
 

 

 

CADERNO DE RESUMOS  

XXI ENCONTRO DIDÁTICO 

CIENTÍFICO DO CURSO DE 

MEDICINA 

Ano X – Número 17 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

7, 8 e 9 de fevereiro de 2018 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 

 

 

CADERNO DE RESUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI ENCONTRO DIDÁTICO CIENTÍFICO DO CURSO DE MEDICINA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Ouro Preto, MG 



3 

 

XXI ENCONTRO DIDÁTICO CIENTÍFICO DO CURSO DE MEDICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Profa. Cláudia Aparecida Marliére de Lima  

Reitora 

Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior 

 Vice-Reitor 

 

 

 ESCOLA DE MEDICINA 

Prof. George Luiz Lins Machado Coelho  

Diretor 

Profa. Eloísa Helena de Lima 

Vice-Diretora 

 COLEGIADO DE MEDICINA  

Profa. Mônica Versiani Nunes Pinheiro de Queiroz 

Presidente 

 

XXI ENCONTRO DIDÁTICO CIENTÍFICO DO CURSO DE MEDICINA  

 

Profa. Fátima Lúcia Guedes Silva 

Presidente Docente 

Marina Eduarda Santos 

Presidente Discente 

 

OURO PRETO – MINAS GERAIS 

 

 



4 

 

 

PREFÁCIO 

  

Ser Presidente Docente do XXI ENCONTRO DIDÁTICO CIENTÍFICO DO CURSO 

DE MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO constitui uma das 

maiores honras que pude receber nesses 34 anos de profissão atuando como pediatra e 

trabalhando para a promoção da saúde.  Aprendi nesse caminho que sem uma boa 

formação não conseguimos alcançar esse objetivo e muito menos sem uma boa 

formação em pesquisa.  

Conhecer o que fazemos na nossa Universidade torna-se um passo importante para que 

possamos contribuir com sugestões para implementação de políticas públicas que 

beneficiem verdadeiramente a população.  

O EDC é a oportunidade o aluno tem de mostrar o seu trabalho exercitar-se 

tecnicamente, ter seu trabalho avaliado, conhecer o trabalho das outras áreas e ser 

preparado para o futuro de sua profissão. 

 Nesse EDC vocês terão a oportunidade de ver trabalhos e ações importantíssimas   com 

alto nível científico que com certeza nos diz da qualificação de nossos professores e 

alunos.  

Eventos como esse devem ser mantidos e estimulados dentro da Universidade e da 

Escola de Medicina.    

Parabenizo a professora Adriana que foi incansável em manter acesa a chama do EDC 

durante todos esses anos  

 

Um grande abraço e deleitem-se com os trabalhos.   

 

Prof.ª  Fátima Guedes 

Presidente Docente XXI EDC
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DISCIPLINA CLÍNICA CIRÚRGICA I – APRESENTAÇÕES ORAIS  

 

ABORDAGEM INICIAL AO GRANDE QUEIMADO 
  

 Joyce de Sousa Fiorini Lima(joycefiorini@gmail.com); 

  Caroline Paula Prósperi Souto (carolinepps@hotmail.com); 

            Henrique Nigri Caetano de Oliveira(henriquenigri22@gmail.com); 

            Géssica Mendes de Almeida (gessicamendesa@gmail.com); 

            Lucas André Silva Santos (lucasandre.s.santos@gmail.com); 

            Matheus Thomé Pinheiro(teusthome02@gmail.com). 

  

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

  

INTRODUÇÃO: O processo de queimadura leva a destruição total ou parcial dos 

tecidos afetados. Em relação à superfície corpórea queimada classificamos o queimado 

em pequeno, médio e grande. Os casos de pacientes com grandes queimados são 

bastante comuns e estão associados a altas taxas de mortalidade e morbidade. As 

queimaduras representam uma das causas externas de morte mais frequentes no Brasil. 

E mesmo com o avanço da medicina na área de queimados nas últimas décadas muitos 

são os pacientes que sofrem com tratamentos demorados e ineficientes. O manejo inicial 

é um desafio enfrentado nessa abordagem, uma vez que a falta de conhecimento na 

primeira abordagem ao grande queimado ocorre frequentemente no país, podendo 

interferir no prognóstico e nas possíveis sequelas do paciente. OBJETIVO: Sendo o 

manejo inicial de extrema importância para o seguimento do grande queimado, o 

objetivo do presente trabalho é o conhecimento adequado da condição do paciente para 

o correto manejo primário e melhoria do prognósico do enfermo. MÉTODOS: Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura. O período da coleta foi de outubro de 2017 a 

janeiro de 2018, por meio das bases de dados SciELO; Google acadêmico; PUBMED; 

MEDLINE e recorte temporal de 2013 a 2018. A amostra final obteve de 12 artigos e 

oito livros acadêmicos de cirurgia. Os dados foram analisados de forma descritiva. 

DISCUSSÃO: Queimadura é o quadro resultante da ação direta ou indireta do calor 

sobre o organismo humano. As causas mais frequentes das queimaduras são o fogo, o 

contato com água fervente ou outros líquidos quentes e com objetos aquecidos. Menos 

comuns são as queimaduras provocadas pela corrente elétrica, transformada em calor ao 

contato com o corpo, e as lesões cáusticas provocadas por agentes químicos, em que o 

dano tecidual nem sempre resulta da produção de calor. A abordagem inicial do grande 

queimado diz respeito ao estado hemodinâmico e respiratório do paciente. O 

atendimento baseia-se em interromper o processo de queima e prevenir futuras 

complicações e lesões secundárias por choque de queimadura e saber identificar 

pacientes com queimaduras que devem ter transferência imediata, pois atrasos no 
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transporte comprometem a morbimortalidade. Primeiramente deve-se remover  a vítima 

da fonte: roupas quentes e queimadas e detritos. Depois disso, o atendimento ao 

paciente vítima de trauma deve seguir o “A B C D E” do trauma, com posterior 

realização do “AMPLA” que revela alergias, medicações em uso, história pregressa 

médica, líquidos e alimentos ingeridos, assim como o ambiente da explosão. Quando a 

competência ventilatória e circulatória for restaurada deve-se avaliar o tamanho e 

profundidade das queimaduras, dar analgesia ao paciente, tratar as feridas e estabelecer 

indicações de referência para uma Unidade de Queimaduras.
 
CONCLUSÃO: O manejo 

do grande queimado não é rotineiramente abordado na prática acadêmica. Nesse 

sentido, é necessário o estudo sobre traumatismos por queimadura para evitar a grande 

mortalidade dos pacientes, visto que no Brasil, são altos os índices de mortalidade por 

queimaduras, as quais ficam atrás somente dos acidentes de transporte e dos homicídios. 

Palavras Chave: Grande Queimado, Manejo, Atendimento Inicial. 

Referências: 

NAEMT. PHTLS: Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado. 8. ed. Clinton: 

Elsevier, 2007. 

VIVÓ, C.; GALEIRAS, R.; CAZ, Mª D.p. del. Initial evaluation and management of the 

critical burn patient. Medicina Intensiva, [s.l.], v. 40, n. 1, p.49-59, jan. 2016. 

Disponível em: <http://www.medintensiva.org/en/initial-evaluation-management-

critical-burn/articulo/S0210569115002569/>. Acesso em: 16 jan. 2018. 

ZIEGLER, Benjamin et al. In view of standardization Part 2: Management of challenges 

in the initial treatment of burn patients in Burn Centers in Germany, Austria and 

Switzerland. Burns, [s.l.], v. 43, n. 2, p.318-325, mar. 2017. Disponível em: 

<http://www.burnsjournal.com/article/S0305-4179(16)30277-7/fulltext>. Acesso em: 

16 jan. 2018. 
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA DO CARCINOMA HEPATOCELULAR: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA DOS TRATAMENTOS PRESENTES NA 

LITERATURA  

Iure Kalinine Ferraz de Souza (iurekalinine@gmail.com)  

 Carolina Luisa de Lima Filardi (filardi.carolina@gmail.com) 

Matheus Alves de Lima (matheussalvesss@gmail.com) 

Matheus Silva de Castro (matheuus.castro@gmail.com) 

Tatiana Dalat Coelho Furtado (tatiana.dalat@hotmail.com) 

  

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

  

INTRODUÇÃO: O carcinoma hepatocelular (HCC) é a neoplasia primária mais 

comum do fígado. Aproximadamente 90% dos HCCs estão associados a um fator de 

risco subjacente, dentre os quais os mais frequentes são a hepatite viral crônica dos tipos 

B e C e o consumo de álcool. Os métodos utilizados para diagnóstico do HCC são 

definidos a partir de fatores como o tamanho da lesão e a função hepática de base, e 

incluem métodos diagnósticos de imagem, biópsia e níveis séricos de α-fetoproteína. O 

sistema de estadiamento Barcelona Clinic Liver Cancer classifica o paciente segundo o 

estágio do tumor, função hepática e a performance status, e estabelece o prognóstico e a 

proposição de uma terapêutica ao doente. Atualmente, devido avanços nas técnicas 

cirúrgicas e no desenvolvimento de medicamentos, uma série de tratamentos 

potencialmente curativos está disponível. A maior parte dos doentes, no entanto, é 

submetida a tratamentos paliativos ou sintomáticos. OBJETIVOS: Apresentar uma 

revisão bibliográfica sistemática acerca dos principais métodos utilizados para a 

abordagem terapêutica do HCC, comparando os resultados presentes nos estudos para 

averiguar a indicação do método mais adequado aos pacientes. MÉTODOS: Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados PUBMED e UPTODATE, 

utilizando os termos: hepatocellular carcinoma e treatment of hepatocellular 

carcinoma. Foram selecionados 20 artigos, 6 artigos com qualis A1, 6 artigos com 

qualis A2, 7 artigos com qualis B1 e 1 artigo com qualis B3.  RESULTADOS: Os 

artigos analisaram oito diferentes tipos de terapias para o tratamento do 

hepatocarcinoma, dentre elas a Quimioembolização, Radioembolização por Y90, 

Ressecção Hepática, Ablação por Radiofrequência, Monoterapia com Sorafenib ou 

Sorafenib combinado a outras terapias, Terapia com Ramucirumab, Transplante de 

Fígado e Radioterapia Interna Seletiva (SIRT). De modo geral, os estudos acerca da 

Radioembolização por Y90 demonstraram que essa terapia, quando comparada à 

quimioembolização convencional, proporciona um melhor controle do tumor, 

prolongando o tempo de progressão (TTP) e o tempo médio de sobrevida dos pacientes. 

Já os estudos acerca da terapia com Sorafenib concluíram que esta, em associação à 

quimioembolização convencional, proporciona redução do risco de mortalidade, 
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elevação da taxa de sobrevida global melhor desempenho da taxa de resposta tumoral. 

Ademais, quando combinada com a Ablação por Radiofrequência, a terapia com 

Sorafenib aumenta a sobrevida dos pacientes em até três anos em relação à monoterapia 

com Sorafenib. Em um estudo retrospectivo acerca do transplante de fígado, foi notada 

maior recidiva e menor sobrevida em pacientes mais velhos e com nódulos maiores. 

Além disso, não houve associação do tempo na fila de espera para transplante com a 

sobrevida. CONCLUSÕES: As terapias existentes para o tratamento do HCC 

apresentam melhores resultados quando combinadas entre si, de acordo com o estágio 

do tumor e prognóstico do paciente. Uma revisão bibliográfica é necessária para nortear 

as abordagens terapêuticas dos diferentes estágios do HCC, auxiliando os profissionais 

de saúde a obterem melhores resultados terapêuticos.  

Palavras-chave: Carcinoma Hepatocelular, Fígado, Neoplasias Hepáticas 

Referências:.  

GIORGIO A
 
, Merola MG

 
, Montesarchio L, Merola F, Santoro B, Coppola C

 
, Gatti P, 

Amendola F
 
, DI Sarno A

 
, Calvanese A

 
, Matteucci P

 
, Giorgio V. Sorafenib Combined 

with Radio-frequency Ablation Compared with Sorafenib Alone in Treatment of 

Hepatocellular Carcinoma Invading Portal Vein: A Western Randomized Controlled 

Trial. Anticancer Res. 2016 Nov;36(11):6179-6183. Disponível em 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27793949>. Acessado em 22/01/2018. 

 SA, Gustavo Pilotto D. et al. O Transplante Hepático Por Hepatocarcinoma Na Era 

Meld Em São Paulo: Análise De 414 Casos Transplantados Pelo Critério De 

Milão/Brasil. ABCD, arq. bras. cir. dig., São Paulo, v. 29, n. 4, p. 240-245, Dec.  2016.   

Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010267202016000400240&l

ng=en&nrm=iso>. Acessado em 22 de janeiro de 2018. 

SALEM, Riad et al. Y90 Radioembolization Significantly Prolongs Time to 

Progression Compared With Chemoembolization in Patients With Hepatocellular 

Carcinoma. Gastroenterology, Volume 151, Issue 6, 1155 - 1163.e2. Disponível em 

<http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(16)34971-X/abstract>. Acessado em 

22/01/2018. 
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APENDICECTOMIA ABERTA VERSUS APENDICECTOMIA 

LAPAROSCÓPICA 

 

Iure Kalinine Ferraz de Souza (iurekalinine@gmail.com)  

Joyce de Sousa Fiorini Lima (joycefiorini@gmail.com) 

Alba Larissa dos Santos Esperidiao (alba.esperidiao@gmail.com) 

Gabriela Moreira do Nascimento (gabi930826@gmail.com) 

Gabryela Vitória Gomes (gabivitoriagomes@hotmail.com) 

Jordana Mol Teixeira (jordanamol@gmail.com) 

Natália D’Arc Queiroz Pimenta (nataliadqp@gmail.com) 

Renan Ibrahim Neiva(renanibrahimn@gmail.com) 

  

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

  

INTRODUÇÃO: A apendicite aguda é uma das emergências cirúrgicas mais comuns 

em todo o mundo, com incidência entre 7% e 8% de forma geral. Quando não tratada 

adequadamente, há uma piora do prognóstico, podendo evoluir com abcesso, gangrena e 

perfuração. A abordagem cirúrgica ocorre por laparotomia (OA) ou laparoscopia (LA). 

A primeira foi descrita por McBurney em 1894, sendo difundida por todo o mundo. Em 

1983, Semm descreve a abordagem videolaparoscópica. As taxas de infecção e 

morbimortalidade entre as duas cirurgias são variáveis, o que permite a discussão sobre 

qual abordagem irá beneficiar mais o paciente, melhorando o prognóstico do quadro. 

OBJETIVO: Estudo comparativo das taxas de ocorrência de complicações pós-

operatórias entre OA e LA em procedimento de apendicectomia, a fim de identificar o 

melhor método a se adotar no tratamento cirúrgico das apendicites. MÉTODOS: Para a 

realização do estudo, foram selecionados 37 artigos científicos publicados no período de 

2012 a 2017 com Qualis acima de B4, sendo dois A1, seis A2, quatro B1, oito B2, sete 

B3 e dez B4. Destes, 14 artigos foram utilizados para a análise dos dados de 

complicações após apendicectomia. A pesquisa teve como base as plataformas Pubmed, 

Scielo e Plataforma Capes, realizando busca com os descritores “Apendicectomia”, 

“Laparoscopia”, “Cirurgia aberta”, “Complicações operatórias”. RESULTADOS: 

Observou-se que entre os pacientes submetidos à apendicectomia laparotômica, 9,87% 

apresentaram alguma complicação. As complicações pós-operatórias selecionadas para 

análise foram: necessidade de uso de dreno, infecções do sítio operatório, abscesso 

intra-abdominal, íleo adinâmico e obstrução intestinal adesiva. Após o estudo 

comparativo, evidenciou-se, por exemplo, que dos pacientes submetidos à laparotomia 

(n=151930), 959 (0,63%) evoluíram com infecção de sítio cirúrgico, enquanto os 

submetidos à LA (n=40563), 0,44% evoluíram com essa complicação (OR: 1,42; 

IC95%: 1,2 a 1,6; p=0,00). Em relação ao dreno, foi observado uma menor incidência 

considerável da necessidade de seu uso, o que corrobora para que os achados do 

presente estudo mostrem uma tendência à indicação da realização de apendicectomia 
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laparoscópica. Em contrapartida, foram relatados mais casos de abscessos intra-

abdominais nessa abordagem (0,62% de n=40719), quando comparado com a via aberta 

(0,30% de n=456). No entanto, estudos recentes têm demonstrado pouca diferença nas 

taxas de complicações entre as abordagens, sugerindo que com experiência adicional, os 

cirurgiões podem reduzir a taxa de formação de abscessos. CONCLUSÕES: A maioria 

dos autores, em consonância com o presente estudo, concorda que muitos pacientes se 

beneficiam mais com a abordagem laparoscópica, como obesos, pela dificuldade na 

abordagem cirúrgica convencional, idosos e pacientes de sexo feminino, pelo alto 

número de diagnósticos diferenciais existentes. 

  

Palavras-chaves: Apendicectomia, Laparotomia, Laparoscopia. 
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Joyce de Sousa Fiorini Lima (joycefiorini@gmail.com)  

Ana Beatriz Castello Branco Fiume Pires (anabfpires@gmail.com) 

Eduardo Nogueira Botinha (dudu_nbotinha@hotmail.com) 
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Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil  

 

INTRODUÇÃO: O conceito de hérnia abdominal se dá pela projeção de algum tecido 

ou órgão através de uma área fraca na parede abdominal, passando a ocupar um local 

indevido. Dentre os tipos de hérnias abdominais, as hérnias inguinais são as mais 

frequentes, sendo a sua correção cirúrgica uma das cirurgias eletivas mais realizadas no 

mundo. Atualmente, tal correção cirúrgica pode ocorrer de duas formas: através de 

herniorrafia, em que o cirurgião repara a hérnia diretamente através de uma incisão na 

parede abdominal; ou por laparoscópio, sendo assim vídeo-assistida. A escolha do tipo 

de cirurgia se dá de acordo com a situação clínica do paciente. Ambas as técnicas são 

passíveis de recorrências e complicações, sendo o presente estudo uma forma de análise 

das mesmas, mostrando suas vantagens, desvantagens e comparando-as quanto à 

incidência de complicações e recorrências
1
. OBJETIVOS: Comparação entre as 

técnicas da cirurgia aberta e a laparoscópica para correção da hérnia inguinal e 

descrição das complicações das mesmas, a fim de definir qual o método mais vantajoso. 

MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica do presente trabalho foi feita utilizando base de 

dados online da PubMed/MEDLINE, Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os 

seguintes descritores: [hernia repair], [herniorrhaphy], [complications] e [laparoscopy]. 

