curso de 

medicina das faculdades integradas de Patos. A experiência desenvolveu-se no período 

de setembro de 2017 por intermédio de visitas domiciliares efetuadas na micro área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde Ernani Sátyro do município de Patos. 

Resultados: Realizou-se três visitas no domicílio do paciente idoso diagnosticado com 

alzheimer sob os cuidados informais de sua esposa. Assim, observou-se a alta 

sobrecarga de atividades relacionadas ao cuidado do enfermo e a responsabilidade 

familiar centrada na cuidadora, em detrimento de uma distribuição igualitária dessas 

execuções entre os membros da família. Desse modo, viu-se também uma negligência da 

cuidadora no que concerne a sua saúde e uma despreocupação dos demais familiares 

nesse aspecto também, uma vez que permitem tal entrega integral desta cuidadora, 

mesmo essa não apresentando condicionamento físico apropriado para manejar o 

enfermo acamado. 

Conclusões: Infere-se a necessidade de uma educação em saúde por parte dos 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família para incentivar a mobilização total da 

família e assim diminuir a sobrecarga direcionada à cuidadora informal. Além disso, é 

necessária maior instrução qualificada do cuidador para melhor exercer sua função e 

para prevenir-se de doenças relacionadas ao estresse e à privação de necessidades 

básicas como o convívio social.  

 

Palavras-Chave: Visita Domiciliar. Atenção Básica. Saúde do Idoso.  
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MAPEAMENTO DA REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA: REVISÃO 

BIBLIOMÉTRICA 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear a produção científica da Revista Brasileira de Cancerologia (RBC). 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliométrica, visando o mapeamento da 

produtividade científica da RBC. Utilizou-se como critérios de inclusão o período de 2012 

a 2017, obtendo assim um total de 259 divulgações. Porém, a partir dessas, foram 

aplicados novos critérios de inclusão: artigos originais, revisões de literatura e relatos de 

casos, que reduziu o número de publicações para 190. A sistematização dos dados foi 

feita no software Microsoft® Excel em formato de gráficos. 

Resultados: Identificaram-se as temáticas: tratamento (29,40%), diagnóstico (17,30%) 

e prevenção (7,30%); quanto à formação do autor principal destacou-se enfermagem 

(25,3%), medicina (23,7%) e nutrição (15,8%); referindo-se ao número de autores por 

artigo, predominou aqueles com quatro (21,05%) e três (20,52%). Além disso, 

destacaram-se os artigos originais (77,90%), revisão de literatura (13,16%) e relatos de 

caso (8,94%). 

Conclusões: O levantamento do panorama de publicações científicas da RBC, permitiu 

traçar as tendências de publicação na área da oncologia, como também observar uma 

gradativa redução nas produções no decorrer dos anos. 

 

Palavras-Chave: Cancerologia. Oncologia. Bibliometria. 
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O MÉDICO E AS PRÁTICAS DE MEDICINA ALTERNATIVA 
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RESUMO 

Objetivo: Ressaltar a importância do médico para o desenvolvimento de práticas de 

medicina alternativa. 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de dados secundários 

contidos na Biblioteca Virtual em Saúde, e que foram utilizados os descritores “Medicina 

Alternativa” e “Terapias Complementares”. 

Resultados: O médico tem papel significativo no que tange a utilização de tratamentos 

alternativos, pois, ao ter domínio sobre o assunto, pode expor ao paciente os métodos 

mais adequados para seu tratamento, explicando-lhe as melhores aplicabilidades em 

cada caso. Há, por exemplo, acupuntura, yoga e fitoterapia, dentre uma variedade de 

práticas existentes, cujos benefícios são relatados por pacientes que fazem uso delas. 

Tais práticas não anulam a medicina tradicional, podendo ser associadas e 

implementadas conforme necessidades de cada paciente. É fundamental que exista uma 

perspectiva ampliada em saúde, em que sejam considerados aspectos sociais, culturais e 

emocionais de cada indivíduo. 

Conclusões: É necessário analisar o paciente holisticamente e considerar a 

complexidade que envolve seu processo de adoecimento para que se tenha maior 

aplicabilidade de tais práticas. Contudo, o que é visto na formação acadêmica tradicional 

vai de encontro a esta perspectiva, dado que grande número de egressos e acadêmicos 

de medicina apresenta desinformação acerca da Medicina Alternativa, tornando-os 

limitados quanto à recomendação destes tratamentos. Mostra-se positivo que haja, 

durante a formação médica, uma maior disseminação sobre os tipos e a eficácia da 

Medicina Alternativa, assim como a promoção de cursos de atualização para médicos já 

formados no modelo tradicional.  

 

Palavras-chave: Medicina Alternativa. Formação Médica. Terapias Complementares. 
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USO CRÔNICO DE INIBIDORES DE BOMBA DE PRÓTONS ASSOCIADO AO CÂNCER 

GÁSTRICO 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a associação entre o uso crônico de Inibidores da Bomba de Prótons 

(IBP) e as neoplasias gástricas. 

Métodos: Foi realizada uma revisão da literatura a partir de análises bibliográficas que 

relatavam os efeitos adversos do uso de IBP em longo prazo. 

Resultados: Foi constatado que além de alterações gástricas, como hipergastrinemia 

causada pela proliferação da mucosa oxíntica, gastrite crônica, gastrite atrófica com 

metaplasia intestinal e pólipos, existe a hipótese que, em longo prazo, os IBPs causem 

tumores no trato gástrico. 

Conclusões: Apesar do consenso que os IBPs podem ser administrados de maneira 

segura, o médico deve atentar para os efeitos adversos que esses podem causar se 

usado cronicamente, visto que não há controle desses pacientes. Além disso, o 

profissional de saúde deve sempre ponderar o risco-benefício no uso desses 

medicamentos e considerar a terapêutica de outros fármacos com a finalidade de tratar a 

dispepsia e úlceras gastrointestinais. 

 

Palavras-Chave: Inibidores da Bomba de Prótons. Neoplasias gástricas. Reações 

adversas. 
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ABORDAGEM FAMILIAR PROPICIANDO O CONTATO TERAPÊUTICO DURANTE A 

PRÁTICA DA COMUNIDADE DE ESTUDANTES DE MEDICINA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
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RESUMO 

Objetivo: Discorrer sobre a relevância da abordagem familiar em práticas na 

comunidade para formação do estudante de medicina.  

Métodos: Relato das experiências de discentes do curso de medicina durante abordagem 

familiar em território da UBS Ministro Ernani Sátyro. 

Resultados: Recebemos o caso de A.S.M., 72 anos, hipertensa e diabética. Verificou-se 

que ela estava saudável, com patologias controladas. No decorrer da conversa, 

despertou-se interesse na sua irmã, que é sua cuidadora, C.S.M., 57 anos, que é 

também líder comunitária. A despeito de cuidar de tantas pessoas (irmã e comunidade), 

ela se esquece de cuidar de si mesma. Acaba sofrendo com estresse, todavia não se 

isenta de cuidar, mesmo não sendo uma obrigação. Apesar de possuir prescrição para 

realização de exames, não o faz e nem visita o médico, mesmo hipertensa e tendo 

apresentado glicemia alterada e problemas para dormir. Através da construção de um 

Projeto Terapêutico Singular, negociou-se com a paciente a realização dos exames e a 

visita ao posto de saúde. 

Conclusão: A experiência propiciada pela abordagem familiar revelou-se 

incomensuravelmente positiva e o contato terapêutico entre profissional de saúde e 

paciente provou-se sublime. Profundamente interessante foi poder observar todo o 

assunto que tem sido estudado ser posto em prática e provar-se verídico. 

 

Palavras-Chave: Abordagem Familiar, Formação Médica, Atenção Primária à Saúde 
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ARTRITE REUMATOIDE: RELAÇÃO DO EXAME FÍSICO COM A CLÍNICA 
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RESUMO 

Objetivo: Ressaltar a importância do exame físico no diagnóstico da artrite reumatoide. 

Metodologia: Utilizou-se para a coleta de dados o SCIELO, PUDMED e Google 

Acadêmico, sendo selecionados 15 artigos, dos quais seis artigos publicados no período 

de 2007 a 2016, que corresponderam ao propósito do estudo. 

Resultados: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune de caráter inflamatório 

e etiologia desconhecida, afeta mais o sexo feminino na faixa etária de 30 aos 50 anos 

de idade, caracterizada pela poliartrite periférica, deformidade e destruição das 

articulações devido à erosão óssea e cartilagínea. O diagnóstico da AR depende da 

associação de sintomas, achados laboratoriais, sinais clínicos e radiográficos. Conforme 

os critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia, constata-se a 

presença de 4 dos 7 parâmetros clínicos por pelo menos seis semanas para consolidação 

do diagnóstico, como rigidez matinal durando pelo menos 1 hora; artrite de articulações 

e de três ou mais áreas; artrite simétrica; nódulos reumatoides; fator reumatoide sérico; 

alterações radiográficas. Para avaliação inicial e análise da progressão da doença são 

realizadas medidas subjetivas (intensidade da dor; duração da rigidez matinal) e exame 

físico (números de articulações inflamadas; limitação no movimento). 

Conclusão: Na clínica da AR, geralmente, a maior ênfase é dada aos exames 

laboratoriais e se superestima o exame físico, no entanto constitui-se imprescindível para 

um diagnóstico eficaz, já que os exames laboratoriais, devido a uma demora no 

diagnóstico do paciente podem gerar desgaste físico, emocional e agravamento do 

quadro e sequelas.  

 

Palavras-chave: Artrite reumatoide. Clínica. Diagnóstico. 
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IMPORTÂNCIA DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR PARA PREVENÇÃO, 
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RESUMO 

Objetivo: Ressaltar importância do Projeto Terapêutico Singular na promoção de saúde 

na atenção básica. 

Metodologia: Relato de experiência durante visita domiciliar, realizada por estudantes 

de Medicina, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Ministro Ernani Sátyro. 

Resultados: Durante prática na comunidade, realizamos visitas à casa de M.S.S.V., 67 

anos, que tinha hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e depressão. A paciente 

era acompanhada pela equipe da ESF, porém apresentava resistência em tomar suas 

medicações, o que dificultava todo o tratamento. Durante as visitas realizadas e a 

Abordagem Familiar, tentamos negociar com a paciente sobre o uso dos medicamentos 

na hora correta, tomar banho de sol no horário matinal na calçada de sua residência e 

uma alimentação mais regrada e saudável para se começar a melhorar sua condição de 

saúde e, também, percebemos que o problema seria resolvido se houvesse a elaboração 

de um PTS, pondo em foco a depressão da paciente, que era o fator que mais 

atrapalhava a aderência ao tratamento. Então, após término das visitas domiciliares, foi 

elaborado o PTS e apresentado à equipe de saúde, que ficou encarregada de realizar as 

negociações com a paciente. 

Conclusão: Diante da abordagem familiar realizada, percebemos o quão importante é a 

elaboração de um PTS na promoção de saúde, pois é um trabalho realizado por uma 

equipe interdisciplinar, onde a justaposição dos saberes respeita a singularidade do 

usuário, tornando mais fácil a adesão terapêutica.  

 

Palavras-chave: Atenção básica. Visita domiciliar. Promoção de saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: Entender a influência dos aspectos biopsicossociais no processo saúde doença. 

Métodos: Relato de experiência baseado em uma Abordagem Familiar realizada por 

estudantes de Medicina na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Ernani 

Ministro Sátyro.  

Resultados: Durante nossa Prática na Comunidade no eixo de Atenção Primária à 

Saúde, realizamos uma Visita Domiciliar à casa da senhora M.L.S, 67 anos, hipertensa, 

tabagista e portadora de úlcera venosa, onde mora sozinha com o seu neto, que possui 

deficiência mental. A paciente apresentava pressão arterial alterada, mesmo com o uso 

de medicamentos anti-hipertensivos. Vale enfatizar que ela não possuía atividades 

preventivas e curativas acerca do tratamento da úlcera venosa, representado, sobretudo, 

pela carência de materiais necessários para realizar os curativos. Ressalta-se também 

que o cuidado constante do seu neto, que precisa de um acompanhamento para a 

realização de suas atividades diárias, limitava-lhe de sair de casa, somado ao fato de 

seus filhos não fornecerem o devido suporte familiar. Tais fatores influenciam 

diretamente no seu estado psicológico, já interferido pelas fobias de lugares fechados e 

de ambientes públicos, levando a diminuição de sua interação social.  

Conclusões: Diante desse contexto, verificamos a importância da Abordagem Familiar 

no entendimento dos aspectos biopsicossociais que influenciam diretamente no processo 

saúde-doença. É necessário que os profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

tenham conhecimento da realidade de sua área adscrita, para entender e atuar nos 

problemas e conflitos que levam ao adoecer. 

 

Palavras-Chave: Atenção Básica. Visita Domiciliar. Abordagem Familiar. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a eficácia de abordagens interdisciplinares no tratamento do pé 

diabético. 

Métodos: A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica narrativa realizada a partir 

de buscas de artigos nas bases de dados PUBMED e Biblioteca Virtual em Saúde por meio 

do uso dos seguintes termos: Equipe Multiprofissional, Pé Diabético e Tratamento. 

Resultados: A eficácia da equipe multiprofissional no tratamento do pé diabético é 

evidenciada pela melhora nos índices relacionados à taxa de cura, cicatrização e 

complicações (Artropatia de Charcot e amputações), comparada àqueles encontrados no 

modelo tradicional de tratamento. Isso ocorre devido ao pé diabético ser uma patologia 

multissistêmica que necessita de uma extensa variedade de especialidades ao seu 

tratamento. Entre esses, inclui-se: desbridamento e intervenção precoce nas úlceras 

(enfermeiro), prescrição de calçados, órteses e próteses (médico ortopedista), incentivo 

e auxílio no tratamento (cuidadores) e fisioteperapia (fisioterapeuta). 

Conclusões: Embora alguns estudos demonstraram que, apesar da implantação da 

equipe multidisciplinar, em muitos casos ocorreu a necessidade de amputações parciais 

ou totais. No entanto, esse dado não invalida a importância e eficácia da abordagem de 

cuidados multidisciplinares no tratamento ao pé diabético.   

 

Palavras-Chave Equipe Multiprofissional. Pé Diabético. Tratamento. 
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MELANOMA DE PELE: CONSIDERAÇÕES SOBRE CARACTERISTICAS DA LESÃO 

 

Luysa Gabrielly de Araújo Morais 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

luysaaa@gmail.com 

 

Hiago Alves de Freitas Rosado Xavier 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

Hiago-ufrn@hotmail.com 

 

Edynnara Priscyla Souza de Melo Dantas 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

priscyllad@hotmail.com 

 

Luma Carolina da Costa Cordeiro 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

lumacordeiro@med.fiponline.edu.br 

 

Fabrício Kleber de Lucena Carvalho 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

fabriciokleber@hotmail.com 

 

Milena Nunes Alves de Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

minualsa@hotmail.com 

 

RESUMO 

Objetivo: Caracterizar as lesões que são diagnosticadas como melanoma de pele. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com método de revisão bibliográfica e de 

literatura realizada nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, com o uso dos Descritores 

Controlados Ciências da Saúde: “Melanoma” AND “Patologia”. 

