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RESUMO 

Introdução: A pandemia da COVID-19 é uma síndrome respiratória ocasionada pelo 

novo coronavírus e apresenta um alto índice de transmissibilidade, atingindo as pessoas 

em diversos níveis de complexidade. Além disso, a imposição de novas regras e 

mudanças nos diversos âmbitos sociais para a contenção do agravante ocasiona grande 

impacto na saúde mental da população, em que alguns cooperantes para essa situação 
são o longo período de isolamento, excesso de informações atrelado às fakenews, o 

desconhecimento sobre a doença, aumento do número de contágios, incerteza do futuro.  

Objetivo: Analisar os efeitos da pandemia e do isolamento social decorrentes da covid-

19 sobre a saúde mental das pessoas. 
Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas principais revistas sobre o 

assunto nos bancos de dados periódicos, scielo e pubmed entre o período de junho a 

agosto de 2020, sendo selecionados 4 artigos, após ser realizada a aplicação do critério 

de seleção relacionado ao tema específico a ser analisado. 
Resultados: Podemos observar que muitas pessoas referem o sentimento frequente de 

tristeza/depressão, e sensação de ansiedade e nervosismo, como também muitas 

desenvolveram ou agravaram os problemas de sono. Além disso, as mulheres são mais 

afetadas que os homens e as pessoas com doenças e transtornos mentais prévios são 

mais vulneráveis. 
Conclusão: Esse estudo proporcionou uma ampla visão de como a pandemia atrelada às 

mudanças sociais proporcionam inúmeros impactos na saúde mental da população, 

ocasionando inúmeras perturbações psicológicas e sociais, o que acarreta a eclosão de 

inúmeras sequelas. Dessa forma, é de extrema magnitude ofertar cuidados psicológicos e 
psiquiátricos constantes desde o início da pandemia, direcionados à população, 

principalmente aos grupos mais afetados, a fim de reduzir as sequelas originadas por 

esta e amenizar a ―coronofobia‖, ou seja, a relevância dos aspectos emocionais negativos 

que acompanham esse período pandêmico. 
 

Palavras-Chave: Covid-19; Saúde mental; Pandemia; Isolamento social.  
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RESUMO 

Introdução: A Síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma condição não rara associada à 

alta e frequente ingesta de álcool e à carência de tiamina (vitamina B1). Tal 

encefalopatia aflige, principalmente, o sistema neurológico, e caracteriza-se pela tríade 

de distúrbios oculomotores, ataxia e estado confusional. Ademais, a dificuldade no 
diagnóstico precoce corrobora para que a enfermidade seja responsável pela evolução da 

amnésia anterógrada – defeito do aprendizado – com possível evolução para a retrógrada 

– perda de memória passada. 

Objetivo: Correlacionar o surgimento da Síndrome de Wernicke-Korsakoff com o 
alcoolismo crônico e a deficiência da vitamina B1.  

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 

bancos de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico entre os períodos de 2010 a 2020, 

havendo seleção de 5 artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado o tema 
específico. 

Resultados: Podemos constatar que a síndrome é uma neuropatia frequente, uma vez 

que nas autópsias, lesões sugestivas são vistas em 0,8-2,8% dos pacientes e até 12% 

nos casos de alcoolismo. Além disso, aproximadamente 80% dos pacientes desenvolvem 

patologias residuais, como condição amnésica característica. Averiguamos, ainda, que 
caso não interpretada como emergência médica, o risco de mortalidade na fase aguda 

chega a 17%. 

Conclusão:  Esse estudo proporcionou uma ampla compreensão sobre a influência da 

tiamina e do álcool no perfeito funcionamento do corpo, bem como a intervenção dessa 
toxina na absorção das vitaminas, o que pode gerar inúmeras patologias, a exemplo da 

Síndrome de Wernick-Korsakoff. Foi percebido que há uma necessidade da ingesta de B1 

e uma diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, a fim de que a neuropatia não seja 

desenvolvida. 
 

Palavras-Chave: Síndrome de Wernicke-Korsakoff; deficiência de tiamina; alcoolismo.  
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RESUMO 

Introdução: A trombocitopenia consiste em um baixo número de plaquetas no sangue, 

que pode ocasionar hemorragias. Uma de suas formas mais graves é a púrpura 

trombocitopênica aloimune neonatal (NAITP), na qual a mãe produz, durante a gravidez, 

anticorpos contra antígenos plaquetários fetais, herdados do pai, podendo causar 
sangramento neurológico na criança, após o nascimento, além de outras consequências 

nocivas para a mesma. Dessa forma, é necessário fazer um tratamento específico 

durante a gestação para evitar problemas decorrentes desse tipo de trombocitopenia 

após o nascimento. 

Objetivo: Analisar o tratamento adequado em casos de NAITP. 
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema e nos 

bancos de dados Scielo e Google Acadêmico entre os períodos de 2005 a 2018, 

representando a evolução do tratamento da doença, através da seleção de 3 artigos mais 

pertinentes sobre o tema em questão. 
Resultados: A NAITP ocorre em 1:1000 nascidos vivos, quando bebês genotipados como 

HPA-1a1b, sofrem ataque do anti HPA-1a dos anticorpos da mãe. Quando há a ocorrência 

dessa doença, é recomendado o parto cesáreo para evitar o contato do sangue da mãe 

com o sangue do bebê. Nos casos estudados, naqueles em que não foram administrados, 
entre outras terapias, o IgIV, durante a gestação, as crianças nasceram com índice 

plaquetário baixo e com o comprometimento neurológico grave em 22% delas; além de 

sangramento no período pré-natal em 75% dos casos e vários óbitos. 

Conclusão: Ainda há controvérsias sobre qual seria o melhor tratamento para essa 

doença, no entanto, nos casos em que ocorreu uma abordagem multidisciplinar, com 
enfoque na terapia com IgIV nas mães, as crianças nasceram com índice plaquetário 

estável, sem nenhum sangramento clínico. 
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RESUMO 

Introdução: Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de 

intolerância à glicose, com início ou primeiro reconhecimento durante a gestação. A 
importância do rastreamento e do diagnóstico precoce é compreendida a partir da 

percepção das complicações fetais em mulheres com DMG, como macrossomia, síndrome 

metabólica, obesidade infantil, hipoglicemia, óbito intrauterino, entre outros. Além disso, 

complicações imediatas maternas também estão associadas ao DMG, sendo mais comuns 
as síndromes hipertensivas, que podem causar pré-eclâmpsia.  

Objetivo: Compreender a eficácia do tratamento da DMG a partir de um rastreamento 

diagnóstico precoce. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 

bancos de dados Scielo, ResearchGate, Comunicação em Ciências da Saúde e Google 
Acadêmico entre os períodos de 2000 a 2017, havendo seleção de 3 artigos após 

aplicação do critério, que foi estar relacionado o tema específico. 

Resultados: Os resultados das pesquisas com gestantes, classificadas de acordo com a 

resposta ao teste de tolerância à glicose de 100 gramas de 3 horas e o perfil glicêmico 
diurno, mostraram que apesar do tratamento, as gestantes diabéticas e com 

hiperglicemia diária apresentaram níveis médios de glicose no sangue mais elevados em 

relação aos grupos controles. As gestações complicadas por diabetes e por hiperglicemia 

diária se caracterizaram por evidência de 52,4% de macrossomia, 14,3% de óbito fetal e 
8,2% de má formação. A mortalidade perinatal das mulheres com hiperglicemia diária foi 

10 vezes maior do que a dos controles e foi semelhante à das diabéticas. 

Conclusão: Esses resultados perinatais adversos enfatizam a necessidade do diagnóstico 

e controle da hiperglicemia intrauterina tanto em gestantes diabéticas quanto em 

mulheres com perfil glicêmico diurno alterado. Observamos também que na prática, a 
obtenção do controle glicêmico ideal é dificultada e depende não só da insulinoterapia, 

mas de sua associação com dieta, exercício físico e, principalmente, adesão da gestante. 

 

Palavras-Chave: Diabetes mellitus; Rastreamento; Diagnóstico; Tratamento. 
 

  

mailto:tammigaspar@med.fiponline.edu.com
mailto:nicolesilva@med.fiponline.edu.br
mailto:thaissousa@med.fiponline.edu.com
mailto:tiagobezerra@fiponline.edu.br


 

16 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

SAÚDE MENTAL E UNIVERSIDADE DE MEDICINA NO BRASIL: COMPATÍVEL OU 
INCOMPATIVEL 

 

Lucas Lucena de Lima 

Centro Universitário de Patos-UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil 
Lucaslima1@med.fiponline.edu.br 

Ohara Nayanne Nunes Pereira Inácio de Queiroz 

Centro Universitário de Patos-UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil 

oharaqueiroz@med.fiponline.edu.br 
Lavínia Abrantes Formiga 

Centro Universitário de Patos-UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil 

laviniaformiga@med.fiponline.edu.br 

Lara Correia Aires 
Centro Universitário de Patos-UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil 

laraaires@med.fiponline.edu.br 

Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 

Centro Universitário de Patos-UNIFIP-Patos-Paraíba-Brasil 

tiagobezerra@med.fiponline.edu.br 
 

RESUMO 

Introdução: A construção ideológica do que é "ser médico" é responsável por 

impulsionar transtornos psíquicos, pressões e expectativas nos acadêmicos de Medicina, 
causando impactos negativos ao autocuidado e ao bem-estar dos universitários. Ao 

ingressar nas universidades, o aluno se depara com múltiplos fatores estressores, como 

rotinas desgastantes e matérias excessivas, os quais culminam na dificuldade de conciliar 

lazer e descanso com a rotina acadêmica, de modo a expor os futuros médicos a taxas 

mais elevadas de sofrimento psicológico, a esgotamento físico e mental e, até, a 
ideações suicidas. 

Objetivo: Analisar a qualidade de vida e o adoecimento mental dos universitários do 

curso de medicina no Brasil. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 
bancos de dados Pubmed, Scielo e medline entre os períodos de 2015 a 2019, havendo 

seleção de 3 artigos após aplicação do critério, que foi estar relacionado o tema 

específico. 

Resultados: Tendo em vista a realidade exposta pelas pesquisas, cerca de 41% dos 
estudantes de medicina do Brasil têm depressão. Além disso, O mau humor, o 

desespero, a ansiedade e a depressão estiveram presentes na avaliação de 95,2% dos 

entrevistados e, destes, 50% experimentaram esses sentimentos frequentemente, muito 

frequentemente ou sempre. 

Conclusão: Esse estudo proporcionou uma ampla visão acerca dos problemas psíquicos 
dos estudantes de medicina desenvolvidos com a rotina acadêmica, de modo a afirmar, 

ainda mais, a necessidade de as Instituições Acadêmicas ofertarem uma rede de suporte 

assistencial para os alunos, como psicólogos e especialistas em Medicina Alternativa, 

bem como propiciar momentos de lazer e de fruição pessoal para os acadêmicos, com a 
finalidade de reduzir o alto estresse e o sofrimento psicológico dos estudantes de 

medicina. 

 

Palavras-Chave: Estudantes de medicina; Universidade; bem-estar.  
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RESUMO 

Introdução: A síndrome do intestino irritável caracteriza-se como uma disfunção 

intestinal crônica, responsável por episódios de desconforto abdominal, constipação, 

distensão e diarreia. A fisiopatologia da doença ainda é desconhecida.  

Objetivo: Analisar a influência de uma dieta saudável na redução dos sintomas em 
pessoas acometidas pela síndrome do intestino irritável.  

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 

bancos de dados Pubmed e Scielo entre os períodos de 2015 a 2020, havendo seleção de 

5 artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado ao tema específico. 
Resultados: Observou-se a ocorrência de participantes adultos (80%) e pediátricos 

(20%), destacando-se os do sexo feminino. Houve prevalência de estudos do tipo caso-

controle (75%), onde as mulheres com síndrome apresentaram maior adiposidade 

corporal, maior frequência de comorbidades e pior qualidade de vida. Em relação às 
crianças, observou-se um consumo de fibra alimentar diária sub-ótimo tanto naquelas 

com constipação funcional e síndrome como nas saudáveis, porém com maior 

probabilidade de apresentar distúrbios gastrointestinais quando há pouca ingestão de 

fibras. Ademais, 75% dos estudos revelaram que uma dieta baixa em carboidratos levou 

a melhoras significativas na qualidade de vida dos indivíduos, sendo destacada a relação 
direta com a saúde, a ansiedade e o comprometimento das atividades. 