RESULTADOS: Vários estudos mostraram o benefício da hernioplastia laparoscópica 

(HL) sobre a hernioplastia aberta (HA) em termos de menor dor pós-operatória e 

morbidade, complicações de feridas, retomada precoce das atividades e trabalho e 

melhores resultados estéticos
2
. No entanto, a HL apresentou algumas limitações, tais 

como: duas vezes mais tempo operatório, curva de aprendizado mais longa, maior custo 

hospitalar, potencial para variados acidentes ameaçadores e uma maior taxa de 

recorrência em alguns estudos, especialmente imediatamente no pós-operatório precoce 

quando em comparação com a HA. Uma análise comparativa entre 9 dos estudos 

analisados aponta que dos 8672 pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica, o 

número de complicações foi de 240,86; enquanto que dos 20193 pacientes submetidos a 

cirurgia aberta, o número de complicações foi de 703,39. As chances de uma 

complicação por cirurgia aberta são 26% maiores que por intervenções laparoscópicas, 

segundo a estimativa de Odds ratio. Além disso, a cirurgia aberta apresenta 6% mais 
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chances de recorrência, 94% mais chances de haver dor crônica e a ocorrência de 

infecções são 78% maiores, quando comparadas à laparoscopia. CONCLUSÃO: Como 

conclusão, tem-se que o reparo da hérnia por laparoscopia é mais seguro, apresenta 

menor morbidade pós-operatória e vantagens extensas quando comparada ao reparo 

aberto. Portanto, as cirurgias via laparoscopia são as melhores opções quando o paciente 

se encaixa nas descrições que permitem realizá-la e o local apesente estrutura para lidar 

com possíveis complicações
4
. 
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INTRODUÇÃO: A hidradenite supurativa (HS) é uma condição inflamatória crônica, 

recidivante, que ocorre devido à obstrução dos ductos das glândulas sudoríparas 

apócrinas por tampões de queratina
1,2

. Essa condição levaria à dilatação e inflamação da 

glândula, com infecção bacteriana secundária, formação de abscessos e fibrose da pele 

subjacente
2
. A doença afeta cerca de 1 a 4% da população e está presente em ambos os 

sexos. Como fatores de risco destacam-se obesidade, tabagismo e história familiar
3
. 

Manifesta-se com nódulos dolorosos, abscessos e cicatrizes hipertróficas ao longo de 

regiões de dobras cutâneas
3
 e é frequentemente refratária para tratamentos 

conservadores, sendo a excisão radical do tecido afetado o único tratamento curativo
1
. 

OBJETIVOS: Realizar uma revisão da literatura sobre a hidradenite supurativa, com 

foco no tratamento cirúrgico, evidenciando os principais locais acometidos por essa 

doença. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão baseada na pesquisa do descritor 

"hidradenite supurativa" na base de dados Pubmed, LILACS e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), com seres humanos, em inglês ou português e publicados nos últimos 5 

anos. DISCUSSÃO: O tratamento da HS pode variar desde tratamento medicamentoso 

até a remoção cirúrgica, sendo determinado pela gravidade da doença. Utiliza-se a 

classificação de Hurley para a sua classificação, a qual apresenta três estágios de 

severidade. O estágio I corresponde à forma leve da doença, o estágio II quando há 

associação de cicatrizes e ulcerações aos abcessos. Já o estágio III caracteriza-se por 

lesões extensas, com numerosos nódulos inflamatórios, abcessos interconectados e 

fibrose disseminada. Pode-se empregar cinco tipos de técnicas distintas, as quais devem 

ser escolhidas de acordo com as indicações de cada paciente. As técnicas cirúrgicas a 

serem consideradas são: destruição local; incisão e drenagem (I&D); biópsia punch; 

unroofing/deroofing; excisão cirúrgica para além das margens aparentes
4
. Os locais 

mais acometidos são as regiões de dobras, sendo a axilar e a urogenital as mais 

frequentes. Dentre as técnicas de fechamento para essas áreas temos a cicatrização por 

segunda intenção, fechamento por sutura primária, enxerto e retalho, sendo este último 
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o  mais usado e indicado na maioria dos casos
1,2

. CONCLUSÕES: A hidradenite 

crônica é uma doença que afeta a qualidade de vida do paciente, não apenas fisicamente 

como também emocional e socialmente. Dessa forma é necessário uma abordagem 

individualizada, buscando a remissão dos sintomas e a melhora estética do local 

acometido. 
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INTRODUÇÃO: A análise do genoma de tumores malignos revelou mutações e 

anormalidades em diversos genes que determinam o aparecimento e o comportamento 

biológico tumorais.  No entanto, estudos recentes buscam, além de compreender melhor 

o comportamento biológico dos tumores, com ênfase em suas bases genética e 

molecular, aplicar esse conhecimento para o rastreamento de populações de risco e 

intervenções terapêuticas futuras. De acordo com dados do INCA, a incidência dos 

tumores do trato gastrointestinal (TTGI) corresponde a cerca de 16% do total de 

cânceres registrados de 2011 a 2015, sendo os cânceres de cólon e estômago os de 

maior incidência no período. OBJETIVOS: Descrever as principais alterações 

genéticas relacionadas aos TTGI, com ênfase nos oncogenes, supressores tumorais e 

outros marcadores moleculares relacionados aos cânceres mais prevalentes do TGI. 

MÉTODOS: Revisão não sistemática da literatura, utilizando 88 artigos identificado na 

base de dados PubMed, publicados nos últimos 5 anos em periódicos indexados (Qualis 

≥ B2). Descritores: oncogenes, genômica, tumores do trato gastrointestinal. 

RESULTADOS: Os principais genes e marcadores moleculares comuns ao processo de 

tumorigênese dos TTGI são: inativação do gene supressor tumoral P53, KRAS e via 

WNT (CDH1 e CTNNB1).   Em relação ao câncer de cólon, após P53, alteração o mais 

prevalente é do KRAS, proto-oncogene associado a proliferação celular e indutor da 

tumorigênese. Outras alterações encontradas foram: BRAF. Bcl-2, NRAS. Já em relação 

ao câncer de estômago o mais prevalente é o adenocarcinoma gástrico e as principais 

alterações encontradas foram: mutações no CDH1, localizado no cromossomo 16, que é 

o segmento genético incubido de regular a expressão de E-caderina; mutações no 

MIRNA, molécula de RNA presente na maioria dos casos e o gene SKP2, responsável 

pela progressão e capacidade metastática do tumor. CONCLUSÃO: Na última década, 

foi possível estabelecer um perfil consistente das principais alterações genéticas dos 

TTGI. A partir desse mapeamento, publicações já indicam biomarcadores para 

diagnóstico precoce e terapia direcionada a subtipos tumorais específicos como ocorre, 

por exemplo, no câncer colorretal em que o KRAS, foi o primeiro oncogene utilizado 
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com finalidade terapêutica, e é utilizado como marcador para prever a resposta à terapia 

anti-EGFR. Todavia, a ausência de políticas públicas que viabilizem o mapeamento 

genético de populações de risco contribui para a manutenção do diagnóstico e 

tratamento tardios dos tumores, mantendo-se as altas taxas de morbiletalidade. 

Palavras-chave: Neoplasias Gastrointestinais; oncogenes; genoma. 
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INTRODUÇÃO: A rotura espontânea das membranas amnióticas entre 20 e 37 

semanas é classificada como rotura prematura pré-termo das membranas (RPPM) e tem 

como principal etiologia a infecção.  No entanto, diversos fatores de risco podem estar 

associados, assim como a história prévia de RPPM ou trabalho de parto pré-termo, colo 

curto à ultrassonografia, índice de massa corporal baixo, vaginose bacteriana, infecções 

maternas entre outros. Acomete de 1% a 3% das gestações e apresenta grande impacto 

em termos de morbidade e mortalidade perinatal, sendo imprescindível o correto 

diagnóstico e manejo do quadro. CASO CLÍNICO: Gestante, admitida em 26/12/2017, 

29 anos, idade gestacional de 31 semanas e 1 dia  (ultrassonografia 09/10/17 com 20 

semanas), partos anteriores a termo. Sem intercorrências durante a gestação, além de 

candidíase. Negou comorbidades ou uso de medicamentos, drogadicção ou vícios. 

Exame físico: bom estado geral, normotensa, sem edemas. Com tônus uterino normal e 

dinâmica uterina ausente. Batimentos cardíacos fetais (BCF) normais e movimento fetal 

presente. Ao toque vaginal, colo longo, posterior e fechado, com saída de acentuado 

volume de líquido pelos genitais. Diagnóstico de RPPM, propedêutica infecciosa e 

acompanhamento da vitalidade materna e fetal sem alterações. Paciente submetida a 

corticoterapia e antibioticoterapia durante 48h. Permaneceu internada e com 32 semanas 

e 4 dias evolui com contrações uterinas, sendo reiniciado antibioticoterpia venosa. 

Optou-se por não reiniciar a corticoterapia devido a dose anterior < 14 dias . RN 

nascido vivo, Apgar 9/9 em 05/01/18, em boas condições. DISCUSSÃO: Na RPPM em 

gestação abaixo de 34 semanas, preconiza-se a conduta conservadora, na ausência de 

processo de infecção intra-amniótica (corioamnionite). A realização de propedêutica 

infecciosa completa com exames de hemograma, proteína C reativa a cada 48h, 

urocultura e cultura de Streptococcus beta hemolítico é imprescindível, além de um 
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minucioso exame físico e curva de temperatura. A antibioticoprofilaxia para profilaxia 

de sepse neonatal e a corticoterapia reduzem a morbidade e mortalidade perinatal e 

aumentam a taxa de sobrevida fetal em 3% ao dia, a cada dia de permanência fetal intra-

útero. Para avaliação fetal é importante a realização ultrassonográfica do perfil biofísico 

fetal diário, até que haja melhor viabilidade fetal ou indicações de parto. 

CONCLUSÕES: A RPPM é importante causa de morbimortalidade perinatal e um 

acurado diagnóstico e determinação da idade gestacional são essenciais para corretas 

conduta e propedêutica. O tratamento conservador tem o potencial de prolongar a 

gravidez, e diminuir a morbidade perinatal, sendo comprovados os benefícios da 

antibioticoprofilaxia e corticoterapia, quando não contraindicados. No entanto, apesar 

dos benefícios desse tratamento, ele aumenta o risco de prolapso do cordão, 

desprendimento placentário, infecção perinatal, e morte fetal. Por isso, na escolha da 

conduta é imprescindível uma minuciosa análise dos seus riscos e benefícios 

respeitando a singularidade de cada caso. 
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infectocontagiosa, cujo agente é o Treponema 

pallidum. É sexualmente transmissível e sua transmissão congênita se faz de forma 

vertical podendo gerar riscos à saúde do concepto, por isso, sua triagem está inserida 

nos exames de rotina para o pré-natal. No Brasil, cerca de 1,6% das gestantes são 

diagnosticadas com sífilis e, a cada ano, cerca de dois milhões de gestantes no mundo 

tem diagnóstico. Gestantes com sífilis possuem 12 vezes mais chances de terem eventos 

adverso, mesmo após tratamento, do que uma paciente soronegativa. O número de casos 

de sífilis observado é reflexo da má qualidade dos pré-natais e mostra a falta de 

cumprimento de protocolos que deveriam ser obrigatórios, sendo que com um 

diagnóstico precoce a doença pode ser tratada. RELATO DE CASO: M.J.S, sexo 

feminino, 27 anos secundigesta, 26 semanas e 3 dias,  parto normal há dois anos, 

atendida na maternidade do Hospital Universitário Clemente de Farias – Montes Claros, 

Minas Gerais - e relatou a presença de um caroço na vagina de três semanas de 

evolução, com bordas vermelhas, indolor e com secreção.  Realizou uma consulta pré-

natal, não levou exames, sem perdas vaginais ou outras queixas. Relato de menarca aos 

13 anos, ciclos menstruais regulares; sexarca aos 15 anos; sem parceiro fixo, não utiliza 

métodos de barreira às relações e desconhece data do último exame preventivo. Ao 

exame físico 136 batimentos cardiofetais por minuto, secreção vaginal fisiológica; ao 

toque colo grosso, posterior e fechado. Presença de pápula em pequeno lábio, ulcerada, 

arredondada, cerca de 3 cm, fundo duro, bordas elevadas, com coloração avermelhada, 

secreção serosa e indolor a palpação. VDRL com titulação 1/8 e FTA-Abs reagente e 

demais sorologias HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV não reagentes. A conduta foi 

tratamento com penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão UI 

em cada glúteo). DISCUSSÃO: A sífilis pode ser transmitida pelo contato sexual, por 

transfusões de sangue e, no caso das gestantes, por vias placentárias. A doença 

apresenta as fases primária, secundária, terciária, latente ou congênita. A primária 

caracteriza-se por uma lesão ulcerada, papulosa e indolor, denominada cancro. A 

secundária cursa com lesões eritematosas, demoninadas rosáceas, disseminadas pelo 
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corpo, associada às vezes à  febre, mal-estar, faringite, anorexia, artralgia e 

linfadenopatia generalizada. Sem tratamento, a doença atinge um estágio de infecção 

latente, que cursa sem sintoma específico e os testes sorológicos para a doença 

permanecem positivos. Já a congênita ocorre no feto. No caso relatado, a paciente 

posssui os critérios para o  diagnóstico de sífilis primária na gestação, sendo tratada com 

1 dose de penicilina benzatina. Nesta fase, a doença pode passar desapercebida pelo 

paciente e é altamente contagiosa. A detecção pelo médico se faz essencial, podendo ser 

tratada à detecção da lesão. A solicitação da sorologia na rotina dos exames de pré-

natal, logo na primeira consulta e repetição a cada 3 meses e a internação, é 

imprescindível para diagnóstico precoce e tratamento adequado. Segundo a OMS 

qualquer título no teste de VDRL é passível de tratamento. 
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Introdução: Na gestação, ocorre a dilatação ureteral que acarreta uma hidronefrose 

fisiológica (HF) e que predispõem ao desenvolvimento de nefrolitíase e infecção do 

trato  urinário (ITU). O diagnóstico precoce destas condições possibilita a intervenção 

adequada e direcionada à causa, evitando complicações fetais e maternas. Caso Clínico: 

L.C.C.G., 25 anos, G1P0A0, IG 31 semanas, admitida no Hospital Risoleta Neves, Belo 

Horizonte, MG, no dia 10/12/17. com quadro ITU de repetição, portando exames 

realizados previamente. Exame físico sem sinais e sintomas de ITU desde a admissão 

até a alta em 14/12/17. Ultrassonografia de rins e vias urinárias evidenciando 

ureterocele à direita, associado a litíase vesical impactada na junção utretero-pélvica 

(JUV) e hidronefrose severa ipsilateral a rim esquerdo vicariante. Urocultura com > 

100.000 UFC E. coli.  Hipótese diagnóstica de ITU de repetição com nefrolitíase. À 

avaliação da nefrologia, optado por não passar cateter duplo J e alta médica após 4 dias 

de Ceftriaxona 2g MID EV com continuidade do tratamento em regime semi-hospitalar 

por 10 dias e Nitrofurantoína em dose profilática até o pós-parto. Discussão: A HF 

atinge cerca de 90% das grávidas na sétima semana de gestação, podendo persistir até 

seis semanas no pós-parto. Cerca de 0,026-1,14% das gestações apresentam 

complicações devido à litíase urinária, sendo a mais frequente a ITU. A litíase renal 

predispõem quadros de ITU durante a gravidez por levar à estase urinária, 

aminoacidúria e glicosúria, levando à formação de meio de cultura propicio à 

colonização bacteriana. A ocorrência de cálculos renais sintomáticos durante a gestação 

está associado ao aumento significativo do risco de amniorrexe de trabalho de parto 

prematuros, enquanto a proliferação bacteriana, quando complicada, pode levar a 

distúrbios hipertensivos, anemia, doença renal crônica e pielonefrite, o que aumentam o 

risco, além da prematuridade, de baixo peso ao nascimento, paralisia cerebral/retardo 

mental e óbito perinatal. A escolha da terapia antibacteriana deve ser cuidadosa, pois 

deve-se levar em conta a toxicidade materna e fetal da droga. De modo geral, a principal 

escolha são as Cefalosporinas e a via de administração depende da existência de 
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agravantes. A profilaxia está indicada no caso de dois ou mais episódios de ITU na 

gestação atual ou um episódio de pielonefrite associado a fatores de risco, para os quais 

o antibiótico mais utilizado é a Nitrofurantoína. Casos que cursam com obstrução da 

pelve ou cálice renal necessitam de avaliação das vias urinárias através de exames de 

imagem. Conclusão: As complicações decorrentes da litíase urinária e da ITU na 

gestação são sérias, porém, diminuem com a abordagem adequada. A detecção precoce 

da bacteriúria na gestação traz benefícios maternos e fetais que podem ser cruciais na 

perpetuação da gravidez e na saúde de ambos. A ocorrência de cálculos renais são 

fatores de complicação e podem requerer abordagem urológica como passagem de 

cateteres vesícula/ureterrausne até mesmo nefrotomias. Na gestação estes 

procedimentos geralmente são postergados para o puerpério em razão da possibilidade 

de complicações fetais e parto prematuro. 

Palavras-Chave: Infecções urinárias, Nefrolitíase, Doenças dos Urogenitais Femininos 

e Complicações na Gravidez 
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INTRODUÇÃO: A morte de gestantes é um grave problema no Brasil, o qual, teve 

posição abaixo da meta do milênio segundo a OMS
1
. A Hemorragia Pós-Parto (HPP) 

representa 27,1% das mortes maternas no mundo, seguida por hipertensão e sepse
2
. 

Diante do prognóstico é fundamental estabelecer o diagnóstico e o tratamento precoce, a 

fim de reduzir a morbimortalidade. RELATO DO CASO CLÍNICO: J.M.S, 26 anos, 

feminino. G3PV1A1; gestação molar em 2015, 40 semanas e 5 dias (DUM: 05/03/2017-

US de 22/05/2017 com 10 semanas e 3 dias), 7 consultas pré-natais; infecção urinária 

tratada sem controle de cura, sorologias negativas. Admitida no hospital em 15/12/2017, 

apresentando cefaleia bitemporal, perda de líquido vaginal claro e epigastralgia. Negou 

comorbidades. Movimentação fetal preservada, PA:146/100 mmHg, altura uterina 37 

cm e dinâmica uterina ausente; BCF: 150 bpm; colo uterino 2 cm, 50% apagado, 

posterior; bolsa íntegra; proteinúria de fita 1+. Propedêutica para Síndrome HELLP com 

aumento de ácido úrico e lactato desidrogenase. Evoluiu com melhora dos sintomas e 

PA 140/100 mmHg. Indução do parto com evolução para parto vaginal, sem 

intercorrência. Quadro de hemorragia uterina no puerpério imediato sem resposta a 

ressuscitação volêmica, ocitocina ou à curetagem uterina. Decidido pela abordagem 

cirúrgica (Pfannestiel). Evidenciado útero de Couvelaire e optado por histerectomia 

parcial - peça anatômica: acretismo e hematoma volumoso aderido no endométrio e 

anexos. Fechamento da parede abdominal por Bolsa de Bogotá; infusão de aminas e 

hemotransfusões. Transferida para o CTI devido ao Glasgow 3 e instabilidade 

hemodinâmica. Reabordagem para fechamento da bolsa de Bogotá 72h após. Evoluiu 

com quadro de discrasia sanguínea, anemia, plaquetopenia compatível com Hellp 

síndrome e acidose lática, sendo mantida sob sedação e em ventilação mecânica. As 

tomografias computadorizadas de crânio e abdome sugeriram acidente vascular 

encefálico isquêmico (AVEi) e obstrução intestinal. Iniciada antibioticoterapia pela 
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possibilidade de infecção de ferida operatória e endocardite. Alta para enfermaria após 

17 dias com déficit motor sem resposta aos estímulos verbais e motores, quadro 

compatível com encefalopatia hipóxico-isquêmico. Após 30 dias do parto, paciente 

orientada, consciente, apresentando fala coerente, hemiparesia direita, deglutindo, segue 

em cuidados até a alta. DISCUSSÃO: HPP é comumente definida como uma perda  

500 mL de sangue no período de 24 horas pós-parto vaginal
1,2

. Embora não seja clara a 

relação entre HPP e síndromes hipertensivas, bem como sua fisiopatologia, ambas são 

complicações graves, e caso cursem concomitantemente, podem evoluir com mau 

prognóstico
3
, caso do relato em que houve piora da gravidade associada ao útero de 

Couvelaire, choque hipovolêmico grave e AVEi. CONCLUSÃO: Tendo em vista a 

gravidade do quadro e o impacto sobre a morbimortalidade, a discussão sobre a 

abordagem da hemorragia puerperal torna-se fundamental, com o objetivo de melhorar a 

compreensão da sua fisiopatologia e suas graves consequências como o choque 

hipovolêmico e o AVE, a fim de contribuir para a melhoria da assistência ao ciclo 

gravídico-puerperal. 