Resultados: Melanoma é um tipo de câncer maligno comum em paises tropicais. Cerca 

de 6 mil pessoas terião melanoma em 2016 com prospecção de aumento nos anos 

subsequentes. Essas variam de lesões cutâneas localizadas, até tumores agressivos e 

passíveis de metástase. Pode acarretar dor ou prurido, entretanto sua manifestação 

clínica mais comum é assintomática. As manifestação cutânea tem correlação com lesões 

maiores que 10 mm de diâmetro e de bordas irregulares, podendo também apresentar 

alterações na cor, tamanho ou forma da lesão pigmentada. Existem duas fases de 

crescimento do melanoma: a primeira é chamada radial, que ocorre na epiderme e 

derme superficial e possui pouca capacidade de metástase; e a segunda fase, 

denominada vertical ocorre quando as células tumorais começam a atingir as camadas 

dérmicas mais profundas, sendo que nessa fase, ocorre o aparecimento de um nódulo 

com latente potencial de metástase. 

Conclusões: Apesar do conhecimento previo dessa neoplasia, é perceptível a 

necessidade de ações preventivas, profiláticas e de educação em saúde, para assistir a 

população quanto aos principais riscos, visto que essa neoplasia é maligna. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Melanoma. Patologia. Histologia.  
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MEDICINA INTEGRATIVA: AVANÇOS E DESAFIOS EM UM CONTEXTO INTEGRAL 

 

Élyta Palloma Rodrigues Brito 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  

elytapalloma.brito@yahoo.com.br 

 

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  

yoshyaraestrela@hotmail.com 

 

Yanne Maria da Costa Anacleto Estrela 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

yanne.estrela@hotmail.com 

 

Ariany Cibelle Costa Rezende 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil  

arianycibelle@gmail.com 

 

Maria José Alves Batista 

Faculdades Integradas de Patos- FIP- Patos, Paraíba - Brasil 

meurytelexfree@gmail.com 

 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

raquel_bssn@hotmail.com 

 

RESUMO 

Objetivo:Evidenciar no contexto atual a importância da Medicina Integrativa (MI) como 

uma maneira de compreensão do paciente, valorizando a relação mente-corpo. 

Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura que visa selecionar, avaliar e sintetizar 

as informações relevantes disponíveis em estudos primários. A pesquisa foi realizada nas 

bases de dados National Library of Medicine National Institutes of Health e na Biblioteca 

Virtual em Saúde. A amostra do estudo foi constituída por 10 artigos. 

Resultados: A MI associa tradicionais práticas baseadas em evidência com métodos que 

buscam tratar o corpo como um todo (corpo, mente e espírito), considerando aspectos 

do estilo de vida, incluindo dieta, exercício, qualidade do descanso e sono e natureza dos 

relacionamentos. Com isso, o foco sai da doença e vai para o paciente. Dentre as 

especialidades que compõem a MI, estão a medicina tradicional, também conhecida 

como alopatia, e as terapias alternativas, as mais variáveis possíveis, como 

musicoterapia, homeopatia, acupuntura e uso de fitoterápicos. Atualmente, estão sendo 

implantadas em diversos centros acadêmicos, médicos e inclusive no Sistema Único de 

Saúde. Ademais, alguns estudos tem revelado que as pessoas recorrem a essa medicina 

por terem mais opções de tratamento disponíveis, promoverem a prevenção de doenças 

e melhorarem sua qualidade de vida, mesmo quando a doença não é curável. 

Conclusões: Nesse estudo, constatou-se que a Medicina Integrativa busca transformar o 

sistema de cuidado à doença em sistema de cuidado à saúde, otimizando tratamentos, 

valorizando a relação mente-corpo e enfatizando a prevenção. 

Palavras-Chave: Medicina Integrativa. Práticas de Saúde. Medicina Complementar e 

Alternativa.  
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RESUMO 

Objetivo: Determinar a frequência de profilaxia adequada para o tromboembolismo 

venoso no Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, Patos (PB). 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo, transversal e prospectivo 

com 500 pacientes internados. A pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa e aprovada sob o protocolo CAAE: 58640416.0.0000.5181. Utilizou-se 

instrumento de coleta estruturado, baseado no protocolo de risco de Davinson-Caprini 

para o tromboembolismo. Os dados obtidos foram organizados em planilhas e analisados 

em gráficos e tabelas no software IBM SPSS Statistics®. A amostra foi classificada em 

muito alto, alto, moderado e baixo risco para o tromboembolismo venoso.  

Resultados: Do total de pacientes incluídos, obteve-se que 82,2% (411) não receberam 

profilaxia para o tromboembolismo venoso, enquanto que apenas 17,8% (89) 

receberam. Quanto à classificação de risco, 18,8% (94) dos pacientes eram de baixo 

risco; 11,6% (58) de moderado risco; 18,4% (92) de alto risco e 51,2% (256) de muito 

alto risco. 49,2% (246) dos pacientes eram homens, enquanto que 50,8% (254) eram 

mulheres. Tiveram prescrição farmacológica 30,6% (153) dos pacientes. 

Conclusões: Conclui-se que 17,8% dos pacientes internados no Hospital Regional de 

Patos tiveram a realização da profilaxia farmacológica do tromboembolismo venoso.  

Palavras-Chave: Prevenção de Doenças. Tromboembolia. Trombose.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar na prática médica o adequado tratamento no Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG). 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a partir da análise de fontes 

secundárias nas bases de dados nacionais e internacionais, como a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), sendo realizadas a análise e interpretação dos materiais 

selecionados, o desenvolvimento da discussão dos resultados e apresentação 

revisão/síntese do conhecimento. 

Resultados: Confirmado o DMG, há duas formas de atuação: mudança do estilo de 
vida e terapia farmacológica. Baseado nisso, o tratamento inicia com terapia de 
nutrição médica, atividade física e manutenção do peso dependendo do peso pré-
gestacional sendo, sua efetividade, acompanhada pelo perfil glicêmico. Já em 
mulheres com picos iniciais maiores de hiperglicemia têm-se o início precoce de 
terapia farmacológica. A insulina é o agente de primeira linha, pois não atravessa a 
barreira placentária, sendo usada simultaneamente a insulina regular e a NPH. Caso a 
terapia insulínica associada a mudança do estilo de vida não seja efetiva para a 
normalização dos níveis glicêmicos, pode-se associar os hipoglicemiantes orais, como 
metformina ou gliburida. Os hipoglicemiantes orais são os de segunda escolha, devido 
às consequências negativas para o feto, como aumento do risco de prematuridade. 
Conclusões: Assim, na DMG, o médico deve atuar precocementeoptando por um 
tratamento eficaz para cada caso, a fim de evitar uma série de complicações para a 
mãe e para o feto como problemas no parto, macrossomia e aumento do risco 
materno para Diabetes Mellitus tipo 2 pós gestação.  

 

Palavras-Chave: Diabetes Gestacional. Tratamento. Insulina. Hipoglicemiantes. 
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RESUMO 

Objetivo: Expor a problemática da resistência a antimicrobianos mediante as inter-relações 

entre a saúde humana, animal e ambiental. 

Métodos: Procedeu-se busca eletrônica no banco de dados Biblioteca Virtual em Saúde. 

Foram incluídos os artigos disponibilizados na íntegra e publicados em português ou 

inglês.Aqueles publicados em período anterior ao ano de 2012 foram excluídos. Desta forma, 

seis artigos constituíram a amostra, sendo submetidos à análise minuciosa. 

Resultados: Para assegurar a produtividade e a competitividade econômica, o uso de 

antibióticos com fins terapêuticos, profiláticos e para promoção do crescimento, é prática 

comum nos setores agropecuários de produção de alimentos. Os mais utilizados são: 

tetraciclinas, sulfonamidas, β−lactâmicos e cefalosporinas. Estimativas apontam que são 

destinados,anualmente, cerca de 11 milhões de kg de agentes antimicrobianos à produção 

animal, apenas nos EUA. Dados laboratoriais comprovam a presença de resíduos de 

antibióticos em carnes, leites e ovos, em decorrência de os produtores não esperarem o 

tempo mínimo pós-uso da medicação para abater os animais ou comercializar os produtos. 

Ademais, a excreção dos antibióticos, por meio das fezes e urina dos animais, contamina o 

solo e pode escoar para corpos hídricos, comprometendo diversos ecossistemas. 

Conclusões: A população humana está constantemente exposta a subdoses de antibióticos, o 

que favorece o desenvolvimento de microrganismos resistentes. São necessárias mais 

pesquisas voltadas a esta problemática, de forma que sejam instituídas políticas públicasque 

minimizem os impactos gerados na saúde da coletividade. 

 
Palavras-Chave: Resistência. Antimicrobianos. Saúde Única.  
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ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS CAUSADAS NO CORAÇÃO DEVIDO AO USO 

EXCESSIVO DE ANABOLIZANTES ESTERÓIDES 

 

Hellen Maria Gomes da Nóbrega 
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 
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Hugo David Maia Nascimento Lins 
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Laura Oliveira Rolim de Carvalho 
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Rickardo Baia Diniz 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 
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Ardilles Juan Carlos Alves dos Santos 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

ardillesjuan@hotmail.com 

 

RESUMO  

Objetivo: Explicar os efeitos adversos e deletérios dos anabolizantes esteroides (EAA) 

com ênfase no sistema cardiovascular.  

Métodos: Baseia-se numa revisão integrativa da literatura científica com base em textos 

científicos selecionados através do Google Acadêmico, da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Scielo. Tais fontes atenderam aos seguintes critérios de inclusão: disponibilidade 

de texto, data de publicação e idioma disponível em português e inglês.  

 Resultados: Foi percebido que o aumento das doses de esteroides anabolizantes gera a 

gradativa perda de força do músculo cardíaco no movimento de contração, geralmente 

de forma irreversível. Com o aumento da massa cardíaca, a vascularização não consegue 

acompanhar o crescimento desse músculo estriado, não conseguindo desempenhar sua 

função de forma adequada. Além disso, pode ainda desencadear casos de Hipertrofia 

miocárdica, fibrose miocárdica, arritmias cardíacas, fibrilação ventricular e tromboses. 

Conclusões: Infere-se que o uso de esteroides anabolizantes direcionam a verificação de 

laudos e casos correlatos a eventos cardiovasculares entre pessoas que fazem a 

utilização desses hormônios. Destarte, é preciso interpessoalidade para resolver este 

ponto evidenciado e para a elaboração de planos estratégicos que auxiliem o paciente a 

interromper o uso. Ademais, métodos de prevenção do uso indiscriminadosão 

importantes medidas para instrução da população em relação aos EAA, o que pode ser 

alicerce para o direcionamento de futuras pesquisas que ampliem o conhecimento das 

alterações causadas pelos esteroides.  

 

Palavras-Chave: Anabolizantes Esteroides; Coração; Hipertrofia Cardíaca. 
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HABILIDADE DE COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-PACIENTE PARA ABORDAGEM FAMILIAR: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jamilly Luna do Nascimento 
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Laura Oliveira Rolim de Carvalho 
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Vitória Queiroz Correia Feitosa 
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Germana Leitão Fernandes  

Faculdades Integradas de Patos - FIP - Patos – Paraíba - Brasil 
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Petrônio Souto Gouveia Filho  

 Faculdades Integradas de Patos - FIP - Patos – Paraíba - Brasil 

petroniofilho@fiponline.edu.br 

 

RESUMO  

Objetivo: Ressaltar a importância da comunicação família-paciente para abordagem 

familiar. 

Métodos: Relato de experiência durante a abordagem familiar realizada por estudantes de 

medicina, no decorrer da prática na comunidade, na área de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde Ministro Ernani Sátiro. 

Resultados: Durante a prática na comunidade no eixo de Atenção Primária à Saúde 

realizamos uma visita à casa de M.P.C., 80 anos, que apresenta deficiências física, auditiva e 

visual, hipertensão, obesidade, sedentarismo e úlceras venosas. O senhor reside com sua 

filha e sua neta, a qual realiza os curativos diariamente de seus ferimentos causados por 

problemas vasculares. Há 2 anos o usuário realizou amputação do membro inferior esquerdo 

causada pela falta de cuidados adequados da úlcera venosa. Ressalta-se que, devido à 

deficiência auditiva, a comunicação com o paciente ficou comprometida, de forma que sua 

filha era quem nos informava os seus problemas. Através da abordagem foi relatado que o 

paciente não possuía acompanhamento domiciliar há mais de um ano, e quando necessário 

procurava atendimento hospitalar, ao invés de buscar a Atenção Básica como porta de 

entrada para o SUS. Na última visita foi relatada a perda de sensibilidade do lado direito do 

paciente há três dias, indicando um possível AVC, que foi confirmado posteriormente pela 

médica da UBS através de uma visita chamada.  

Conclusões: Diante da abordagem familiar realizada, percebemos a importância do 

estabelecimento de uma comunicação direta com o paciente para a prevenção e a promoção 

de saúde. 

Palavras-Chave: Atenção Primária á Saúde. Abordagem familiar. Habilidade de 

Comunicação.  
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ATUAÇÃO DA CLÍNICA E DOS EXAMES LABORATORIAS NA AVALIAÇÃO DE 

ERROS INATOS NO METABOLISMO DA PURINAS E PIRIMIDINAS 

 

Jonas Rodrigues Bernardo  
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Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 
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Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira  

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

raquelsousa@fiponline.edu.br 

 

RESUMO 

Objetivo: Ressaltar a importância na avaliação clínica em conjunto com os exames 

laboratoriais no diagnóstico de doenças de caráter metabólico. 

Método: Utilizou-se para a coleta de dados o SCIELO, PUDMED e Google Acadêmico, 

sendo selecionados 22 artigos, dos quais 10 artigos publicados no período de 2005 a 

2015, que corresponderam ao propósito do estudo. 

Resultados: As doenças relacionadas ao metabolismo de purinas e pirimidinas são 

variadas, pois o metabolismo dessas moléculas é muito complexo, e a forma clínica de 

apresentação muito variada. A gota é uma das doenças que está ligada ao metabolismo 

das purinas, sendo causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, sua acumulação nas 

articulações e o edema no osso do hálux na fase aguda. Acidúria Orótico é uma doença 

autossômica recessiva rara, caracterizada por anemia megaloblástica e cristalúria ácido 

orótico que é associada com algum grau de retardo físico e mental.  

Conclusão: Os dados disponíveis evidenciam que as doenças relacionadas ao 

metabolismo das purinas e pirimidinas são muito comuns atualmente, e podem se 

manifestar das mais variadas formas. Tanto a artrite gotosa como a acidúria orótico são 

doenças que podem ser identificadas pela clínica médica, como também por exames 

laboratoriais na efetivação do diagnóstico. 

 

Palavras-chave: Erros inatos do metabolismo da Purina-Pirimidina. Gota. Anemia 

Megaloblástica. 