Conclusão: A partir desse estudo, conclui-se que a ingestão em excesso de alguns 

alimentos, como os carboidratos, por adultos e o consumo incipiente de fibras por 

crianças, possuem direta relação com a persistência dos sintomas da síndrome. Além 
disso, torna-se evidente a imprescindível importância de uma alimentação balanceada, 

com o fito de melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras da síndrome do 

intestino irritável.  
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RESUMO 

Introdução: A Síndrome Gestacional, segundo o Ministério da Saúde, está entre as 

principais causas de morte materna e de perinatal, bem como na potencialização da 

incidência de partos prematuros. Essa complicação clínica é uma das mais comuns no 

período gestacional, ocorrendo entre 10 a 20% das gestações. Durante a síndrome, a 
paciente pode estar em uma das quatro formas que a doença pode se manifestar: pré-

eclâmpsia/eclâmpsia estando ou não associada a hipertensão crônica, hipertensão 

crônica e hipertensão gestacional. Hipertensão arterial é a complicação médica mais 

incidente na gravidez, sendo a responsável de morbimortalidades materna e perinatal. 
Essa doença acomete um número entre 7% a 10% das gestantes, sendo esse número 

variável dependendo da população estudada. 

Objetivo: Identificar os riscos da síndrome gestacional e os meios de prevenção para 

atenuá-los. 
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 

bancos de dados Scielo entre os períodos 2006 a 2020, havendo seleção de 2 artigos 

após aplicação do critério, que foi estar relacionado o tema específico. 

Resultados: Em mulheres que apresentam síndromes gestacionais, em especial a pré-

eclâmpsia, ocorre a interrupção da invasão trofoblástica, ou ela ocorre de maneira 
inadequada, resultando na diminuição do fluxo sanguíneo placentário. Podendo causar no 

feto a hipóxia devido a esse baixo fluxo sanguíneo. As mulheres que apresentam essa 

síndrome podem reverter os danos através de um acompanhamento rigoroso da equipe 

de saúde e um pré-natal adequado às demandas de cada gestante. 
Conclusão: Esse estudo proporcionou uma ampla visão sobre a importância da 

prevenção de uma doença que está presente no dia-a-dia de muitas gestantes trazendo 

riscos e agravos a sua saúde e a do seu feto. 

 
Palavras-Chave: Síndrome, Gestantes, Perinatais. 
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RESUMO 

Introdução: O silicone está cada vez mais presente na vida das mulheres para 

aumentar a autoestima. Porém elas não são informadas que o mesmo pode gerar 

doenças autoimunes e que pode ser necessária a remoção. Essa doença autoimune se 
chama ASIA – Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes, ela é uma doença 

inflamatória que pode ser um gatilho em pessoas que apresentam uma pré-disposição 

genética a doenças autoimunes. Muitas as vezes esse explante não é aceito pelas 

mulheres, uma vez que a sociedade impõe que elas irão ficar masculinizadas, terão uma 

baixa na autoestima, não encontrarão parceiros. 
Objetivo: Analisar e compreender o psicológico das mulheres que realizam o explante. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica por meio de artigos e editoriais das principais revistas 

sobre o tema nos bancos de dados Scielo e Google acadêmico entre os períodos de 2010 

a 2020, havendo seleção de 6 artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado 
ao tema. 

Resultados: A autoestima está relacionada a saúde mental e bem-estar psicológico. A 

imagem corporal que construímos de nós mesmos exerce um papel extremamente 

relevante em nossa identidade pessoal, refletindo em nossas relações pessoais e 
interpessoais, podendo ser o fundamento da autoestima afetada. Através da cirurgia 

plástica estética, há a transformação do corpo e consequente melhora de sua 

representação mental e autoestima. Já com o explante ocorre o inverso, já devido a isso 

muitas mulheres ver o seio como símbolo de feminilidade e após a cirurgia de retirada 

protease, ao olha-se no espelho ver uma visão masculinizada. 
Conclusão: Assim, o explante veio como uma alternativa de mudança de mentalidade, 

uma vez que o seio vem como símbolo de feminilidade, e sua retirada é vista como uma 

masculinização da mulher, afetando assim o seu psicológico. 
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RESUMO 

Introdução: A Pré-eclâmpsia é uma complicação caracterizada pelo aumento da pressão 

arterial (PA) e a presença de proteinúria, a partir da 20º semana de gestação em 

gestante previamente normotensa, podendo ainda acontecer durante o parto, após 48 
horas ou até mesmo durante a 12º semana. A pré-eclâmpsia pode ser leve, moderada ou 

grave e a partir do momento que a gestante entra em crise convulsiva, devido à pressão 

elevada, passa a ser designada como eclampsia.  

Objetivo: Mostrar o perfil das mulheres mais propensas a desenvolver a pré-eclâmpsia e 

os fatores de riscos associados a essa doença. 
Métodos: Este estudo consiste em uma Pesquisa Bibliográfica que reuniu informações de 

artigos pesquisados em base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

entre os anos de 2016 a 2020, usando os termos ―pré-eclâmpsia‖ e ―fatores de risco‖. Ao 

final, foram obtidos 15 artigos, nos quais 2 foram utilizados.  
Resultados: Observou-se que a pré-eclâmpsia está associada a diversos fatores de 

risco, como o excesso de peso, diabetes mellitus, histórico de síndrome hipertensiva 

gestacional em gestações anteriores e prematuridade, por exemplo, além de fatores 

psicossociais, tais como depressão, violência e um número de consultas pré-natal 
menores que 5. Foi também observado que gestantes que apresentaram sintomas 

depressivos tiveram o risco em média três vezes maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. 

Conclusão: Dessa forma, verifica-se que o perfil de mulheres mais sujeitas a pré-

eclâmpsia são mulheres acima do peso, as quais já tiveram crises hipertensivas em 

gestações anteriores, primigesta, diabéticas, além disso, observam-se fatores de riscos 
como os psicossociais que intensificam e deflagram esta comorbidade. Tendo em vista 

esse contexto, se faz necessário disseminar informações preventivas, tanto para 

conscientizar as gestantes em relação ao acompanhamento pré-natal correto, quanto 

para atentar a respeito dos riscos e, assim, se possível, preveni-los. Então cabe aos 
profissionais de saúde direcionar os cuidados para o alcance do bem-estar pessoal e do 

equilíbrio emocional, além da intervenção farmacológica.  
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RESUMO 

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um dos principais problemas 

de saúde pública do mundo. As principais causas para a DRC são hipertensão, diabetes e 
histórico familiar. A doença é classificada em estágios e refere-se à perda progressiva da 

função renal, seguindo do estágio um ao estágio cinco.  

Objetivo: Esse estudo teve como objetivo evidenciar as repercussões orais e sistêmicas 

que decorrem da Doença Renal Crônica e de sua evolução.  
Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas principais revistas sobre o tema, 

nos bancos de dados Scielo e Pubmed, entre o período de 2010 a 2020. Foram eleitos 10 

artigos após aplicação do critério de seleção relacionado ao tema a ser analisado. 

Resultados: As alterações orais mais prevalentes em pacientes com DRC são palidez da 

mucosa bucal, xerostomia, estomatite urêmica, remodelamento ósseo anormal após 
extração, alterações radiográficas dos ossos maxilares e mandibulares, alta concentração 

de ureia na saliva, erupção dentária tardia, cárie dentária, perda dentária, maloclusões, 

formação de cálculo dentário e doenças periodontais. Entre as complicações sistêmicas 

que decorrem da DRC estão a anemia, infarto do miocárdio, acidentes vasculares 
encefálicos, juntamente aos fatores de risco tradicionais – hipertensão, diabetes, 

inflamação sistêmica crônica e dislipidemia. 

Conclusão: A literatura evidenciou que a prevalência de problemas bucais em pacientes 

com DRC é elevada, contudo, suas alterações não são específicas, e sim, secundárias às 
manifestações sistêmicas decorrentes da doença. 

 

Palavras-Chave: Nefropatia; Doença Renal Crônica; Saúde Bucal. 
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RESUMO 

Introdução: Comumente associada ao desequilíbrio entre os fatores agressores e 

protetores, a gastrite caracteriza-se por uma inflamação na mucosa que reveste o 

estômago. Dentre os principais fatores desencadeantes da inflamação, destaca-se o uso 

de cigarros, fármacos anti-inflamatórios não esteroídes (AINEs), os hábitos de vida 
estressante e a depressão. 

Objetivo: Analisar a relação da gastrite com a ansiedade e estresse. 

Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura no período de 2016 a 2020, realizada no 

mês de dezembro de 2020, nas plataformas PubMed Medline e Lilacs, empregando as 

palavras-chave conforme os descritores em ciências da saúde - DECS. Foram 
identificados 02 artigos diretamente em concomitância ao tema, sendo utilizados por 

atenderem aos critérios de busca. A pesquisa foi restrita ao idioma inglês.  

Resultados: Diante dos estudos encontrados, trata-se de pesquisas heterogêneas e com 

cunho metodológico divergente. Embora a população pesquisada tenha sido diferente, 
ambos correlacionavam os distúrbios psicológicos e emocionais com a gastrite. No que se 

refere ao estudo transversal com humanos, este apresenta a população feminina com 

maior prevalência de queixas relacionadas ao tema central (56,4%), bem como mais 

suscetíveis ao câncer de estômago. Ao que concerne a pesquisa experimental realizada 
com camundongos, esta apresenta os resultados positivos na administração de fármacos, 

melhorando o esvaziamento gástrico produzidos pelos hormônios do estresse. 

Conclusão: Embora os pacientes não refiram queixas psiquiátricas ou problemas 

relacionados a saúde mental ao buscar atendimento para distúrbios gastrointestinais, 

sintomas como depressão e ansiedade podem estar diretamente relacionados a causa da 
queixa principal. Outrossim, problemas gastrointestinais podem ter relação direta com a 

idade e estilo de vida, de forma que idosos depressivos experimentam uma carga 

elevada de sintomas. Entretanto, vale ressaltar que o uso de fármacos pode facilitar o 

esvaziamento gástrico e contribuir para uma melhor qualidade de vida. 
 

Palavras-Chave: Gastrite; Ansiedade e Estresse Psicológico. 
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RESUMO 

Introdução: Ritalina ou Metilfenidato - nome científico -, é utilizado para o tratamento 

do Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Contudo, seu uso tem tido 

um aumento significativo entre os estudantes de forma irracional e abusiva, tendo como 
objetivo ser utilizado para melhorar a concentração em períodos pré-provas, passando 

horas estudando. Entretanto, o uso indevido do medicamento, pode trazer sérios 

problemas para a saúde, sendo um desses o quadro de dependência, quando o usuário 

não tem mais o controle sobre a sua vontade ao utilizar o medicamento. Como também, 

outros sintomas, são eles: distúrbios de sono, ansiedade, depressão, falta de apetite e 
pressão alta. 

Objetivo: Analisar como a Ritalina é utilizada e seus efeitos colaterais. 

MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema no 

banco de dados Scielo e Google acadêmico entre os períodos de 2010 a 2020, havendo 
seleção de três artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado ao tema 

específico. 

Resultados: É possível perceber, diante das pesquisas feitas, que, mais da metade dos 

alunos da pesquisa afirmam fazer uso indiscriminado do metilfenidato, sem uso de 
receita médica (cerca de 66% dos alunos). Em relação aos efeitos colaterais causados 

pode-se perceber com maior frequência durante o uso do medicamento, alta 

porcentagem de taquicardia, como também perda de sono, seguido de outros sintomas 

com: Falta de apetite, tremores nas mãos, boca seca, entre outros. 
Conclusão: É primordial salientar que este estudo proporcionou a importância de 

manter o cuidado com o uso da Ritalina (metilfenidato), para uso indiscriminado, sem 

prescrição médica, pois é um medicamento que pode trazer sérias consequências para a 

saúde, tanto no curto prazo, quanto ao longo prazo. 