Palavras-chave: Síndrome HELLP, Período Pós-Parto, Hemorragia Pós-Parto 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional e a melhora dos exames de imagem 

têm feito com que o diagnóstico de aneurismas intracranianos (AI) seja cada vez mais 

comum em idosos. O tratamento definitivo é cirúrgico, mas a suspeita diagnóstica e o 

acompanhamento do pós-operatório podem ser feitos na Unidade Básica de Saúde 

(UBS). Assim, é importante que o médico generalista conheça os fatores de risco (FR) 

associados a formação do AI, sua sintomatologia e propedêutica. Este trabalho mostra a 

suspeita ambulatorial de possível hemorragia subaracnóidea (HS), confirmada na 

urgência, seguida de abordagem cirúrgica e pós-operatório ambulatorial. CASO 

CLÍNICO: M.G.A, sexo feminino, 68 anos, tabagista e hipertensa sem controle ideal 

da pressão arterial. Procura a UBS em janeiro de 2017. Durante o ano manteve-se 

independente para as atividades de vida diárias, bom estado geral (BEG), sem déficit 

neurológico e risco cardiovascular de 20,6% em 10 anos. As hipóteses diagnósticas 

incluíam depressão leve, doença pulmonar obstrutiva crônica e dislipidemia controlada. 

As estratégias de tratamento foram: apoio para cessar o tabagismo e ajuste dos 

medicamentos anti-hipertensivos. Porém, houve baixa adesão ao tratamento. Após 

alguns meses, M.G.A retorna e queixa inapetência, mal-estar inespecífico, quedas 

repetidas e tristeza. Apresentava Glasgow 14, ausência de déficits focais, apatia, sem 

alterações dos dados vitais. Foram solicitados exames laboratoriais para controle das 

patologias preexistentes e pesquisa de doenças infecciosas agudas. Retorna com exames 

sem alterações e piora do estado geral, relato de incontinência urinária e desorientação 

têmporo-espacial. M.G.A foi encaminhada para avaliação e propedêutica neurológica de 

urgência. Em dezembro, paciente retorna a UBS em BEG e sem déficit focal com 

relatório de alta que constatou HS e AI na artéria cerebral média de 10mm 

bilateralmente. Optou-se por clipagem cirúrgica de um dos AIs e agendamento de 

clipagem do segundo AI. DISCUSSÃO: De frente a um AI em idoso pode haver dúvida 
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entre intervenção cirúrgica ou tratamento conservador. Diante disso é imprescindível 

analisar cada paciente em sua singularidade, estudando os riscos de rompimento do 

aneurisma, os graus de morbimortalidade de ações intervencionistas e sua expectativa 

de vida. A taxa de ruptura de um aneurisma é de 0,05 a 2% ao ano. Isso associado aos 

avanços do suporte intensivo e cirúrgico tem feito com que tratamentos mais agressivos 

em idosos com AI seja encorajado. Além disso, pacientes com hipertensão, 

hipercolesterolemia, tabagismo, DM e história familiar de acidente vascular cerebral 

têm pior desfecho. CONCLUSÃO: Ao considerar o aumento da expectativa de vida, a 

melhora das tecnologias neurointervencionais, o maior risco de rompimento dos AI da 

paciente e devido aos seus FR durante o episódio de hemorragia subaracnóidea aguda, a 

opção terapêutica escolhida foi a clipagem cirúrgica, apesar da idade e comorbidades 

referidas na descrição.  

Palavras-chaves: “aneurisma intracraniano”, “idoso” e “fatores de risco” 
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INTRODUÇÃO: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a elevação sustentada dos 

níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg (Sociedade Brasileira de Cardiologia). 

Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, sendo agravada pela presença de 

dislipidemia, obesidade e diabetes melito.  A Hipertensão Arterial Refratária (HAR) é 

definida como Pressão Arterial (PA) que permanece acima da meta apesar do uso de 

três classes de fármacos anti-hipertensivos, incluindo um diurético. RELATO DO 

CASO CLÍNICO: Paciente IAS, sexo feminino, 71 anos, compareceu à UBS de 

Amarantina  para renovação da receita dos medicamentos em uso. Relata que faz 

tratamento para controle da PA há 3  anos e afirma que quando foi diagnosticada a HAS 

apresentava PA de 180X100 mmHg. Relata uso diário dos medicamentos 

Hidroclorotiazida 25 mg, Atenolol 50 mg, Losartana 50 mg, Anlodipino 5mg. Afirmou 

que os vários tipos de medicamentos foram introduzidos gradualmente por outro médico 

em virtude de sua HAS ser de difícil controle. Ao exame físico apresentou PA de 

140X90 mmHg em membros superiores assentada. Tinha o IMC de 23 kg/m². 

DISCUSSÃO: O manejo de pacientes com HAR inclui o tratamento apropriado das 

causas secundárias e a combinação eficaz de medicamentos. As terapias não-

medicamentosas, como perda de peso, exercício físico, redução do sal e consumo de 

álcool, devem ser encorajadas. O tratamento da HAS com medicamentos está indicado 

para os indivíduos com HAS estágio 1 e Risco Cardiovascular (CV) baixo e moderado, 

quando as medidas não-farmacológicas não surtirem efeito após um período de 90 dias. 

Para aqueles com HAS em estágio 1 e alto risco CV ou HAS em estágios 2 e 3, o uso de 

medicamentos deverá ser iniciado de imediato. A monoterapia com diuréticos, IECA, 

BRA ou BCC pode ser a estratégia anti-hipertensiva inicial para pacientes com HAS. O 

uso de 2 drogas deve ocorrer com hipertensos grau 2. Se refratário ao tratamento com 2 

drogas de primeira linha deve-se associar outra droga. Se refratário ao tratamento com 3 

drogas deve-se adicionar bloqueador do receptor de mineralocorticóide ou se o 

tratamento inclui uma droga que não seja de primeira linha, deve-se adicionar a classe 

de primeira linha ausente. Caso continue refratário ao uso de 4 medicamentos deve-se 
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associar outros medicamentos das classes dos bloqueadores, vasodilatadores diretos, 

agentes centrais e alfabloqueadores. Os fatores que predispõem à refratariedade ao 

tratamento incluem obesidade, pouca atividade física e às metas pressóricas mais 

agressivas recomendadas pelas diretrizes recentes. O American College of Cardiology 

(ACC) publicou em 2017 uma nova diretriz com a definição que considera HAS estágio 

1 a PA sistólica de 130 a 139 mmHg ou a diastólica de 80 a 89 mmHg. Em comparação 

com a orientação Seventh Report of the Joint National(JNC 7), a diretriz ACC resulta 

em um aumento da prevalência de HAS. CONCLUSÃO: A HAR pode ser tratada com 

adequação terapêutica, associações sinérgicas, inclusão de diuréticos e busca de metas 

adequadas a cada paciente. Contudo, mesmo sem êxito na obtenção de níveis adequados 

de PA, a ocorrência de eventos cardiovasculares e a mortalidade são favoravelmente 

alteradas à longo prazo. 

 

Palavras chave: Fármacos, Hipertensão Arterial, Tratamento.    
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INTRODUÇÃO: A Doença de Huntington (DH) é uma doença autossômica dominante 

neurodegenerativa. Caracteriza-se pelo declínio motor e cognitivo e alterações 

psiquiátricas. Este trabalho visa abordar a importância do acompanhamento 

multiprofissional para a melhora na qualidade de vida de pacientes com DH. RELATO 

DE CASO: Paciente do sexo feminino, 37 anos, comparece ao atendimento a procura 

de encaminhamento para a neurologista. Desempregada, mora com as três filhas e o 

marido. Em tratamento para hipertensão e para dislipidemia. Apresenta DH 

diagnosticada há 1 ano por estudo genético sem acompanhamento neurológico ou 

ocupacional. Os sintomas se iniciaram há 5 anos, com a voz “trêmula” e pernas e mãos 

“bambas” e evoluíram progressivamente. Houve perda de cerca de 14kg desde o início 

dos sintomas. Paciente foi adotada, portanto desconhecia caso de sintomas semelhantes 

em familiares e as três filhas também estão sem acompanhamento e sem estudo 

genético. Ao exame físico apresentou PA: 150x100mmHg, Romberg positivo, presença 

de movimentos involuntários coreiformes em braços, face e pernas com predomínio de 

“intenção”. Força preservada em membro superior distal e reduzida em proximal. 

Membro inferior direito com força distal preservada e esquerdo reduzida. Sensibilidade 

tátil superficial preservada em MMSS. Foi realizado encaminhamento para terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, serviço social, neurologista, 

solicitados exames laboratoriais. Durante o acompanhamento, foi observada piora da 

fala e paciente passou a relatar dificuldades para realizar AVDs básicas. DISCUSSÃO: 

Um aspecto que se destaca nesse caso é a ausência de acompanhamento da paciente 

com uma equipe multiprofissional. Embora a DH seja progressiva e não tenha cura, 

estudos demonstram o benefício das intervenções de reabilitação. A fisioterapia reduz 

a deterioração da estabilidade postural e motora, aumenta a força e massa magra, 

acarretando em ganhos significativos para pacientes com DH (Thompson et al, 2013). 

Exercícios são estabelecidos para aumentar a mobilidade dos pacientes e sua 

independência para atividades, otimizar a marcha e o equilíbrio, diminuindo assim o 

risco de quedas. A reabilitação respiratória e a fonoaudiologia associada ao estímulo de 
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músculos da face e da boca é essencial para melhorar a comunicação, a expressão facial 

e a ingestão de alimentos. Além disso, intervenções de reabilitação resultam em 

melhorias no humor e na diminuição dos escores de depressão em pacientes com DH 

(Zinzi et al, 2007). Outra intervenção importante é o acompanhamento nutricional 

devido à rápida perda de peso que acomete os pacientes e às progressivas dificuldades 

na ingestão de alimentos que podem resultar em fraqueza, apatia, depressão e 

susceptibilidade à infecções. (Brotherton et al, 2012). CONCLUSÃO: Percebe-se que a 

falta de acompanhamento com uma equipe multiprofissional é um agravante para o 

sofrimento físico e psíquico da paciente, resultando em pior prognóstico. Destaca-se a 

necessidade de um cuidado integral do paciente e a relevância do tratamento não 

farmacológico na reabilitação de pacientes com DH. 

 

Palavras-chave: “Doença de Huntington”, “Doenças neurodegenerativas”, “Equipe 

multiprofissional”. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é definida pela compressão do 

nervo mediano ao nível do punho e é a mais frequente das neuropatias periféricas 

compressivas. Sua prevalência é estimada entre 4% e 5% da população, sobretudo entre 

40 e 60 anos e do sexo feminino. A principal causa é idiopática e pode também estar 

relacionada à ocupação laboral.RELATO DE CASO CLÍNICO: M.D.D., 63 anos, 

sexo feminino, comparece à Unidade Básica de Saúde Amarantina referindo 

positividade em urocultura para E.coli, com uso descontínuo do antibiótico prescrito. 

Relata, ainda, dor em agulhada no punho esquerdo à flexão e extensão, que irradia para 

face palmar dos dedos I, II e III, de início há um ano e piora nos últimos três meses. 

Afirma acordar durante à noite devido aos sintomas e ter dificuldades em manusear 

objetos. A dor estava presente no momento da consulta. Paciente afirma ter diagnóstico 

prévio de STC, tendo trazido resultado da eletroneuromiografia (ENMG). Ao exame 

físico, verificou-se leve tumefação do punho esquerdo, com parestesia e dor à flexão e 

extensão. Testes de Phalen, Phalen invertido e Tinel revelaram positividade em punho 

esquerdo. Ao teste de abdução do polegar esquerdo houve fraqueza. O Teste de 

Finkelstein mostrou-se negativo bilateralmente. A STC foi confirmada, sendo indicado 

tratamento cirúrgico e prescrito antibiótico.DISCUSSÃO: A STC cursa com dor 

localizada, que pode irradiar para a palma da mão e dedos, normalmente bilateral e 

associada à acroparestesia, principalmente noturna, podendo evoluir com paresia. Não 

há padrão-ouro para o diagnóstico, e testes de provocação podem ser usados, como 

Sinal de Tinel, Sinal de Phalen, Teste de Paley e McMurphy e Teste Compressão em 

Flexão do Punho. Tais testes e o Teste de Finkelstein auxiliam em diagnósticos 

diferenciais de dores no punho e associá-los pode fornecer maior sensibilidade e 

especificidade ao exame clínico. A ENMG permite o estudo da condução nervosa 

sensitiva e motora do nervo mediano e é recomendada em casos de suspeita de STC e na 

decisão cirúrgica. A paciente se enquadra no estágio intermediário da classificação 

anatomoclínica de Lundborg, dado o horário de manifestação da dor e não associação a 
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déficits motores. A compressão e tração nervosa nesse estágio resultam em déficit 

permanente na microcirculação e destruição da bainha de mielina e dos nodos de 

Ranvier. O tratamento pode ser, na maior parte dos casos, conservador, com injeções de 

corticoide, imobilização por órteses e corticoterapia via oral, ou cirúrgico em casos 

graves, visando à diminuição da pressão intratúnel. A paciente relatou que foi indicada a 

abordagem cirúrgica devido à queda gradativa de sua qualidade de vida desde o 

estabelecimento da doença.CONCLUSÃO: A condução desse caso deixa evidente a 

necessidade de conhecimento por parte dos profissionais médicos da semiologia 

ortopédica, vista muitas vezes como secundária, mas que pode ser decisiva em uma 

gama de casos, seja na atenção básica ou até em níveis crescentes de complexidade. 

Esse conhecimento foi essencial na identificação do problema trazido pelo paciente e no 

direcionamento da assistência, que envolve diversos profissionais da saúde. 

 

Palavras-chave: Síndrome do túnel do carpo; diagnóstico síndromes compressivas; 

tratamento da síndrome do túnel do carpo. 
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INTRODUÇÃO: O Ceratocisto Odontogênico é uma condição clínica que afeta principalmente a 

região dos molares inferiores e ramo da mandíbula, mais frequente em homens na 4ª década de vida. 

Entre os diagnósticos diferenciais destas lesões ósseas perialveolares, são as displasias ósseas. Existe 

uma forma de displasia fibrosa que afeta a mandíbula e faz parte de uma síndrome rara, síndrome de 

McCune Albright, em que ocorrem também hiperfunções glandulares, inclusive hipertireoidismo. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 25 anos, procura serviço médico dia 03/10/17 

para acompanhamento de hipertireoidismo. Relata início de quadro há 3 meses, consistindo de perda 

ponderal de 20 kg em 3 meses, agitação, insônia, instabilidade emocional, diarreias matinais 

frequentes, taquicardia e tremores. Em julho realizou investigação laboratorial para função 

tireoidiana (TSH sérico: 0,001 mcUI/L; T4 livre: 3,06 ng/dL). Iniciou tratamento com metimazol 10 

mg e propranolol 40 mg, com melhora clínica com exceção da insônia e instabilidade emocional. 

Relatou ter apresentado episódios recorrentes de lesões em mandíbula diagnosticadas como 

ceratocistos odontogênicos. Trouxe ainda exames de 21/09/17: T3: 147 ng/dl; TRAb: 2,27 UI/L; T4 

livre: 1,95 ng/dL. No exame físico observou-se tireoide aumentada de consistência fibroelástica a 

firme e indolor. A hipótese diagnóstica de hipertireoidismo compatível com Hipertireodismo tratado 

com doses insuficientes de metimazol e propranolol. Então foi aumentada a dose de metimazol 20 

mg e propranolol 20 mg BID. DISCUSSÃO: A principal causa de hipertireoidismo é a doença de 

Graves, condição de origem autoimune com maior incidência em mulheres, porém, quando acomete 

o sexo masculino, tende a ocorrer em idade mais avançada, e com maior gravidade e tendência de 

associação com oftalmopatia (NEVES et al, 2008). Causas mais raras de tireotoxicose incluem a 

síndrome de McCune Albright, em que ocorre mutação genética, displasia óssea fibrosa e 

hiperfunções glandulares que precisam ser abordadas adequadamente. É necessário investigar sobre 

a puberdade, presença de machas café com leite, histórico de fraturas, níveis séricos de calcio, 

fosforo, potássio e outros. A suspeita clínica de tireotoxicose deve ser confirmada pelos níveis 

séricos de TSH e hormônios tireoidianos, sendo que a maioria dos pacientes apresenta TSH baixo ou 
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indetectável e níveis elevados de T4 livre e/ou T3, que confirmam o diagnóstico de tireotoxicose. 

Pode-se avaliar também dois anticorpos: anti-TPO e anti receptor do TSH (TRAb) para diagnóstico 

etiológico. No tratamento para tireotoxicose são utilizadas drogas antitireoidianas: propiltiouracil e 

metimazol, que podem ser associadas a betabloqueadores, pois estes têm efeito rápido sobre as 

manifestações clínicas adrenérgicas da tireotoxicose, além de bloquear a conversão do T4 para T3. 

CONCLUSÃO: Embora rara, a Síndrome de McCune Albright deve ser pensada como diagnóstico 

diferencial de hipertireoidismo, especialmente se o paciente apresentar lesões ósseas e outras 

manifestações presentes na síndrome, como foi o caso do paciente atendido. 