 

  

  Faculdades Integradas 
de Patos 

Curso de Medicina 
v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 
ISSN: 2448-1394 

 

mailto:jonasbernardo@hotmail.com
file:///C:/Users/Milena/Downloads/caio.pcarvalho@hotmail.com
mailto:rebecabssn@gmail.com
mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br
mailto:raquelsousa@fiponline.edu.br


135 

 

EFEITOS DA RELAÇÃO DOS PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL NA UTILIZAÇÃO DE 

COPING DE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

 

Francisco Erinaldo Leite Pereira 
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Milena Nunes Alves de Sousa 
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Charlene de Oliveira Pereira 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 
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RESUMO 

Introdução:O curso de Medicina é visto como um dos mais difíceis e trabalhosos, pois 

exige dedicação, esforço, sacrifício, resistência física e emocional dos alunos. Nesse 

sentido, tais indivíduos vem sendo estudados, pois é elevada a prevalência de sintomas 

depressivos, ansiedade e estresse entre acadêmicos de medicina possuem efeitos 

danosos para a sua saúde e a realização pessoal. Assim, pesquisar sobre as estratégias 

de enfrentamento ou coping adotadas pelos estudantes parece oportuno. 

Objetivo:Analisar os efeitos da relação dos problema de saúde mental (estresse e 

depressão) na utilização de coping de acadêmicos de medicina.  

Método: Pesquisa de caráter transversal, do tipo correlacional na cidade de Patos-PB. A 

pesquisa será realizada com alunos do curso de Medicina das FIP, sendo adotada uma 

amostra não probabilística intencional, conforme critérios de inclusão e exclusão. Para a 

coleta de dados utilizar-se-á um questionário validado no Brasil sobre coping, estresse e 

depressão. A análise dos dados, será realizada por meio de estatística descritiva e 

inferencial. 

Resultados Esperados: Espera-se que as estratégias de coping estejam auxiliando os 

alunos quanto à convivência com problemas de saúde. 

 

Palavras-Chave: Medicina. Estudantes.Estratégias de Enfrentamento.  
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ACEITAÇÃO FAMILIAR FRENTE AO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Adrya Camilla Chaves Landim 
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Eulâmpio Dantas Segundo 
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Miguel Aguilla Toledo 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os impactos familiares e a importância da aceitação no 

acompanhamento de crianças com transtorno do espectro autista. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como base para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUBMED e o Google Acadêmico, entre agosto e novembro de 2017. 

Resultados: Estudos mostram uma objeção na aceitação familiar frente ao diagnostico 

de austimo, uma averiguação das mudanças no cotidiano e na dinâmica familiar, a 

constatação de positividades e dificuldades geralmente enfrentadas pela família ao 

prestar o cuidado, bem como a contextualização do desenvolvimento da criança autista 

através da dinâmica familiar. 

Conclusões: Constata-se que a família exerce um importante papel na vida da criança 

autista e que a mesma nem sempre se encontra preparada para lidar com essa situação, 

mas acaba tendo aceitação, passando a buscar informações sobre o transtorno que afeta 

vida da criança, tentando proporcionar um bom tratamento, saber lidar e promover uma 

boa qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Autismo, diagnóstico, família. 
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QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PORTADORES DE GONARTROSE 

 

Andreza Pinheiro Rodrigues 
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Sesiom Quinino Wanderley 
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RESUMO  

Objetivo: Relacionar capacidade funcional e qualidade de vida de idosos com 

gonartrose. 

Métodos: Napesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados oMEDLINE, 

PUDMEDe o Google Acadêmico. Foram selecionados 56 artigos, sendo designados 12 

artigos publicados no período entre 2010 a 2016 que corresponderam aos propósitos do 

estudo. 

Resultados: De acordo com os artigos analisados, em que a média de idade foi de 74,1 

anos, 47,5% dos pacientes apresentavam gonartrose nos dois joelhos. Relataram dor 

moderada: 45% ao caminhar em lugar plano; 40% sentando-se, deitando-se e deitado; 

55% apresentaram dor intensa ou muito intensa ao subir ou descer escadas; 50% 

relataram rigidez articular moderada após sentar, deitar e repousar; e 65% relataram 

pouca ou moderada rigidez após acordar. 60% apresentaram dificuldade moderada ou 

intensa para descer escadas; 67,5% para subir escadas; 60% relataram dificuldade 

intensa para entrar e sair do carro; e 70% para fazer tarefas domésticas pesadas. A 

maioria dos pacientes apresenta sobrepeso com uma média do IMC=30 Kg/m2 associado 

a um grau extremamente grave de gonartrose, com diminuição da amplitude de 

movimento e fraqueza dos músculos flexores e extensores do joelho acometido, além das 

queixas de dor intensa. 

Conclusões: Concluiu-se que os pacientes avaliados apresentaram diminuição da 

capacidade da realização da maioria das atividades funcionais, gerando impacto negativo 

importante na qualidade de vida dessas pessoas.  

 

Palavras-Chave: Gonartrose. Idosos. Qualidade de vida. 
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IMPORTÂNCIA DE INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES COM 

DOENÇA DE PAGET 

 

Maria Angélica Sampaio Herculano 
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angelicasampaio.h@hotmail.com 

 

José Herculano da Silva 
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RESUMO 

Objetivo: Estabelecer a importância de intervenções fisioterapêuticas no tratamento de 

pacientes com doença de paget.  

Métodos: Realizou-se um estudo bibliográfico através das bases de dados PubMed, 

MEDLINE e SciELO sobre a importância das intervenções fisioterapêuticas na doença de 

paget. Para isso utilizou-se como descritores: Doença de paget, intervenções 

fisioterapêuticas e qualidade de vida. 

Resultados: Sua etiologia é incerta, mas evidências sugerem o envolvimento de fatores 

ambientais e genéticos. A maioria dos pacientes com DP é assintomática, tendo 

diagnóstico por meio de exames radiológicos ou laboratoriais e nos pacientes 

sintomáticos, os principais achados são dor e deformidades ósseas. A fisioterapia é usada 

como prevenção através de condutas e orientações que visam a melhora na qualidade de 

vida do individuo. 
Conclusões: Portanto, é importante as intervenções fisioterapêuticas pois elas atuam 

diretamente para melhorar a qualidade de vida, minimizando os efeitos do tratamento 

medicamentoso e visando analgesias por meio da redução dos sintomas. 

 

Palavras-Chave: Doença de Paget, intervenções fisioterapêuticas, qualidade de vida. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

ATENDIDOS NAS UPAS 
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RESUMO  

Objetivos: Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes idosos admitidos nas UPA’s por 

complicações cardiovasculares.   

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUBMED e o Google acadêmico, entre agosto e novembro de 2017. Foram utilizados e 

em associação os seguintes Descritores Controlados em Ciência da Saúde: doença 

cardiovascular; idoso; UPA’s. 

Resultados: A partir dos estudos selecionados, verificou-se que a população idosa acima 

de 81 anos foi a mais atingida, as enfermidades mais prevalentes foram Infarto Agudo do 

Miocárdio e Insuficiência Cardíaca Congestiva e a PCR foi maior causa de mortalidade 

constatando sua alta incidência na população idosa.  

Conclusões: O estudo evidenciou que as doenças cardiovasculares, muitas vezes 

também associadas a doenças pulmonares, são responsáveis por uma alta mortalidade 

nos pacientes idosos e ressaltam a importância das ações de educação em saúde 

realizadas pela equipe multiprofissional nos diferentes cenários de prática, principalmente 

no que se refere à atenção primária. 

 

Palavras-Chave: Doenças cardiovasculares; Idosos; UPA’s. Epidemiologia.  
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UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS COMO RECURSO 

TERAPÊUTICO NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Marianny Macêdo de Lucena 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar os benefícios da utilização de espécies vegetais com potencial 

anticolinesterásico como recurso terapêutico na doença de alzheimer (DA). 

Métodos: A pesquisa foi desenvolvida e fundamentada a partir da análise de artigos 

científicos obtidos nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram 

selecionados 40 artigos, sendo designados 20 artigos publicados no período de 2013 a 

2016 que condiziam com a finalidade do estudo. 

Resultados: Foram analisadas 12 espécies que apresentaram uma ação eficaz em 

amenizar a sintomatologia da doença: Eucharis grandiflora, Ginkgo biloba, Paullinia 

cupana, Amburana cearensis, Lippia sidoides, Huperzia serrata, Fiatoua villosa, Solanum 

tuberosum, Buxus hyrcana, Lycopodium clavatum, Hibiscus vitifolius e Scutellaria baic 

alensis. Evidenciou-se que os produtos fitoterápicos proporcionam  a melhoria da função 

cognitiva e atuam em mecanismos específicos da doença. 

Conclusões: Após a análise da pesquisa, torna-se possível salientar que terapias 

fitoterápicas como o Ginkgo biloba e outros extratos vegetais, podem ser utilizadas no 

tratamento conjunto da doença Alzheimer, implicando em uma melhor qualidade de vida 

para os seus portadores. O tratamento fitoterápico ainda é pouco difundido, havendo a 

necesidade de realizar um maior número de pesquisas relacionadas a essa conduta. 

 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer. Fitoterapia. Fitoterápicos. 
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DESAFIOS NA INCLUSÃO ESCOLAR DOS PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA 
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RESUMO  

Objetivo: Reconhecer os desafios encontrados no processo de inclusão escolar dos 

portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Métodos: Foram utilizadas como bases para a coleta de dados a Scielo e o Google 

Acadêmico. Na pesquisa, foram selecionados 10 artigos, publicados no período de 2014 a 

2017, correspondendo aos propósitos de estudo. 

Resultados: Notou-se que as dificuldades encontradas se concentram no processo de 

aprendizagem, comunicação e comportamento dessas crianças. Apesar do apoio das 

escolas oferecido aos professores, esses identificaram que não há apoio de outros 

profissionais, bem como carece de uma formação especializada embasada em 

conhecimentos científicos, impossibilitando a implantação de um método de ensino 

diferenciado, até mesmo pelo excesso de alunos por turma. Ainda foi identificada a 

ausência na troca de informações entre pais e escola, dificultando ainda mais o processo 

de inclusão. A aceitação por parte dos outros alunos não foi considerada uma barreira 

nesse processo. 

Conclusões: Para potencializar o desenvolvimento dessas crianças, como resultado do 

processo satisfatório de inclusão escolar, é necessário firmar um trabalho em conjunto 

entre escola, professores, alunos e família. Infelizmente, um dos obstáculos mais 

importantes encontrados se dá na falta de preparo dos profissionais, devido à 

precariedade da formação inicial e continuada destes, além da falta de tecnologia 

adequada. 

 

Palavras-Chave: Transtorno; Espectro; Autista; Inclusão. 
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RELAÇÃO DA VITAMINA D COM O CÂNCER DE MAMA 
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RESUMO  

Introdução: Câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 30% dos casos novos a cada 

ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro (1% do total). Vários 

estudos pré-clínicos demonstraram a relação entre o receptor 1,25D modulando o 

desenvolvimento normal da glândula mamária e carcinogênese. 

Objetivo: Fazer uma correlação entre a dosagem de vitamina D e o câncer de mama.  

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o PUDMED e 

o Google Acadêmico. Foram selecionados 45 artigos, sendo designados 10 artigos 

publicados no período de 2015 a 2017 que corresponderam aos propósitos do estudo. 

Resultados: Há discordância entre os artigos selecionados em relação aos resultados, 

em que alguns não se chegaram a nenhuma conclusão e em outros foi observado uma 

associação inversa entre o nível sérico de 25 (OH) D e o risco de câncer de mama. 

Conclusões: É necessário mais estudos para se correlacionar a vitamina D e o câncer de 

mama. 

 

Palavras-Chave: Câncer de mama. Vitamina D. Prevenção. 
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ABORDAGENS AO TRATAMENTO DE MEGACÓLON CHAGÁSICO 
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RESUMO  

Objetivo: Descrever a conduta clínica ou cirúrgica ao megacólon em pacientes crônicos 

da doença de Chagas 

Métodos: Foi realizada uma revisão da literatura, através da pesquisa eletrônica de 

artigos científicos indexados na fonte de dados Google Acadêmico, utilizando-se de 

artigos publicados entre 2013 e 2017  

Resultados: Os resultados demonstram uma gradual mudança de abordagem ao 

tratamento do megacólon de acordo com a gravidade e a resposta ao tratamento, que se 

inicia pela terapia clínica, com foco inicial em mudanças de hábitos de vida associada a 

fisioterapia, posteriormente com administração medicamentosa se necessário, tendo uma 

abordagem resolutiva na remoção de fecalomas e em pacientes de alta recidiva de 

complicações, considerar o tratamento cirúrgico.  

Conclusões: Diante da análise dos resultados fica evidente a importância da abordagem 

inicial de pacientes portadores de doença de Chagas com megacólon, a fim de evitar 

complicações desses pacientes e reduzir a necessidade de cirurgias. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Medicina. Promoção de Saúde, Chagas, Megacólon, 

Tratamento. 
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EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS VERSUS OSTEOARTRITE 
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RESUMO  

Introdução: A artrose, também conhecida como osteoartrite ou osteoartrose, a qual é 

conceituada como uma doença degenerativa osteoarticular, crônica e progressiva, de 

etiologia multifatorial, destacando-se os fatores genéticos, hormonais e mecânicos. Tal 

patologia manifesta-se por artralgia, rigidez e limitação da função articular, com 

desequilíbrio entre a degradação e a reparação da cartilagem, além de remodelagem o 

osso subcondral.  

Objetivo: Fornecer evidências relacionadas ao efeito do exercício terapêutico na melhora 

dos sintomas decorrentes da osteoartrose. 

Método: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUDMED, LILACS e o Google Acadêmico. Foram selecionados os artigos, sendo 

designados aqueles publicados dos últimos dez anos que corresponderam aos propósitos 

do estudo. 

Resultados: Entre as regiões acometidas pela osteoartrose, o joelho foi o local mais 

mencionado, seguido do joelho e quadril juntos; outras regiões foram citadas com menor 

recorrência. No conjunto, tem prevalência feminina, havendo localizações preferenciais 

por sexo. Os exercícios que tiveram maior destaque foram exercícios aquáticos, 

isocinéticos, treinamento de força muscular, caminhada, além da educação em saúde 

que também foi muito utilizada nos estudos selecionados. 

Conclusões: Informações direcionadas aos exercícios físicos e artrose ainda são 

escassas na literatura, o que torna importante a realização estudos com esta temática. 

Nessa pesquisa, os estudos analisados demonstram a eficácia do uso de exercícios na 

melhora dos sintomas decorrentes da osteoartrose, porém, não há um consenso quanto 

aos parâmetros de aplicação, como intensidade e duração de cada tipo de exercício. 

 

 

Palavras-Chave:exercícios terapêuticos, osteoartrose, tratamento. 

 

 

 

  

  Faculdades Integradas 

de Patos 

Curso de Medicina 

v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 

ISSN: 2448-1394 

 

mailto:analuizalucena@med.fiponline.edu.br
mailto:bruna-laiza2@hotmail.com
mailto:sesiomwanderley@fiponline.edu.br


145 

 

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO COM 

COLETE E A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a efetividade do tratamento conservador com uso do colete, da 

escoliose idiopática do adolescente, e a qualidade de vida desses pacientes em 

tratamento. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizados como base de dados o Google acadêmico, 

MEDLINE, PUDMED. Foram designados seis artigos publicados entre os anos de 2000 e 

2017 que são coerentes com o propósito do estudo. 