 
Palavras-Chave: Ritalina, TDAH, Efeitos Colaterais, Metilfenidato, Irracional. 
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RESUMO 

Introdução: No Brasil, a importância dos estudos sobre as cardiopatias na gravidez 
justifica-se por dois aspectos: a incidência média de cardiopatia na gravidez é de 4,2%, 

oito vezes maior quando comparadas às médias internacionais e, além disso, a 

cardiopatia é considerada a maior causa de morte materna indireta no ciclo gravídico-

puerperal. Portanto, é muito importante que sejam estabelecidas diretrizes para o 

atendimento da mulher cardiopata, tanto na gravidez quanto no planejamento familiar. 
Objetivo: Caracterizar a assimilação de qualidade de vida em gestantes com 

cardiopatia e prevenção de complicações maternas ocorridas na gravidez e pós-parto. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas principais revistas sobre o tema, 

nos bancos de dados Scielo e Pubmed, entre o período de 2010 a 2020. Foram eleitos 
três artigos após aplicação do critério de seleção relacionado ao tema a ser analisado. 

Resultados: Observa-se que, na gestação, as pacientes que realizaram uma avaliação 

cardíaca pré-concepcional junto com um bom acompanhamento pré-natal tiveram menos 

problemas por terem assegurado melhores condições para o momento do parto. Nesse 
sentido, aquelas com menor assistência, que não tiveram chance de uma avaliação 

cardíaca pré-concepcional, reduziram seus riscos através de uma análise clínica que, 

embora tardia, encontraram na via de parto (cesáreo) uma maior garantia para 

segurança das gestantes. Dessa forma, fica evidente que, embora as questões sociais e 

econômicas impactem na saúde dessa parcela populacional (gestantes), outros fatores 
buscam sanar tais agravantes como, por exemplo, um simples estudo clínico prévio que 

decidirá a via do parto diminuindo possíveis complicações na concepção e puerpério.  

Conclusão: Assim, com esses estudos observamos que as variáveis que influenciaram 

na qualidade de vida das gestantes cumulam-se em questões socioeconômicas: maior 
acesso a rede de saúde na fase pré-concepcional e pós-concepcional, além de aspectos 

clínicos e obstétricos como a via de parto escolhida. 
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RESUMO 

Introdução: O diabetes mellitus é considerada uma síndrome metabólica que vem 

ganhando grande importância nos dias atuais. Considera-se que no Brasil haja 

aproximadamente cinco milhões de pessoas diabéticas e que pelo menos metade delas 
não possui conhecimento do diagnóstico da doença. Os tipos de DM predominantes na 

população mundial incluem o tipo 1 e tipo 2.  

Objetivo: Analisar os fatores associados ao controle glicêmico e os hábitos dos 

diabéticos frente às estratégias de promoção à saúde e prevenção de complicações. 
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos 

bancos de dados Pubmed, Scielo e Google acadêmico entre os períodos de 2015 a 2020. 

Foram eleitos 7 artigos após aplicação do critério de seleção relacionado ao tema a ser 

analisado.  

Resultados: No ambito geral observou-se nos estudos que as pessoas acometidas de 
diabetes estavam entre 20 e 79 anos sendo possuidores o DM tipo 2, a maioria dos 

pacientes era do sexo feminino, menos da metade analfabetos. Mais da metade eram 

sedentarios. Alguns apresentam complicações do diabetes, por não fazer tratamento 

conforme recomendado e com agravamento do DM fizeram algum grau de amputação 
dos membros inferiores, quase de 90% desconheciam os sinais, causa e manejo da 

hipoglicemia. 

Conclusão: Assim, o estudo possibilitou uma visão geral a respeito de vários aspectos 

acerca dos diabéticos quanto às estratégias de controle clínico adotadas, fatores 
associados ao controle da glicemia e os comportamentos de risco encontrados na 

população. Além de mostrar que a qualidade de vida das pessoas com diabetes sugere 

estar relacionada com as variaveis sociodemográficas e clínicas. Existindo a necessidade 

da implementação de linhas de cuidado do diabético mediante o fortalecimento do 
modelo de atenção ao doente crônico.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar os casos de notificação de meningite no Datasus no estado da Paraíba 

no período de 2015 a 2019.  

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental de 2015 a 2019 a partir do site do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas 

as variáveis como ano, sexo e faixa etária. Foi utilizado o software Microsoft Excel versão 

2016 para analisar os dados e obter os gráficos e tabelas. 

Resultados: Com base nos dados anteriores, pode-se observar por meio do DATASUS, 
que houve uma diminuição dos casos de meningite no estado da Paraíba entre os anos 

de 2015 e 2019. Dessa forma, segundo a faixa etária o maior índice está relacionado a 

crianças de até cinco anos, com maior predominância no sexo feminino e maior 

porcentagem em pessoas de raça branca.  

Conclusões: Por meio das pesquisas epidemiológicas, houve uma diminuição de casos 
de meningite na paraíba, devido as medidas de ações de saúde pública na prevenção 

dessa doença. As meningites constituem importante causa de morbimortalidade nos 

menores de cinco anos de idade, que concentram a maior ocorrência de casos e óbitos. 

Dessa forma, é necessário a notificação sobre os casos de meningite, com o intuito de 
evitar surtos e melhorar o planejamento de prevenção à saúde. 

 

Palavras-Chave: Doença infectocontagiosa. Meningite. Pesquisa documental. 

 
 

 

 

 
  

mailto:brenoalves@outlook.com
mailto:lacerdageh@hotmail.com
mailto:manoelmineral@yahoo.com
mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br


 

28 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DA DOENÇA DE CHAGAS 
AGUDA NO BRASIL, DURANTE OS ANOS DE 2015 E 2019 

 

Taciano Fontes de Oliveira Freitas Filho  

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraiba – Brasil 
tacianofilho@med.fiponline.edu.br  

 

José Brunuelisson Cavalcanti Silva 

Centro Universitário de Patos – UNIFIP – Patos – Paraiba – Brasil 
josesilva@med.fiponline.edu.br  

 

Everson Vagner de Lucena Santos 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
eversonlucena@fiponline.edu.br  

 

RESUMO 

Objetivo: Projetar o perfil epidemiológico de portadores da doença de chagas aguda no 

Brasil. 
Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental realizada no período de 2015 a 2019 

em que foram analisados variáveis como faixa etária, sexo, região e zona de residência. 

Os dados foram coletados por meio do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS). 
Resultados: Durante os anos de 2015 a 2019 foram relatados 1744 casos confirmados 

da doença de chagas aguda no Brasil. Nesse intervalo houve oscilações de casos 

confirmados, tendo o ano de 2019 com o maior pico, representando 22% do total de 

casos confirmados, ou seja, 384, e 2015 com o menor número de casos confirmados, 
com um total de 268. O perfil epidemiológico de acometidos foi majoritariamente de 

indivíduos do sexo masculino com 940 casos confirmados, o que representa 54% dos 

casos. Ademais, é visto que faixa etária mais acometida nesse período foi entre 20 a 39 

anos, com 609 casos confirmados. Já com relação à zona de residência encontra-se uma 

distribuição desigual da doença, tendo a zona rural como a mais acometida com 890 
casos confirmados, além disso, o Norte foi a região brasileira mais acometida pela 

doença de chagas aguda somando 1652 casos. 

Conclusões: Este estudo serve para esclarecer sobre o perfil epidemiológico da doença 

de chagas aguda no Brasil nos últimos anos, possibilitando que os dados coletados e 
analisados possam ser utilizados para a conscientização do Estado em fornecer políticas 

públicas para o seu combate e a sua prevenção. 
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RESUMO 

Objetivo: Apontar quais os principais tipos de carcinomas renais, assim como relatar as 

suas incidências no Brasil e explicar como se dão seus processos metastáticos. 

Métodos: Foram realizados estudos de artigos, literaturas e pesquisas em bancos de 
dados, tais como Scientific Electronic Library Online (Scielo), Public Medline or Publisher 

Medline (PubMed) e DATASUS. Foram selecionados artigos entre 2004 à 2017, assim 

como livros, nacionais e internacionais. 

Resultados: Os carcinomas de células renais são o sétimo tipo histológico de câncer 
mais comum no mundo ocidental e vêm apresentando uma tendência mantida de 

aumento em sua prevalência. Observou-se que no Brasil houve uma crescente no 

número de casos nos últimos 10 anos chegando à cerca de 31231 mortos pela doença. 

Conclusões: Constatou-se que embora com o avanço tecnológico, os carcinomas de 

células renais ainda possuem um número alto de morbimortalidade, atingindo mais 
homens do que mulheres e representando 2% dos cânceres em adultos, tendo como pico 

de incidência entre 50 e 70 anos. Pode-se observar também que um terço dos pacientes 

apresentam metástases sendo os locais mais comuns, pulmões, ossos, pele, fígado e 

cérebro. Além disso, o Brasil no decorrer dos anos de 2008 à 2018 apresentou uma 
média de cerca de 3123 mortos. 

 

Palavras-Chave: Carcinoma de células renais. Neoplasias Renais. Rim. Metástase 

Neoplásica; Câncer. 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar uma análise do crescimento da violência doméstica e sexual contra a 
mulher no município de Patos nos últimos anos.  

Métodos: Foi realizado uma pesquisa documental, descritiva e de caráter quantitativo no 

período de 2015 a 2018 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

acessado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) com 
análise do Crescimento da Violência Doméstica e Sexual contra a mulher no Município de 

Patos.  

Resultados: A partir dos elementos dados pelo SINAN, que estão incluídos sob a 

classificação geral ―Violência doméstica, sexual e/ou outras violências‖ com distinção 

para o sexo feminino, observa-se que nos últimos quatro anos totalizaram-se 247 casos, 
sendo 23 casos em 2015, 32 em 2016, 65 em 2017 e 127 em 2018.  

Conclusões: Por esses dados verifica-se o quanto ainda é desafiador o combate ao 

crescimento da violência doméstica e sexual contra a mulher no município. A análise do 

aumento aponta o predomínio de uma cultura patriarcal e a necessidade de políticas 
públicas, devendo-se reforçar medidas como campanhas de denúncia e programas de 

amparo a mulheres violentadas. As informações apresentadas poderão servir como base 

para avaliar e modificar o quadro de violência contra a mulher em Patos.  

 
Palavras-Chave: Mulher. Violência. Patos.  
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RESUMO 

Objetivo: Identifiar os casos de tétano acidental no estado do ceará – Brasil no período 

de 2018 a 2019 a partir de uma análise documental. 
Métodos: Este artigo possui caráter quantitativo, exploratório e descritivo em relação 

aos dados submetidos à análise e discussão. Os dados obtidos e anexados nesse artigo 

foram coletados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Além disso, foram usados artigos de revistas brasileiras, fontes dos Scielo e 

dados do IBGE.  
Resultados: Obteve-se dados de que no Ceará, os casos em homens são maiores que 

os casos em mulheres, devido a prevenção realizada em gestantes, em uma proporção 

cinco vezes maior para o sexo masculino no ano de 2019. Em revisão realizada por Silva 

(2010), dados mostram a disfagia como  um dos principais sintomas dos pacientes com 
tétano, dado que se repete em todos os estudos abordados em seu trabalho. Não apenas 

a disfagia, como também foi evidenciado em estudo realizado por Feijão (2007), que 

entre os sinais característicos da doença, o trismo (86,2%), as contraturas (54,1%) e a 

rigidez de nuca (52%) constituíram os principais sinais, associados ou não uns aos 
outros.  

Conclusões: Este estudo identificou que existe a necessidade de melhorar a prevenção 

através da vacinação contra o tétano no estado do Ceará, principalmente em relação ao 

sexo masculino. Ademais, fica evidente que a sintomatologia da doença é de fácil 
identificação e pode auxiliar no diagnóstico precoce. 

 

Palavras-Chave: Epidemiologia. Tétano. Pesquisa documental. 
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RESUMO 

Objetivo: Analiar os dados confirmados de esquistossomose no estado da paraíba entre 

os anos de 2015 à 2017 a partir de estudo documental. 
Métodos: Constitui-se em uma pesquisa documental realizada no banco de dados do 

dataSUS, atravéz de dados divulgados pelo Ministério da Saúde, e organizados por meio 

do Microsolt Excel. Os números utilizados são referentes aos casos confirmados utilizando 

as variáveis de sexo, faixa etária, zona de residência, raça e que foram notificados nos 
anos de 2015 e 2017 

Resultados: A esquistossomose é uma doença que afeta principalmente pessoas sem 

acesso a saneamento adequado e sem acesso a água potável, os sintomas variam 

conforme a espécie do parasita. A partir da análise dos dados do dataSUS observou-se 
que na paraíba, principalmente, nos anos de 2015 à 2017, teve  uma elevação de 

notificação, sendo o sexo feminino um pouco mais afetado, com 158 casos confirmados, 

quando comparado ao sexo masculino que teve 153 casos. Constaou-se também que a 

incidência em adultos entre 40-59 anos foi cerca de 134 casos em relação a um total de 

311 casos e que a raça parda foi a mais atingida em relação as outras, já em relação a 
residância de moradia a zona rural se destacou com 177 números de casos confirmados.  