Palavras-chave: Hipertireoidismo, Cistos Odontogênicos, Displasia Fibrosa Poliostótica 
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INTRODUÇÃO: A Nefropatia Diabética (ND) está estabelecida como uma 

complicação do inadequado controle glicêmico ao curso dos anos, com grande impacto 

social e principal causa isolada de Doença Renal Terminal (DURAN SALGADO, 

2014). Os complexos mecanismos multifatoriais de sua fisiopatogênese permanecem 

incertos, não obstante, está consubstanciados que glicemias permanentemente elevadas 

acarretam lesões e danos funcionais ao órgão (FARIA, 2001). Desta forma, têm-se 

como meta o controle mais próximo ao estado euglicêmico, o adequado 

acompanhamento do decaimento da função renal, bem como intervenções terapêuticas 

pautadas nas melhores evidências de maneira a melhor contribuir com o prognóstico dos 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo (DM) 1 e 2. RELATO DO CASO: J.F.V, 

28 anos, homem, com diagnóstico prévio de DM 1 e hipertensão descompensados, 

insuficiência renal crônica estágio G3b, dispepsia e anemia à esclarecer. Comparece ao 

Centro de Saúde (CS) da UFOP com queixa de dor muscular, cansaço, dispneia e 

cefaleia frontal de esforço com escurecimento da visão, impedindo-o de exercer 

atividades laborais. No histórico familiar, mãe e pai dislipidêmicos, hipertensos e 

diabéticos; irmã de 19 anos DM1. Na história pregressa, paciente relata duas internações 

devido à dor epigástrica forte. Ao exame físico, presença de dentes mal cuidados, edema 

em MMII (++/++++), PA de 132x100 mmHg MSE e peso de 59kg. Exames 

laboratoriais: Glicemia: 154mg/dl; HbA1C: 11,2%; Hb: 10,7g/dl; Ht: 30,7%; VCM: 

81,4fL; CHCM: 34,9%; RDW: 13,7%; Fe2+: 71mg; IST: 33%; CTLF: 215mg/dL; 

Transferrina: 150mg/dL; Proteinúria: 940mg/dia; Potássio: 5,4mEq/L; Creatinina: 

3,04mg/dL; Clearance: 43; TFG: 30,34mL/min. Paciente em uso de Enalapril 10mg 

MID, Furosemida 40mg MID, insulina NPH 20UI ao acordar, Omeprazol 20mg; Ácido 

fólico 5mg MID e Sulfato ferroso 40mg MID. Como conduta, foi retirada a Furosemida 

40mg e orientado sobre mapa glicêmico e controle pressórico diário no CS de 

Amarantina e encaminhado ao endrocrinologista. DISCUSSÃO: Evidências sugerem 

que o desenvolvimento da ND somente ocorrerá mediante fatores genéticos 
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predisponentes. Contudo, a hiperglicemia crônica permanece como fator essencial ao 

desenvolvimento da nefropatia crônica, de tal forma que pacientes euglicêmicos, mesmo 

com predisposição genética, não desenvolverão essa doença (LEI, 2014). O 

acompanhamento da progressão da ND é realizado pela avaliação da função renal 

através da TFG e da excreção urinária de albumina. Conjuntamente com os dados 

referentes à glicemia, são os principais dados que orientarão a terapêutica preventiva de 

agravos da doença. Em se tratando de DM I, o rastreamento de ND deve ser realizado 5 

anos após o diagnóstico da diabetes, repetindo-se a propedêutica anualmente. Diante de 

terapia adequada com estrito controle glicêmico, a progressão da doença pode ser lenta 

com possíveis regressões a estágios menos graves (PERKINS, 2003). CONCLUSÃO: 

No presente relato de caso a identificação tardia do agravo concorreu em uma rápida 

progressão da doença não usual ao padrão clínico, evidenciando a importância do 

rastreio precoce e manejo adequado. 
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INTRODUÇÃO: Hemorragias intracranianas são eventos representativos dentre as 

emergências médicas, com alta morbimortalidade. A partir de um relato de caso e 

revisão não sistemática de literatura, objetiva-se denotar a importância de reconhecer 

sinais e sintomas sugestivos desses eventos na rotina ambulatorial, a fim de que a 

propedêutica e conduta mais adequadas sejam tomadas precocemente. RELATO DE 

CASO: M.G.A., sexo feminino, 69 anos, tabagista, é acompanhada na UBS São 

Cristovão, desde 2015. Até então independente para atividades de vida diária, apresenta 

história pregressa de HAS descontrolada, dislipidemia, DPOC, cefaleia crônica, e 

osteoartrose. Faz uso de Enalapril, Hidroclorotiazida, Sinvastatina, Fluoxetina, 

Clonazepam e Omeprazol. Comparece ao atendimento queixando de perda de memória, 

confusão mental, adinamia, instabilidade postural, incontinência urinária, inapetência e 

fraqueza em MMII associados a quedas frequentes há aproximadamente duas semanas. 

Pressão 140/80 mmHg, 75 ppm, 15 irpm. Paciente lúcida, orientada, apática, com 

discreto déficit motor em hemiface esquerda, paresia e hiporreflexia em dimídio 

esquerdo, notável desequilíbrio estático e dinâmico e lentificação do teste index-nariz. 

O relato de episódio de confusão mental, aliado ao histórico de quedas e exame físico, 

conduziu às hipóteses de hematoma subdural e AVC, uma vez descartada infecção em 

consulta anterior. Paciente foi imediatamente encaminhada para realização de TC de 

crânio, que evidenciou hemorragia subaracnóidea, sendo então realizada clipagem de 

aneurisma em ACME. Recebeu alta sem sequelas neurológicas. DISCUSSÃO: O 

Hematoma subdural e a Hemorragia Subaracnoidea são ocorrências frequentes em 

idosos que merecem atenção do clínico, devido sua potencial gravidade. A hemorragia 

subaracnóidea aneurismática (HSA) espontânea acomete principalmente entre 35-74 

anos, com prevalência para mulheres e relação de 2,1:1 entre mulheres e homens acima 

da 6ª década de vida.  Os fatores de risco incluem tabagismo e etilismo. A tríade 
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cefaleia severa, síncope e rigidez de nuca, podem sugerir HSA. Destaca-se a ocorrência 

de sintomas prodrômicos subestimados pelos clínicos, como a cefaléia sentinela que, 

devido à expansão ou vazamento do aneurisma, pode prenunciar a hemorragia 

subaracnóidea em até 43% dos casos, sendo sinal útil para evitar esse acontecimento. 

Deve-se atentar também para outros achados como náuseas, vômitos, convulsões, 

diplopia e vertigem, bem como déficits neurológicos focais, paresia ou plegia de nervos 

cranianos. É possível observar alteração transitória do estado mental em quase metade 

dos pacientes. Apesar de ser comum na HSA manifestações clínicas graves e abruptas, 

essas podem também surgir insidiosamente, podendo passar desapercebidas. Dessa 

maneira, o vínculo longitudinal no cuidado dos usuários é fundamental para o 

desenvolvimento de ações preventivas e curativas. CONCLUSÃO: A percepção e 

busca de sinais e sintomas relacionados a eventos mais frequentes em serviços de 

urgência não devem ser negligenciados na atenção primária de saúde. A habilidade para 

detectá-los é de suma importância para o encaminhamento ao serviço de urgência.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Cefaleia; Hemorragia Subaracnóidea 

Aneurismática.  
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INTRODUÇÃO: A nefropatia primária por IgA é considerada a glomerulopatia mais 

comum no mundo. A etiopatogênese completa ainda permanece incerta, mas sabe-se 

que essa doença caracteriza-se por acúmulo de imunocomplexos no mesângio 

glomerular com achados de microscopia de imunofluorescência característicos. Sua 

apresentação clínica é variável, apresentando proteinúria, geralmente não nefrótica, 

associada à hematúria macroscópica ou microscópica e hipertensão. Essa enfermidade 

tende a afetar indivíduos mais jovens, os quais ficam entregues a uma doença crônica 

progressiva. RELATO DE CASO: J.M.L, sexo masculino, 26 anos, apresentou em 

janeiro de 2017 edema de membros inferiores e “urina espumosa” após exercício físico. 

Foi internado neste mesmo mês na Santa Casa de Ouro Preto com quadro clínico de 

edema e hipertensão arterial, constatando-se proteinúria de 2208    mg/24 horas, 

hipoalbuminemia de 2,7 g/dL, microhematúria e hipercolesterolemia, iniciando assim 

terapia com dose única diária de Losartana e Sinvastatina. O paciente submeteu-se à 

biopsia renal e o diagnóstico anatomopatológico à microscopia óptica e de 

imunofluorescência concluiu achados compatíveis com nefropatia por IgA, os quais 

foram expressivos para a decisão de terapêutica com Prednisona na expectativa de 

aumentar a sobrevida renal a longo prazo. Portanto, em julho de 2017, foi prescrita a 

dosagem de 60mg/dia, a qual foi mantida durante 16 semanas, sendo posteriormente 

realizado o desmame com redução da dose para 40mg/dia por mais 2 semanas e, 

finalmente, redução para 20mg/dia em 22/11/2017. Nesta data, o paciente negou 

alterações em cor e aspecto da urina, bem como se apresentou ao exame físico em bom 

estado geral, normotenso e com cacifo 0+/4+. Os exames laboratoriais não mostraram 

alterações no hemograma, função hepática, perfil lipídico e hidroeletrolítico. Proteinúria 

de 735,8 mg/24 horas e albumina sérica de 3,8 g/dL. DISCUSSÃO: Não há um 

tratamento específico e abrangente para as glomerulopatias. Assim, o que se encontra na 

literatura é uma estratificação de recomendações para basear tratamentos 
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individualizados, os quais nem sempre garantem sucesso terapêutico. No caso do 

paciente,de acordo com seu diagnóstico e com suas condições clínicas de proteinúria 

persistente ≥ 1 g/dia, função renal normal, hipertensão arterial controlada por BRA, o 

tratamento de primeira escolha é a Prednisona via oral na dose máxima de até 80mg/dia 

por até 16 semanas. Nesse caso o paciente apresentou uma resposta satisfatória à 

corticoterapia com redução dos níveis de proteinúria de 2208 mg/dia para 735,8 mg/dia. 

O sucesso terapêutico é representado pela remissão parcial da perda de proteínas na 

urina, com redução da proteinúria para níveis entre 0,3-2,0 g/dia. CONCLUSÃO: O 

tratamento para nefropatia por IgA deve ser individualizado, de acordo com a 

apresentação do quadro clínico do paciente, com a lesão histológica e com a presença de 

fatores de risco para progressão, assim como foi estabelecido com o paciente. Houve 

redução da proteinúria em conseqüência ao tratamento com corticóide, sendo essencial 

que haja o acompanhamento do quadro clínico para verificar a manutenção do sucesso 

terapêutico. 

 

Palavras-chave: Glomerulonefrite por IgA, Tratamento Farmacológico, 

Corticosteróides. 
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INTRODUÇÃO: O hipertireoidismo é definido como um conjunto de desordens que 

envolvem uma maior síntese e secreção dos hormônios tireoidianos, levando ao estado 

de hipermetabolismo ou tireotoxicose. A etiologia mais comum de hipertireoidismo é 

autoimune, a chamada Doença de Graves (DG), e estima-se que a prevalência dessa 

condição seja 0,4 a 1%, sobretudo mulheres entre 20 e 40 anos. Em função dos sintomas 

que afetam a qualidade de vida e possíveis complicações, como as cardiovasculares, é 

essencial que o diagnóstico seja precoce e o manejo adequado. RELATO DO CASO 

CLÍNICO: Paciente do sexo feminino, 42 anos, compareceu ao PSF Amarantina com 

queixa de prurido em membros superiores e inferiores, início há cerca de 20 dias. 

Queixou-se também de dor, eritema e edema em região orbital direita há 15 dias, além 

de sintomas como insônia, agitação, falta de paciência, sudorese excessiva, tremores e 

palpitações. Ao exame apresentava-se em bom estado geral, pele quente, com 

espessamento em região pré-tibial bilateralmente, além de retração palpebral bilateral 

discreta. A tireoide encontrava-se assimétrica, com pequeno abaulamento em 

correspondência ao lobo direito. Ausência de bócio visível, porém com sinal de 

Pemberton questionável. Observou-se hiperreflexia patelar e aquileu bilateralmente, 

corroborados por presença dos reflexos peitoral maior e adutor da coxa. Normotensa, 

com frequência cardíaca de 82 e ritmo cardíaco regular. Diante do quadro a principal 

hipótese diagnóstica foi hipertireoidismo por DG. Foram solicitados então os exames 

TSH, T3 e T4 livre e US de tireoide, e retorno é aguardado para confirmação 

diagnóstica e conduta definitiva. DISCUSSÃO: As manifestações clínicas relatadas 

pela paciente são: sudorese, palpitações, tremores, ansiedade, fraqueza e irritabilidade. 

Tais sintomas somados aos achados do exame físico sugeriram a hipótese de 

hipertireoidismo. Diante da suspeita, foram solicitados exames para avaliação inicial, 

que consiste na determinação dos níveis séricos de TSH e hormônios tireoidianos, sendo 

esperados o TSH suprimido com T4 e T3 livres aumentados. A dosagem dos anticorpos 

antitireoidianos (anti-TPO e TRAb) não é necessária na maioria dos casos, pois o 

diagnóstico da DG pode ser feito com base em achados clínicos somados à dosagem 

hormonal. A captação de iodo radioativo em 24 horas e a ultrassonografia (US) podem 

ser realizadas para diagnóstico diferencial do hipertireoidismo, das quais foi escolhida a 
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US devido à maior precisão na detecção de eventuais nódulos tireoidianos, menor custo 

e maior disponibilidade. Ademais, é relevante solicitar hemograma e hepatograma antes 

do início do tratamento, visto que as drogas antitireoidianas podem levar a 

hepatotoxidade e leucopenia. CONCLUSÕES: Diante de um paciente com sintomas 

compatíveis com tireotoxicose é importante um exame físico minucioso, buscando 

sinais que corroborem a hipótese e que permitam direcionar a propedêutica. Após a 

suspeita, é preciso solicitar corretamente os exames laboratoriais e de imagem de forma 

a confirmar o diagnóstico e iniciar a terapêutica precocemente, buscando minimizar as 

possíveis complicações e trazer qualidade de vida ao paciente. 

 

Palavras-chave: Tireotoxicose; Hipertireoidismo; Hormônios tireóideos. 
  

Referências: 

 

VILAR, Lucio et al. Endocrinologia Clínica. 5. edição. Guanabara Koogan; 2013. 

p.310-327 

 

MAIA, Ana Luiza et al. Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do 

hipertireoidismo: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo,  v. 57, n. 3, 

p. 205-232,  2013. 

  



45 

 

ABUSO SEXUAL: CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS E PSÍQUICAS 

Graciella Santos de Oliveira (graciellasantos@hotmail.com); 

Caroline Paula Prósperi Souto (carolinepps@hotmail.com); 

Eduardo Nogueira Botinha (dudu_nbotinha@hotmail.com); 

Géssica Mendes de Almeida (gessicamendesa@gmail.com); 

Henrique Nigri Caetano de Oliveira (henriquenigri22@gmail.com); 

Lucas André Silva Santos (lucasandre.s.santos@gmail.com); 

Marco Aurélio Cambraia Ribeiro Braz (marcoacrb@gmail.com); 

Matheus Alves de Lima (matheussalvesss@hotmail.com); 

Matheus Silva de Castro (matheuus.castro@gmail.com); 

Matheus Thomé Pinheiro (teusthome02@gmail.com). 

 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

 

INTRODUÇÃO: Os maus-tratos infanto-juvenis têm como um dos tipos mais 

frequentes o abuso sexual, que apresenta consequências sobre a saúde da vítima, 

podendo desencadear doenças físicas, psíquicas, sociais e sexuais. A compreensão e a 

avaliação dessas consequências demanda um acompanhamento duradouro e 

multidisciplinar do paciente, além de um estudo que analisa características do abuso. Os 

mecanismos emocionais estão muito relacionados à origem das doenças e na relação 

médico/paciente, por esse motivo a valorização da psique é importante para 

compreender o paciente de maneira global. RELATO DE CASO: L.A.C., sexo 

feminino, 20 anos, foi ao ambulatório médico da Unidade Atendimento Primário de 

Saúde de Santo Antônio – Mariana, queixando-se de dor abdominal do lado esquerdo, 

apresenta agenesia do rim direito e por isso faz uso do Enalapril (5mg/dia). Negou 

febre, disúria, hematúria. Amenorreia há um ano. Apresenta um corrimento crônico de 

coloração branca, inodoro, com prurido intenso na região vulvar, não mantem relações 

sexuais há um mês, há uma semana fez uso de Fluconazol (150mg) dose única. Estudou 

até a sexta série. Sedentária. História pregressa de dois casos de abuso sexual, depressão 

maior, dificuldade escolar. Ao exame físico apresentou dor à palpação no flanco 

esquerdo. Obesidade grau II. Durante todas as consultas não manteve contato visual, 

relatou sentimentos de vergonha, ciúmes excessivo e demonstrou uma sexualidade 

excessiva. Paciente em tratamento no ambulatório desde o ano de 2011, com uma alta 

frequência em consultas médicas, psicológicas e nutricionais e ginecológicas. Mesmo 

notando que as queixas atuais eram recorrentes com propedêuticas para doenças físicas 

negativas, foi solicitado novos exames para rastreio de infecções do trato genito-urinário 

e dosagens hormonais; todos os resultados vieram sem alterações significativas; embora 

as queixas persistam até o presente momento. DISCUSSÃO: Estudos realizados através 

de relato de algumas pessoas isoladas que procuraram ajuda revelam diversas 

manifestações decorrentes da violência. Dentre as prováveis de curto prazo podem estar 

o medo do agressor e de pessoas do sexo do agressor, queixas sintomáticas, sintomas 

psicóticos, isolamento social e sentimentos de estigmatização, quadros fóbico-ansiosos, 

obsessivo-compulsivo, depressivos, distúrbios do sono, da aprendizagem e da 

alimentação, sentimentos de rejeição, confusão, humilhação, vergonha e medo, 
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sexualização excessiva. Já os danos tardios podem se manifestar através de ocorrência e 

incidência de transtornos psiquiátricos, pensamento ilógico, redução na compreensão de 

papéis mais complexos e dificuldade para resolver problemas interpessoais, o abuso de 