Resultados: Com a utilização do colete no tratamento conservador da escoliose 

idiopática do adolescente foi possível à diminuição da gibosidade do lado convexo e a 

diminuição do ângulo de cobb. O grau da curvatura compromete as atividades realizadas 

pelos pacientes e o tempo de tratamento conservador reduz o estado de saúde mental.  

Conclusões: Os autores dos artigos pesquisados chegaram à conclusão de que a 

qualidade de vida desses adolescentes é afetada tanto pela condição da doença como 

pelo uso do colete no tratamento conservador, porém o uso do colete é o melhor método 

para corrigir a deformidade quando utilizado em paciente com ângulo de cobb entre 20° 

e 40°. 

 

Palavras-Chave: Escoliose idiopática do adolescente. Tratamento conservador. 

Qualidade de vida. 

 

 

 

  

  Faculdades Integradas 

de Patos 

Curso de Medicina 

v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 

ISSN: 2448-1394 

 

mailto:flavio-278@hotmail.com
mailto:geraldosantos@fiponline.edu.br
mailto:marceloserafim@fiponline.edu.br
mailto:ilana_patos@hotmail.com


146 

 

IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA PACIENTES COM DOENÇA 

TERMINAL 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar a importância dos Cuidados Paliativos no manejo de pacientes com 

doença terminal.  

Métodos: Napesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o Google 

Acadêmico. Foram selecionados 40 artigos, sendo designados onze artigos publicados a 

qualquer momento que corresponderam aos propósitos do estudo. 

Resultados: Encontrou-se como objetivo e importância dos Cuidados Paliativos: o 

adequado manejo da dor, evitar o prolongamento inapropriado da morte, dar ao paciente 

senso de controle, aliviar o sofrimento e fortalecer laços e relacionamentos do paciente 

com seus entes queridos. 

Conclusões: A Medicina deve fornecer ao paciente com doença grave/incurável uma 

assistência integral, que deve ir além da busca pela cura. Os Cuidados Paliativos 

permitem que o paciente seja visto e tratado em sua multidimensionalidade, já que, 

apesar de nada mais poder ser feito para a cura de sua doença, há muito há ser feito 

para que o fim da sua vida seja permeado por menos sofrimento. 

 

Palavras-Chave: Fase Terminal. Cuidado Paliativo Doenças Terminais. 
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CONTROLE DE QUALIDADE NOS DEPARTAMENTOS DE RADIOLOGIA EM CLÍNICA 
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RESUMO 

Objetivo: Criar um modelo de qualidade, focado no diagnóstico clínico em radiologia.  

Métodos: Na pesquisa foram utilizados como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUBMED e Google Acadêmico. Foram selecionados 34 artigos, sendo designados oito 

artigos publicados no período entre 2000 e 2016 que correspondiam aos propósitos do 

estudo. 

Resultados: De acordo com os artigos selecionados, é necessário a implementação de 

um rigoroso sistema de qualidade de imagem e diagnóstico, devido ao rápido avanço da 

tecnologia digital a transição do sistema écran-filme a ambientes digitais é um atarefa 

difícil, pois demanda um processo de otimização e exposições e qualidade de imagem. 

Conclusões: Com a chegada de equipamentos cada vez mais sofisticados, torna-se 

fundamental o controle de doses em processos rotineiramente otimizados. A educação 

contínua dos físicos médicos é outro aspecto de grande importância no controle de 

qualidade. 

 

Palavras-Chave:Controle de qualidade. Radiologia. Diagnóstico. 
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RESUMO 

Objetivo: Descrever o atual diagnóstico e tratamento, bem como as perspectivas 

futuras, da atrofia muscular espinhal e seus impactos na qualidade de vida dos pacientes.  

Métodos: O presente trabalho é uma revisão bibliográfica com informações coletadas a 

partir da base de dados LILACS e MEDLINE, acessadas através da Biblioteca Virtual em 

Saúde. A amostra foi composta por 10 artigos publicados entre 2010-2017.  

Resultados: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença neuromuscular grave de 

origem genética autossômica recessiva, caracterizada pela degeneração dos neurônios 

motores medulares, condicionando atrofia e fraqueza muscular progressivas. Pode ser 

dividida em: AME do tipo I, II, III e IV. Seu diagnóstico é feito através de investigações 

genéticas, eletroneuromiografia e biópsia muscular que evidenciam desnervação do 

músculo, além de lesão dos segmentos da coluna anterior da medula e análise molecular 

que constata ausência do éxon 7 do gene SMN. A AME causa repercussões a nível 

sistêmico, fazendo-se necessário adotar terapia medicamentosa, como o ácido valproico 

(ainda em fase de teste), e medidas de suporte, como fisioterapia respiratória, uso de 

sonda nasogástrica e de órteses na coluna vertebral, para evitar complicações, retardar o 

progresso da doença e melhorar a qualidadade de vida dos pacientes. 

Conclusões: A AME é uma desordem de difícil diagnóstico, por ser pouco conhecida, e 

de tratamento ainda incerto. Os fármacos e as terapias de suporte existentes ainda não 

são capazes de recuperar as células musculares que já foram perdidas, mas objetivam 

retardar o progresso da doença e oferecer melhor qualidade e expectativa de vida. 

 

Palavras-Chave: Atrofia muscular espinhal, diagnóstico, tratamento. 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar uma análise epidemiológica de pacientes idosos internados nas UPA’s 

com diagnóstico clínico de doenças pulmonares.  

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUDMED e o Google Acadêmico. Foram selecionados 23 artigos, sendo designados 07 

artigos publicados no período de 2011 a 2016 que corresponderam aos propósitos do 

estudo da população brasileira adulta, forma de entrada no serviço, diagnósticos clinico 

de doença pulmonar, e a evolução desse paciente se foi de alta, transferido para algum 

hospital ou óbito. 

Resultados: De acordo com os artigos selecionados, o público de adulto maiores que 40 

anos é o mais atingido, e a enfermidade mais prevalente é a Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) que está associada ao uso de um maço ou mais de cigarro ao dia, por 

pelo menos 10 anos. Foi averiguado que a presença de comorbidades associadas 

principalmente a doenças cardiovasculares dificulta a resolutividade, sendo essencial o 

manejo para tratamento via hospitalar. 

Conclusões: Os achados do presente estudo reforçam a importância da prevenção e 

assistências específicas das doenças respiratórias, particularmente em grupos mais 

vulneráveis. 

 

Palavras-Chave: Doença pulmonar. Adulto. UPA’s. 
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RESUMO  

Objetivo: Descrever sobre a influência da dor crônica na qualidade de vida de idosos. 

Métodos: Foram selecionados 20 artigos, publicados no período de 2012 a 2017, 

encontrados nas bases de dados MEDLINE, PUDMED e Google Acadêmico.  

Resultados: A dor crônica em idosos associa-se a consequências graves e 

potencialmente debilitantes que se traduzem no prejuízo à qualidade de vida, dentre as 

quais podem ser citadas os distúrbios do sono, as alterações do humor, a depressão, o 

isolamento social, a incapacidade física e funcional, a dependência, as modificações na 

sexualidade e alterações na dinâmica familiar. Adicionalmente, as repercussões da dor 

crônica podem contribuir para alentecimento da reabilitação das comorbidades 

preexistentes ou ainda, colaborar para o surgimento de enfermidades aumentando a 

morbimortalidade nos idosos. 

Conclusões: A dor crônica destaca-se como um dos principais fatores que influenciam 

negativamente na qualidade de vida de idosos, estando relacionada à incapacitação física 

e psicossocial. Considerando-a como um problema público de saúde, há necessidade de 

identificação e manejo das queixas álgicas sob a visão interdisciplinar dos profissionais 

de saúde, visando uma assistência integral à saúde dos idosos, refletindo em melhoria do 

bem-estar global. 

 

Palavras-Chave: Dor Crônica. Qualidade de ida. Idosos. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar as possíveis medidas profiláticas que diminuam o risco de infecção 

pós-cirúrgica. 

Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura, em que se utilizaram as bases de dados 

MEDLINE, PUDMED e o Google Acadêmico. Foram selecionados 48 artigos, sendo 

designados 14 artigos publicados no período de 2003 a 2015 que corresponderam aos 

propósitos do estudo. 

Resultados: Infecções cirúrgicas são consideradas um dos principais desafios 

enfrentados por cirurgiões, independentemente de sua especialidade. Associado a 

números consideráveis em todo o mundo, a incidência de infecções pós-operatórias 

mostrou-se como um problema de saúde plausível de atenção. Vale ressaltar que tais 

infecções além de comprometer a saúde física do paciente, também aumentam o tempo 

de internação deste e o custo no tratamento das infecções. Dentre os artigos 

selecionados, inúmeras técnicas foram descritas na tentativa de reduzir o risco de 

infecção pós-cirúrgicas, dentre elas destacou-se a higiene corporal adequada do 

paciente, tricotomia feita até uma hora antes da incisão cirúrgica, antissepsia e assepsia 

rigorosa, entre outras técnicas comprovadamente eficazes na diminuição do risco de 

infecção cirúrgica.  

Conclusões: A erradicação por completo das infecções pós-cirúrgicas ainda é uma 

realidade distante da saúde pública atual, contudo, a adesão a medidas profiláticas nos 

instantes pré, intra e pós-operatório mostra-se capaz de diminuir consideravelmente o 

número de complicações cirúrgicas por infecção, assim como, a diminuição nos gastos 

com o tratamento das infecções.  

 

Palavras-Chave: Medidas profiláticas. Infecções cirúrgicas. Cirurgias eletivas. 
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RELAÇÃO ENTRE SÍFILIS CONGÊNITA E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a qualidade da assistência pré-natal no controle da sífilis congênita. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas as bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e o Google Acadêmico, a partir do uso dos descritores sífilis congênita e assistência 

pré-natal. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionado 5 

artigos do ano de 2007 a 2015, que corresponderam ao objetivo do estudo. 

Resultados: Após da análise dos resultados dos artigos selecionados, evidenciou-se 

várias falhas na assistência pré-natal e nas ações de vigilância em saúde. Dentre as 

principais encontradas foram a não realização do controle de cura das gestantes com 

VDRL positivo, parceiros não tratados e gestantes infectadas tratadas inadequadamente. 

Conclusões: Os dados apontam a necessidade de melhorias na qualidade da assistência 

pré-natal e reforçam a importância dessa assistência na redução da sífilis congênita. 

 

Palavras-Chave: Sífilis congênita. Pré-natal. 
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DEFICIÊNCIAS E TERAPIAS NUTRICIONAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A 
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RESUMO 

Introdução: A desnutrição é um problema clínico multifatorial, e sua associação com a 

morbimortalidade já vem sendo descrita há muito tempo. A prevalência da desnutrição 

em pacientes cirúrgicos é considerável (20 a 50%), apesar desses números, o estado 

nutricional ainda é pouco valorizado quando usado como método de recuperação e 

prognóstico da doença. 

Objetivo: Identificar as principais deficiências nutricionais e melhores métodos de 

nutrição em pacientes submetidos a cirurgias radicais do trato gastrointestinal. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta o Google acadêmico, 

PubMed e MEDLINE. Foram selecionados 51 artigos, sendo designados 11 artigos para o 

estudo. Para isso utilizou-se como descritores: Cirurgia do TGI e nutrição dor, e como 

critérios de inclusão: Assunto principal – Cirurgia do TGI e nutrição; Idioma – Inglês e 

Português; Ano de Publicação – 2001 a 2016; Tipo de Documento – Artigo científico e 

Artigos completos e gratuitos. A busca foi conduzida em setembro de 2017. 

Resultados: De acordo com os artigos selecionados, é necessário a implementação de 

terapias nutricionais individuais, levando em consideração as deficiências alimentares de 

cada paciente e o tipo de cirurgia do trato grastrointestinal que o mesmo foi submetido. 

Para isso, é necessário o acompanhamento rigoroso da dieta e realizar ajustes quando 

necessários. 

Conclusões: Com avanço das técnicas cirúrgicas e das terapias nutricionais, torna-se 

necessário o acompanhamento contínuo do paciente. A condição sócioeconômica do 

paciente deve ser levada em consideração no seu programa nutricional. 

 

Palavras-Chave: Cirurgia do trato gastrointestinal. Nutrição. Deficiências nutricionais. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os impactos na qualidade de vida e na sexualidade de mulheres 

com câncer de mama, após terem sido submetidas à mastectomia.  

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, em que se utilizaram as bases de dados 

LILACS e MEDLINE, acessadas através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A amostra 

do estudo foi composta por 12 artigos. 

Resultados: Entre os tipos de câncer de maior incidência mundial encontra-se o câncer 

de mama e cerca de 80% dos novos casos diagnosticados estão em estágio avançado. 

Nesses casos, a mastectomia é uma das alternativas terapêuticas mais recomendadas, 

porém, adaptar-se à nova imagem e aceitar sua condição atual consiste em um grande 

desafio, para o qual muitas mulheres não estão preparadas. Estudos constataram a piora 

na qualidade de vida dessas pacientes, principalmente, devido a problemas emocionais e 

de bem-estar. Surge o receio de expor o corpo e expressar sua sexualidade, o medo da 

impotência e a sensação de não ser sexualmente atraente diante da nova condição. Além 

disso, fraqueza muscular, fadiga, presença de linfedema são complicações que podem 

ocorrer após a cirurgia, podendo gerar grande sofrimento à mulher, por se ver 

impossibilitada de desempenhar algumas atividades que lhe traziam status social ou 

sustento financeiro. 

Conclusões: Diante disso, observou-se que as pacientes mastectomizadas sofrem 

impactos físicos e emocionais que comprometem sua qualidade de vida. Sendo 

necessário o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar na recuperação da 

mulher, prezando o aumento da sobrevida, oferecendo-as um sentimento de controle e 

autoconfiança. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida. Mastectomia. Câncer de mama. 
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FIBROMIALGIA: A LUTA CONTRA O PRECONCEITO E ESTIGMATIZAÇÃO. 
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RESUMO  

Objetivo: Este estudo teve como objetivo, a partir de uma revisão bibliográfica, 

demonstrar a influencia do preconceito e estima na qualidade de vida do paciente com 

fibromialgia. 

Métodos: As informações foram coletadas a partir de arquivos publicados em revistas 

científicas indexadas nas bases de dados Scielo, LILACS e Google Acadêmico, foi utilizado 

como descritores: fibromialgia; preconceito. 

Resultados: Os estudos indicam que a falta de conhecimento e entendimento sobre a 

fibromialgia é um ponto crucial no surgimento da discriminação, isolamento e 

estigmatização vivenciados pelos pacientes. Estas vivências têm efeitos negativos no 

bem-estar do doente, visto que, é muito frequente estes apresentarem quadros 

associados de ansiedade, depressão e baixa autoestima. 

Conclusões: Portanto, fazem-se necessários novos estudos que buscam mais 

visibilidade e conhecimento do assunto por parte da sociedade, facilitando assim a 

vivência e convivência com esses pacientes fibromiálgicos que lutam contra o preconceito 

e estigmatização. 

 

 

Palavras-Chave: fibromialgia, preconceito, estigmatização. 
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RESUMO  

Objetivo: Revisar criticamente a literatura a respeito das deficiências e competências 

sociais dos indivíduos com autismo durante a primeira infância. 