Conclusões: Assim, verificou-se que a esquistossomose existe em maior prevalência na 

Paraíba no sexo feminino, de raça parda, entre as faixa etária de 40-59 anos e que 

habitam na zona rural. Vale ressaltar que, as subnotificações é um ponto preocupante 
para uma melhor promoção e prevenção da sáúde, pois ela omite dados de locais que 

poderiam ter uma maior participação de ações públicas garantindo a equidade pelo 

Sistema Único de Saúde. 

 
Palavras-chave: Epidemiologia. Esquitossomose. Paraíba. 

 

 

  

mailto:carlosgoncalves@med.fiponline.edu.br
mailto:ricardinpatricio@hotmail.com
mailto:eversonlucena@fiponline.edu.br


 

33 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A BUSCA PELA PREVENÇÃO E A MORTALIDADE 
POR CÂNCER DE MAMA NA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2015 A 2019 

 

Hemerson Andrade Lucena 

Centro Universitário De Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
cnhemerson@gmail.com  

 

Francisco Theotônio Dos Santos Neto 

Centro Universitário De Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
fnetotheotonio@gmail.com  

 

Renata Grazielly Mariz Silvestre 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
renatamariz18@gmail.com  

 

Everson Vagner de Lucena Santos 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 

eversonlucena@fiponline.edu.br  
 

RESUMO 

Objetivo: Analisar a relação entre as notificações de morte causadas pelo câncer de 

mama e a procura por prevenção e tratamento no Datasus no estado da Paraíba no 
período de 2015 a 2019. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental de 2015 a 2019 a partir do site do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas 

as variáveis como ano, faixa etária e procedimentos realizados. Foi utilizado o software 
Microsoft Excel versão 2016 para analisar os dados e obter os gráficos e tabelas. 

Resultados: Com base nos dados anteriores, pode-se observar por meio do DATASUS, 

que a diminuição nos números de exames preventivos realizados gera um aumento no 

número de mortalidade que não se limita apenas ao ano em que houve a diminuição, 

mas estende seus efeitos também para os anos subsequentes.  
Conclusões: Por meio das pesquisas, nota-se um aumento nos casos de morte por 

câncer de mama na paraíba em anos que foram realizados menos procedimentos 

preventivos, de forma que, em anos em que mais procedimentos são realizados 

consegue-se observar uma maior efetividade no tratamento demonstrada pela 
diminuição da mortalidade. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de uma maior 

conscientização da população acerca da importância dos procedimentos preventivos para 

o tratamento e cura do câncer de mama, com o intuito de evitar aumento nos níveis de 

mortalidade e melhorar o planejamento de prevenção à saúde. 

 

Palavras-Chave: Câncer de mama. prevenção.  
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RESUMO 

Objetivo: Identifcar os impactos do distanciamento social decorrentes da pandemia do 

SARS-COV-2 no comportamento de crianças e adolescentes.  

Método: Revisão Integrativa, realizada com base em pesquisa nas plataformas de busca 
U.S. National Library of Medicine and the National Institutes Health, Biblioteca Virtual em 

Saúde Brasil e Scientific Electronic Library Online. Para tanto, usaram-se os descritores 

pandemia, criança, adaptação psicológica, adolescente e saúde mental em combinações 

diversas, com o operador booleano AND. Os documentos foram selecionados de acordo 
com os critérios de elegibilidade. E constituíram a amostra 17 publicações.  

Resultados: Entre os impactos, houve falta de acesso a serviços de apoio, como escola, 

assistência social, tratamento de saúde. As crianças ficaram isoladas sem contato com os 

pares que são indispensáveis para o processo de desenvolvimento neurológico e social. 
Aumentou-se o uso de mídias digitais e exposição a situações de violência.  

Conclusão: O comportamento de crianças e adolescentes tem sido afetado seriamente 

e, na maioria dos casos, de forma negativa. Houve acréscimo de transtornos 

emocionais/humor e comportamentais, do uso de tecnologias, ansiedade, alterações do 
sono, transtornos do estresse pós-traumático, depressão. 
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RESUMO 

Objetivo: Averiguar as consequências decorrentes da utilização de opioides no 

tratamento de pacientes com sintomatologia dolorosa crônica.  

Método: Trata-se de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca de trabalhos 
científicos nas bases de dados Medical Publisher e Biblioteca Virtual em Saúde, no 

período do agosto e setembro de 2020, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde, 

na língua inglesa: analgesics, opioid; therapeutic e chronic pain. Definiram-se critérios de 

inclusão e exclusão, e a partir deles, foram selecionados dez artigos.  
Resultados: Os achados encontrados mostraram que apesar da melhoria do quadro 

álgico crônico, os pacientes podem apresentar dependência (42,11%), uso abusivo e 

crises de abstinência. 

Conclusão: Apesar dos benefícios sobre a sintomatologia dolorosa, há os riscos do uso 
contínuo, o que demanda uma reflexão sobre a continuidade e segurança quanto a sua 

utilização.  
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RESUMO  

Objetivo: Identificar as implicações dos níveis de cortisol na imunidade e na saúde 

mental.  

Método: Revisão integrativa da literatura, desenvolvida a partir de 17 artigos obtidos da 
base de dados PubMed®, e 1 artigo encontrado na base de dados Periódicos CAPES em 

que recorreram-se aos mesmos Descritores em Ciências da Saúde, totalizando 18 

trabalhos analisados, com um recorte temporal contemplando artigos dos últimos 5 anos.  

Resultados: Os níveis de cortisol altos estão relacionados com os estressores 

psicossociais e a depressão. Por conseguinte, níveis baixos podem afetar os aspectos 
cognitivos e comportamentais. Na imunidade, elevados níveis do hormônio impactam na 

redução do sistema imunológico e os baixos exacerbam a reposta imunológica, 

implicando em uma resposta inflamatória exagerada, elevando os riscos de 

suscetibilidade a alguns patógenos e riscos de neoplasias.  
Conclusão: Os níveis de cortisol, quer estejam elevados ou reduzidos, afetam tanto a 

saúde mental quanto o equilíbrio imunológico. 
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RESUMO 

Introdução: Os cuidados paliativos estão cada vez mais presentes na neonatologia e 

nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, ambientes destinados a bebês prematuros 

gravemente enfermos ou malformados.  

Objetivo: Discorrer acerca da importância dos cuidados paliativos no contexto da 
neonatologia.  

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir da busca de 

produções científicas nas bases de dados: United States National Library of Medicine e 

Biblioteca Virtual em Saúde, com os Descritores Controlados em Ciência da Saúde em 
inglês: Neonatology, Palliative Care e Newborn, totalizando 311 artigos. Os critérios de 

exclusão utilizados foram: o recorte temporal de 2015 a 2020, tipo de documento artigo, 

humanos, recém-nascido, abordagem da questão norteadora e idiomas inglês, português 

e espanhol, resultando em nove artigos selecionados.  
Resultados: De acordo com os artigos analisados, o apoio na tomada de decisão e a 

melhoria na qualidade de vida apresentam-se como benefícios mais significativos dos 

cuidados paliativos na neonatologia, pois atuam promovendo o conforto e aproximação 

entre a equipe do cuidado e a família.  
Conclusão: Mesmo apresentando resultados notoriamente positivos, ainda são 

necessários estudos que explorem essa temática e evidenciem seus benefícios para que 

seja mais aderida e reforçada na preparação profissional tanto nos locais de trabalho 

como também nas instituições de ensino. 

 
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Conforto do Paciente; 

Pediatria; Recém-nascidos.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a contribuição da APS para o manejo e promoção da Saúde Mental 

dos usuários.  

Método: Foi feita uma revisão integrativa de literatura em três bases: Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Publisher Medline (PUBMED) e Microsoft Academic, com os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês e associados "Mental Health" AND "Family 

practice" AND "Primary health care" sendo encontrados 61 artigos. Aplicando-se critérios 

de inclusão e exclusão foram selecionados, na amostra final, 10 artigos.  
Resultados: Constatou-se que a maior parte dos artigos foi publicada em revistas com o 

Qualis Capes A1 e A3 (40%). Entre as bases, o PUBMED se destacou com 40% dos 

artigos. A partir dos artigos selecionados, emergiram duas categorias: Promoção de 

saúde (15,79%) e Manejo (84,21%) que foram subdivididas em oito subcategorias.  
Conclusão: Na APS, o uso de tecnologias leves, com foco no vínculo, associado ao apoio 

matricial com psiquiatra contribui para o tratamento de pacientes com distúrbios 

mentais. 

 
Palavras-chave: Médicos de Família; Promoção da Saúde; Assistência à Saúde Mental. 
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RESUMO 

Introdução: Para um crescimento de forma saudável é importante o hábito de práticas 

saudáveis, sendo imprescindível uma alimentação balanceada e que contenha todas as 

fontes nutricionais para o bom funcionamento do corpo.  
Objetivo: Conhecer a importância do magnésio para a saúde.  

Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura em que se definiram os 

Descritores em Ciências de Saúde (DeCS) em inglês: ―magnesium‖ e ―health‖ cruzados 

pelo operador booleano ―AND‖, na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 
(PUBMED) e na base de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS). Resultando em 13 artigos no total, considerando os critérios de inclusão 

e exclusão pré-definidos.  

Resultados: Constatou-se que a maioria dos estudos foi publicada nos Estados Unidos, 

no idioma inglês, com Qualis A1 e eram ensaios randomizados. Os artigos sinalizam a 
importância do magnésio para prevenção de agravos (46,1%), tratamento (15,3%) e 

outros efeitos diversos para a saúde (30,7%).  

Conclusão: Conclui-se que níveis adequados de magnésio no organismo humano 

apresentam benefícios multifatoriais convergindo à homeostase. Também se constatou 
que a associação do magnésio juntamente om outros complexos vitamínicos auxiliam na 

prevenção e proteção contra patologias futuras, principalmente de caráter ósseo, 

favorecendo a uma melhor condição de vida para o paciente. 

 
Palavras-chave: Sais minerais; Íons; Saúde. 
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RESUMO 
Objetivo: Averiguar os efeitos do uso de cannabis no tratamento de epilepsia em crianças e 
adultos.  
Método: Trata-se de uma revisão integrativa, que utilizou os seguintes Descritores em 
Ciências da Saúde em inglês e em português (cannabis AND epilepsia) aplicados nas bases de 
dados do Medical Publisher e da Biblioteca Virtual em Saúde. Selecionaram-se 12 artigos com 
estudos realizados em populações humanas, nos idiomas português, inglês e que respondiam 
à questão norteadora.  
Resultados: A partir da revisão, foi possível observar um efeito benéfico na utilização do 
canabidiol como redutor de crises convulsivas nas epilepsias fármaco-resistentes, bem como 
avaliar os efeitos adversos da utilização desta fórmula.  
Conclusão: A Cannabis sativa é uma planta rica em derivados canabinóides de alta eficácia 
terapêutica para portadores de crises convulsivas, quer sejam adultos ou crianças. 
 

Palavras-chave: Epilepsia; Cannabis; Adulto; Crianças.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar os principais fatores de risco que contribuem para o 

desenvolvimento de transtornos mentais em estudantes de medicina. 

Método: Revisão integrativa, em que se utilizaram os Descritores em Ciências da Saúde 
em inglês Anxiety, “Students, Medical”, “Risk Factors” e Depression, traduzidos também 

para o idioma da língua portuguesa, combinados a partir do operador booleano AND. A 

busca ocorreu no portal da Biblioteca Virtual em Saúde e na U.S. National Library of 

Medicine. Selecionaram-se os artigos com estudos realizados em populações humanas, 
em português, inglês e que respondiam à questão norteadora.  

Resultados: Os universitários de medicina relataram sentir-se com o humor triste ou 

deprimido e angustiados. São fatores de risco associados: sobrecarga de atividades 

acadêmicas que estão presentes desde os períodos iniciais ou mesmo antes, uma vez 
que os estudantes já se dedicam horas em pré-vestibulares.  

Conclusão: Os estudos permitem um diagnóstico situacional para que as instituições de 

ensino superior promovam ações de prevenção e tratamento dos distúrbios psicológicos, 

assim como de estímulo para avaliação dos currículos, com intuito de possibilitar 
adaptações as reais necessidades da formação médica sem o comprometimento da saúde 

física e psicológica dos universitários. 