álcool e outras drogas, disfunções sexuais, e disfunções menstruais. Ao observar o 

histórico da paciente o passado de abuso sexual é o norte para o entendimento das suas 

queixas. Nesse sentido, uma anamnese bem feita que valorize não somente os sinais e 

sintomas clínicos, mas também os sintomas de somatização é de extrema importância, 

uma vez que o adoecimento psicológico pode ser maior ou igual ao adoecimento físico. 
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INTRODUÇÃO: A fibromialgia (FM) é uma síndrome de considerável impacto na 

qualidade de vida do paciente, caracterizada por dor musculoesquelética difusa crônica, 

geralmente acompanhada de alterações do sono e da cognição, e de transtornos 

psiquiátricos, como depressão e ansiedade, entre outros sintomas
1
. Além disso, trata-se 

de uma condição clínica frequente, atingindo até 2.5% da população brasileira, 

sobretudo o sexo feminino, entre a terceira e quarta década de vida
2
. Com o intuito de 

ressaltar aspectos clínicos e expor as novas diretrizes para o diagnóstico da FM, relata-

se o seguinte caso. RELATO DE CASO: M.A., 49 anos, sexo feminino, refere dor há 

cerca de 4 meses em região posterior de ambas as pernas, ocasionalmente associada a 

dor em região plantar e região posterior da coxa. A dor é aparentemente muscular, como 

uma fisgada ou “repuxo”, melhora com caminhada e alongamento e piora no período da 

madrugada e da manhã, sem rigidez matinal. Ademais, a paciente relata que a dor tem 

aumentado em frequência e intensidade. Nega restrição de movimento em tornozelo ou 

joelho. Tratamento prévio descontinuado por não obtenção de melhora. Além disso, 

história pregressa de dor nos braços de caráter migratório há mais de 2 anos, cefaleia, 

dor em região posterior do pescoço, e dor lombar. Por fim, relata rebaixamento do 

humor, angústia e desânimo. Ao exame físico, foram testadas a amplitude de 

movimento e a força muscular dos principais grupamentos musculares, sem evidência 

de perda funcional. Diante da suspeita de fibromialgia, realizou-se o exame dos pontos 

dolorosos da fibromialgia, obtendo-se positividade em pelo menos 50% dos pontos, 

corroborando para o diagnóstico de FM. Foi então prescrita sertralina 40mg MID e 

ciclobenzaprina 5mg MID e solicitado exames laboratoriais para diagnóstico 

diferencial. DISCUSSÃO: Os critérios diagnósticos atualmente recomendados pela 

Sociedade Brasileira de Reumatologia consistem naqueles elaborados em 2010 pelo 

American College of Reumatology (ACR)
2
. Tais critérios incluem a presença de dor 

difusa - avaliada pelo número de regiões dolorosas do corpo -, assim como a presença e 

intensidade da fadiga, do sono não reparador e dos problemas cognitivos, além da 

extensão de sintomas somáticos. Ainda, estabelece-se que tais sintomas persistam por 

pelo menos 3 meses e que não sejam melhor explicados por outra condição clínica, 

critérios os quais foram preenchidos no exposto caso
3
. Por fim, apesar de útil para 

complementar o diagnóstico da FM, a palpação de pontos dolorosos possui limitações 

quanto à sua relevância e especificidade
2
. Diante disso, o caso descrito apresenta vários 

sinais e sintomas sugestivos da FM, sendo, portanto prudente aplicar o instrumento do 
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ACR 2010 para confirmação da suspeita diagnóstica. CONCLUSÃO: Diante da 

variada manifestação clínica e da inexistência de marcador laboratorial ou exame de 

imagem específico, o diagnóstico da FM é puramente clínico, sendo, portanto, 

dependente de exame cuidadoso do paciente e experiência médica. Assim, faz-se mister 

a elaboração e aplicação de instrumentos clínicos validados, visando homogeneizar o 

diagnóstico da FM e, por conseguinte, atenuar a subjetividade do julgamento clínico, 

pois, apesar de incurável, seu correto diagnóstico permite a adoção de medidas 

terapêuticas que melhoram a qualidade de vida do paciente. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade pode ser definida como a doença caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal, a qual tem causas multifatoriais, e que resulta 

da interação de fatores genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais. Sua 

classificação se dá por meio do índice de massa corpórea (IMC). Em indivíduos adultos, 

considera-se com obesidade aqueles com IMC > 30 kg/m², sendo esta, classificada em: 

Grau I (indivíduos que apresentem IMC entre 30 kg/m² e 35 kg/m²), Grau II (IMC entre 

35 kg/m² e 40 kg/m²) e Grau III (IMC > 40 kg/m2). A obesidade de grau III é refratária 

à terapia dietética e medicamentosa, mas geralmente responde bem à cirurgia bariátrica. 

No Brasil, a indicação de cirurgia bariátrica se dá quando o paciente apresenta IMC >40 

kg/m² ou IMC >35 kg/m² associado a comorbidades, e que tenha tido tratamento clínico 

longitudinal prévio de pelo menos dois anos, sem melhora. RELATO DO CASO: 

Paciente do sexo feminino, 44 anos, portadora de obesidade grau III (IMC = 60), 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus insulino-dependente, dislipidemia e 

lúpus eritematoso sistêmico, comparece à UBS Amarantina com queixa de dor no 

membro inferior esquerdo, devido à presença de erisipela previamente diagnosticada e 

tratada com 3 injeções intramusculares de penicilina benzatina, com melhora do quadro, 

porém com permanência de dor, queimação e edema. Estava com cirurgia bariátrica 

agendada para dezembro de 2017, após cerca de 2 anos de avaliação para a indicação do 

procedimento. À consulta, encontrava-se ansiosa com a proximidade da cirurgia, 

apresentando insônia. Ademais, relatou a dificuldade para realizar as atividades diárias 

devido ao seu peso como sendo um fator limitante. Ao exame físico, mostrava área 

endurecida em região anterior da perna esquerda, com edema, calor, eritema, sem 

bolhas e bem delimitada e peso de 162 kg. Como conduta, foi prescrito Amoxicilina + 

Clavulanato 500+125 mg de 8/8 horas por 14 dias, Paracetamol 500mg, em caso de dor 

e retorno para avaliação em duas semanas. Em consulta de retorno, apresentou boa 

evolução da lesão de pele, sem calor local e com redução do edema. Foi prescrito então 

o ciprofloxacino por mais 14 dias. Paciente retornou ao fim deste período com melhora 

total do quadro, sendo encaminhada para a realização da cirurgia bariátrica. 

DISCUSSÃO: A obesidade, especialmente quando o IMC > 40 kg/m², e sua associação 
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com comorbidades geram influência direta no bem-estar físico, emocional e 

psicossocial do paciente, impactando significativamente no declínio da qualidade de 

vida do mesmo. É necessário que os profissionais de saúde saibam diagnosticar a 

obesidade, classificar a mesma e encaminhar o paciente para que este realize o melhor 

tratamento, assim como a paciente relatada. CONCLUSÕES: A equipe de atenção 

primária deve estar apta a diagnosticar, classificar e oferecer os recursos necessários 

para o tratamento longitudinal da obesidade, reconhecendo quando a indicação da 

cirurgia se faz necessária para a melhora da qualidade de vida do paciente.  

 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Atenção Primária à Saúde.  
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INTRODUÇÃO: A doença causada pelo vírus zika (ZIKV), um arbovírus do gênero 

Flavivírus, foi caracterizada como epidemia pelas autoridades públicas brasileiras. Em 

2016, foram registrados 216.207 casos prováveis de febre pelo ZIKV no país, sendo 

confirmados 8 óbitos. A análise das taxas de incidência demonstra que as regiões Norte 

e Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência: 35,6 casos/100 mil hab. e 13,8 

casos/100 mil hab., respectivamente¹. RELATO DE CASO CLÍNICO: J.P.A.S., sexo 

masculino, 24 anos, estudante, procedente do interior de MG há 5 dias. Procurou a UPA 

de Ouro Preto-MG em 08/11/17, com sintomas de febre, mialgia, poliartralgia, diarreia, 

vômitos e hiperemia conjuntival. Na ocasião, o diagnóstico foi de gastroenterite viral, 

com prescrição de hidratação endovenosa e soro de reidratação oral (SRO). No dia 

seguinte, paciente procurou o Ambulatório da UFOP, em Passagem de Mariana –MG, 

com piora dos sintomas, presença de rash cutâneo exantamático em tronco e MMSS, 

além de prurido e mialgia intensa. Ao exame físico, apresentava erupções cutâneas em 

todo o corpo, febre 37,9C, linfonodomegalia em cadeias cervicais e edema em 

articulações distais de MMSS. Solicitado então hemograma, PCR e sorologia para 

pesquisa de Dengue, ZIKV e Chikungunya. Prescrito repouso relativo, SRO domiciliar, 

além de anti-histamínico, analgésico e antitérmico. Retornou dia 30/11/17, sem 

sintomas, exceto artralgia leve e sem alterações ao exame físico. RT-PCR reagente para 

ZIKV, sorologias negativas e hemograma sem alterações. DISCUSSÃO: O ZIKV, 

transmitido primordialmente pela picada do Aedes aegypti, tem período de incubação 

desconhecido, sendo estimado entre 2 a 14 dias após a picada¹. No caso relatado, o 

diagnóstico diferencial com outras doenças virais e/ou exantemáticas, como dengue e 

chikungunya é indispensável e foi útil para a confirmação de circulação autóctone do 

vírus, seja na cidade atual ou de procedência recente do paciente, e controle de demais 

casos com suspeita clínica-epidemiológica. A detecção do Zika foi feita por meio do 

exame RT-PCR, já que ainda estava em período de viremia e os anticorpos ainda não 

estavam em níveis detectáveis. A doença apresentou curso benigno, com resolução de 

sintomas no sexto dia. O tratamento sintomático foi importante para controle do quadro 

clínico, a partir do uso de analgésicos, anti-histamínico, antitérmico e reposição 

volêmica. O acompanhamento do paciente visou garantir a intervenção precoce caso 

houvesse possíveis complicações do ZIKV, como alterações neurológicas, por exemplo 
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a Síndrome de Guillain-Barré, complicações congênitas em mulheres em idade fértil 

além de óbito². CONCLUSÃO: Em virtude da semelhança das manifestações clínicas 

de inúmeras doenças exantemáticas, comuns nos ambulatórios, a infecção por ZIKV 

deve ser considerada no diagnóstico diferencial³. O diagnóstico laboratorial contribui 

para o dimensionamento da epidemia do ZIKV, facilitando o conhecimento da doença e 

suas possíveis complicações, da cinética viral, bem como a adoção de medidas 

profiláticas coletivas e individuais, visando o controle da transmissão da doença.  

 

Palavras-chave: Exantema; artralgia; diagnóstico diferencial. 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa caracterizada 

por sintomas motores: tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda denteada, 

anormalidades da marcha e sintomas não-motores (SNM): distúrbios neuropsiquiátricos, 

do sono, autonômicos e sensitivos
1,2

.  Os sintomas se iniciam lentamente e muitas vezes 

podem ser subdiagnosticados por anos, conferindo perda na funcionalidade. Ela acomete 

1% da população acima de 60 anos
3
. O diagnóstico é clínico e feito com a presença de 3 

dos 4 critérios motores
1
; quando precoce, contribui para o tratamento correto, reduzindo 

impactos social e financeiro. RELATO DE CASO CLÍNICO: H.A.L, 83 anos, chega ao 

ambulatório acompanhada da filha, a qual relatou que mãe não estar alimentando e tem 

apresentado desânimo, leves tremores, insegurança ao caminhar quadro iniciado há 

meses, com piora na última semana. Diagnóstico de depressão desde 2009, quando 

iniciou com inapetência, desânimo e sono agitado). Negou alucinação e/ou delírio. Em 

uso regular de: carbolítio 300 mg BID, sertralina 50 mg BID, hidroclorotiazida 25 mg 

MID, haloperidol 1 mg MID, clonazepam 2,5mg/mL 4 gotas. Exame físico: PA: 100/70 

mm/Hg (sentada); 80/54 mmHg (ortostatismo); 100/60 mmHg (supina). Postura e face 

bradicinéticas, Marcha parkinsoniana em blocos, tremores de repouso (MMSS), rigidez 

em roda dentada. Exames laboratoriais: hemograma, leucograma, íons, função tireoidiana, 

renal e hepática inalterados. Hipótese diagnóstica: hipotensão postural em paciente com 

parkinsonismo a esclarecer (Doença de Parkinson?, Parkisonismo medicamento?). 

Conduta: 1) Suspenso haldol e hidroclorotiazida; 2) Início de prolopa 200mg/50mg (1/4 

do comprimido de 8/8h). Retorno após 5 semanas com melhora parcial dos tremores, 

maior segurança ao caminhar, boa tolerância à medicação e sem critérios de hipotensão 

ortostática. Mantendo desânimo, sono agitado e recusa alimentar. Aumentado dose do 

prolopa, associado mirtazapina e propedêutica para doença do aparelho digestivo. 

DISCUSSÃO: Na DP tem-se alterações motoras decorrentes principalmente da morte de 
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neurônios dopaminérgicos da substância nigra. No entanto, as alterações podem estar 

presentes em outros núcleos do tronco cerebral, o que pode explicar os SNM
1,4

,
 
que 

podem preceder os sintomas motores, mascarando o diagnóstico. Na paciente não é 

possível determinar se a depressão seria um sintoma inicial da DP ou uma comorbidade 

associada, entretanto, sintomas neuropsíquicos em pacientes idosos devem suscitar a DP 

como hipótese diagnóstica. No momento da consulta a paciente apresentava os quatro 

sinais maiores para o diagnóstico de DP, bem como SNM, e, após retirada do haldol e 

início da medicação específica, houve melhora parcial com manutenção de sintomas leves 

de parkinsonismo, favorecendo a hipótese de DP em relação ao Parkinsonismo 

medicamentoso. CONCLUSÃO: Os pacientes tendem a procurar ajuda médica devido a 

SNM inespecíficos muito antes das manifestações motoras aparecerem, e, quase sempre, 

esses são subvalorizados. Dessa forma é fundamental que os médicos tenham preparo 

para reconhecê-los, a fim de elencar diagnósticos diferenciais e proporcionar o 

diagnóstico precoce da DP. 

 

Descritores: Doença de Parkinson, Tremor, Neuropsiquiatria 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa caracterizada 

por sintomas motores: tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda denteada, 

anormalidades da marcha e sintomas não-motores (SNM): distúrbios neuropsiquiátricos, 

do sono, autonômicos e sensitivos
1,2

.  Os sintomas se iniciam lentamente e muitas vezes 

podem ser subdiagnosticados por anos, conferindo perda na funcionalidade. Ela acomete 

1% da população acima de 60 anos
3
. O diagnóstico é clínico e feito com a presença de 3 

dos 4 critérios motores
1
; quando precoce, contribui para o tratamento correto, reduzindo 

impactos social e financeiro. RELATO DE CASO CLÍNICO: H.A.L, 83 anos, chega ao 

ambulatório acompanhada da filha, a qual relatou que mãe não estar alimentando e tem 

apresentado desânimo, leves tremores, insegurança ao caminhar quadro iniciado há 

meses, com piora na última semana. Diagnóstico de depressão desde 2009, quando 

iniciou com inapetência, desânimo e sono agitado). Negou alucinação e/ou delírio. Em 

uso regular de: carbolítio 300 mg BID, sertralina 50 mg BID, hidroclorotiazida 25 mg 

MID, haloperidol 1 mg MID, clonazepam 2,5mg/mL 4 gotas. Exame físico: PA: 100/70 

mm/Hg (sentada); 80/54 mmHg (ortostatismo); 100/60 mmHg (supina). Postura e face 

bradicinéticas, Marcha parkinsoniana em blocos, tremores de repouso (MMSS), rigidez 

em roda dentada. Exames laboratoriais: hemograma, leucograma, íons, função tireoidiana, 

renal e hepática inalterados. Hipótese diagnóstica: hipotensão postural em paciente com 

parkinsonismo a esclarecer (Doença de Parkinson?, Parkisonismo medicamento?). 

Conduta: 1) Suspenso haldol e hidroclorotiazida; 2) Início de prolopa 200mg/50mg (1/4 

do comprimido de 8/8h). Retorno após 5 semanas com melhora parcial dos tremores, 

maior segurança ao caminhar, boa tolerância à medicação e sem critérios de hipotensão 

ortostática. Mantendo desânimo, sono agitado e recusa alimentar. Aumentado dose do 

prolopa, associado mirtazapina e propedêutica para doença do aparelho digestivo. 

DISCUSSÃO: Na DP tem-se alterações motoras decorrentes principalmente da morte de 
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neurônios dopaminérgicos da substância nigra. No entanto, as alterações podem estar 

presentes em outros núcleos do tronco cerebral, o que pode explicar os SNM
1,4

,
 
que 

podem preceder os sintomas motores, mascarando o diagnóstico. Na paciente não é 

possível determinar se a depressão seria um sintoma inicial da DP ou uma comorbidade 

associada, entretanto, sintomas neuropsíquicos em pacientes idosos devem suscitar a DP 

como hipótese diagnóstica. No momento da consulta a paciente apresentava os quatro 

sinais maiores para o diagnóstico de DP, bem como SNM, e, após retirada do haldol e 

início da medicação específica, houve melhora parcial com manutenção de sintomas leves 

de parkinsonismo, favorecendo a hipótese de DP em relação ao Parkinsonismo 

medicamentoso. CONCLUSÃO: Os pacientes tendem a procurar ajuda médica devido a 

SNM inespecíficos muito antes das manifestações motoras aparecerem, e, quase sempre, 

esses são subvalorizados. Dessa forma é fundamental que os médicos tenham preparo 

para reconhecê-los, a fim de elencar diagnósticos diferenciais e proporcionar o 

diagnóstico precoce da DP. 

 

Descritores: Doença de Parkinson, Tremor, Neuropsiquiatria 
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INTRODUÇÃO: O hipertireoidismo subclínico (HTS), refere-se a uma diminuição dos 

níveis séricos de TSH na presença de taxas de tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) 

séricas dentro dos valores de referência, apresentando-se, em grande maioria, de forma 

assintomática.
1
 Nesse contexto, a dosagem da função tireoidiana associada à pesquisa 

dos auto-anticorpos e às características ultrassonográficas da glândula fazem parte da 

abordagem inicial do HTS.  RELATO DE CASO: A.M.S, 32 anos, sexo feminino, 

natural de Ouro Preto-MG, compareceu à consulta médica na UBS de Cachoeira do 

Campo, no dia 06/12/2017, encaminhada pelo ginecologista, devido à alteração da 

função tireoidiana. A paciente relatava que há 2 anos vem tentando engravidar, sem 

sucesso. Clinicamente eutireoidiana, sem outras queixas.  Exame físico sem 

anormalidades, com tireoide sem alterações à palpação. Exames laboratoriais prévios 

com valores de TSH repetido e confirmado de 0,002 (VR: 0,4- 4,5 mUl/L), T4 livre de 

1,34 (VR: 0,7-1,8 ng/dL), Anti-TPO 118,57 (VR:< 35,0 UI/mL) e TRAb 1,46 (VR: até 

1,75 UI/L). Frente ao diagnóstico sindrômico de hipertireoidismo subclínico foi iniciado 

propiltiuracil 200 mg/dia pelo desejo de engravidar e solicitada ultrassonografia (USG) 

da tireoide. O exame mostrava tireoide com aspecto heterogêneo e presença de 

pseudonódulos. A paciente teve como diagnóstico TH manifestada com HTS. 

DISCUSSÃO: O diagnóstico das tireoidites se mostra, muitas vezes, de difícil 

elucidação, isso porque nem sempre nas fases iniciais da doença encontram-se 

alterações laboratoriais específicas. A causa mais frequente do hipertireoidismo, clínico 

ou subclínico, é Doença de Graves (DG), correspondendo a 60% a 80% dos casos. No 

entanto, a Tireoidite de Hashimoto (TH) ou tireoidite auto-imune crônica, é a alteração 

mais frequente da glândula tireoidiana, podendo se apresentar na forma de 

eutireoidismo em cerca 70% dos casos, em 10-20% como hipotireoidismo e como 

hipertireoidismo em cerca 5% dos pacientes.
2
 O exame laboratorial mais importante 

para o diagnóstico etiológico da TH é a dosagem do anticorpo anti-tireoperoxidase 

(Anti-TPO), que também pode estar elevado na DG. Já a determinação dos anticorpos 

Anti-receptor de TSH (TRAb), que é específico da DG, pode ser bastante útil no 
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diagnóstico dessa doença, especialmente naqueles pacientes pouco sintomáticos.
3
 No 

presente relato, a paciente por possuir TSH suprimido e valores de T3 e T4 normais, 

elencou-se a hipótese de HTS, podendo ser devido a várias causas, dentre elas 

destacam-se a DG e a TH. A paciente possuía Anti-TPO elevado e TRAb em valores 

normais. A presença de TRAb na faixa de normalidade não exclui a DG. 