Métodos: Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica na qual se utilizou como 

fonte de pesquisa a base de dados BVS. Para isso, foram utilizados 14 artigos nos 

idiomas português e inglês no período de tempo de 2006 a 2015. 

Resultados: O transtorno do espectro autista acarreta uma série de impactos no 

desenvolvimento da comunicação e da interação social na primeira infância, como 

atrasos no desenvolvimento da linguagem verbal, prejuízo na capacidade de iniciar ou 

manter uma conversa com os demais, uso estereotipado e repetitivo da linguagem, falta 

de brincadeiras de faz-de-conta, além do isolamento social, porém, as crianças autistas 

geralmente não são inibidas na presença dos demais.  

Conclusões: O autismo trata-se de um distúrbio que compromete gravemente o 

desenvolvimento social, a linguagem e o comportamento das crianças. Desse modo, 

torna-se imprescindível uma estratégia multidisciplinar a fim de diminuir esse impacto e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.  

 

Palavras-Chave: Autismo. Desenvolvimento social. Primeira infância. 
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RESUMO  

Objetivo: Analisar o uso da eletroconvulsoterapia (ECT) em pacientes com transtornos 

neuropsiquiátricos, bem como as possíveis complicações. 

Métodos: A presente pesquisa se caracteriza como uma revisão da literatura tendo como 

base de dados o PUBMED. Foram utilizadas como palavras chave: eletroconvulsive 

therapy, psychiatry e neurology.  

Resultados: A amostra é composta porartigos em inglês (100%), sendo o ano de 2014 

o de maior estudos com 36,36%(n=8) seguido por 2016 com 31,82%(n=7). A revisão 

apresenta relatos de caso como a maioria dos estudos, correspondendo a 31,81% (n=7) 

dos artigos, seguido por estudos de coorte e ensaios clínicos com 22,72%(n=5),  cada, 

além de 18,18% (n=4) correspondendo a revisão de literatura e 4,54%(n=1) 

representado por uma revisão sistemática. O sucesso terapêutico do ECT, 34,62% 

correspondiam a depressão, seguido por transtorno bipolar, Parkinson, catotonia 

secundária à encefalite e suicídio, correspondendo a 7,62%, cada. Por fim, ainda foram 

relatados benefícios na Esquizofrenia, epilepsia refratária relacionada à infecção febril, 

insônia e miastenia correspondendo, cada, a 3,85% dos casos. No quesito de 

complicações/efeitos adversos, 7,69% relataram risco de convulsão prolongada seguido 

de confusão pós ECT, comprometimento cognitivo e predisposição a epilepsia 

correspondendo a 3,85%, cada. 

Conclusões: Apesar do estigma quanto ao uso da eletroconvulsoterapia em transtornos 

neuropsiquiátricos, muitos estudos mostram bons resultados, desde que utilizados de 

forma ética e humanizada, bem diferente daqueles presentes antes da reforma 

psiquiátrica. A necessidade de mais pesquisas quanto as possíveis complicações, além da 

melhor técnica em relação ao posicionamento dos eletrodos.  

 

Palavras-Chave:Eletroconvulsoterapia. Psiquiatria. Neurologia.  
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RESUMO  

Objetivo: Identificar a influência do alopurinol no tratamento da hiperuricemia para 

redução dos eventos cardiovasculares. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados a BVS, 

PUBMED e o Google Acadêmico. Foram selecionados 16 artigos, sendo designados nove  

artigos publicados no período de 2012 a 2017 que correspondem aos propósitos do 

estudo. 

Resultados: O tratamento prolongado com doses altas de alopurinol pode estar 

associado a uma redução da morbimortalidade cardiovascular em populações de risco, 

uma vez que doses mais altas de alopurinol relacionam‐se com uma melhoria da função 

endotelial e da estrutura cardíaca. Entretanto, outros estudos demonstram que o uso de 

baixa dose (<299mg) de alopurinol pode ser insuficiente para o tratamento de 

hiperuricemia e relacionar‐se com aumento da mortalidade. Em relação aos pacientes 

que apresentam hiperuricemia e hipertensão arterial/pré hipertensçao, os resultados 

gerais não permitem concluir que a terapêutica hipouricemiante seja eficaz na redução 

dos valores de PA. Porém, verificou-se redução significativa dos valores de PA sistólica 

avaliados por medição em consulta. 

Conclusões: Em suma, a literatura tem evidenciado uma forte associação entre a 

hiperuricemia e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sobressaindo o ácido 

úrico como fator independente de risco cardiovascular. Por isso, o seguinte estudo 

buscou identificar os benefícios do Alopurinol, visando a redução dos eventos 

cardiovasculares. A diminuição da morbimortalidade cardiovascular pode estar associada 

ao tratamento prolongado com doses altas de alopurinol, o que demonstra eficácia 

terapêutica com o uso de hipouricemiante na redução sérica do ácido úrico. 

 

Palavras-Chave: Gota Úrica. Risco Cardiovascular. Pressão Arterial. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliação da eficácia dos métodos de tratamento do pé torto congênito. 

Métodos: Napesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados oMEDLINE, 

PUDMEDe o Google Acadêmico. Foram selecionados 52 artigos, sendo designados sete 

artigos publicados no período de 2011 a 2016 que corresponderam aos propósitos do 

estudo. 

Resultados:De acordo com os artigos selecionados, o método de Ponseti mostrou-se 

satisfatório. Foram constatadas menos recidivas, não é invasivo e o custo é mínimo. A 

eficácia é maximizada com o uso correto de órteses e, também, quanto mais precoce for 

o tratamento por volta de 15 dias de vida. A via cirúrgica pela técnica de Cincinnati é 

considerada eficiente, porém invasiva e delicada com maiores riscos de infecções e 

lesões de partes moles, e observa-se um período de reabilitação prolongado de 12 

semanas, o qual, após esse intervalo, inicia-se a fisioterapia de reabilitação da marcha. 

Conclusões: Atualmente, o tratamento para o pé torto congênito idiopático pelo método 

Ponseti é o que traz melhores resultados associados inexistência de processos infecciosos 

e à menor lesão de partes moles quando confrontado com a técnica de Cincinnati. 

 

Palavras-Chave:Pé torto congênito. Resultado do tratamento. Conduta conservadora.  
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os fatores de risco para infecções em cirurgias ortopédicas. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUDMED e o Google Acadêmico. Foram selecionados 17 artigos, sendo designados  

artigos 04 publicados que corresponderam aos propósitos do estudo. 

Resultados: Foram encontrados como fatores de risco o tempo de cirurgia, potencial de 

contaminação da ferida, estado clínico do paciente e o caráter de cirurgia de emergência. 

Nenhuma diferença foi encontrada estatisticamente nas variáveis de sexo, idade, tempo 

de hospitalização pré-operatório e o uso de anestesia geral.  

Um importante fator de risco descoberto foi a colonização do trato urinário, mostrando 

aumento de 3:1 em indivíduos colonizados. O microorganismo mais prevalente foi o 

Staphylococcus aureus. 

Conclusões: O conhecimento dos fatores de risco para infecção cirúrgica é de 

fundamental importância na monitorização e no acompanhamento pré, trans e pós-

operatório do paciente. É essencial a aplicação dos cuidados preventivos na prática 

cirúrgica, visando promover a diminuição de transtornos causados por essa afecção. 

 

Palavras-Chave: Cirurgia ortopédica; Fatores de risco; Infecção cirúrgica. 

 

 

  

  Faculdades Integradas 

de Patos 

Curso de Medicina 

v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 

ISSN: 2448-1394 

 

mailto:luanfirmino@med.fiponline.edu.br
mailto:marceloserafim@fiponline.edu.br
mailto:theonysfreitas@fiponline.edu.br


161 

 

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS NASCIDAS 

PREMATURAS 

 

Joice Mariana Rodrigues Morais 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba - Brasil 

joicemorais@med.fiponline.edu.br 

 

Umberto Marinho Junior 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

umbertojunior@fiponline.edu.br 

 

RESUMO  

Objetivo: Verificar e avaliar o conhecimento da literatura acerca do crescimento e 

desenvolvimento de crianças nascidas prematuras. 

Métodos: Na pesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados o MEDLINE, 

PUBMED e o Google Acadêmico. Foram selecionados 46 artigos, sendo designados 12 

artigos publicados no período de 2011 a 2017 que corresponderam aos propósitos do 

estudo.  

Resultados: A maioria dos artigos selecionados indicou que RNPT mostraram atraso no 

desenvolvimento psicomotor, porém isso não reflete naqueles com maior estimulação 

familiar, tendo esse melhor prognóstico. Nas habilidades comunicativas, nota-se 

diferenças mais expressivas ao comparar-se prematuros e prematuros extremos. Quanto 

à análise peso/idade, estatura/ idade, a maioria apresentou-se dentro do limite aceitável 

(Z escore entre -2 e 2). 

Conclusões: A maioria das crianças em estudo apresentou crescimento dentro dos 

limites, porém são evidentes certas dificuldades na área psicomotora. Ressalta-se a 

estimulação precoce dessas crianças nascidas prematuras para que haja um 

desenvolvimento psicomotor de acordo com o que é esperado para cada estágio. 

 

Palavras-Chave: Crescimento. Desenvolvimento. Prematuridade. 
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RESUMO  

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumáticas mais frequentes, 

caracterizada por um quadro de dor muscoloesquelética difusa e crônica não 

inflamatória, hiperalgesia e alodinia. Pode estar associada a outros sintomas, como, 

fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, cefaleia, distúrbios intestinais, ansiedade e 

depressão. A prevalência da FM na população brasileira varia de 2,5% a 4,4%, em sua 

maioria do sexo feminino, com idade média mundialmente de 40 a 60 anos. Um dos 

tratamentos recomendados para a FM é a prática de exercícios físicos, sendo que os mais 

adequados são os aeróbicos, como a dança, caminhada, natação e hidroginástica. 

Objetivo: Analisar os benefícios proporcionados pelo exercício físico no tratamento da 

fibromialgia. 

Métodos: Na pesquisa bibliográfica foram utilizadas como base para a coleta de dados o 

MEDLINE, PUBMED, SCIELO e o Google acadêmico. Foram selecionados para leitura 54 

artigos nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2012 a 2016 e destes, 

15 corresponderam aos propósitos do estudo.  

Resultados: A maioria dos estudos selecionados evidenciou que os benefícios dos 

exercícios aeróbicos em especialmente a hidrocinesioterapia para os pacientes 

fibromiálgicos, proporciona diminuição da tensão muscular e dor, pela liberação de 

endorfinas, melhora no sono, depressão, ansiedade, cognição e sensação de bem estar.   

Conclusão: O exercicio físico mantido regularmente minimiza os sintomas e promove 

melhora na qualidade de vida dos portadores de fibromialgia. 

 

Palavras-Chave:Fibromialgia. Exercício físico. Qualidade de vida. 
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SÍNDROME DE HALLERVORDEN-SPATZ: UMA REVISÃO SOBRE 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar aspectos relacionados ao acompanhamento clínico e diagnóstico de 

pacientes com Síndrome de Hallervorden-Spatz. 

Métodos: Napesquisa foram utilizadas como bases para a coleta de dados oMEDLINE, 

PUDMEDe SCIELO. Foram designados doze artigos publicados no período de 2008 a 2017 

que corresponderam aos propósitos do estudo. 

Resultados: A RM é o melhor exame para diagnóstico, e o sinal de olho-de-tigre é 

encontrado tanto nas formas clássicas, como nas atípicas. Esse mesmo exame deve ser 

realizado em sequência de longo tempo de repetição, o que vai permitir um maior realce 

das áreas lesionadas. Em pacientes de forma atípica, é necessário realizar o diagnóstico 

diferencial com doenças de Wilson, Huntington, Parkison, encefalopatia por HIV e 

hipotireoidismo. O acompanhamento é multidisciplinar e sintomático: dopaminérgicos 

para tremores; baclofeno para rigidez, espasmos e distonia; toxina botulínica para 

hipertonicidade; e benzodiazepínicos para coreia. A demência é gradual e não responde 

ao tratamento. 

Conclusões: O diagnóstico genético associado à RM é simples e econômico, evitando a 

necessidade de testes bioquímicos onerosos. Pesquisas clínicas ainda estão em 

andamento para tratamento específico. 

 

Palavras-Chave:Síndrome de Hallervorden-Spatz. Neurodegeneração associada à 

pantetonato quinase. PKAN. 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar os avanços e dificuldades de politicas públicas voltadas à preservação 

da bioética para os transexuais.  

Métodos: Trata-se de uma revisão literal, utilizando a base de dados do Google 

Acadêmico e PUBMED. Foram selecionados 20 artigos, sendo direcionados oito artigos 

publicados no período de 2013 a 2017, que representam as expectativas do estudo. 

Resultados: A necessidade de preservação dos direitos fundamentais dos transexuais, 

principalmente no âmbito ambulatorial, demostra a necessidade de ampliação nas 

politicas públicas voltadas a comunidade transexual. Em conformidade com os artigos 

selecionados, fica evidente o alto grau de transfobia no SUS (Sistema único de Saúde). 

Ademais, verificou-se que as politicas públicas carecem de legitimidade. Há uma 

evolução continua, porém lenta, que o SUS movimenta para um atendimento mais 

voltado a conserva os critérios bioéticos. Podendo citar a instituição do programa “Brasil 

sem Homofobia” como uma ascensão nas politicas públicas voltadas a comunidade 

transexual.  

Conclusões: Atualmente, o Estado tem se voltado para a problemática da carência de 

politicas públicas voltadas a preservação e ampliação dos direitos da população 

transexual. A homofobia no âmbito laboratorial do SUS necessita de um debate mais 

aprofundado, argumentando a respeito da sua multiplicidade. Apesar do avançado na 

implementação de políticas públicas, poucos estudos são encontrados sobre o tema, 

principalmente no campo da saúde. Mostrando a necessidade de investimento pelos 

profissionais e estudiosos da saúde em análises. 

 

Palavras-Chave: Transexualidade. SUS. Bioética 
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RESUMO 

Introdução: Diabetes mellitus é uma doença sistêmica de caráter crônico e evolutivo, 

que se caracteriza por deficiência na secreção e/ou ação da insulina, com consequente 

hiperglicemia. Consiste em um processo patológico e, como tal, durante a gestação, pode 

repercutir na saúde materna, fetal e perinatal. 

Objetivo: Analisar as formas de diagnóstico, conduta e possíveis riscos maternos e 

fetais, frente a DMG. 

Métodos: Foi realiza uma Revisão Sistemática da Literatura, utilizando como fonte de 

pesquisa a base de dados Google Acadêmico e PUBMED, em que todos os artigos 

estavam disponíveis de forma integral. Os descritores utilizados foram: “Diabetes 

mellitus”, “Diabetes gestacional” e “Risk”, posteriormente, foram aplicados critérios de 

inclusão e exclusão, resultando em 14 artigos.  