 

Palavras-chave: Ansiedade; Estudantes de Medicina; Fatores de Risco; Depressão.  

mailto:phabloma7@hotmail.com
mailto:matheusmessias@med.fiponline.edu.br
mailto:mariaporto.med1@gmail.com
mailto:fernandoxwanderley@gmail.com
mailto:germanoribeiro@med.fiponline.edu.br
mailto:lauan14_nogueira@hotmail.com
mailto:milenanunes@fiponline.edu.br


 

43 

 

 
 

P4 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

44 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

CIRURGIA BARIÁTRICA E SUAS COMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 
 

Carlos Guilherme Alves de Araujo 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 

carlosaraujo@med.fiponline.edu.br  
 

Fernando Lima Lopes 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 

fernandolopes@med.fiponline.edu.br  
 

Gabriel Aleixo dos Santos Cordeiro Carvalho 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 

gabrielcarvalho@med.fiponline.edu.br  
 

Iandra Virgina Abreu 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 

iandraabreu@med.fiponline.edu.br  

 
Everson Vagner de Lucena Santos 

Centro Universitário de Patos – UNIFIP– Patos – Paraíba – Brasil 

eversonlucena@fiponline.edu.br    

 
RESUMO 

Objetivo: Realizar uma análise bibliométrica das publicações científicas sobre 

complicações com cirurgia bariátricas nos últimos 10 anos. 

Métodos: Foram utilizados os descritores complicações ―and” cirurgia bariátrica na 
biblioteca virtual de saúde (BVS). Para uma pesquisa mais direcional, foram utilizados os 

seguintes filtros de exclusão: texto completo, vinculados na MEDLINE, publicados nos 

últimos 10 anos, por fim os artigos encontrados no idioma português. 

Resultados: Identificou-se que a expressividade do número de publicações sobre o tema 

evidencia a importância do mesmo para o âmbito médico e da evolução dentro da 
conduta clínica, em que observamos um número elevado de publicações em que 

permaneceram altos mesmo com os critérios de exclusão. No que se diz respeito às 

revistas associadas, Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva foi o principal local de 

publicação dos últimos dez anos tendo dentro dos seus catálogos um total de 10 
publicações para com o tema abordado nessa bibliometria. Ficou claro o destaque de 

publicação para o ano de 2015 e dos idiomas preponderantes o inglês e português, sendo 

possível também observar que dentre as mais variadas palavras relacionadas ao nosso 

tema, encontramos bariátrica, paciente e cirurgia como as mais mencionadas. 
Conclusões: Essa revisão bibliográfica teve a intenção de ressaltar a importância que a 

cirurgia bariátrica ganhou nas últimas décadas. Também expõe os principais problemas 

relacionados à essa cirurgia. A cirurgia bariátrica demonstrou ser uma ferramenta 

importante para os que buscam uma saída para a obesidade, com melhor qualidade de 
vida e menos riscos cardiovascular. A abordagem dessa revisão buscou evidenciar 

também a multiplicidade de instituições e profissionais preocupados com os eventos 

extraordinários que ocorrem durante a referida cirurgia. 

 

Palavras-Chave: Análise Bibliométrica. Bariátrica. Complicações.  
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RESUMO  

Objetivo:  O estudo em questão busca mapear as publicações científicas sobre a adesão 

da maconha medicinal no tratamento da epilepsia.  
Métodos: Trata-se de uma pesquisa bibliométrica realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), utilizando a base de dados Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE), no período de 2010 a 2020. Ao todo foram selecionados 21 artigos, 

cujos critérios de inclusão foram: artigos disponibilizados em texto completo, nos idiomas 
português e inglês, assunto principal ―anticonvulsivantes‖ e intervalo de publicação nos 

últimos 10 anos.  

Resultados: Foram encontrados como principais tópicos a caracterização dos artigos 

selecionados, a quantidade de publicações por ano, a quantidade de autores por 

publicação, a quantidade de artigos por revista e os termos mais recorrentes durante o 
estudo.  

Conclusões: O estudo contribui para o conhecimento dos processos envolvidos no uso 

terapêutico da Cannabis, visando o suporte para áreas de pesquisa sobre planejamento 

de novos compostos canabinóides que apresentem atividade terapêutica e ausência de 
atividade psicotrópica com uma resposta significativa e satisfatória para o tratamento da 

epilepsia.  

 

Palavras-Chave: Cannabis. Epilepsia. Maconha Medicinal. Terapêutica.  
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RESUMO 

Objetivo: Mapear as publicações sobre a importância terapêutica das bactérias 
intestinais no combate e na prevenção de doenças. 

Métodos: Este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo bibliométrica, realizada entre os 

meses de setembro e novembro de 2020. Em um primeiro momento foi feita a validação 

dos descritores ―terapêutica‖ e ―microbiota intestinal‖ pela plataforma DeCS (Descritores 
em Ciências de Saúde). Em seguida, os descritores foram aplicados na Biblioteca virtual 

em saúde Brasil (BVS Brasil), totalizando 65 documentos. Posteriormente, foram 

aplicados os filtros: base de dados – MEDLINE, assunto principal – microbiota 

gastrointestinal, idioma – inglês e português. Além do mais, os trabalhos escolhidos 

fazem parte das publicações dos últimos 10 anos, resultando em 24 artigos para a 
amostragem final. 

Resultados: Conforme a análise das publicações, pode-se perceber que todos os artigos 

foram publicados no idioma inglês (100%; n=24), sendo o principal país de publicação a 

China (20,8%; n= 5). Além disso, observa-se o perfil temporal das publicações, ficando 
nítido que o número de publicações cresceu, significativamente, no intervalo de 2015 a 

2017, o qual obteve a maior quantidade de artigos, relacionados a temática, publicados 

(n=9; 37,5%). 

Conclusões: Através deste mapeamento, foi possível reafirmar a importância da 
terapêutica por meio da microbiota intestinal, visto que o estudo da microbiota e sua 

relação com o corpo humano é promissor e está evoluindo como uma nova ferramenta 

para a prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas. Além disso, como um 

campo que está em desenvolvimento, são necessárias novas pesquisas para sua 
consolidação, uma vez que, ainda, precisa-se compreender muito sobre esses micro-

organismo, seus genes e suas interações. 

 

Palavras-Chave: Bibliometria. Microbiota intestinal. Terapêutica.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar o perfil das publicações sobre a farmacorresistência microbiana no 

tratamento da tuberculose pulmonar. 
Métodos: Realizou-se uma pesquisa bibliométrica para analisar a produção científica 

entre os anos de 2011 e 2020, utilizando como banco de dados a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), sendo aplicados os descritores em português ―Farmacorresistência 

Microbiana‖ e ―Tuberculose Pulmonar‖.  Foram encontrados um total de dois mil e 
setenta e oito artigos e após aplicar os filtros de ano, idioma inglês ou português e 

estudos de prevalência presentes na base de dados Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online MEDLINE, porém após a filtragem foram selecionados para a 

análise um total de 47 artigos. 

Resultados: A média de produtividade observada foi de 4,7 artigos por ano, possuindo 
predominância da língua inglesa e sendo 2019 o ano com o maior número de publicações 

contendo 7 artigos sobre o tema estudado. Além disso, foi possível observar que a 

produção científica nessa área é realizada em conjunto, pois 46 artigos continham três ou 

mais autores.   
Conclusões: Dessa forma, com base nos artigos apresentados, fica evidente que o 

tratamento correto da TB é de suma importância para mitigação da farmacorresistência 

dessa patologia. Assim, a estimulação de novos trabalhos científicos nessa área é de alta 

relevância, com o objetivo de entender e procurar melhores soluções para os problemas 
enfrentados com a resistência farmacológica. 

 

Palavras-chave: farmacoresistência microbiana. tuberculose pulmonar. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar as evidências do uso da dexametasona em pacientes que sofrem 

com a síndrome respiratória aguda.  
Métodos: Foi realizada uma revisão bibliométrica, utilizando como bases de dados de 

informação a Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores Controlados em 

Ciências da Saúde, ―dextamethasone‖ AND ―Severe Acute Respiratory Syndrome‖, 

resultando na identificação de 163 artigos e após a filtragem, 10 artigos constituíram a 

amostragem final. Resultados: O resultado evidenciou uma maior incidência de artigos 
que tratam do uso da dexmetasona no ano de 2020 e trouxe uma proporção entre os 

resultados abordados pelos autores na busca pela análise de eficácia do tema.  

Conclusões: O uso da dexametasona em pacientes que sofrem com a síndrome 

respiratória aguda é uma temática bem abordada na comunidade científica, no entanto, 
faz-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas clínicas. 
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RESUMO 

Objetivo: Investigar o perfil de publicações sobre a saúde mental da população pós 

pandemia do covid19.  
Métodos: Foi realizada uma revisão bibliométrica, uma ciência da informação com 

métodos estatísticos, como ferramenta de pesquisa.Para obter os resultados necessários 

com esse estudo, faz-se uso de 3 pilares da pesquisa bibliométrica. A lei de Zipf, a lei de 

Lotka e a lei de Bradford, têm como objetivo investigar a frequência com que o tema em 

estudo está sendo publicado. Neste estudo, buscamos no endereço eletrônico da 
Biblioteca Virtual em Saúde, artigos compatíveis com o descritores ―saúde mental‖ and 

―covid-19‖. Por fim, foram obtidos dois mil e vinte e oito artigos. Porém, quando 

aplicados os filtros ―publicados entre 2011 e 2020‖, ―língua portuguesa‖, ―estudos 

humanos" e "texto completo‖ restaram, quinze exemplares aptos. 
Resultados: Observa-se que todos os artigos foram publicados no ano de 2020 (n= 15, 

100%), e com isso é perceptível que existe uma relação com o pico da pandemia com os 

estudos realizados. Logo, o baixo número de artigos publicados em anos anteriores 

quando comparado ao ano de 2020 pode estar relacionado ao momento atual de 
pandemia e ao pouco conhecimento científico que se tinha sobre a Covid-19. Também 

pode ser observado que os artigos em análise possuem maior número de publicação na 

revista Ciência & Saúde Coletiva (n= 4, 26,66%) e assim abrangendo o público desejado. 

Conclusões: Assim, verificou-se que ainda não existem estudos que contemplem de 
forma clara todas as lacunas acerca da Covid-19, porém sabe-se que a incidência é maior 

de casos de transtornos psicológicos na área dos profissionais de saúde, quando 

comparado aos indivíduos que estão cumprindo o isolamento domiciliar, evidenciando 

sua situação de compromisso com a vida do paciente e ao mesmo instante sua exposição 

iminente ao desenvolvimento de problemas mentais. 
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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo almejou pesquisar, classificar, descrever e sistematizar as 
pesquisas que foram feitas acerca do uso dos glicocorticóides na COVID-19 no ano de 

2020. 

Métodos: Trata-se de um estudo bibliométrico com uma abordagem analítica 

quantitativa, o qual se baseou em uma pesquisa no banco de dados online Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), centrado nos Descritores em Ciências de Saúde e Medical 

Subject Headings (DeCS/MeSH) "tratamento farmacológico" AND "corticosteróides" AND 

"infecções por coronavírus", tendo sido localizados 44 títulos após aplicação de filtros de 

pesquisa, que direcionaram os achados para o ano de 2020, para o assunto principal de 

publicação e para o tipo de documento que seria analisado. Após isso, foram excluídos os 
títulos que não contemplavam o objetivo da pesquisa ou que se apresentavam repetidos. 

Ademais, utilizou-se o software Iramuteq para elaboração da nuvem de palavras e para 

análise de similitude. 

Resultados: Constatou-se que os meses que evidenciaram as maiores quantidades de 
publicações foram, respectivamente, julho (28,6%, n=10) e maio (22,8%, n=8). 

Verificou-se  também que as principais metodologias adotadas foram opinião de 

especialista (22,8%, n=8) e relato de caso (14,3%, n=5), e que os periódicos 

preponderantes foram The Lancet (8,6%, n=3) e Diabetes & Metabolic Syndrome: 
Clinical Research & Reviews (5,7%, n=2). No que concerne ao número de autores nas 

publicações, percebeu-se um predomínio de estudos com 4 ou mais autores (65,7%, 

n=23) e com 3 autores (20%, n=7). 