CONCLUSÃO: Sendo assim, a USG da tireoide se mostrou de extrema importância 

para determinar a etiologia da disfunção tireoidiana, com alterações compatíveis de TH. 

O tratamento de disfunções tireoidianas em pacientes grávidas ou que desejam 

engravidar se mostra indispensável, uma vez que é observada associação entre 

abortamento e infertilidade com disfunção da tireoide, especialmente a TH associados a 

valores elevados de Anti-TPO.
4
  

Palavras-chaves: Hipertireoidismo, Doença de Hashimoto 
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INTRODUÇÃO: A paralisia facial periférica idiopática, ou paralisia de Bell (PB) 

refere-se ao acometimento do nervo facial. É importante fazer diagnóstico diferencial 

com a paralisia facial central (PFC). A PB acomete toda hemiface, enquanto a PFC 

poupa a metade superior da face. Os pacientes com PB apresentam outros sintomas 

como dor na região mastoidea ipsilateral, alterações do paladar, sialorreia, ressecamento 

ocular, hiperacusia, início súbito do quadro e nenhuma anormalidade neurológica. O 

prognóstico é geralmente bom. O tratamento baseia-se no uso de corticosteroide nos 

primeiros 5 dias do aparecimento dos sintomas, sendo o uso de antivirais discutível, 

cuidados com a lubrificação ocular, fisioterapia e acupuntura para reabilitação. 

RELATO DE CASO: P.H.S, sexo masculino, 17 anos, relatou paralisia facial com 

início há 3 dias, primeiramente em pálpebra superior esquerda com evolução 

progressiva para toda hemiface esquerda. Apresentou dificuldade para se alimentar e 

sialorreia associadas. Negou amaurose ou hiperacusia a esquerda. Teve quadro febril de 

39ºC há 2 dias com episódio de vômito. Na história prévia relatou um trauma em região 

frontal – nasal e labial – sem perda de consciência, convulsões ou outros sintomas 

associados. Há um dia realizou raio-x de hemiface com o resultado de que afetou o 

nervo (sic). Encontrava-se em uso de prednisona 2 comprimidos de 20 mg de 8 em 8 

horas por 4 dias e colírio Lacrima 1 a 2 gotas por dia. Ao exame físico apresentava-se 

em bom estado geral, consciente e colaborativo, normocorado e hidratado; PA: 100x60 

mmHg; T(ax): 39ºC. Oroscopia evidenciando úlceras de contornos esbranquiçados em 

amigdalas associadas a petéquias. Otoscopia sem alterações. Em relação a avaliação do 

sistema nervoso, apresentava: pupilas reativas e isocóricas; fala preservada; 

sensibilidade do nervo trigêmeo preservada; sem alterações de força e de marcha; 

ausência de tremores, rigidez de nuca ou sinais meníngeos; hemiface esquerda parética 

com desvio da rima labial e paralisia de pálpebra superior esquerda discreta; paralisia 

complementar supra orbitária esquerda. A hipótese diagnóstica foi SB, sendo prescritos: 
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predinisona 1mg/kg 7 dias, aciclovir 400mg de 4 em 4 horas por 10 dias, dipirona 

500mg/ml de 6 em 6 horas e colírio lubrificante lacrima plus 2 em 2 horas. O paciente 

retornou após 2 meses, seguiu o tratamento prescrito e realizou sessões de acupuntura, 

tendo recuperado toda a mímica facial. DISCUSSÃO: O paciente apresentava as 

características típicas da PB, com quadro de início súbito, paralisia de hemiface 

completa, sialorreia e ausência de outros sinais neurológicos. O tratamento 

implementado foi de acordo com o citado na literatura, baseando-se em corticoide oral 

nos primeiros cinco dias de sintomas sendo que o uso de antivirais não é um consenso, 

uma medida valiosa é a proteção ocular, pelo risco de úlcera de córnea, com colírios 

lubrificantes e um tampão, quando o fechamento do olho não é possível e para a 

recuperação da mímica facial. Nos casos que evoluem com sequelas e prejuízo da 

mímica facial, a reabilitação com fisioterapia e acupuntura demonstra resultados 

positivos. 

Palavras chave: paralisia de Bell, paralisia facial central, tratamento. 
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INTRODUÇÃO: O crescimento pode ser considerado o melhor indicador do estado 

nutricional e da saúde da criança e do adolescente. Além disso, a baixa estatura é uma 

queixa muito frequente dos pais nas consultas pediátricas e deve ser avaliada 

cuidadosamente pelos profissionais de saúde. RELATO DE CASO CLÍNICO: W.S, 

14 anos, melanodermo, baixo nível socioeconômico, comparece à Unidade Básica de 

Saúde Santo Antônio em Mariana para acompanhamento da obesidade. Paciente não 

sedentário, em acompanhamento nutricional. Ao exame físico o IMC foi de 33,5kg/m² 

acima do escore z +3 e medida mais recente de altura equivaleu a 143 cm, estando no 

score z entre -2 e -3 na curva de estatura por idade. O paciente alega ainda que a sua 

estatura é inferior à dos colegas, fator que lhe traz certa sensação de desconforto diante 

do seu grupo etário. Classificado no estágio de desenvolvimento puberal na escala de 

Tanner como P4 e G4. Em nenhuma das consultas realizadas houve presença dos pais 

do adolescente. A hipótese diagnóstica foi obesidade e baixa estatura e a conduta 

adotada foi encaminhamento à endocrinologia, solicitação da idade óssea e 

agendamento de retorno, com presença dos pais. A propedêutica para a obesidade já 

houvera sido solicitada em outra unidade de saúde e evidenciava dislipidemia. 

DISCUSSÃO: Após o nascimento, a antropometria da criança e do adolescente deve 

ser monitorada em consultas pediátricas até os 18 anos, e as medidas obtidas devem ser 

colocadas em gráficos de referência para fins de acompanhamento longitudinal e 

avaliação da velocidade de crescimento. Essa pode ser inferida pela inclinação da curva 

de crescimento ou pelo gráfico de Tanner e Whitehouse. O paciente em questão 

apresenta déficit estatural para a idade, mas não há curva de crescimento anterior nem 

alvo parental, o que dificulta uma análise mais adequada. Contudo, uma medida de 

baixa estatura isolada demanda anamnese e exame físico detalhados quanto a fatores de 

risco e condições associadas. Dados como baixo peso ao nascer e escolaridade materna 

menor que 4 anos também estão relacionados ao déficit estatural, mas ambos não foram 

documentados nesse caso. O paciente afirma estar em acompanhamento nutricional, 

exercitar-se regularmente e dormir 8 horas por dia, fatores estes essenciais ao 

crescimento. No entanto, não se sabe o quão fidedigno é este relato, considerando o 
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quadro de saúde atual do paciente. Além disso, o paciente apresenta obesidade que é 

frequentemente associada à baixa estatura. Quanto aos dados referentes à anamnese 

materna e ao período intra-uterino, aspectos de grande relevância ao caso, não foi 

possível realizá-los em razão do não comparecimento dos pais às consultas. 

CONCLUSÃO: O acompanhamento do crescimento sinaliza precocemente 

anormalidades no processo de desenvolvimento infantil, possibilitando uma intervenção 

imediata, quando necessária. Isso é essencial também na adolescência, fase muito 

susceptível a agravos externos que podem ocasionar prejuízos irreparáveis à estatura 

final do indivíduo, com consequências não só na saúde, mas também na autoestima do 

paciente. 

 

Palavras-chave: Curva de crescimento, baixa estatura, adolescência. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é realidade cada vez mais comum na prática pediátrica, 

acometendo diferentes classes sociais, regiões e etnias. Crianças obesas são mais 

propensas a desenvolver hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças respiratórias, 

problemas osteoarticulares e distúrbios psicossociais. Assim, a intervenção da obesidade 

infantil deve ser norteada na prevenção da doença e estímulo a uma vida futura mais 

saudável, tendo como base ações de educação, orientação e estímulo à atividade física e 

alimentação saudável na infância. RELATO DE CASO: H.M.A., 4 anos e 5 meses, 

chegou acompanhado pela avó, ao Centro de Saúde da Universidade Federal de Ouro 

Preto em 17 de novembro de 2017. A avó trouxe como queixa principal que “a 

nutricionista da escolinha acha que ele está acima do peso”. Ademais, avó relatou que o 

neto ingere grandes quantidades de alimento, todavia com pouca variedade de 

nutrientes, bem como ingere demasiadamente balas, doces e guloseimas. A criança 

possui bom rendimento escolar e, no âmbito familiar, passa a maior parte do dia com a 

avó, vendo os pais somente na parte da noite. Negou prática de exercícios físicos 

regulares. História patológica pregressa sem eventos significativos ou doenças 

previamente diagnosticadas. Ao exame físico, não possui alterações, apresentando 

incongruências apenas no que se relaciona ao excesso de peso e também ao padrão 

alimentar. Sendo assim, foram aventadas as seguintes hipóteses diagnósticas: pré-

escolar, com vacinação, desenvolvimento neuropsicomotor e sono adequados. 

Alimentação e crescimento inadequados com “peso elevado para a idade” e 

“obesidade”. Foram dadas orientações sobre alimentação e sobre a necessidade de 

realização de atividades físicas. DISCUSSÃO: No padrão alimentar do paciente, há 

predomínio de neofobia, visto que ocorre resistência em experimentar novos sabores 

que não se apresentam como satisfatórios. Somando-se a isso, ao inserir os dados do 

paciente na curva de peso em função da idade do Ministério da Saúde, nota-se que o 

mesmo encontra- se em uma faixa denominada “peso elevado para a idade”. Em 

consequência do elevado peso, tem- se uma curva de IMC que enquadra a criança em 

“obesidade”. É importante que se acompanhe as curvas de crescimento durante todo o 

tratamento, através de puericultura, pois o ideal, conforme preconizado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria para a faixa etária em questão é que ocorra manutenção do peso, 

porém pautada em uma alimentação saudável associada à prática de exercícios físicos.  



64 

 

CONCLUSÕES: Apesar de ainda não apresentar outras queixas associadas, faz-se 

necessário a adequação do peso da criança de modo a prevenir o aparecimento precoce 

de condições clínicas, além das possíveis repercussões psicossociais. Para tanto, a 

ingestão de refeições que mensurem o aporte calórico necessário ao mesmo tempo em 

que disponibilizem os nutrientes essenciais para o densenvolvimento fisico e cognitivo, 

bem como a prática regular de exercícios físicos lúdicos, são primordiais. A 

harmonização da alimentação com a prática regular de exercícios físicos adequados, 

desse modo, contribuirá significativamente para a resolução do excesso de peso para a 

idade.   

 

Palavras-chave: Sobrepeso, Obesidade, Pediatria. 
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INTRODUÇÃO: A fimose representa um estreitamento do orifício prepucial e é 

caracterizada por um prepúcio não retrátil que impede a exposição completa da glande. 

Esse processo pode resultar em acúmulo de secreção, aumentando o risco de inflamação 

e balanites. É subdivida em duas entidades principais de acordo com as características 

do anel prepucial: primária ou fisiológica e secundária ou patológica. A patológica 

ocorre quando há sinais de tecido fibrótico na região do prepúcio, enquanto a fisiológica 

é caracterizada pela ausência deste. Esta, por sua vez, é considerada a alteração peniana 

mais comum na faixa etária pediátrica, estando presente em aproximadamente 95 % dos 

neonatos, regredindo a menos de 10 % da população pediátrica na faixa de três anos de 

idade. RELATO DE CASO CLÍNICO: M.M.H., 2 anos e 1 mês, sexo masculino, 

acompanhado pela mãe, que relata nunca ter conseguido expor a glande do pênis da 

criança e que seu jato miccional é desviado, nega infecções prévias no trato urinário. 

Refere processo traumático à criança, há quatro meses, quando um médico tentou expor 

ativamente sua glande. Frequência miccional, odor e cor da urina normais. Ao exame 

físico confirmou-se incapacidade de exposição da glande peniana, sem presença de 

sinais flogísticos ou de tecido cicatricial. Órgão genital compatível com a idade, sem 

malformações congênitas e testículos no interior da bolsa escrotal. Criança se 

demonstrou relutante ao exame do Aparelho Genitourinário. Foi prescrito um tubo de 

betametasona + hialuronidase para uso por três meses, com as devidas orientações de 

aplicação. DISCUSSÃO: Uma glande encoberta pelo prepúcio desde o nascimento e 

ausência de processos cicatriciais prepuciais e demais complicações sugeriram a 

hipótese diagnóstica de fimose fisiológica. Esta disfunção é de diagnóstico 

essencialmente clínico e seu tratamento está condicionado à idade do paciente, bem 

como na presença ou não de complicações do processo fimótico. A correção cirúrgica 

restringe-se aos casos onde a fimose está acompanhada de potenciais complicações que 

podem prejudicar a saúde do paciente ou comprometer seu bem estar. O tratamento 

conservador com uso de corticoide tópico é uma alternativa viável para os casos de 

fimose com ausência de complicações na tentativa da resolução do estreitamento 

prepucial. Ressalta-se ainda que tentativas bruscas de retração manual do prepúcio não 

são recomendadas, haja vista que se trata de manejo doloroso que pode lesionar a 

https://www.google.com.br/search?q=cl%C3%ADnico+significado&sa=X&ved=0ahUKEwih9I7Pv9XYAhVJIJAKHZ7bA0MQ1QIIpQEoAA
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genitália, bem como ocasionar trauma psicológico na criança. CONCLUSÃO:  A 

fimose é uma condição extremamente comum na faixa etária pediátrica e tem, 

atualmente, uma terapêutica diversificada a partir do surgimento de tratamentos mais 

conservadores. Nesse sentido, é importante que a abordagem dos profissionais de saúde 

frente à essa condição seja adequada à individualidade de cada caso a fim de se reduzir 

intervenções cirúrgicas desnecessárias e de se diminuir a ansiedade e a preocupação 

parental acarretadas pelo processo fimótico.  

Palavras-chave: fimose, diagnostico, terapêutica.  
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RESUMO: INTRODUÇÃO: O pé plano é definido como a perda da arcada 

longitudinal interna do pé. O pé plano deve ser classificado com flexível ou rígido, para 

diferenciar uma condição que possui uma história natural benigna de uma que pode 

acarretar prejuízos aos indivíduos ao longo da vida se não tratada. Levando em conta a 

importância dessa diferenciação, o caso foi escolhido por tratar de uma suspeita de pé 

plano patológico, que necessita de uma maior abordagem terapêutica que o pé plano 

fisiológico. RELATO DE CASO CLÍNICO: Paciente M.A.F., 3 anos, sexo 

masculino, atendido na Unidade Básica de Saúde Padre Faria, sendo acompanhado de 

sua mãe. A mãe relatou que filho se queixava de dor nos pés há 3 meses, com 

intensidade 6 em 10, sem irradiação. Mãe relata que filho anda com os pés em posição 

evertida desde quando começou a andar e que sempre foi pouco ativo, brincando menos 

em atividade mais extenuantes. Ao exame físico constatou-se o sinal dos vários dedos 

presente e achatamento do arco longitudinal do pé. Ao fim da consulta houve 

encaminhamento ao ortopedista. Em retorno, as queixas de dor haviam reduzido 

concomitante a mudança de calçado.  DISCUSSÃO: O formato de pé plano é o normal 

nos primeiros anos de vida, com resolução espontânea nos primeiros 10 anos de vida.  O 

pé plano patológico pode decorrer de causas neurológica, genética, muscular e 

alterações do colágeno. Observa-se risco aumentado no sexo masculino e obesidade. No 

geral, cursa de maneira indolor, mas deve-se colher uma história completa do paciente, 

atentando para avaliação dos pés, e da marcha, exame global de estruturas 

osteoarticulares e verificar a presença do sinal dos vários dedos. Torções do tornozelo 

recorrentes podem ser comuns, já que há tendência a inversão. O tratamento inicial 

nesses casos deve ser não-cirúrgico, conservativos, que costumam ser efetivos nos casos 

de pé plano flexível. Já no pé plano rígido muitas vezes as cirurgias são necessárias.  No 

caso clínico apresentado a presença de dor nos pés de intensidade moderada, associada a 

quedas, alterações de marcha e dificuldade em pisar descalço no chão podem preencher 

alguns critérios que vão de encontro ao pé plano rígido. Todavia, a ausência de febre, 

sinais flogísticos, dor noturna que acorda a criança e a melhora da dor com massagens e 

uso de analgésicos simples direcionam o caso para pé plano flexível sintomático. Com a 

realização da palpação e mobilização ativa e passiva das articulações dos pés e com o 

aumento do arco longitudinal interno dos pés com o pé avaliado em suspensão, 
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objetivou-se afastar possível rigidez, que se se associa à dor. CONCLUSÃO: O pé 

plano pode variar de assintomático e flexível a uma forma sintomática e patológica. 

Estas duas formas podem ser diferenciadas pelo teste de Jack. Levando em consideração 

fatores como idade, sexo e episódios de dores, cada paciente deve ser avaliado a fim de 

se determinar a etiologia. O tratamento deve ser individualizado e reservado para casos 

sintomáticos. Opções iniciais de tratamento incluem o uso de palmilhas, modificações 

nos calçados e prática de atividades físicas. 

Palavras-chave: pé plano, pediatria, desenvolvimento musculoesquelético. 
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INTRODUÇÃO: A sibilância é responsável por grande porcentagem das internações e 

da procura por atendimento aos lactentes nos serviços de saúde. Dentre as doenças 

comuns associadas a esse sintoma está a asma e as infecções respiratórias virais, como a 

bronquiolite viral aguda (BVA). Apesar de a asma ser a doença respiratória crônica 

mais comum na infância, a BVA deve ser considerada como diagnóstico de exclusão em 

lactentes, pois acomete exclusivamente essa faixa etária e possui grande relevância, 

sendo a maior causa de hospitalizações entre crianças nos primeiros 12 meses de vida. 

Esse trabalho visa abordar o diagnóstico diferencial da sibilância recorrente em 

lactentes. RELATO DO CASO CLÍNICO: Lactente, A.H.O.S, 4 meses e 6 dias, 

nascimento a termo, com peso adequado para a idade gestacional. Foi trazida pela mãe à 

Unidade Básica de Saúde para puericultura e apresentando: sibilos, tosse, dispneia e 

prostração. Estava em uso de corticoide oral e micronebulização com β2 de curta ação, 

associado ao brometo de ipratrópio, prescritos na Unidade de Pronto Atendimento na 

semana anterior. Os sintomas respiratórios persistiam e se acentuavam na hora que 

antecedia a nebulização. A mãe relata que a irmã possui asma e faz tratamento 

profilático. Ao exame, hipocorada (2+/4+), presença de secreção nasal, sinais de esforço 

respiratório, sibilos e roncos difusos bilaterais. Hipóteses diagnósticas: bronquiolite de 

evolução arrastada ou asma. Foi realizada micronebulização com β2 de curta ação, com 

evolução favorável da ausculta e do padrão respiratórios. Prescrito salbutamol spray 

com espaçador. Após uma semana criança retorna com resolução dos sintomas 

respiratórios. DISCUSSÃO: A caracterização da sibilância é heterogênea, e depende da 

idade de início, da frequência de episódios, da gravidade e de fatores associados como 

presença de atopias e infecções virais. A asma é a causa mais comum, porém deve ser 

sempre diagnóstico de exclusão. Assim, é importante uma abordagem clínica cuidadosa 

para excluir causas específicas, como BVA, e identificar a predisposição para asma. 