Resultados: Após a análise dos estudos selecionados, foram encontradas evidências a 

respeito dos riscos existentes em portadoras de DMG, tais como macrossomia, 

malformação fetal, defeitos cardíacos, imaturidade pulmonar e aumento da mortalidade 

fetal. Constatou-se ainda que a maior parte dos casos de gestantes com DMG é 

controlado apenas com atividade física e dieta adequada, reduzindo tais riscos e sem a 

necessidade de terapia medicamentosa. 

Conclusões: Ao final do estudo, verificou-se, que a maioria das gestantes e puérperas 

com DMG encontram-se na faixa etária acima dos 30 anos e que a realização do pré-

natal é de suma importância, visto que, o acompanhamento médico da gestante, seguido 

de uma busca efetiva de fatores de risco para diabetes, irá prevenir a grande maioria dos 

problemas e complicações prováveis de surgir no futuro. 

 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Gestação. Saúde Materna.  
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RESUMO 

Objetivo: Discutir acerca das complicações em nível de sistema nervoso periférico e dos 

cuidados paliativos na neuropatia diabética. 

Métodos: A metodologia utilizada foi pesquisa do tipo bibliográfica narrativa realizada a 

partir de buscas de artigos nas bases de dados PUBMED e Biblioteca Virtual em Saúde 

por meio do uso dos seguintes descritores: Neuropatia Diabética, Dor e Cuidados 

Paliativos. 

Resultados: A Neuropatia Diabética (ND) é comumente encontrada em indivíduos com 

diabetes melitus tipo 1 ou 2, afetando até 50% destes. No sentido mais amplo, ela 

abrange um largo espectro de anormalidades, afetando componentes do sistema nervoso 

periférico (SNP) e autonômico. No âmbito do SNP, a Neuropatia Periférica (NP) é o 

acometimento causal, ou seja, que inicia o processo fisiopatológico, levando à ulceração 

e à amputação. Além disso, a NP por si só é suficiente para causar parestesia dolorosa, 

ataxia sensorial e deformidade de Charcot. Portanto, a detecção e identificação precoce 

do processo neuropático oferece uma oportunidade crucial para o paciente diabético no 

sentido de ativamente procurar o controle glicêmico e implementar cuidados com o seu 

pé antes da morbidade se tornar significante.  

Conclusões: Com base nos artigos analisados verificou-se que, além do controle 

metabólico, os cuidados paliativos em pacientes diabéticos têm se mostrado bastante 

favoráveis na prevenção e detecção precoce das complicações neuropáticas periféricas. 

 

Palavras-Chave: Neuropatia Diabética. Neuropatia Periférica. Cuidado Paliativo. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre a relação 

entre a infecção pelo vírus Zika (ZIKV) durante a gestação e a relação com microcefalia. 

Metódo: Revisão integrativa, elaborada a partir da seguinte questão: “Quais são as 

evidências científicas disponíveis na literatura sobre a relação entre a infecção pelo ZIKV 

durante a gestação e a associação com microcefalia?”. Para seleção dos artigos a 

plataforma de dados utilizada foi Biblioteca Virtual em Saúde Regional. Para realizar a 

busca foi utilizado Descritores Controlados Ciências da Saúde combinados em inglês: 

microcephaly AND "zika virus infection". Inicialmente foram encontrados 663 artigos. Foi 

utilizado filtros para o processo de inclusão. Para validação dos artigos utilizados, estes 

foram confrontados com a perunta norteadora. Assim, foram selecionados 11 artigos. 

Resultados: A infecção pelo ZIKV foi associada com a microcefalia e anormalidades 

neurológicas, definindo a síndrome congênita de Zika. O mecanismo pelo qual este efeito 

teratogênico é produzido no cérebro em desenvolvimento não foi totalmente 

estabelecido. O principal método para confirmação seria a detecção de anticorpos 

específicos de IgG em amostras de soro materno constitui uma abordagem importante 

para o diagnóstico da infecção por ZIKV e a avaliação da sua relação com a microcefalia 

neonatal. No entanto, como não há teste sorológico produzido no Brasil para detectar 

anticorpos IgM e IgG contra a ZIKV, foi necessário examinar IgG específica em amostras 

de soro de pacientes ou mães suspeitas para confirmação da infecção e demostrar a 

especificidade em relação a associação com microcefalia. 

Conclusão: Desse modo, foi observado que a maioria dos artigos analisados por esta 

RIL demostrou cientificamente a influência da infecção pelo ZIKV no período de gestação 

e sua associação com microcefalia. No entanto, é importante salientar que são 

necessários novos estudos para melhor abordar processo fisiopatológico, como também, 

desenvolver mecanismos para diminuir a incidência. 

 

Palavras-chave: Zika Víirus. Infecções por Flavivirus. Microcefalia. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o uso terapêutico da Cannabis sativa nas diferentes doenças 

neuropsiquiátricas. 

Método: Revisão Integrativa da Literatura (RIL). A estratégia de identificação 

contemplou a busca de publicações indexadas na base de dados Public Medline, a partir 

do uso dos Descritores Controlados em Ciências da Saúde: Cannabis, medical marijuana, 

cannabis indica, cannabis sativa e mental disorders. Inicialmente foram selecionados 

3304 artigos que, ao serem aplicados os critérios de inclusão e exclusão, totalizaram 10 

trabalhos que respondem de forma coerente à questão de pesquisa desta RIL. 

Resultados: Verificou-se que, entre os artigos publicados, o periódico em destaque foi o 

Journal of Clinical Psychiatry e publicados em 2015. No mais, surgiram três categorias: 

Eficaz, Não Eficaz e Inconclusivo. Diante da análise, 50% dos estudos consideraram que 

aCannabis sativa é eficaz para o tratamento das diferentes doenças neuropsiquiátricas. 

Conclusão: Embora o uso da Cannabis sativa tenha semostrado eficaz, o número de 

estudos sobre o assunto ainda é escasso, o que leva a necessidade novas pesquisas. 

 

Palavras-chave: Cannabis Sativa. Tratamento. Doenças Mentais.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a relação entre o desenvolvimento de câncer cutâneo em indivíduos 

com transplante renal.  

Método: Revisão integrativa da literatura, com pesquisa realizada nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Public Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (PUBMED), contemplando um total de 570 artigos. Os descritores em 

ciências da saúde utilizados em inglês e português foram: kidney transplantation, skin 

neoplasm, imunossupression, transplante de rim, imunossupressão e neoplasias 

cutâneas. A partir do cruzamento dos decs e dos filtros a amostra constituiu-se por dez 

artigos.  

Resultados: Houve predominância do ano de 2012 (30%), publicados no 

PUBMED/Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (100%). A categoria 

em destaque foi relação entre o câncer de pele e transplante renal (80%). Há uma 

predominância de pesquisa revisão bibliográfica (30%). Os países de origem dos artigos 

que apresentam maior predominância são da Europa (60%). 

Conclusão: Existe uma correlação direta entre doenças de pele e o transplante renal. As 

doenças de pele benigna também se mostraram mais expressivas em transplantados, 

porém, em uma proporção menor que o câncer de pele. os estudos que indicaram o uso 

de imunossupressor, associado ao transplante, como fator de risco, apontam o 

imunossupressor sirolimus como o que oferece menos riscos de desenvolvimento de 

neoplasias. 

 

Palavras- chave: Neoplasias cutâneas; Transplante; Rim. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a influência da família no desenvolvimento de transtornos alimentares 

(TA). 

Método: Revisão integrativa de literatura, com abordagem quanti-qualitativa. Para sua 

construção foram usados três bancos de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific 

Electronic Library Online e a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) em que foram pesquisados trabalhos científicos a partir Descritores 

Controlados em Ciências da Saúde: “Transtornos da alimentação e da ingestão de 

alimentos” AND “Relações Familiares”. Ao todo foram encontrados 210 artigos e, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 artigos foram selecionados.  

Resultados: Os artigos majoritariamente estavam em português (91,6%), disponíveis 

no LILACS (50%) e publicados no ano de 2013 (25%). Não ocorreu repetição de 

periódicos, entretanto 50% deles era da área de Psicologia (41,6%) e Psiquiatria (8,4%), 

a formação do autor principal com maior frequência foi em psicologia (58,3%). Os 

trabalhos foram unânimes (100%) em destacar a família como estrutura desencadeadora 

dos transtornos alimentares e 25% deles destacaram o papel familiar na manutenção 

desses TA.  

Conclusão: A família é uma das estruturas sociais de maior influência no 

desenvolvimento de transtornos alimentares e também pode funcionar como fator de 

manutenção desses transtornos.  

 

Palavras-Chave: Transtornos Alimentares. Família. Saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os principais tipos de tratamentos usados no transtorno de 

personalidade Boderline.  

Método: Trata-se de revisão integrativa da literatura na qual a seleção dos artigos 

inlcuiu o uso de uma única base de dados, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e critérios 

de inclusão, totalizando 22 artigos. 

Resultados: Os principais tratamentos para o transtorno de personalidade Boderline 

foram a psicoterapia (46,9), o tratamento comunitário ou em grupo (10%) e o 

tratamento farmacológico (13,3%) com as subclases centradas em fármacos como a 

occitocina, fluoxetinba e antagonistas de α-1-adrenérgicos 

Conclusão: Os principais tipos de tratamentos identificados, exceto o farmacologico, 

estão relacionados às terapias cognitivas como tratamentos em grupos, mentalização de 

individuos e treinamento psicoeducacional.  

 

Palavras-chave: Boderline. Transtorno de personalidade. Tratamento. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar estratégias para a inclusão educacional de indivíduos com 

transtorno autístico. 

Método: Estudo de Revisão Integrativa, efetivado por meio de busca eletrônica no banco 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Como critérios, foram utilizados artigos 

disponíveis na íntegra e entre os anos 2012 a 2017. Foram pré-selecionados 15 artigos e 

dez constituíram a amostra.  

Resultados:A maioria dos artigos selecionados estava em inglês, disponível na Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (60%), publicada no ano de 2015 (40%), 

no periódico Journal of Autism and Developmental Disorders (30%), com formação do 

autor principal na área de psicologia (30%). As pesquisas predominantes foram estudos 

de caso e de intervenção, ambos com 30% e a categoria de ensino especializado 

correspondeu à estratégia mais utilizada (46%). 

Conclusão: Entre as estratégias para a inclusão educacional de indivíduos com 

transtorno autístico encontradas estão: adoção de um programa antiestigma o qual apoia 

mulheres com autismo de alto funcionamento; o ensino especializado e individualizado 

aliado à intervenção comportamental e as relações afetivas na escola contribuem para o 

desenvolvimento do autista. 

 

Palavras-chave: Inclusão Educacional. Transtorno Autístico. Inclusão Social. 
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RESUMO 

Objetivo:Identificar as diversas comorbidades e os fatores de risco associados à 

psoríase. 

Método:Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, utilizando dados secundários 

contidos na Biblioteca Virtual em Saúde, Medical Literature and Retrivial System on Line 

(MEDLINE), Publicações Médicas,Scientific Electronic Library Online,Índice Bibliográfico 

Español en Ciencias de la Salud,Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde. Usando os Descritores Controlados em Ciências da Saúde Psoriasis, Risk Factors e 

Complications, fazendo uso do marcador booleano AND. Foram pré-selecionados 8353 

artigos dos quais, após utilização de critérios de exclusão, 19 foram selecionados. 

Resultados:Foram encontradas as categorias complicações e fatores de risco. a 

categoria complicações foi dividida nas subcategorias risco vascular, síndrome 

metabólica, obesidade, diabetes, doença cerebrovascular, problemas renais, câncer, 

psoríase nas unhas, HIV/AIDS e tratamento biológico. De forma semelhante, a categoria 

fatores de risco foi dividida na subcategoria Síndrome de Turner e gravidez. Os artigos 

estavam em espanhol (100%), majoritariamente disponíveis na base de dados MEDLINE 

(74%) e publicados no ano de 2015 (37%). Ocorreu repetição de periódicos, com 

predominância do Actas Dermo-Sifiliográficas com (57%). 

Conclusão:As diferentes formas de manifestação desta patologia e seus graus de 

cronicidade representam uma dificuldade ao seu entendimento e ao manejo do paciente. 

Portanto, é necessária uma maior atenção científica voltada ao mecanismo de 

surgimento e condições de risco associados para que possam ser tomadas as devidas 

profiláticas de forma direcionada para cada indivíduo. 

 

Palavras-chave: Psoríase. Complicações.Fatores de Risco. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a relação sugerida entre as arboviroses Dengue, Chikunguny e Zika e 

o aumento das manifestações da Síndrome de Guillain-Barré. 

Metodologia: Revisão integrativa desenvolvida a partir da pergunta norteadora “qual a 

relação entre a síndrome de Guillain-barre e as arboviroses?”. Para o levantamento 

bibliográfico foi utilizado o Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que compila as bases de 

dados: Medical Literature and Retrivial System on Line (MEDLINE) e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para complementar, o banco de 

dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) também foi utilizado. Como 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde selecionaram-se e foram feitas as 

combinações: Guillain-barre AND zika; guillain-barre AND Chikungunya; Guillain-barre 

AND dengue. Inicialmente foram identificados 225 artigos, após a aplicação dos critérios 

de exclusão e inclusão selecionamos 13 artigos. 

Resultados: Após a análise dos estudos selecionados foi possível avaliar que parte dos 

pacientes que adquiriram alguma das arboviroses avaliadas desenvolveu manifestações 

neurológicas com acometimento do sistema nervoso central e periférico, como a 

síndrome de Guillain-Barré, dentre outras patologias. Contudo, o tempo médio da 

infecção viral até as manifestações neurológicas foram de dez dias. Foi possível avaliar 

que 98% dos casos confirmados de Guillain-Barré marcadores para as arboviroses 

estudadas. Foi possível analisar também que a maioria dos casos observados foi em 

homens com menos de 50 anos de idade. 

Conclusão: A revisão integrativa comparou diversos artigos referentes ao tema. 

Diferenças diagnósticas foram encontradas em alguns casos, principalmente quando o 

método avaliativo se diferenciava. Por fim, a grande maioria dos artigos afirmou a 

relação entre as arboviroses Dengue, Chikunguny e Zika e o surgimento da síndrome de 

Guillain-Barré 

 

Palavras-chave: Zika. Chikungunya. Doenças Emergentes. Dengue. Guillain-Barré. 
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RESUMO 

Objetivo:Esclarecer a importância da tecnologiaassistiva no tratamento das pessoas com 

ELA. 

Método: Revisão Integrativa, a partir da questão de pesquisa <<quais os benefícios que 

tecnologia assistiva oferece para os pacientes com ELA?>>. O material foi selecionado a 

partir de buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Public Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (PUBMED). Foram seguidas seis etapas para a descrição do 

estudo. Após aplicação dos filtros obeteve-se uma amostra final de 14 publicações.  

Resultados: Foram encontradas cinco categorias: melhora da qualidade de vida; 

melhora da autonomia do paciente; perspectivas dos pacientes frente aos  dispositivos 

assistivos e adaptações domiciliares; melhora da comunicação; e ausência de melhorias 

significativas na comunicação. Melhora da autonomia do paciente e melhora da 

comunicação foram categorias predominates, representando cada uma 38,46%, seguidas 

da melhora da qualidade de vida com 23,08%. 