Conclusões: Diante do contexto da pandemia do coronavírus, nota-se uma acentuada 
busca por métodos terapêuticos eficazes, sendo o uso de corticosteróide uma alternativa 

para o tratamento da COVID-19, tornado-se o foco de vários trabalhos no meio científico, 

cujos perfis foram discutidos neste estudo bibliométrico. 

 

Palavras-Chave: Bibliometria. Corticoides. COVID-19. Farmacoterapia. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar o impacto e/ou os efeitos da pandemia da COVID-19 na Saúde 

Pública relacionadas a transtornos de depressão e ansiedade. 
Métodos: Tratou-se de uma revisão a partir de dados bibliométricos utilizando de base 

de dados como PubMed, periódicos da CAPES e SciELO.  

Resultados: Com a pesquisa foi possível fazer o levantamento de dados com 15 artigos 

que se encaixaram nos critérios de inclusão e exclusão, desses notou-se que a 

predominância são artigos originais, fazendo com que novas pesquisas possam ser 
desenvolvidas a partir desses.  

Conclusões: Foi possível concluir que as doenças respiratórias merecem ênfase nesse 

tempo de pandemia, assim como também os aspectos mentais, pois a população está 

pré-disponível a desenvolver doenças relacionadas a depressão e ansiedade com o 
momento que o mundo está vivendo.   

 

Palavras-chave: Ansiedade. COVID-19. Depressão.  
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RESUMO 

Objetivo: Mapear e analisar o perfil de publicações científicas sobre doenças 

coronarianas e depressão.  

Métodos: O presente estudo se trata de uma pesquisa bibliométrica definida como uma 
técnica quantitativa  e estatística. Assim, entre os meses de setembro e novembro de 

2020, foi feita uma busca por artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e, para 

seleção dos documentos, foram utilizados os descritores ―depressão‖ e ―doença das 

coronárias‖ com o operador booleano ―AND‖, sendo encontrados 1587 artigos. 
Posteriormente, foram aplicados os seguintes filtros: artigos, publicações de 2016 a 

2020, nos idiomas português ou inglês, com limite para humanos, e cujo assunto 

principal fosse depressão, totalizando 54 artigos.  

Resultados: Das 1587 publicações encontradas, apenas 27 foram selecionadas para 

compor o trabalho. Dentre os achados importantes, o ano com maior número de 
publicações foi 2016 (25,9%≌7), a maior parte das publicações possuíam 4 ou mais 

autores (88,8%≌24), houve predomínio de autores principais com doutorado ou pós-

doutorado (55,6%≌15), Estados Unidos (25,9%≌7) e China (25,9%≌7) lideraram o 

ranking de publicações por país, revistas sem especialidade possuíram maior número de 

artigos (55,6≌15) e dois documentos acumularam quase metade das citações 

(47,9%≌160). Na nuvem de palavras, os termos com maior número de aparições foram: 

depressão, paciente, doença, sintoma, cardíaco, depressivo e estudo.  

Conclusões: Percebe-se que há negligências preponderantes acerca do tema, sobretudo 
a concentração de citações em poucos artigos, declínio da quantidade de publicações 

sobre o tema nos últimos anos, deficiência de documentos pertencentes ao Brasil, como 

também publicados em revistas com especialidades relacionadas ao tema. 
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RESUMO 

Objetivo: Relacionar a interação entre o agravamento de pacientes positivados para 

covid-19 e serem portadores de síndromes metabólicas  
Métodos: Analise bibliométrica usando as bases de dados MEDLINE, BVS e Scielo, no 

período de outubro de 2020. Os artigos compreenderam os seguintes filtros: publicações 

dos últimos dez anos, período entre 2010 e 2020, em inglês, texto completo, em 

humanos e que fosse artigo cientifico. Foram utilizados os descritores covid-19 e 
síndrome metabólica. De um total de 19 artigos onde foram selecionados 8 para 

composição da pesquisa.  

Resultados: A partir da análise dos 8 artigos, se chegou ao resultado de que todos 

apresentam dados registrados no período de 2019 a 2020, o que promove uma análise 

recente acerca do tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19 e como vem 
sendo a evolução da doença em paciente que apresentam comorbidades metabólicas. 

Conclusões: Diante da análise dos estudos apresentados nos artigos, se pode evidenciar 

que a evolução clínica dos pacientes com COVID-19, principalmente na UTI vai se dar em 

pacientes acometidos por comorbidades metabólicas como obesidade, diabetes, 
hipertensão que são doenças características da síndrome metabólica. Daí se mostra a 

importância de se saber promover um manejo clínico adequado a pacientes que possuem 

essa comorbidade devido seu agravamento diante de pacientes positivados ao COVID-19.  

 
Palavras-Chave: COVID-19. Paciente. Síndrome metabólica.  
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RESUMO 

Objetivo: Mapear as publicações referentes à influência do envelhecimento na saúde 

sexual feminina.  
Métodos: Foi realizada uma bibliometria, na qual inicialmente realizou-se a escolha do 

tema da pesquisa. Em seguida, foram escolhidos os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs) ―aging‖, ―sexual health‖ e ―women‖, os quais foram inseridos na U.S. National 

Library of Medicine and the National Institutes of Health (PUBMED). Ao final, foram 
selecionados 20 artigos, obedecendo aos critérios texto completo e gratuito, sexo 

feminino e publicação entre os anos de 2010 e 2020, além de se encaixarem no tema 

proposto.  

Resultados: Destacou-se a presença do autor Lee como autor principal na maioria das 

publicações, dado que confirma a Lei de Lotka. A maior parte dos estudos estavam 
escritos em inglês, demostrando a hegemonia dessa língua universal. Ademais, a maior 

quantidade dos estudos foram escritos no ano de 2019, mostrando o crescimento do 

interesse por temas relacionados à saúde da mulher nos últimos anos. Por fim, a maioria 

dos estudos foi publicada nos EUA, e apesar de existirem revistas que prevalecem, a 
margem de diferença é muito pequena.  

Conclusões: Portanto, é evidente o quanto a saúde sexual feminina é afetada pelo 

processo de envelhecimento, sendo um fato de notoriedade crescente nas ciências 

médicas graças à luta do movimento feminista ao longo dos anos.  
 

Palavras-chave: Envelhecimento. Mulheres. Saúde sexual. 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear as publicações sobre Serviços de Saúde para pessoas transgêneros, 
formulando uma análise bibliométrica.  

Métodos: Trata-se de uma revisão bibliométrica, que utilizou o seguinte Descritor em 

Ciências e Saúde (DeCS): Health Services for Transgender Persons no banco de dados 

U.S. National Library of Medicine and the Natiotal Institutes of Health (PUBMED). 
Selecionaram-se os artigos publicados nos últimos 10 anos, texto completo gratuito, 

língua inglesa, sexo feminino, assunto medicina complementar e idade a partir de 19 

anos.  

Resultados: A maioria dos artigos foi publicada em 2019, seguido do ano de 2015 e de 

2020. Todos os artigos foram publicados no idioma inglês. Dos 47 estudos pesquisados 
para a produção da presente revisão bibliométrica, 29 foram publicados nos EUA. O 

maior número de artigos foi publicado na PLos ONE, seguida da BMC Public Health e da 

BMJ Open e do Journal of the International AIDS Society.  

Conclusões: As publicações ainda são escassas e restritas a poucos locais de estudo, 
evidenciando a necessidade de novas pesquisas, com o escopo de elaborar e disseminar 

estudos aprofundando a temática. 

 

Palavras-Chave: Acesso aos Serviços de Saúde. Iniquidade em Saúde. Pessoas 
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RESUMO 

Objetivo: Procurou-se identificar o perfil das publicações científicas que correlacionam a 

disbiose intestinal com o desenvolvimento do Transtorno Autístico em crianças.  
Métodos: Trata-se de estudo bibliométrico que envolveu o uso de 7 artigos da U.S 

National Library of Medicine and the National Institutes Health (PUBMED) e 17 artigos da 

Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS Brasil). A busca pelos documentos ocorreu com o 

auxílio dos Descritores em Ciências da Saúde ―Microbioma Gastrointestinal‖, ―Transtorno 
do Espectro Autista‖ e ―Criança‖, sendo incluídos textos científicos completos disponíveis 

sobre o tema e publicados nos idiomas inglês e português, na PUBMED, e apenas em 

inglês, na BVS Brasil, entre os anos 2010 e 2020. Foram utilizados, ainda, os softwares 

Microsoft Word em associação com o Microsoft Excel para elaboração de gráficos, 

organograma e tabela e o programa Iramutec 0.7 alpha 2 para construção da nuvem de 
palavras.  

Resultados: O periódico mais utilizado para a seleção dos 24 artigos foi o Nutrients 

(12,5%), o ano que obteve maior quantidade de publicações foi 2019 (41,76%), a 

maioria dos documentos selecionados foram desenvolvidos por 6 autores ou mais 
(79,16%) e ―criança‖, ―tea‖, ―intestinal‖, ―sintoma‖, ―microbiota‖, ―autismo‖, 

―microbioma‖, ―estudo‖, ―como‖, ―grupo‖ e ―gastrointestinais‖ foram as palavras mais 

presentes na nuvem de palavras.  

Conclusões: A análise do perfil das 24 publicações científicas estudadas permitiu avaliar 
os trabalhos relevantes sobre o assunto nas línguas inglesa e portuguesa, os periódicos 

com maior quantidade de publicações, os anos com mais estudos publicados, a 

quantidade de autores preponderantes nos artigos e as expressões mais presentes nos 

documentos selecionados evidenciando discordâncias e concordâncias relacionadas à 
temática escolhida. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar um panorama acerca da produção científica brasileira relacionada 
às doenças negligenciadas na base de dados MEDLINE.  

Métodos: Foi utilizado o método de pesquisa caracterizado como Revisão Bibliométrica. 

Sendo realizadas buscas com associação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

Medical Subject Headings (MESH), ―Doenças Negligenciadas‖ and ―Brasil‖, no sítio 
eletrônico Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Abordou-

se a produção registrada eletronicamente de 2010 a 2020, excluíram-se os estudos 

duplicados e aqueles que não contemplavam os descritores e em seguida realizou-se 

uma análise dos dados por estatística descritiva. 
Resultados: A amostra final desta revisão totalizou 22 artigos, cujos resultados 

mostraram que se encontra mais centralizada na região sudeste do Brasil (63,5%), 

sendo o estado de maior foco o Rio de Janeiro (54,5%). Além disso, foi analisado que 

cerca de 50% dos artigos originavam-se da Fundação Oswaldo Cruz, tendo como 

principal fonte o períodico Ciência & Saúde Coletiva. Dentro das publicações estudadas, 
os principais temas abordados foram: esquitossomose, Doença de Chagas e DN no geral. 

Por fim, constatou-se um aumento do número de publicações no período analisado, 

tendo 2018 como principal ano de publicação. 

Conclusões: Diante disso, analisando o panorama de publicações brasileiras sobre as 
DN, identificou-se que, mesmo existindo um crescente em investimentos e número de 

publicações nos últimos anos, há ainda uma enorme lacuna na produção cienfítica sobre 

o tema, tendo em vista sua relevância ao país. Dessa forma, há a necessidade de 

intensificar e democratizar instrumentos e políticas nacionais que aumentem a 
visibilidade da importância dessas enfermidades e a rotatividade dos investimentos em 

estudos sobre elas, permitindo uma ampliação e de coleta e análise de dados para 

pesquisa e desenvolvimento na área.  
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RESUMO 

Objetivo: O presente trabalho objetiva mapear as publicações científicas sobre os casos 

de ansiedade e depressão que afetam estudantes universitários diante do ambiente 

pandêmico gerado pelo vírus COVID-19.  
Métodos: O estudo trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa que utilizou a 

bibliometria como ferramenta metodológica a partir dos métodos de Lotka, Bradford e 

Zipf. Para a pesquisa e seleção dos artigos, foi utilizada a base de dados PubMed. A 

busca foi realizada de acordo com os seguintes descritores: “Pandemics” and “Anxiety” 
and “Students”. Dessa forma, foram selecionados artigos publicados entre os períodos de 

2010 a 2020, nas línguas portuguesa e inglesa e baseados na espécie humana com o 

tema relacionado.  

Resultados: Diante das publicações selecionadas para o presente trabalho, percebe-se 
que todas foram publicadas no ano de 2020, uma vez que o tema abordado é referente a 

uma realidade pandêmica desse mesmo ano ainda não finalizado. Ademais, observou-se 

que as palavras mais comumente citadas nos artigos foram ansiedade, COVID, 

depressão, estudante, saúde e mental relacionadas ao tema dessa revisão bibliométrica.  