Suspeitou-se de BVA pela paciente ser lactente e apresentar adinamia, taquidispnéia e 

sibilância. Por haver história familiar positiva de asma é indicada a realização de um 

teste terapêutico com o agonista β2 inalatório. Como houve melhora após essa prova, 

fala-se a favor da asma. Baseando-se no índice preditor de asma (API), a paciente 

apresenta alto risco para sibilância persistente e diagnóstico da doença, uma vez que 
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apresenta um critério maior (registro familiar positivo de asma). CONCLUSÃO: A 

elevada frequência e o amplo espectro de diagnósticos diferenciais apontam para a 

importância de se conhecer epidemiologia da sibilância em lactentes. Além disso, no 

caso de asma, o diagnóstico precoce e o tratamento na infância têm implicações diretas 

sobre a morbimortalidade, função pulmonar e incidência de comorbidades como rinite e 

dermatite atópica. Portanto, é importante o acompanhamento longitudinal dessas 

crianças, a fim de se o estabelecer diagnóstico correto e a terapêutica adequada. 

Palavras-chave: lactentes, asma, bronquiolite viral. 
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INTRODUÇÃO: A doença ou tireoidite de Hashimoto é a enfermidade autoimune 

mais frequente na pediatria. Por poder se manifestar através dos exames laboratoriais 

como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, não possui diagnóstico simples e, uma vez 

diagnosticada, necessita de um acompanhamento periódico para a detecção de 

neoplasia.   RELATO DE CASO: S. J. C. C. A., 12 anos, compareceu a consulta 

médica numa unidade de saúde do município de Mariana/MG, referindo que há um mês 

apresentava sintomas de alopecia, inapetência, fadiga e indisposição. A paciente 

relatava no momento que teria perdido a vontade de se socializar com as amigas na 

escola, de estudar e estava sempre cansada, contrastando com sua postura normalmente 

ativa. Diante do quadro sugestivo de hipofunção tireoidiana, a garota foi encaminhada a 

um endocrinologista. Foram solicitados os seguintes exames complementares: 

gamaglutamiltransferase, transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), transaminase 

glutâmico-oxalacética (TGO), nível sérico de vitamina D, tiroxina sérica livre, 

triiodotironina sérica livre e anticorpo anti-receptor tireoidiano. Também se solicitou 

ultrassonografia de glândula tireoide e ultrassonografia de glândulas parótidas. A 

glândula tireoide aumentada difusamente, dolorosa à palpação e de consistência 

fibroelástica, associada aos resultados dos exames complementares, permitiu aventar a 

hipótese de tireoidite de Hashimoto (TH). DISCUSSÃO: Embora a principal causa de 

hipertireoidismo seja a doença de Graves, a TH em sua fase inicial pode cursar com 

aumento dos hormônios tireoidianos, como observado por Szeliga e colaboradores em 

estudo retrospectivo com 43 crianças e adolescentes portadores de TH. A paciente, do 

sexo feminino, possui 12 anos, idade próxima a puberdade na qual ocorre o pico de 

incidência de TH. Além disso, paciente apresentava bócio evidente que constitui sinal 

clássico da doença.  CONCLUSÃO: A evolução satisfatória do quadro da paciente 

evidencia que o uso de um medicamento eficaz associado à correta adesão ao 

tratamento é suficiente para normalizar tanto a clínica quanto os achados laboratoriais. 

Dessa forma, o pediatra da atenção básica de saúde é capaz de realizar o diagnóstico da 

Tireoidite de Hashimoto, assim como detectar quando é necessário encaminhar o 

paciente ao especialista e, por fim, deve oferecer o acompanhamento assim que o 

paciente retorna com a orientação do especialista. 
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INTRODUÇÃO: A febre como queixa única é frequente no atendimento pediátrico e é 

um indicador na identificação de infecções bacterianas, dentre elas as infecções do trato 

urinário (ITU) considerada grave em lactentes jovens. O diagnóstico e tratamento 

tardios da ITU podem gerar complicações como a sepse e a pielonefrite com sequelas 

graves, dentre elas a insuficiência renal na infância. Sendo assim ressalta-se a 

importância no manejo adequado do quadro, geralmente com sintomas inespecíficos e 

de diagnóstico dependente de uma propedêutica correta. RELATO DE CASO: 

Paciente J.P.C.T, sexo masculino, um mês de idade, foi à UBS Flor de Liz no dia 16 de 

novembro de 2017 para acompanhamento pediátrico após história de ITU recente. Na 

HMA, a mãe informou que o paciente apresentou febre há 17 dias e foi levado ao 

Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde realizou exame de urina rotina, gram de gota, 

e urocultura com antibiograma. O exame de urina foi realizado com saco coletor. O 

resultado da urocultura foi mais de 100.000 UFC/ml para Enterobacter coclacae. O 

tratamento foi realizado em domicílio pela mãe, que é enfermeira, com ceftriaxona 

intramuscular. Foi realizado exame de urina depois do tratamento, que evidenciou 

sucesso do tratamento. Ademais, solicitou-se ultrassonografia total, não apresentando 

nenhuma alteração. Como conduta, foi solicitado exame de urina, gram de gota, 

urocultura para acompanhamento da infecção urinaria para ser realizado em 30 dias. 

DISCUSSÃO: A Infecção do trato urinário é uma das infecções bacterianas mais 

prevalentes em crianças, em que sinais e sintomas de ITU em crianças menores são 

inespecíficos, sendo a febre o sintoma mais frequente no lactente. A incidência é maior 

no sexo feminino, podendo chegar à proporção 20:1, no entanto, há predomínio do sexo 

masculino até os seis meses de idade. Alguns achados do exame de urina rotina como 

piúria, cilindros leucocitários; estearase leucocitária e nitrito positivo são sugestivos de 

ITU, mas não são suficientes para se fazer o diagnóstico de ITU, nem a ausência dessas 

alterações é capaz de afastar a infecção do trato urinário. Desse modo, o padrão ouro 

para o diagnóstico de ITU é a urocultura; os métodos para coleta mais recomendados 

em crianças sem controle esfincteriano são punção suprapúbica e sondagem vesical. O 

tratamento inicial com ATB é empírico observando-se a idade e o estado geral do 
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paciente. O tratamento parenteral deve ser reservado para pacientes: lactentes, com 

acometimento do estado geral e com vômitos. Uma investigação por imagem deve ser 

feita em toda criança, que tenha diagnóstico de ITU. CONCLUSÃO: Os lactentes entre 

0-3 meses são um desafio no manejo de ITU, já que apresentam maior risco de 

uropatologias e bacteremia concomitante. Assim, ITU nessa faixa etária é considerada 

como complicada, sendo necessário tratamento hospitalar para administração de ATB 

via parenteral e acompanhamento do paciente, o que não ocorreu no caso descrito. 

Dessa forma é necessária grande atenção para os protocolos de diagnóstico e manejo de 

ITU, para a realização do tratamento correto e em local adequado. Palavras-chave: 

trato urinário, febre, lactentes. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a prevalência da obesidade infantil vem apresentando 

rápido aumento nos últimos anos: a prevalência de sobrepeso/obesidade é de 7,5% em 

crianças menores que 5 anos e de 33,5% entre as crianças de 5 a 9 anos. A obesidade 

contribui para a gênese de doença cardíaca precoce, síndrome metabólica, 

hiperlipidemia, diabetes e hipertensão. Medidas preventivas e reparadoras devem ser 

colocadas em prática pelos profissionais de saúde a fim de que o percentual de 

adolescentes e adultos portadores de doenças crônicas relacionadas com a obesidade 

diminua. RELATO DE CASO CLÍNICO: WPS, 14 anos, sexo masculino, 

melanodermo, peso igual 68,6kg, estatura igual a 1,49m, índice de massa corporal de 

30,89kg/m2, localizando-se, na curva de IMC segundo sexo e idade proposta pela OMS, 

entre os escores z+2 e z+3 (obesidade) e pressão arterial medindo 140/80mmHg. Apesar 

de ter iniciado o acompanhamento clínico na unidade desde os nove anos de idade, 

quando ainda era classificado como tendo sobrepeso, continuou adotando uma dieta 

hipercalórica e baixa prática de atividades físicas regulares, evoluindo para o quadro de 

obesidade e hipertensão arterial. DISCUSSÃO: O aumento da prevalência da obesidade 

infantil é percebido em diversos países, inclusive no Brasil, interferindo na saúde e na 

qualidade de vida das crianças com repercussões na vida adulta, devido às 

comorbidades associadas a esta doença. Aproximadamente 95% dos casos de obesidade 

em crianças e adolescentes são decorrentes de fatores exógenos, isto é, fatores externos 

socioambientais. A obesidade na infância está associada à sua permanência na idade 

adulta e ao desenvolvimento de diversas comorbidades, como a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), que pode atingir cerca de 30% das crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade. Neste caso, o paciente, que desde os 9 anos de idade realizou 

acompanhamento com o pediatra da Unidade Básica de Saúde, foi encaminhado e 

acompanhado pelo serviço de nutrição, contudo não teve adesão ao tratamento. Reflexo 

de tal comportamento foi notado anos depois com o surgimento da HAS em sua 

adolescência em consequência da obesidade de longo tempo. CONCLUSÃO: A 

atenção primária representa uma boa oportunidade de intervenção contra a obesidade 

infantil, mas é preciso um modelo eficaz de atuação, uma vez que a obesidade é uma 
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doença de difícil controle, com altos percentuais de insucessos terapêuticos e de 

recidivas e que pode apresentar, na sua evolução, sérias repercussões orgânicas e 

psicossociais, especialmente nas formas mais graves. Para a diminuição da prevalência 

e as consequências do sobrepeso/obesidade e da HAS, é necessário conhecer os fatores 

associados a essas alterações para que medidas efetivas de prevenção possam ser 

adotadas. 

 

Palavras-chave: obesidade pediátrica, saúde da criança, adolescente. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus 

capazes de afetar a saúde. É uma enfermidade crônica que pode estar acompanhada de 

múltiplas complicações, como o diabetes mellitus tipo 2(DMII) e hipertensão arterial 

sistêmica(HAS). A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, normalmente 

sendo resultado da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais. No 

Brasil, dados do IBGE de 2010 apontam que o excesso de peso e a obesidade são 

encontrados com frequência, a partir dos 5 anos de idade. RELATO DE CASO 

CLÍNICO: M.G.M., escolar, 8 anos e 1 mês, comparece ao ambulatório com queixa de 

reação alérgica no olho esquerdo e pele dos MMII, fimose e lesões na face. Durante 

anamnese, é observado que o paciente apresenta um padrão de sono adequado, porém 

desperta durante a noite para comer guloseimas. Seu padrão alimentar é inadequado, 

não balanceado durante todo o dia. Desenvolvimento escolar adequado. O paciente 

apresenta dificuldade quando contrariado, reagindo com choro, impulsividade e 

agressões físicas e verbais. Além de autoagressão e comportamento compulsivo. Possui 

um tempo de tela em torno de 7 horas/dia. Não realiza atividades extra escolares ou 

exercícios físicos. M.G.M persiste com o comportamento de sucção do dedo polegar da 

mão direita desde lactente, provocando deformidades nos dedos indicador e médio dessa 

mão. Possui, de acordo com a mãe, uma renda familiar baixa, mas que supre as 

necessidades básicas. Sua irmã e mãe também são obesas, sendo que sua mãe já realizou 

cirurgia bariátrica. Ao exame físico apresentou: Altura 1,46 m (Z score = +3); Peso 

53,55 (Z escore > +3); IMC 25,12 Kg/m² (Z escore > +3), com peso e IMC indicando 

obesidade grave. Presença de acantose nigricans em região cervical posterior. Pressão 

arterial: sentado, MSE foi 108X88 mmHg. O abdome, apresenta padrão globoso, sem 

outras alterações. Portanto, as hipóteses diagnósticas para o paciente são alimentação 

inadequada, obesidade grave, compulsão, intolerância e agressividades ligados a quadro 

emocional. DISCUSSÃO: Observa-se que o paciente apresenta vários fatores de risco 

para a obesidade: história familiar positiva, sedentarismo, baixo nível socioeconômico e 

alimentação inadequada. Também já apresenta manifestações clínicas da obesidade 
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como a acantose nigricans, sugestiva de intolerância à glicose; e na aferição da pressão 

arterial foram encontradas pressão sistólica em percentil 61 e diastólica em percentil 98 

(elevada). Destacam-se também consequências psicossociais da obesidade: 

agressividade, compulsão alimentar e autoimagem prejudicada. CONCLUSÃO: A 

atuação precoce nesse tipo de caso é necessária, pois, aos 8 anos, já são visíveis 

consequências da obesidade nesse paciente. Sem uma abordagem multidisciplinar, o 

paciente estará propenso a desenvolver comorbidades na vida adulta como aumento do 

risco cardiovascular, DMII 2 e HAS, oferecendo riscos significativos à saúde. Além de 

poder evoluir com depressão e auto exclusão social. 

Palavras-chaves: obesidade, estilo de vida, cuidado da criança. 
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INTRODUÇÃO: A asma é uma doença crônica respiratória caracterizada pela 

inflamação crônica das vias áreas que afeta 1 a 18% da população em vários países. No 

Brasil é a quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde. Em crianças, 

apresenta-se como terceira causa de internações. O quadro caracteriza-se por 

hiperresponsividade das vias aéreas e sintomas respiratórios como sibilância, tosse, 

aperto no peito e dispneia, os quais variam de acordo com a intensidade e tempo e são 

associados à dificuldade respiratória. Podem ocorrer episódios de exacerbação da asma 

que aumentam a morbimortalidade e geram impactos individuais e coletivos. O estudo 

da asma justifica-se pela relevância da doença  com necessidade de conhecimento do 

diagnóstico e manejo ambulatorial adequados. RELATO DO CASO CLÍNICO: 

Paciente do sexo masculino, D.M.G.N, 9 anos e 11 meses, com história clínica prévia de 

atopia e asma. História de coriza, prurido nasal e ocular contínuos, com exacerbações 

desencadeadas por atividade física intensa e inversões térmicas, com piora dos sintomas 

no período noturno. Foi realizado Espirometria em 25/08/2017 que demonstrou 

distúrbio ventilatório obstrutivo leve com prova broncodilatadora positiva sugestiva de 

asma. Ao exame físico, observa-se apenas hipertrofia de cornetos nasais grau III em 

ambas as narinas. A hipótese diagnóstica principal foi asma parcialmente controlada. 

DISCUSSÃO: D.M.G.N apresentou sintomas iniciais característicos de quadro 

asmático aos dois anos de idade semelhante ao relato da literatura em que a maioria dos 

pacientes asmáticos iniciam o quadro antes dos cinco anos. Apesar de já realizar 

tratamento profilático, D.M.G.N apresentou queixa de tosse seca com piora noturna e 

desencadeada por inversões térmicas, aperto no peito associado à prática de atividade 

física intensa. Paciente apresenta quadro de rinite, caracterizado por coriza contínua, 

congestão nasal, prurido nasal e ocular e presença de hipertrofia grau III de cornetos 

nasais em ambas as narinas, retratando associação importante entre rinite atópica e asma 

exposta na literatura. A Espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo leve foi 

compatível com asma. A conduta terapêutica foi o uso de corticoide inalatório para 

prevenção de exacerbações e agonistas β2 de curta ação para alívio dos sintomas. 

Somado a isso, realizou-se a prescrição para rinite atópica e orientações acerca das 

mudanças sazonais para evitar novas exacerbações. CONCLUSÃO: A asma é uma 
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doença frequente nos ambulatórios e possui morbimortalidade considerável, gerando 

repercussões na saúde pública e na qualidade de vida do indivíduo. Com o diagnóstico 

adequado e manejo amplo, obtem-se o controle da asma, o que evita hospitalizações  e 

internações, diminuindo a letalidade da doença e proporcionando uma melhora da 

qualidade de vida  para o paciente e sua família.  

Palavras-chave: Asthma, shortness of breath,cough. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Respirador Oral (SRO) é um conjunto de sinais e 

sintomas específicos e de diversas etiologias. Ela decorre de desvios no processo 

fisiológico da respiração nasal, para um padrão oral ou misto, geralmente gerados por 

uma obstrução nasal. A faixa pediátrica é a mais acometida, podendo trazer uma série 

de prejuízos morfológicos, fisiológicos e psicossociais à criança. RELATO DE CASO: 

K.A.S., 5 anos e 2 meses, sexo masculino, foi trazido pelo pai e pela irmã que se 

queixaram de ronco persistente e de presença de nódulos na região cervical que 

surgiram há cerca de um ano. A irmã relata que o paciente sempre ronca enquanto 

dorme e respira com a boca aberta. Há sonolência diurna sem comprometimento do 

desempenho escolar e social. Refere tratamento recente para cárie dentária e amigdalites 

recorrentes no último ano. Foi adotado aos 2 meses de idade, interrompendo o 

aleitamento materno nesse período. Alimenta-se com excesso de carboidratos e lipídios 

e pratica atividade física apenas aos sábados. Ao exame físico apresenta peso 20kg 

(Score z 0/+2), estatura 107,5cm (Score z -2/0) e Índice de Massa Corporal 17,31kg/m
2 

(Score z +1/+2). Linfonodos palpáveis bilateralmente em cadeias cervicais posterior e 

anterior e submandibular, medindo de 1,0 a 1,5cm, móveis, de consistência 

fibroelástica, sem sinais flogísticos e sem linfadenopatia. Cornos nasais hipertrofiados 

em ambas as narinas com obstrução parcial direita e amígdalas hipertrofiadas - grau III 

de Brodsky - e hiperemiadas bilateralmente. Diante do quadro, tratava-se de um 

paciente escolar, com imunização, sono e desenvolvimento adequados, alimentação 

inadequada, peso e estatura adequados para a idade, sobrepeso e SRO - possivelmente 

secundária à hipertrofia adenoamigdaliana. Foi realizada orientação alimentar e 

estímulo à atividade física devido ao sobrepeso. Orientamos que a causa da SRO pode 

ser conduzida com corticoide nasal, porém o tratamento é iniciado pré-inverno e, caso 

apresentasse prejuízo funcional, haveria investigação da Síndrome a Apneia Obstrutiva 

do Sono (SAOS), com possibilidade de adenoidectomia e amigdalectomia. Solicitamos 

exames laboratoriais de rotina. DISCUSSÃO: Na SRO, a rinite alérgica está como a 

principal causa na infância e caracteriza-se como uma inflamação da mucosa nasal 

levando à obstrução uni ou bilateral. Já a hipertrofia de adenoide e amígdala vem como 

causa secundária de SRO e é marcada por um crescimento acentuado desses tecidos. 