Conclusão: Observou-se que a tecnologia assistiva é bastante benéfica aos pacientes 

com ELA, pois essa ferramenta permite ao deficiente realizar suas atividades diárias com 

maior autonomia e independência. Isso possibilidade que o paciente obtenha um estado 

psicológico favorável para o tratamento e minização dos maléfios da doença, visto que há 

melhora na qualidade de vida deste. 

 

Palavras-chave: Esclerose Amiotrófica Lateral. Equipamentos de Autoajuda. Qualidade 

de Vida. 
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RESUMO 

Objetivo:Avaliar a associação entre o aumento das taxas de incidência de autismo e a 

dose crescente de ácido fólico em vitaminas pré-natal e pediátrica prescritas. 

Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa que inclui a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão. Realizou-se uma busca na 

Biblioteca Virtual em Saúde Regional, sendo que todos os artigos eram oriundos da 

Medical Literature Analysis and Retrieval System online (MEDLINE). Depois de aplicados 

os filtros, restaram 18 artigos, e com base nesses, foi realizado o estudo.  

Resultados:Para 78% dos artigos selecionados pouco ácido fólico resulta em danos no 

tecido nervoso, como é aceito pela comunidade científica, em relação aos defeitos do 

tubo neural (NTDs); Enquanto que para 17% parece plausível que muito ácido fólico 

possa resultar em danos no tecido nervoso associados com autismo e para 5% não existe 

correlação entre as essas duas variáveis.  

Conclusão: Embora o ácido fólico traga os diversos benefícios para a saúde e o 

desenvolvimento do bebê, estudos recentes trazem uma nova percepção sobre o seu 

uso, em que se discute a probabilidade de que o consumo em doses excessivas pode 

gerar aumento nas chances da criança desenvolver o autismo. 

 

Palavras-chave: Ácido Fólico. Folato. Autismo. Fatores de Risco. 
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RESUMO 

Objetivo:Identificar as possíveis implicações neurológicas decorrentes da infecção do 

ZIKV 

Método: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura (RIL) para levantamento 

bibliográfico relacionado aos Descritores Controlados em Ciências da Saúde: “zika vírus” 

and “sistema nervoso”, utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde como base de dados. 

Foram selecionadas 11 publicações, após aplicação dos filtros: disponibilidade na integra, 

documentos no formato de artigo, qualquer idioma e pesquisa em humanos, entre os 

anos de 2013 e 2017. 

Resultados: Após a análise das publicações constatou-se que as alterações decorrentes 

da infecção pelo ZIKV são alterações bioquímicas (21%), alterações celulares (29%) e 

alterações anatômicas (50%), ocorrendo no segundo e terceiro trimestre de gestação. 

Entre essas alterações estão à microcefalia, paralisia cerebral, distúrbios do 

comportamento. 

Conclusão: Devido às implicações do ZIKV é necessário conscientizar toda a população 

do perigo da transmissão desse vírus, através de políticas públicas a fim de diminuir a 

taxa de incidência dessa doença.  

 

Palavras-chave: ZIKV. Sistema Nervoso. Microcefalia. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar as estratégias de comunicação terapêutica adotadas em indivíduos 

com distúrbios mentais. 

Método: Foram adotadas etapas indicativas na revisão integrativa selecionada através 

da pergunta norteadora <<Quais as estratégias de comunicação terapêutica adotadas 

em indivíduos com distúrbios mentais?>>. Para respondê-la, utilizou-se a associação 

entre os Descritores Controlados em Ciências da Saúde: distúrbios neurológicos, saúde 

mental, relação médico paciente, comunicação em saúde. As buscas foram feitas na 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Identificaram-

se 58 artigos e selecionaram-se 11, que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. 

Resultados: Na comunicação de linguagem terapêutica educacional foram constatadas 

estratégias as quais trouxeram benefícios no tratamento de pessoas como autismo e 

transtornos mentais, medidas essas como: a intervenção musical, oficinas e a 

aproximação do diálogo entre os pacientes e os profissionais de saúde facilitaram nas 

melhorias de convivência com essas pessoas. Portanto os resultados deram mais ênfase 

na parte da sociabilidade do que na doença em si, proporcionando a inclusão, 

fortalecimento e autonomia do poder social. Os artigos selecionados estavam em 

português, todos retirados da plataforma LILACS e organizados em tais categorias: 

reforma psicossocial representando (27,27%), relação interpessoal (27,27 %), 

musicalização (9,09%), terapia em grupos (27,27%) e relacionamento terapêutico 

aplicado ao ensino acadêmico (9,09%). 

Conclusão: Conclui-se que a comunicação terapêutica em saúde mental é importante 

para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, a se relacionarem melhor 

consigo e com os outros, a adaptarem-se a sua condição de saúde e contexto de vida, 

reafirmando o seu potencial terapêutico. 

 

Palavras-Chave: Distúrbios Neurológicos. Saúde Mental. Relação médico paciente. 

Comunicação em Saúde.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os efeitos do uso do canabidiol (cannabis sativa) em pessoas 

portadoras de mal de Parkinson. 

Método: Essa pesquisa caracterizou-se como revisão integrativa e foi realizada por meio 

de busca eletrônica em inglês, espanhol e português, no banco de dados Biblioteca 

Virtual em Saúde. Como critério, foram utilizados artigos disponíveis na íntegra e entre 

os anos 2014 a 2017. Foram obtidos 16 artigos e selecionados 11, conforme os critérios 

de exclusão que foram: ano de publicação, portadores de mal de Parkinson, uso do 

canabidiol em portadores da doença.  

Resultados: Foram encontrados artigos de três nacionalidades distintas, sendo que 

72,7% dos artigos estavam em inglês, 18,18% em espanhol e 9,09% em português. 

Ainda, foram subdivididos em três categorias: Com efeito (45,4%), sem efeito (18,2%) e 

com resultados inconclusivos (36,4%).  

Conclusão: A maioria dos estudos indicou considerável melhora no quadro clínico de 

pacientes portadores de doenças neurodegenerativas (mal de Parkinson) que fizeram o 

uso do canabidiol. Além disso, os efeitos analgésicos e antieméticos demonstraram que 

não só podem diminuir seus sintomas, mas atenuar o processo da doença. Entretanto, os 

efeitos em longo prazo ainda são de pouco esclarecimento.  

 

Palavras-chave: Canabidiol. Doenças Neurodegenerativas. Mal de Parkinson. 

Tratamento. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar as tendências de publicação sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico na 

Revista Brasileira de Reumatologia. 

Métodos: Estudo bibliométrico, em que se utilizou como Descritor Controlado em 

Ciências da Saúde o termo “Lúpus Eritematoso Sistêmico”. Posteriormente, foi feita a 

consulta da Revista Brasileira de Reumatologia na base de dadosScientific Electronic 

Library Online. Foram selecionados artigos com texto completo em português e 

publicados entre os anos de 2012 a 2017, totalizando 41 artigos científicos que foram 

lidos na íntegra para execução do estudo.  

Resultados:Entre os artigos científicos utilizados, há a prevalência de autores com 

formação no curso de Medicina(60,9%), com uma média de sete autores por 

artigo(21,9%), publicados no ano de 2016 (34,1%) contemplando, principalmente, a 

abordagem temática“manifestações clínicas” (32,55%). 

Conclusões:Diante das publicações avaliadas pode-se compreender que o Lúpus 

Eritematoso Sistêmico é tem sido contemplado por vários estudos entre os profissionais 

da saúde. Diversas categorias de estudo foram encontradas e analisadas, tendo como 

predominância os artigos que abordavam as manifestações clínicas, já que estas são de 

alto grau de variabilidade entre os indivíduos que possuem a doença. Porém, ainda há a 

necessidade de mais publicações a respeito da temática para que seja encontrada a cura 

desta patologia. 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA NA REVISTA 

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar um estudo de produções científicas publicadas em periódico 

brasiliero de cardiologia sobre cardiomiopatia chagásica. 

Métodos: Estudo bibliométrico, por meio de pesquisa na base de dados da Revista 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia com o Descritor Controlado em Ciências da Saúde 

“cardiomiopata chagásica”, obtendo-se inicialmente 51 publicações, de forma que, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram 33 produções científicas a 

serem adotadas como objeto de estudo. 

Resultados: Ao analisar a quantidade de publicações sobre o tema em comparação ao 

número total de publicações da revista entre 2007 a 2017 (2431 publicações), foi 

constado que trabalhos sobre tal tema representam, aproximadamente, 1,35% das 

publicações. Dos trabalhos selecionados, 84,8% são artigos originais e 15,2% relatos de 

caso, sendo a maioria produzida por 10 autores (25%) e 82% da área de Medicina. As 

principais temáticas abordadas foram manifestações clínicas (40%), terapia (17%) e 

fatores atenuantes e agravantes (11%). 

Conclusão: Percebeu-se que a temática foi pouco discutida nas últimas edições da 

revista. Dessa forma, observa-se que pode haver um campo em aberto para elaboração 

de estudos e aprofundamentos. Para tanto, sugere-se ao periódico a chamada de 

trabalhos sobre o agravo para publicação em número especial. 
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ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar um levantamento para mapear a produção científica relacionada ao 

tema Espondilite Anquilosante em um periódico de reumatologia nacional.  

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliométrica que utilizou como base de dados a 

Revista Brasileira de Reumatologia (RBR), selecionando 27 artigos referentes ao período 

2013 a 2017. Utilizou-se também a categorização dos artigos de acordo com as 

principais temáticas abordadas. 

Resultados: De acordo com a análise dos dados obtidos, no ano de 2017 houve um 

aumento considerável do percentual de publicações, totalizando em 59,25% das obras 

publicadas. E ainda segundo a análise, viu-se que a temática mais abordada dentre os 

artigos foi o tratamento dessa patologia, seguida dos relacionados a associações com 

outras doenças. 

Conclusão: A análise dos artigos permite salientar que as proposições sobre Espondilite 

Anquilosante ganharam respaldo no último ano, evidenciando a necessidade de estudos 

mais aprimorados a cerca dessa doença que possui caráter comprometedor sobre a 

qualidade de vida do paciente. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO EM 

PERIÓDICO BRASILEIRO DE MEDICINA DO ESPORTE 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar do desenvolvimento científico sobre a utilização de suplementação em 

periódico brasileiro de medicina do esporte. 

Metodologia: Adotou-se o método bibliométrico. Primeiramente foi feita a definição do 

Descritor Controlado em Ciências da Saúde “suplementação”. Após isso, foi realizada a 

busca com tal descritor no banco de dados do periódico supracitado, totalizando 12 

publicações. Posteriormente foram utilizados como critérios de inclusão o ano de 

publicação e os artigos dentro do objetivo proposto; Por fim, foi feita a validação do 

conteúdo e emergência das temáticas principais e posterior coleta dos resultados que 

foram contabilizados em gráficos. 

Resultados: O ano de 2015 destacou-se com 67% das publicações; com prevalência de 

nutricionistas (84%), em que 25% das publicações apresentaram cinco autores; E, por 

fim, observou-se a que as temáticas mais abordadas foram “Qualidade de vida” e 

“Desempenho físico”, ambas em 34% dos artigos.  

Conclusão: Ficou claro, portanto, que a busca por suplementação atualmente tem como 

maiores objetivos a qualidade de vida e o aumento do desempenho físico, este último, 

com maior prevalência em esportes. Além disso, notou-se aumento da adesão e busca 

pelos efeitos benéficos de tais substâncias.  

 

Palavras-chave: Suplemento. Medicina do Esporte. Qualidade de vida. Desempenho 

físico. 
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MAPEAMENTO SOBRE O CÂNCER DE MAMA EM PERIÓDICO NACIONAL DE 

MASTOLOGIA 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear os artigos originais sobre câncer de mama em periódico nacional de 

Mastologia. 

Métodos: Em novembro de 2017, realizou-se um estudo bibliométrico, com busca na 

Revista Brasileira de Mastologia. Para a pesquisa, sem filtros, foram encontrados 63 

artigos. Utilizou-se como critério de inclusão o Descritor Controlado em Ciências da 

Saúde “câncer de mama” e seus sinônimos: carcinoma de mama e neoplasia de mama, 

bem como artigos publicados entre os anos de 2015-2017. Excluíram-se: Artigo editorial, 

carta ao editor e imagens em mastologia, repetições e duplicados e anteriores a 2015. 

Após a aplicação desses filtros, foram selecionadas 49 publicações.  

Resultados: Dos autores com formação na área da saúde destacaram-se principalmente 

os médicos (67,34%), quanto à titulação 28,57% possuíam doutorado, no que se refere 

às regiões de maiores publicações, encontra-se em primeiro lugar a sudeste (38,77%) e 

os anos de 2015 e 2016 tiveram a mesma porcentagem referente às publicações 

(36,73%). Em relação aos descritores encontrou-se em maior porcentagem neoplasia de 

mama (57,14%) e de acordo com a categorização, verificou-se que houve um maior 

estudo sobre histopatologia (15,7%).  

Conclusão: Compreendendo que o câncer de mama reflete num imenso impacto para a 

saúde, ainda há o que se desenvolver através de estudos e novas tecnologias para 

ampliação de melhores resultados, tratamento com maior redução de efeitos adversos, 

no intuito de favorecer a redução da mortalidade, assim como, reabilitação de pacientes 

acometidos por esta patologia, melhoria da qualidade de vida e otimização da saúde. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar o perfil das publicações sobre lipectomia, entre os anos de 2012 a 

2017, na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP). 

Método: Foi utilizado o método de revisão bibliométrica, com seleção do material no 

portal da RBCP com a aplicação de filtros: lipectomia e o sinônimo lipoaspiração. A 

amostra constituiu-se por 20 artigos (3,36%) de 595 (100%). Sendo extraídos de cada 

artigo: formação dos autores principais; ano de publicação; metodologias empregadas; 

local de pesquisa; e temáticas abordadas. 

Resultados: Observou-se que o ano 2012 (35%) destacou-se entre as publicações, 

sendo o local de pesquisa o município de São Paulo-SP (30%), com formação do primeiro 

autor exclusiva de cirurgiões plásticos (100%) e contemplando as técnicas de 

lipoaspiração (70%) como a temática mais expressiva. 

Conclusão: Evidencia-se uma regressão dos estudos nos últimos seis anos, indicando 

certa apatia pela temática por parte dos pesquisadores. Além disso, é observado que a 

região do sudeste brasileiro é umas das maiores produtoras de conhecimentos científicos 

na área. 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear a produção científica da Revista Brasileira de Cancerologia (RBC). 

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliométrica, visando o mapeamento da 

produtividade científica da RBC. Utilizou-se como critérios de inclusão o período de 2012 

a 2017, obtendo assim um total de 259 divulgações. Porém, a partir dessas, foram 

aplicados novos critérios de inclusão: artigos originais, revisões de literatura e relatos de 

casos, que reduziu o número de publicações para 190. A sistematização dos dados foi 

feita no software Microsoft® Excel em formato de gráficos. 

Resultados: Identificaram-se as temáticas: tratamento (29,40%), diagnóstico (17,30%) 

e prevenção (7,30%); quanto à formação do autor principal destacou-se enfermagem 

(25,3%), medicina (23,7%) e nutrição (15,8%); referindo-se ao número de autores por 

artigo, predominou aqueles com quatro (21,05%) e três (20,52%). Além disso, 

destacaram-se os artigos originais (77,90%), revisão de literatura (13,16%) e relatos de 

caso (8,94%). 