Conclusões: Entende-se, portanto, que o sentimento de angústia na maioria dos 
estudantes das pesquisas avaliadas ocorre tanto devido a causas enfermas do COVID-19 

quanto a medidas sociais estabelecidas diante da situação de pandemia. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar o perfil das publicações científicas sobre o uso do tratamento 
medicamentoso em paciente que sofrem de ansiedade.  

Métodos: Abordagem quantitativa na perspectiva de uma pesquisa bibliométrica, 

pautada nas três leis clássicas da bibliometria, responsáveis por avaliar seus objetos de 

estudos de forma quantitativa: a Lei de Bradford, a Lei de Lotka e Lei de Zipf.  
Resultados: Percebe-se que a maior quantidade de artigos é datada dos anos 2016 

(29,41%, n=10) e 2018 (29,41%,n=10) e com base nos artigos selecionados, vê-se que 

no Brasil, os transtornos de ansiedade apresentam uma alta prevalência (9,5% a 

17,5%), estando associados a uma elevada (5,5% a 12%) demanda potencial estimada 

(prevalência de casos potencialmente necessitados de assistência).  
Conclusões: A relevância deste trabalho está em tentar esclarecer como os estudos 

abordam o processo de tratamento do paciente que apresenta ansiedade, quanto ao 

veículo de divulgação, verificou-se uma representatividade maior em publicações em 

periódicos de revista. Apresentou, ainda, uma média de dois autores por artigo; e os 
anos que tiveram o maior número de publicações foram o de 2016 e 2018, ambos com 

10 artigos relatados. 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear as publicações científicas sobre os riscos gerados, que todo paciente 
ou pessoa comum se expõe, através do uso indiscriminado de antibióticos para o 

tratamento de infecções, o que colabora para o processo de resistência bacteriana.  

Métodos: O presente trabalho trata-se de um estudo bibliométrico. A pesquisa foi 

realizada em setembro de 2020, tendo como fonte de pesquisa a Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e PubMed, foi utilizado os seguintes descritores: ―Primary Health Care‖ and 

―Antimicrobial Stewardship‖. Após aplicar os critérios de seleção e exclusão foi obtido 

uma amostra final de 24 artigos dos últimos 10 anos, a serem analisados.  

Resultados: É possível identificar a prevalência de artigos com 4 e 9 autores, juntos 

representando 33,3% dos estudos avaliados. Somado a isso, foi constatado três de 
catorze revistas que mais publicaram sobre o assunto estudado, são elas: Plos, Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy e BMJ. Juntas, essas revistas representam 37,5% das 

publicações. Ademais, é observou-se o crescente interesse nas pesquisas acerca dessa 

temática, em que 2018 e 2019 apresentaram os maiores índices de publicações, 
representando juntos 58,3% das publicações sobre o manejo de antibióticos na Atenção 

Primária a Saúde (APS) nos últimos 10 anos. Por fim, com a análise de similitude e 

nuvem de palavras foi possível evidenciar como as palavras ‗‘ antibiotic ‗‘ e ‗‘ prescribe ‗‘ 

são prevalentes na amostra de artigos selecionados, confirmando a temática de 
destaque, sobre a prescrição de antibióticos nos últimos 10 anos na APS.  

Conclusões: Diante do crescente uso de antimicrobianos, o manejo adequado desses 

medicamentos são essenciais para evitar prejuízos futuros à saúde, por isso as pesquisas 

tendem a aumentar linearmente com o passar dos anos, a fim de que essas publicações 
mostrem soluções desses problemas vivenciados na APS. 

 

Palavras-Chave: Antimicrobianos. Atenção primária à saúde. Bibliomertria. 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear o perfil das pesquisas científicas sobre o impacto do aleitamento 

materno na microbiota dos indivíduos.  
Métodos: Realizou uma revisão bibliométrica na biblioteca regional de saúde (BVS) com 

as palavras chave ―Aleitamento materno‖ AND microbiota, utilizando-se dos filtros para 

selecionar trabalhos presentes na LILACS, IBECS, LIS e BINACIS, dos últimos 10 anos, 

totalizando 17 trabalhos disponíveis, dos quais apenas 12 eram coerentes com o trabalho 
realizado.  

Resultados: Sobre as publicações, percebeu-se que metade delas foram construídas por 

4 autores ou mais, viabilizando a importância do tema pelo grande número de 

pesquisadores. Outro achado relevante é que a grande maioria dos artigos filtrados dos 

últimos 10 anos teve sua publicação recente, além de que novos trabalhos científicos 
foram indexados a plataforma após coleta dos artigos, demonstrando a relevância do 

tema. Ainda, ao analisar a prevalência de termos através da nuvem de palavras, 

observou-se a recorrência do termo microbiota, o que enfatiza ainda mais a importância 

dessa temática nas ciências da saúde.  
Conclusões: Nesta bibliometria destacou-se a relevância do aleitamento materno, assim 

como suas diversas referências no tocante à conscientização e a importância do 

aleitamento; bem como suas correlações com a microbiota humana. 
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RESUMO 

Objetivo: Mapear as produções científicas sobre a espondilite anquilosante no Brasil. 

Métodos: trata-se de uma revisão bibliométrica que tem como base as três leis 

fundadoras: a Lei de Produtividade de Autores de Lotka, a Lei de Dispersão de Periódicos 
de Bradford e a Lei de Frequência de palavras de Zipf. Além disso, foi utilizado o software 

Iramutec para a formação da nuvem de palavras. A seleção das publicações foram feitas 

a partir de critério de inclusão e exclusão, sendo os artigos selecionados os que 

utilizaram o descritor ―espondilite anquilosante‖ associado ao descritor ―Brasil‖ – 
advindos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) sob consulta -, os que estavam 

compreendidos entre o período de 2012 a 2019 que possuíam o assunto principal 

espondilite anquilosante, os que possuíam o texto completo e o país Brasil como pauta.  

Resultados: Foram analisados cinco gráficos e uma nuvem de palavras. A amostra do 

estudo correspondeu a um total de 19 artigos (63% na Medline; 21% na LILACS; 16% 
na LILACS, BRISA), compreendidos no período entre 2012 a 2019, sendo os anos de 

2014 e 2016 os que houveram mais publicações referentes ao tema. Além disso, a 

grande maioria dos artigos foi escrita por seis autores com preponderância de 

publicações produzidas na língua inglesa. Os termos que apareceram com maior 
frequência na nuvem de palavras foi paciente, espondilite, anquilosante, doença, 

tratamento, estudo, entre outros. A espondilite anquilosante trata-se de uma doença 

reumatológica crônica, que atinge o esqueleto axial de pessoas, maioria do sexo 

masculino, que possuem idade entre 20 e 40 anos.  
Conclusões: concluiu-se, a partir do término da revisão bibliométrica, a necessidade de 

uma maior estabilidade do número de artigos publicados anualmente, além de ficar 

evidente a imprescindibilidade de mais espaço nos periódicos nacionais de discussão e 

esclarecimento acerca da espondilite anquilosante. Com a revisão bibliométrica da 
literatura, é possível fazer o acompanhamento dos progresso das publicações sobre o 

estudo em questão. É primordial que estudos futuros apresentem contribuições positivas 

para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e amenização do problema 

(EA), em vários patamares, desde o nível especializado ao básico, com o diagnóstico 

diferencial e precoce. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os fatores psicossociais dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 

que optaram e necessitaram realizar uma cirurgia de contorno corporal para ter uma 
melhora significativa na qualidade de vida. 

Métodos: Foi utilizada a revisão bibliométrica, uma técnica quantitativa e estatística. 

Foram analisados artigos sobre pacientes pós-bariátricos submetidos a cirurgia de 

contorno corporal, entre os anos de 2010 e 2020 e da língua inglesa. Identificou-se 348 
resultados e selecionados 21 para análise. 

Resultados: Diante dos artigos escolhidos, pode-se citar o grande impacto na qualidade 

de vida, incluindo controle de peso a longo prazo, melhora no desenvolvimento sexual e 

profissional e diminuição nos transtornos psicológicos. Outro ponto de bastante 

relevância é a diminuição na mortalidade devido a doenças crônicas, como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias. 

Conclusões: A partir dos resultados obtidos conclui-se que o mapeamento das 

publicações científicas sobre o objeto de estudo são coerentes com os avanços clínicos e 

científicos. Contudo, faz-se necessários ampliar o escopo de publicações a fim de 
investigar variáveis psicossociais e suas correlações.  
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RESUMO 
Objetivo: Avaliar a eficácia do Bevacizumab isolado, em relação ao seu uso combinado com 
Triancinolona e à fotocoagulação a laser, em pacientes com edema macular associado à 
retinopatia diabética.  
Método: Foi realizada uma revisão sistemática, que teve como pergunta norteadora ―Em 
pacientes com edema macular associado à retinopatia diabética, o uso de Bevacizumab 
comparado a sua combinação com Triancinolona e à fotocoagulação a laser possui melhora no 
resultado de tratamento e na acuidade visual?‖. A seleção dos artigos baseou-se nas 
seguintes bases de dados: Medical Publisher e Biblioteca Virtual em Saúde, com critérios de 
elegibilidade incluindo ensaios clínicos randomizados e publicações adequadas ao tema, 
totalizando uma amostra final de quatro artigos.  
Resultados: A partir dos estudos, observaram-se melhores resultados para o tratamento 
intravítreo com Bevacizumab em 6 semanas, 12 semanas e, principalmente, no 6º mês, não 
sendo sustentado a longo prazo. Os grupos de Bevacizumab isolado e associado à 
Triancinolona também reduziram a espessura macular central quando comparados à 
fotocoagulação a laser. A maioria não mostrou efeitos benéficos adjuvantes da Triancinolona. 
Conclusão: A terapêutica isolada com Bevacizumab demonstrou melhores resultados, em 
curto prazo, para melhora da acuidade visual. Notou-se, também, que o aumento na duração 
do tratamento promoveu resultados favoráveis. 
 
Palavras-chave: Bevacizumab; Fotocoagulação a Laser; Retinopatia Diabética; 
Triancinolona.  
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a efetividade da terapia com vitamina D em idosos com depressão, 

em comparação ao uso de placebos. 

Métodos: Revisão sistemática, cuja questão norteadora foi ―em idosos com depressão, a 
terapia com vitamina D, em comparação ao uso de placebo, apresenta uma melhor 

resposta terapêutica?‖. Efetuou-se uma pesquisa nas bases de dados US National Library 

of Medicine National Institutes of Health, Science Direct, World Wide Science e Search 

Science, seguida da aplicação dos critérios de elegibilidade, considerando-se textos 
completos em inglês, português e Ensaios Clínicos Randomizados publicados entre os 

anos de 2008 e 2020. Com a leitura dos títulos e resumos aos pares, seis publicações 

compuseram a amostragem final. 

Resultados: Apenas um artigo atestou que houve eficácia com a suplementação da 

vitamina D na redução dos sintomas de depressão, podendo haver essa melhora em 
pessoas com 60 anos ou mais. Os artigos selecionados afirmaram inexistir diferenças 

significativas entre os sintomas depressivos em idosos relacionados à suplementação da 

vitamina D em comparação ao uso do placebo. Por fim, uma publicação registrou 

melhorias em pacientes dialíticos com depressão vascular, melhorando o funcionamento 
cardiovascular desses pacientes após a suplementação com a vitamina.  

Conclusão: Os resultados foram sem significância, atestando que a suplementação da 

vitamina D em comparação com o placebo não refletiu em melhores resultados para a 

depressão em idosos. Pelo número de estudos, é imprescindível a realização de mais 
ECRs para melhores evidências clínicas e recomendações. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar, em pacientes com Leishmaniose, se a anfotericina B (AB) em 

comparação com o antimoniato de meglumina (AM) tem melhor resposta.  

Método: Trata-se de uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados 
randomizados resultantes de pesquisas na US National Library of Medicine National 

Institutes of Health, Biblioteca Virtual em Saúde, Science Direct e EBSCO-HOST. 

Identificaram-se seis documentos e constituiu a amostragem final apenas cinco.  

Resultados: O AM tem sido a primeira escolha em casos de Leishmaniose, mas tem 
acometido até 30% dos usuários com efeitos colaterais, como aumento de AST, ALT, 

amilase e lipase, resultando em troca para o uso da AB lipossomal (ABL) nos casos de 

Leishmaniose Visceral e para a AB desoxicolato (ABD) nos casos de Leishmaniose 

Tegumentar. Ademais, além da menor toxicidade nas AB se comparadas ao AM, observa-
se também, superior eficácia e espectro de ação na terapia da LV, eliminando até 

infecções oportunistas. Igualmente, as AB têm a vantagem de exigirem menor tempo de 

tratamento. 

Conclusão: As AB são as drogas mais seguras, eficazes e menos tóxicas para uso nas 
Leishmanioses. É necessário tornar a ABL acessível para ser a primeira escolha.  

 

Palavras-chave: Leishmaniose; Anfotericina B; Antimoniato de Meglumina. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar e avaliar os efeitos do uso dos corticosteroides em relação à 

Talidomida no tratamento das reações hansênicas tipo II.  

Métodos: Revisão sistemática com buscas em 20 de setembro de 2020. À realização da 
busca bibliográfica, foi formulada a questão do acrônimo PICO: ―Em pacientes com 

reação hansênica tipo 2 o uso de corticosteroides comparado a da talidomida é mais 

eficaz no controle de manifestações dermatológicas?‖ Pesquisou-se na Biblioteca Virtual 

em Saúde, US National Library of Medicine National Institutes of Health e World Wide 
Science. Foram selecionados cinco ensaios clínicos randomizados (ECR‘s), selecionados 

aos pares a partir de 85 documentos identificados.  

Resultados: Os achados evidenciaram que o uso terapêutico da Talidomida é mais 

efetivo para o alívio das reações hansênicas do que a corticoterapia, visto que esta 
apresenta longos períodos de tratamento com doses elevadas. 

Conclusão: A revisão sistemática demonstrou que os benefícios da Talidomida 

sobressaem os corticosteroides, mesmo que em alguns casos sejam necessária 

associação de ambos. Com isso, há desafios para o acúmulo de evidências científicas em 

relação à eficácia de outras terapias que não a Talidomida, por esta apresentar efeitos 
teratogênicos. 

 

Palavras-chave: Reações Hansênicas; Talidomida; Corticosteróides; Eficácia.  

mailto:ayssatargino@med.fiponline.edu.br
mailto:elizangelagambarra@med.fiponline.edu.br
mailto:jullyanerocha@med.fiponline.edu.br
mailto:mirelesilvestre@med.fiponline.edu.br
mailto:rafaelcampos@med.fiponline.edu.br
mailto:roseanadantas@med.fiponline.edu.br
mailto:milenanunes@fiponline.edu.br


 

69 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ANESTÉSICO VERSUS OUTROS TRATAMENTOS 
NÃO-CIRÚRGICOS PARA REDUÇÃO DA DOR E EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO 

 
João Eduardo Miranda Lima 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
joaolima@med.fiponline.edu.br 

 
Aucelia Cristina Soares de Belchior 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
auceliabelchior@med.fiponline.edu.br 

 
José Idygleikson Guedes Medeiros 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
josemedeiros@med.fiponline.edu.br 

 
Taís Macêdo Araújo 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
taisaraujo@med.fiponline.edu.br 

 
Thaís Aguiar Bezerra 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
thaisbezerra@med.fiponline.edu.br 

 
Milena Nunes Alves de Sousa 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
milenanunes@fiponline.edu.br 

 
RESUMO 

Objetivo: Analisar se o tratamento com anestésico é mais eficaz que os outros 

tratamentos não-cirúrgicos para redução da dor e no efeito anti-inflamatório, em 

pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo. 
Metodologia: Revisão Sistemática de Intervenção/Tratamento, de Ensaios Clínicos 

Randomizados (ECR). Foi realizada uma busca bibliográfica e transversal por via de 

publicações de artigos científicos em meios eletrônicos nas seguintes bases de dados 

incluídas como fontes da pesquisa: Medical Publisher, Biblioteca Virtual em Saúde, World 
Wide Science e Science Direct. Os seguintes Descritores em Ciências da Saúde em inglês 

foram usados: ―Carpal Tunnel Syndrome”, Steroid, Anesthetics, “Anti-Inflammatory 

Agents, Non-Steroidal‖. O sistema GRADE foi utilizado para avaliar a qualidade da 

evidencia.  

Resultados: Não houve diferença significativa entre os grupos Solução salina + 
Lidocaína e Dipropionato de Betametasona. Entretanto, ficou evidente que os anestésicos 

locais possuem eficácia tanto quanto os corticóides. E o uso destes, pode sim ser 

considerado nos casos em que não há vantagem no uso de corticóides.  

Conclusão: O uso de anestésico local como terapia alternativa no tratamento da dor e 
da inflamação na STC ainda não é bem difundido no meio médico, isto devido ao pouco 

registro que se tem acerca do uso na literatura médica. Portanto, indica-se a necessidade 

de realização de outros ensaios clínicos para que se possa construir uma maior 

seguridade terapêutica futuramente. 
 

Palavras-chave: Síndrome do Túnel do Carpo; Esteróide; Anestésicos; Agentes Anti-

Inflamatórios. Não Esteroides.  
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RESUMO 

Objetivo: Determinar, em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade (PAC), se 

o uso de ceftarolina fosamil comparada a ceftriaxona possui melhor resposta terapêutica, 

tempo e segurança para os pacientes. 
Método: Revisão sistemática, a partir da questão PICO: ―Em pacientes com pneumonia 

adquirida na comunidade, o uso de ceftarolina fosamil e ceftriaxona em comparação, 

possui melhor resposta terapêutica?‖. A pesquisa foi realizada em duas fases: avaliação 

dos títulos e dos resumos de todos os estudos identificados e do texto completo. Os 

critérios de inclusão do estudo foram: 1) Ensaio clínico randomizado; 2) critério aplicado 
a partir de fatores que contemplam as questões PICO. Ressalta-se que esta associação 

restritiva se aplicou em todos os canais de busca, sendo utilizados textos disponíveis 

completos e publicados até 2020. A amostra constitu-se por cinco artigos. 

Resultados: A maior parte dos estudos selecionados caracteriza-se como estudo duplo- 
cego randomizado, realizados em 2014 e majoritariamente americanos. Os achados 

confirmaram a taxa de cura clínica da ceftarolina fosamil em comparação com a 

ceftriaxona. A distribuição de idade e gênero foi semelhante em ambos os grupos de 

tratamento. No mais, a ceftarolina fosamil demonstrou sua superioridade em vários 
aspectos, entre eles é válido ressaltar sua boa tolerância, segurança e menor tempo de 

tratamento. 

Conclusão: Foi possível constatar que a resposta clínica dos pacientes que receberam a 

ceftarolina fosamil foi melhor, diminuindo os custos do tratamento dos doentes.  Diante 
do que foi exposto é possível afirmar que a ceftarolina fosamil é um agente promissor 

para o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade. 
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RESUMO 
Objetivo: Relacionar a eficácia clínica da associação dos inibidores de SGLT2 à metformina no 
tratamento de pacientes diabéticos, em comparação àqueles tratados em monoterapia com 
metformina. 
Métodos: Revisão Sistemática de Ensaios Clínicos Randomizados. As buscas ocorreram nas 
bases de dados US National Library of Medicine National Institutes of Health e Biblioteca 
Virtual em Saúde, utilizando a combinação dos descritores <<diabetes and metformin and 
metformin and "sodium-glucose transporter 2 inhibitors” and glycemic control>>. Dos 64 
estudos inicialmente elegíveis, somente cinco preencheram os critérios preestabelecidos. 
Resultados: A partir da análise, percebeu-se que, dentre os medicamentos SGLT2 
(canaglifozina, dapaglifozina, empaglifozina) em monoterapia ou comparados em associação 
com a metformina, o mais promissor foi a canaglifozina. Em dosagens de 100mg e 300mg 
melhorou o controle glicêmico. Pacientes alcançaram reduções médias significativas de glicose 
plasmática em jejum quando tratados com dapagliflozina 5mg (-1,2 mmol/L) e 10mg (-1,5 
mmol/L), em comparação com placebo. A empagliflozina comparada com o placebo reduziu 
significativamente o nível glicêmico. 
Conclusão: A eficácia clínica na redução e manutenção da glicemia em níveis adequados é 
melhor quando há conjugação de inibidores de SLGT-2, como canaglifozina e empaglifozina 
com metformina, comparada à monoterapia com metformina em pacientes diabéticos.  
 
Palavras-chaves: Diabetes; Metformina; Inibidores de SGLT2; Controle Glicêmico. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a efetividade do uso de ketamina em pacientes com transtorno 

depressivo resistente a tratamento, partindo de uma comparação com o uso dos 
antidepressivos convencionais ou placebo.  

Métodos: Revisão Sistemática da Literatura, a partir da formulação da pergunta <<Em 

pacientes com depressão resistente a tratamento, o uso de ketamina em comparação 

com outros antidepressivos e placebo, é mais eficaz na remissão dos sintomas?>>. Os 

estudos foram prospectados a partir das bases de dados: Medical Publisher, World Wide 
Science e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, partindo de 

Descritores em Ciências da Saúde e Medical Subject Headings. A seleção e classificação 

dos artigos encontrados contemparam as Diretrizes Metodológicas do Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation. 
Resultados: Foram selecionados sete estudos, em que se verificou que a administração 

da ketamina, em comparação com o uso dos antidepressivos convencionais ou placebo, 

refletiu em melhora significativa nos quadros depressivos estudados, sem apresentar 

efeitos adversos graves. Porém, também foi notada a predisposição de riscos, como o 
vício, os sintomas dissociativos e quadros de náusea. Conclusão: Infere-se que a 

ketamina se mostra como positiva no tratamento dos casos resistentes de depressão. 

 

Palavras-chave: Ketamina; Transtorno Depressivo Resistente à Tratamento; 
Antidepressivo. 

 

  

mailto:franciscojunior@med.fiponline.edu.br
mailto:gabrielcruz@med.fiponline.edu.br
mailto:lucaspereira@med.fiponline.edu.br
mailto:rhissialimeira@med.fiponline.edu.br
mailto:milenanunes@fiponline.edu.br


 

73 

 

Centro Universitário 

de Patos 
Curso de Medicina 

v. 5, n. esp. 3, dez. 

2020 

ISSN 2448-1394  
 

USO DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA RESISTENTE AO 
TRATAMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Ednaldo Sátiro De Alencar Dantas 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
ednaldodantas@med.fiponline.edu.br 

 
Klebiany da Silva Quirino Almeida 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
klebianyalmeida@med.fiponline.edu.br 

 
Luiz Álvaro da Silva Leal Filho 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
luizfilho@med.fiponline.edu.br 

 
Ruan Mathias Sousa Dias 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
ruandias@med.fiponline.edu.br 

 
Milena Nunes Alves de Sousa 

Centro Universitário de Patos – Patos – Paraíba – Brasil 
milenanunes@fiponline.edu.br 

 
RESUMO 

Objetivo: Avaliar se o uso do Canabidiol em pacientes com epilepsia resistente ao 

tratamento, em comparação com o uso dos anticonvulsivantes convencionais ou placebo, 

é mais efetivo na cessação das crises convulsivas.  
Método: Revisão sistemática, em que foi realizada busca minuciosa de Ensaios Clínicos 

Randomizados que respondessem à pergunta norteadora elaborada a partir do acrônimo 

PICO <<Em pacientes com epilepsia resistente a tratamento, o uso de canabidiol em 

comparação com outros anticonvulsivantes e placebo, é mais eficaz na remissão dos 

sintomas?>>. Os estudos foram selecionados a partir das bases de dados do World Wilde 
Science, Biblioteca Virtual em Saúde e Medical Publisher, partindo-se dos Descritores em 

Ciências da Saúde e Medical Subject Headings. A seleção e classificação dos artigos 

encontrados foram realizadas conforme as Diretrizes Metodológicas do Sistema GRADE. 

Resultados: Foram selecionados três estudos, em que se constatou que a administração 
do Canabidiol resultou em uma melhora significativa das crises convulsivas no decorrer 

de aproximadamente 14 semanas sem, no entanto, apresentar efeitos adversos graves. 

Conclusão: O Canabidiol atingiu resultados satisfatórios na intervenção da epilepsia 

resistente ao tratamento. Entre os aspectos relevantes deste composto, está a ausência 
de interação com outros anticonvulsivantes e o seu bom perfil de segurança. 
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