Conclusões: O levantamento do panorama de publicações científicas da RBC, permitiu 

traçar as tendências de publicação na área da oncologia, como também observar uma 

gradativa redução nas produções no decorrer dos anos. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar as tendências de publicação da Revista Brasileira de Neurologia e 

Psiquiatria. 

Método: Estudo bibliométrico, em que foi realizada uma consulta no Portal da Revista 

Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Foram selecionados 62 artigos originais na língua 

inglesa, portuguesa e espanhol, em todos os anos de publicação da revista (2008 a 

2016), de em um total de 131 artigos. 

Resultados: Foi observado que em relação ao número de publicações, o ano de 2014 foi 

o que teve maior expressividade e o ano de 2010 o menor número de publicações. Em 

relação ao número de autores foi observado um maior número na subcategoria de 1 a 3 

autores, com relação à formação dos autores foi constatado que a maior parte deles era 

de neurocirurgiões, e o idioma português prevaleceu entre os artigos selecionados. 

Quanto às temáticas abordadas, destacaram-se alterações neurológicas e aspectos 

clínicos e epidemiológicos. 

Conclusão: Diante dos artigos 62 artigos originais selecionados, pode-se observar a 

grande importância do estudo bibliométrico, pois foi possível categorizar todos esses 

artigos, separando por ano, número de autores, formação, tema e idioma. Dessa forma 

trançando uma trajetória da revista desde o início da sua fundação, destacando os 

principais anos que houve mais publicações, bem como os temas mais abordados no 

decorrer desses anos. 
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RESUMO 

Objetivo: Informar sobre a ocorrência da mortalidade do câncer de tireóide de acordo 

com a região brasileira. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise da variável região brasileira, comparando-se as regiões nordeste e sudeste. 

Resultados: A mortalidade por câncer de tireóide em homens e mulheres apresentou 

crescimento na última década, tanto na região nordeste, onde se observou aumento de 

96,58%, quanto na sudeste, onde o aumento observado é de 37,61%. Em classificação 

nacional, esse tipo de câncer apresenta a 5ª maior incidência. Desconsiderando-se  

tumores de pele não melanoma, no ano de 2014 o câncer de tireóide na região nordeste 

foi o 13º mais incidente (1,68/100 mil) em homens, e o 6º mais incidente (6,28/100 mil) 

em mulheres. Na região sudeste, foi o 14º entre os homens (0,37/100 mil) e o 9º entre 

mulheres (6,15/100 mil) 

Conclusões: Os dados permitem inferir que a região nordeste apresentou maior 

crescimento na mortalidade por câncer de tireóide que a sudeste, o que pode estar 

relacionado a um menor desenvolvimento socioeconômico, da saúde e da consciência da 

população acerca da importância da realização de exames preventivos, dado que o 

diagnóstico precoce é crucial para redução da mortalidade. Observa-se ainda maior 

incidência em mulheres. Isso advém da fisiopatologia da doença, visto que dos quatro 

tipos de câncer de tireóide, três deles acometem mais mulheres que homens. 

Palavras-Chave: Câncer; Câncer de Tireóide; Medicina.  
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RESUMO 

Objetivo: Informar e analisar a mortalidade do câncer de próstata no Brasil em um 

período de 10 anos.  

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

analisando as variáveis envolvidas. 

Resultados: Observou-se o aumento de 47% no número de mortes devido ao câncer de 

próstata de 2004 a 2014. Comparando as regiões brasileiras, observou-se uma 

disparidade entre elas. Isso é evidenciado pela comparação entre a região Sul, que teve 

um aumento percentual, em relação ao número de óbitos total, em 2014, de 2,37%, e a 

região Norte, a qual obteve o menor percentual, de 1,77%. Além disso, percebeu-se que 

a região Nordeste obteve o maior número de mortes devido a essa neoplasia, totalizando 

1868 casos. Em contrapartida, o menor número de óbitos foi a região Norte, com 475 

casos. 

Conclusões: Tanto o menor aumento percentual, quanto o menor valor absoluto do 

número de mortes da região Norte está associado, em parte, à melhor qualidade da 

dieta, com menos gorduras saturadas e maiores consumo de peixes. O maior número de 

mortes, presente na região nordeste, pode estar relacionado ao preconceito em relação 

ao exame de toque retal. Além disso, há uma relação direta entre o nível de escolaridade 

e o conhecimento da importância do diagnóstico precoce do câncer. Com isso, a 

distribuição da mortalidade em cada região está relacionada às especificidades de cada 

região. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar a mortalidade por câncer de próstata no Brasil e inferir a influência 

dos aspectos comportamentais no desenvolvimento da doença. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise de todas as faixas etárias, no período de 2010 a 2014, no Brasil. 

Resultados: No período de 2010 a 2014, observou-se um crescimento de 3,5% no 

índice de mortalidade por câncer de próstata no Brasil. Também foi constatado que a 

mortalidade da doença aumentou com o avanço da idade: de 2.938/100.000 habitantes 

entre 50 e 60 anos para 11.220/100.000 habitantes entre 60 e 70 anos. O índice de 

mortalidade dessa doença pode estar relacionada com os aspectos comportamentais que 

envolvem o exame clínico de toque digital da glândula prostática, a falta de 

conhecimento e o pouco interesse em relação a própria saúde.  

Conclusões: Observou-se que o câncer de próstata ocupa o segundo lugar no “ranking” 

de mortalidade por câncer, sendo superado apenas pelo câncer de pulmão. Dessa forma, 

é indispensável a realização de políticas públicas como campanhas de promoção de 

saúde que busquem tratar esses assuntos considerados “tabus”, para a prevenção desse 

tipo de câncer. 
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BASES MOLECULARES E TAXA DE MORTALIDADE DA NEOPLASIA HEPÁTICA 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar a taxa de mortalidade do câncer de fígado no Brasil, esclarecendo 

suas classificações, sintomatologia, etiologia e formas de prevenção.  

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no atlas de mortalidade por 

câncer hepático do Instituto Nacional de Câncer (INCA) acessado pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com análise da variável faixa etária e 

gênero acometido pela enfermidade. O presente estudo foi desenvolvido no período de 

novembro de 2017 e integra as atividades do Eixo Práticas Investigativas em Saúde do 

Curso de Medicina das Faculdades Integradas de Patos – FIP. 

Resultados: O câncer de fígado é um exemplo de neoplasia com presença de tumores 

malignos dividido em duas categorias; o primário originado do próprio fígado e 

secundário, originários de metástases advindas de outros órgãos. Além disso, de acordo 

com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, em 2011 ocorreram 8.100 óbitos por 

esta causa, com cerca de 40% em mulheres e 60% em homens. Já as mortes 

computadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2014, determinam um 

aumento, visto que 9170 foram a óbito devido à neoplasia hepática. 

Conclusões: Foi observado que o câncer de fígado tem um alto índice de mortalidade 

mais presente entre homens, e sendo principais fatores de hepatite crônica, consumo de 

álcool, obesidade e o uso de esteroides anabolizantes. Ademais, nota-se que a maioria 

dos tumores hepáticos é benigna e assintomática. Entretanto, ao apresentar sintomas, 

demonstra icterícia, dor abdominal, anorexia, mal-estar, tendo ainda uma massa 

abdominal e distensão. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO EM HOMENS NO PERÍODO DE 1990 A 

2014 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar e discorrer sobre a mortalidade por câncer de pulmão em homens 

no período de 1990 a 2014 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise dos casos de mortalidade no período de 24 anos. 

Resultados: A partir dos resultados encontrados, observou-se um aumento progressivo 

no número de mortes por neoplasia pulmonar na população masculina brasileira entre os 

anos de 1990 e 2014, tendo como média aproximadamente 1,96%. 

Conclusões: Observou-se que a mortalidade por câncer de pulmão em homens do 

período de 1990 a 2014 foi progressiva, no entanto, houve uma queda nos anos de 1990 

e 1993, a exemplo. Contudo a efetivação de políticas públicas que garantam a saúde do 

homem necessita ser ampliadas, em vista de que o homem não tem hábitos de procurar 

serviços de saúde. Destacamos ainda iniciativas como o novembro azul, que visa uma 

melhoria na saúde do homem em geral, fortalecendo assim a promoção da saúde. 

 

Palavras-Chave: Carcinoma Pulmonar; População Masculina; Mortalidade. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE ESTÔMAGO: FATORES DE SUA OCORRÊNCIA 

RELACIONADOS À IDADE E A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA 
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RESUMO 

Objetivo: Ressaltar a mortalidade de câncer de estômago com as variáveis idade e 

condição socioeconômica no Brasil no período de 2004 a 2014. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro 

de 2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise da variável faixa etária e regiões do Brasil. 

Resultados: Percebe-se que a mortalidade do carcinoma gástrico, acomete diversas 

faixas etárias, mostrando-se mais prevalente em pacientes com idades mais 

avançadas,por causa de sua maior efetividade no seu estadiamento, e é maior em 

pessoas que vivem em regiões de menor condição socioeconômica no Brasil. 

Conclusão: Dessa forma, é possível entender que a patologia em questão depende de 

diversos fatores, dentre eles, por ser diagnosticada, na maioria das vezes, de forma 

tardia, por ter sinais e sintomas inespecíficos, apresenta-se com maior frequência em 

pessoa com mais de 50 anos e, principalmente, em locais, onde o fator socioeconômico 

possui alta vulnerabilidade.  

 

Palavras-chave: Câncer de Estômago. Condição socioeconômica. Mortalidade. 

 

  

  Faculdades Integradas 

de Patos 

Curso de Medicina 

v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 

ISSN: 2448-1394 

 

mailto:alany_custodio@hotmail.com
file:///C:/Users/Caio%20Carvalho/Desktop/Artigos%20-%20SIMPÓSIO%20FIP/caio.pcarvalho@hotmail.com
mailto:giovanamec@hotmail.com
mailto:juliahelena_fc@hotmail.com
mailto:paulonetocouto@hotmail.com
mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br


194 

 

MORTALIDADE POR CÂNCER DE PÂNCREAS NO BRASIL: ASPECTOS 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os índices de mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil entre os 

anos de 2010 a 2014.   

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise dos casos de mortalidade no Brasil no período de 5anos. 

Resultados: Segundo a União Internacional Contra o Câncer (UICC), os casos da doença 

aumentam com o avanço da idade: de 10/100.000 habitantes entre 40 e 50 anos para 

116/100.000 habitantes entre 80 e 85 anos. A incidência é mais significativa em homens. 

Assim, o câncer de pâncreas é raro antes dos 30 anos, tornando-se mais frequente a 

partir dos 60 anos. Ademais, segundos últimos dados do Instituo Nacional de Câncer 

(INCA), o total de óbitos notificados no Brasil 1227039, sendo 8895 devido ao câncer 

pancreático em 2014. 

Conclusões: Infere-se que o câncer de pâncreas é o que mais leva pacientes a óbito, 

sendo apenas superado pelo câncer de mama, pulmão e cólon. Dessa forma, é 

imprescindível a realização de políticas públicas para prevenção desse tipo de câncer, 

uma vez que possui baixos índices de cura após diagnóstico, o qual é, geralmente, 

tardio.  

 

Palavras-Chave: Câncer de Pâncreas; Metástase; Mortalidade. 

 

 

 

  

  Faculdades Integradas 

de Patos 

Curso de Medicina 

v. 2, n. esp. 3, Nov. 

2017 

ISSN: 2448-1394 

 

mailto:andressasouzagomes43@gmail.com
mailto:hellenmaria08@gmail.com
mailto:lauraroliim123@gmail.com
mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br


195 

 

CÂNCER DE TIREÓIDE: MORTALIDADE FEMININA NO BRASIL NO PERÍODO DE 

2004 A 2014 

 

Allef Araújo Matias de Lucena 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

allefmatias@hotmail.com 

 

Luiz Sales Carneiro Belém Macêdo 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

luizsalesmacedo@hotmail.com 

 

Maria Beatriz Gomes Castro 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

biacastrog@icloud.com 

 

Everson Vagner de Lucena Santos 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba – Brasil 

eversonlucena@fiponline.edu.br 

 

 

RESUMO 

Objetivo: Apresentar e discutir sobre a mortalidade feminina no período de 2004 a 

2014. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise da região nordeste, no período de mortalidade de 2004 a 2014. 

Resultados: Observa-se que durante o ano de 2004 a 2014 foram notificados 4.453 

casos de óbito por conta de câncer de tireóide, tendo um crescente número de óbitos a 

cada ano em relação a população feminina. 

Conclusões: Os aumentos dos diagnósticos contribuem para a diminuição da quantidade 

de óbitos a cada ano na região brasileira, principalmente em mulheres, onde a incidência 

é maior. Porém, a sobrevivência em relação a essa patologia é bem considerável, sendo 

em 10 anos, 95% para carcinomas papilíferos, 77% em para carcinomas foliculares e de 

85% para os carcinomas medulares. Assim, a realização de ações, visando à promoção 

da saúde e conscientização da população é crucial numa melhor qualidade de vida do 

país. 

 

Palavras-Chave: Câncer de tireóide. Mortalidade. Feminina. Brasil. 
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MORTALIDADE DO MELANOMA MALIGNO DE PELE NO BRASIL DE ACORDO COM 

A FAIXA ETÁRIA E SEXO 
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RESUMO 

Objetivo: Informar sobre a ocorrência da mortalidade do melanoma maligno de pele de 

acordo com a faixa etária e sexo. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 

análise da variável faixa etária e sexo.  

Resultados: Foram coletados dados do DATASUS no período de 2000 a 2014 no Brasil, 

observando o número de óbitos de acordo com a faixa etária e sexo. Registrou-se uma 

diferença entre a mortalidade de homens (57%) e mulheres (43%), variando também de 

acordo com a idade, sendo a maior incidência de 60-69 anos no sexo masculino e >80 

anos no sexo feminino. 

Conclusões: A partir dos resultados infere-se a necessidade de intensificar políticas 

públicas para prevenção de melanoma maligno de pele, sobretudo, na população idosa a 

quem está mais susceptível. 
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RESUMO 

Objetivo: Apresentar e discutir a mortalidade por câncer de próstata no Brasil entre 

2010 a 2014. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de novembro de 

2017 no atlas de mortalidade por câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

Resultados: Os resultados obtidos através da pesquisa mostram a Mortalidade 

proporcional por câncer de próstata no Brasil, no ano de 2010: 12778 casos, no ano de 

2011: 13129 casos, no ano 2012: 13354 casos, no ano de 2013: 13772 e no ano de 

2014: 14161 casos.  

Conclusões: O câncer de Próstata é a neoplasia mais comum em homens no Brasil e no 

mundo, e sua incidência e óbitos vêm aumentando continuamente nos últimos anos. Os 

hábitos de vida estão relacionados diretamente com esses números, sendo de grande 

importância à prevenção e a realização de exames para diagnóstico precoce.  

 

Palavras-Chave: Câncer. Próstata. Hábitos de Vida. Mortalidade. Diagnóstico. 
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