Cronicamente, a SRO pode gerar diversas repercussões sistêmicas, sendo a SAOS a 

expressão máxima desses distúrbios, na qual a hipertrofia adenoamigdaliana é a causa 

mais comum na infância e a principal indicação para a exérese desses tecidos. A SRO 
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possui diagnóstico essencialmente clínico e se trata de uma patologia de caráter 

multifatorial, sendo necessário o diagnóstico etiológico para se instituir um possível 

tratamento. CONCLUSÃO: Como a SRO é comum na infância e pode gerar prejuízos à 

criança, o diagnóstico precoce e a abordagem multidisciplinar melhoram o prognóstico. 

Uma anamnese e um exame físico detalhados, diante da etiopatologia multifatorial e da 

diversidade de sinais e sintomas, são indispensáveis. 

Palavras-chave: Respiração bucal, Apneia obstrutiva do sono, Pediatria 
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INTRODUÇÃO: A sinéquia vulvar consiste na fusão dos pequenos lábios vaginais, 

que fecham parcialmente ou por completo o intróito vaginal. Manifestações clínicas 

podem estar presentes ou não, sendo essa condição mais comumente percebida durante 

a higiene íntima ou puericultura. RELATO DE CASO: L.B.A, 3 anos e 7 meses, é 

levada pela mãe à UBS com queixa de inapetência. Sono, hábitos intestinais e urinários 

adequados. Controle esfincteriano adquirido aos 2 anos e meio. Desenvolvimento 

neuropsicomotor adequado para a idade. Na avaliação da curva de crescimento, o peso 

(12.9kg) e a estatura (91cm) atuais mantiveram-se adequados para a idade, embora nos 

últimos dois anos a estatura tenha obtido queda do percentil 50 para o 5. BEG, FR 32 

irpm, FC 110 bpm, PA 80/50. AR, ACV e abdome sem alterações. Vacinação em dia. 

Ao exame genital, observa-se sinéquia vulvar com pequeno orifício na saída uretral. Em 

sua última consulta com pediatra, há 2 anos, foi submetida a abertura manual da 

sinéquia com a ponta de um termômetro, procedimento que gerou insegurança na mãe e 

justificou sua ausência em consultas subsequentes. Como conduta, solicitou-se 

hemograma, ferritina e receitou-se estriol para aplicação na região da sinéquia 1 vez ao 

dia por 15 dias, realizando leve pressão digital. Retorno em 30 dias. DISCUSSÃO: 

Ocorrendo em 0.6-5% das meninas pré-púberes, a sinéquia vulvar apresenta um pico de 

incidência entre os 13-23 meses de idade. O fim desse pico pode ser relacionado a um 

marco do desenvolvimento infantil: o controle esfincteriano, que é adquirido por volta 

dos 24 meses. Esse marco, somado ao início da marcha, contribui para a redução de 

vulvovaginites, tidas como fator de risco para o desenvolvimento da fusão labial. A 

inflamação local provocada pela vulvovaginite gera inflamação e re-epitelização vulvar, 

predispondo o selamento dos pequenos lábios por aderências fibrosas. O 

hipoestrogenismo também é um fator de risco considerado por muitos autores e diversos 

estudos já foram feitos a fim de comprovar sua relação com essa condição clínica. É 

importante ressaltar, no entanto, que os mecanismos que levam à sinéquia labial ainda 

não são claramente estabelecidos. As manifestações clínicas ocorrem, sobretudo, devido 

a retenção urinária. Diagnósticos diferenciais incluem hímen imperfurado, lesões 

acidentais, abuso sexual, líquen escleroso, malformações vaginais e ambiguidade 

sexual. Não há consenso entre os especialistas quanto à melhor opção terapêutica, 
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portanto é de escolha do profissional frente às particularidades do caso e da paciente. As 

opções atuais consistem em aplicação tópica de estrógeno ou corticoide, abordagem 

cirúrgica ou acompanhamento do quadro, atentando-se aos fatores de risco e 

complicações. Cerca de 80% das sinéquias se resolvem espontaneamente dentro de um 

ano, o que pode levar o pediatra a aguardar a remissão sem intervenção no quadro. 

CONCLUSÃO: O acompanhamento na puericultura da paciente com sinéquia vulvar é 

de suma importância para avaliação da resolução e detecção de possíveis 

acometimentos genito-urinários. Considerando as taxas de remissão espontânea, o 

prognóstico é favorável independente da terapêutica escolhida.  

Palavras-chave: doenças da vulva; vulvovaginite; estrogênio. 
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Introdução: A obesidade infanto-juvenil tem aumentado drasticamente em todos os 

países industrializados.
1
 No Brasil, 15 milhões de crianças e jovens pesam mais que o 

ideal.
2
Transtornos psicológicos tais como depressão, ansiedade e dificuldade de 

ajustamento social podem ser observados em indivíduos com obesidade.
1 

Justificativa: 

O relato em questão tem por objetivo  correlacionar o tema de transtornos psíquicos à 

obesidade e caracterizar como esses podem acarretar em alterações da competência 

social das crianças, demonstrando a importância da abordagem e tratamento precoce da 

obesidade. Relato de Caso: Escolar, sexo masculino, 10 anos e 2 meses. Levado à 

consulta pela mãe com relato de ganho excessivo de peso desde a infância, com difícil 

controle. Apresenta alimentação rica em açúcares e gordura. Associado ao ganho de 

peso, a mãe também percebeu aumento da timidez, que a leva a brincar sozinha, a não 

praticar a aula de capoeira, além de dificuldades escolares em leitura e matemática. Na 

escola, os professores notaram um comportamento recluso em relação às outras 

crianças. Está em acompanhamento psicológico junto ao CAPS há 1 ano, sem melhora 

do quadro. Apresenta história familiar de hipertensão e diabetes tipo 2. Ao exame físico, 

estava alerta e colaborativo. Apresentava aumento significativo no conteúdo adiposo 

por todo o corpo, porém, sem alterações ao exame dos outros sistemas. Peso: 67,5Kg 

(Escore acima de 3); estatura:1,55m (escore entre 2 e 3); IMC: 28,05 (escore acima de 

3). Aumento de conteúdo adiposo mamas. Segundo a Escala de Turner, enquadrava-se 

no estágio G2P1. Vacinação e sono adequados. Discussão: Vários são os estudos que 

relatam os impactos emocionais desenvolvidos por indivíduos obesos. Entre eles estão 

depressão, baixa autoestima, vergonha, timidez, ansiedade, isolamento e sentimento de 

fracasso, que estão associados à acentuada procura pelo alimento como gratificação ou 

como forma de compensação e entorpecimento das emoções.
3
Sendo assim, torna-se 

indispensável a investigação detalhada do aumento da timidez do relato acima, visto que 

houve um surgimento concomitante do quadro de obesidade, funcionando assim, como 

um sistema de retroalimentação em que se aumenta a frustação e também a ingestão 

alimentar de forma compensatória. Associado ao isolamento social, pelo fato de preferir 

brincar sozinho, abre-se a possibilidade deste paciente sofrer a estigmatização dos 

amigos e, por isso, deve-se pensar e trabalhar em conjunto com a instituição de ensino a 

questão do Bullying. Portanto, torna-se indispensável a pesquisa ativa desta situação e 
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intervenção a este paciente, no sentido de reforçar a importância da psicoterapia e o 

suporte escolar e familiar. Conclusão: O caráter multifatorial da obesidade demanda 

intervenção interdisciplinar no seu tratamento, o que inclui a participação de médicos, 

nutricionistas, psicoterapeutas e educadores físicos. Além disso, a conscientização do 

próprio paciente obeso atua como fator fundamental para a melhora do quadro. 

 

Palavras chave: Obesidade, Transtornos psíquicos, Crianças 
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INTRODUÇÃO: A disfunção vesical e intestinal (DVI) trata-se de uma condição clínica 

muito frequente, e provavelmente subdiagnosticada
1
, caracterizada por uma disfunção do 

trato urinário inferior (DTUI) associada a problemas de eliminação fecal, manifestando-se 

como constipação intestinal (CI) ou encoprese
1
. A origem embrionária comum do reto e 

da bexiga, a inervação similar e a proximidade anatômica contribuem para a explicação 

dessa associação
2
. Considerando que a DVI é uma causa potencial de prejuízo físico e 

psicossocial para as crianças acometidas e familiares, o diagnóstico precoce e o 

tratamento adequado são cruciais
1
. RELATO DE CASO: V.L.S., 7 anos, feminino, com 

queixa de CI e micção infrequente. Sobre o hábito intestinal, hábito intestinal semanal, 

apresentando fezes endurecida e esforço evacuatório, sem dor. Nega outros sintomas 

gastrointestinais. Relata frequência miccional baixa (2 a 3 vezes por dia), execução de 

manobras de contenção, apenas fora de casa, demora para iniciar o jato urinário, sem 

outros sintomas associados. Desenvolvimento normal, exceto por aquisição de controle 

esfincteriano precoce. Quanto à alimentação, há predomínio de alimentos calóricos e 

constipantes e baixa ingesta hídrica. Exame físico sem alterações. Levantou-se a hipótese 

de uma DVI de causa primária. Foram solicitados radiografia de coluna lombossacra - 

cujo resultado foi normal -, ultrassonografia de vias urinárias e exames laboratoriais 

(hemograma, TSH, T4 livre, EPF e EAS), ainda não realizados. Solicitado ainda, o diário 

das eliminações. O tratamento consistiu de medidas não medicamentosas, como 

uroterapia e adequação de hábitos intestinais, e tratamento da CI com uso de 

polietilenoglicol 4000 sem eletrólitos. DISCUSSÃO: A disfunção vesical mais 

comumente manifesta-se como bexiga hiper- ou hipoativa, micção disfuncional e 

adiamento miccional
1
. No caso descrito, os sintomas do trato urinário inferior sugerem 

um quadro de adiamento miccional, porém, faz-se necessário diferenciar de bexiga 

hipoativa e micção disfuncional por meio de exames complementares. Recomenda-se 

uma abordagem sistemática dos sintomas e um exame clínico detalhado, utilizando 

instrumentos clínicos validados
1
. Para se avaliar CI em pediatria, a escala de Bristol e os 

critérios de ROMA IV são recomendados
1
. Adicionalmente, a aplicação do diário das 

eliminações revela-se crucial
1,2,3

. Entretanto, estima-se que apenas 38.7% dos médicos o 

utilizam rotineiramente
3
. Quanto ao tratamento da DVI, a uroterapia e o manejo da CI 

compõem a conduta inicial
1
. Porém, acredita-se que apenas ¼ dos médicos seguem as 

diretrizes quanto à uroterapia padrão
3
. Assim, torna-se evidente a necessidade de 

fomentar a discussão sobre a problemática. Por fim, relata-se melhora dos sintomas da 
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DTUI quando alcançado sucesso terapêutico da CI
2
. CONCLUSÃO: A DVI trata-se de 

uma condição clínica comum e relevante na prática pediátrica, porém, potencialmente 

subdiagnosticada e inadequadamente tratada. Considerando o impacto na saúde física e 

mental das crianças acometidas, essa é uma realidade que deve ser modificada por meio 

de capacitação dos profissionais de saúde para lidar com tal entidade clínica. 

  

Palavras-chave: disfunção do trato urinário inferior, constipação intestinal, pediatria. 
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INTRODUÇÃO: A febre representa aproximadamente 25% de todas as consultas na 

emergência. Na maior parte dos casos é possível identificar o foco e definir a 

terapêutica adequada. Entretanto, cerca de 20% dos casos, a identificação do foco não é 

possível, sendo que em sua maioria cursam com doença aguda auto-limitada ou fase 

prodrômica de uma infecção benigna. Todavia, ainda que poucos deles, esses casos 

podem estar associados a bacteremia ou doença infecciosa grave.[1]. A abordagem da 

febre sem sinais de localização (FSSL) na infância inicia-se com uma anamnese e 

exame físico detalhado. Posteriormente é necessário definir os sinais de alerta, a fim de 

diferenciar o tipo de infecção. A partir dessa diferenciação que a conduta é 

estabelecida.[2] RELATO DE CASO: A.M.P, sexo masculino, 2 anos, chega ao pronto 

atendimento da Santa Casa de Ouro Preto no dia 11/01/18 trazido pela mãe com história 

de febre de 39,5ºC termometrada. No atendimento a principal hipótese diagnóstica foi 

de otite média aguda (OMA), sendo medicado com cefaclor. No dia 14/01 deu entrada 

novamente no PA com relato de que a febre continuou constante mesmo com o uso 

correto do antibiótico. Apresentava, também, fezes de consistência diminuída. A 

hipótese diagnóstica foi de gastroenterite. O paciente continuou com a medicação e foi 

encaminhado para casa. No dia 17/01 retornou ao PA com quadro de febre, dor 

(gemente), diarreia leve e abdome distendido, com as hipóteses diagnósticas de OMA 

em resolução e enterite bacteriana. Foi então, internado com prescrição de ceftriaxone 

IV, paracetamol e dieta para diarreia. Foram pedidos exames complementares: 

hemoglobina de 9,7g/dl; global de leucócitos de 14.600/mm3, sem desvio a esquerda; 

PCR de 60,9 mg/L. Urina rotina e gram de gota sem alterações. Raio X de tórax 

PA/Perfil com discreta atelectasia em lobo médio. No dia 19/01 foram realizados novos 

exames: função hepática, renal e pancreática, todos normais. DISCUSSÃO: Em seu 

primeiro atendimento, apesar da suspeita de OMA, o paciente não apresentava uma 

clínica característica. Além disso, nenhuma outra suspeita foi levantada em todo seu 

exame clínico. Sendo assim, o mais correto seria conduzi-lo mediante uma FSSL, em 

que sua conduta se encaixaria na situação de gravidade do estado infecioso de grau leve, 

onde deveria observar até 72h de febre, sem antibiótico.[2] Entretanto é iniciado o uso 

de cefaclor e antitérmico. O paciente, então, retorna com a manutenção da febre e 

presença de fezes amolecidas, sem outras queixas. Novamente, o tratamento 

anteriormente prescrito é mantido, apesar do foco ainda não estar totalmente elucidado. 

Por fim, ele retorna com o quadro febril associado a gemência e diarréia. Só então lhe é 

solicitado exames laboratoriais, sendo internado com prescrição de um antibiótico de 

amplo espectro. CONCLUSÕES: O manejo da criança febril no PA deve passar por 

um exame clínico rigoroso, a fim de identificar o foco quando possível para determinar 
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a terapêutica adequada. Entretanto quando o foco não for identificado, deve-se redobrar 

a atenção e utilizar das ferramentas disponíveis, como protocolos e exames 

complementares, visando estabelecer a conduta mais eficaz. 

PALAVRAS CHAVE: febre, infecção, gastroenterite 
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INTRODUÇÃO: Violência doméstica ou maus-tratos, segundo a Sociedade Brasileira 

de Pediatria, é toda ação ou omissão praticada por responsável que tenha a intenção, 

consciente ou não, de provocar dor física ou emocional na criança
1
. Mundialmente, 

quase 3.500 crianças e adolescentes morrem anualmente por maus-tratos físicos ou de 

negligência
². 

Os casos de negligência são os mais frequentes, de difícil detecção e 

necessitam de abordagem multidisciplinar para um melhor acolhimento. RELATO DE 

CASO CLÍNICO: H.F.S 3 anos, feminino, chega ao ambulatório de pediatria, 

acompanhada pelo pai, com queixa de febre, cefaleia, dor em membros inferiores e em 

tratamento de faringite. Segundo o pai, trata-se do quarto episódio nos últimos quatro 

meses, com uso incorreto de antibióticos. Relata ainda que, sob os cuidados da mãe, a 

dieta é rica em açúcares. A criança não tem frequentado creche há quatro meses, ficando 

sob os cuidados da vizinha. Mãe tabagista e etilista, mesmo durante a gestação. Pai 

relata desejo de uma disputa judicial pela guarda da filha. Ao exame: Criança ativa, 

peso e estatura dentro do escore 0 e +1. Orofaringe com placas em tonsilas, otoscopia 

sem alterações. Sibilos leves bilateralmente, sem demais alterações. HD: Alimentação 

inadequada. Desajuste familiar. Tabagismo passivo. Faringite e dor recorrente. Crise 

asmática? CD: Agonista beta-adrenérgico, Amoxicilina+Clavulanato e dipirona. 

Solicitado reavaliação com a presença da mãe. Retorno: paciente acompanhada pelo pai 

com melhora da faringite, embora tendo usado os medicamentos de forma inadequada. 

O pai agora relata que H.F.J tem tido perdas urinárias, disúria, com constantes manobras 

de contenção miccional. Nega constipação e enurese. Histórico de corrimento vaginal 

que o pai associa à falta de cuidados. Continua não frequentando a escola. Exame físico 

sem alterações. HD: Faringite bacteriana de repetição. ITU? Adiamento miccional? 

Negligência materna? CD: solicitado comparecimento da mãe, via agente comunitário. 

Pai retorna com a filha sem a mãe mesmo após a busca ativa. Criança demonstra 

estabilidade emocional e parece estabelecer um bom vínculo com o pai. Acionado o 

conselho tutelar e preenchida a ficha de notificação. DISCUSSÃO: A negligência 

infantil é uma violência de difícil caracterização, devido à sua natureza subjetiva. Ainda 

assim, é o tipo mais notificado no Brasil e no mundo
4
. Nesse contexto, o atendimento 

médico à criança pode fornecer um panorama das condições sociais desse grupo
1
, 

levando à suspeita do caso. No caso clínico podemos observar sinais sugestivos de 

negligência: evasão escolar, negação da mãe em comparecer as consultas, faringites de 

repetição e falta de cuidados higiênicos. Sabe-se que a negligência está associada ao 

aumento da mortalidade infantil, à exposição a outras formas de violência e à restrição 

na experiência de novas relações sociais, podendo gerar sequelas
4
. CONCLUSÃO: 

Somente a adequada investigação e conhecimento pelo médico, com o auxílio dos 

demais profissionais da rede de todas as interfaces que envolvem a violência, permitirão 

um manejo e notificação desta grave condição. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma entidade clínica 

multifatorial caracterizada pela elevação dos níveis tensionais associada às alterações 

metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos, como a hipertrofia ventricular e 

vascular. Na infância, relatos da literatura nacional estimam que a prevalência da HAS 

varia de 1 a 13%, sendo mais comum a etiologia essencial em pacientes acima de 6 anos 

de idade. Em agosto de 2017, a American Academy of Pediatrics (AAP) atualizou suas 

recomendações sobre diagnóstico, avaliação e manejo da HAS em crianças e 

adolescentes, na medida em que novas evidências tornaram-se acessíveis. RELATO 

DO CASO CLÍNICO: W.P.S. masculino, 14 anos e 9 meses, natural de Teófilo Otoni.  

Veio ao consultório para acompanhamento de HAS. Durante a consulta,  queixou-se de 

cefaleia frontal em pontada, sem horário específico, sem manifestações concomitantes, 

que melhorava com o uso de biperideno (uso há 5 meses) . Nega uso de outros 

medicamentos e outras queixas. Hábito intestinal diário, diurese normal. Diário 

alimentar inadequado quanto ao excesso de carboidratos. Encontra-se em 

acompanhamento nutricional. Prática de atividades físicas regularmente (1,5h de futebol 

por dia, 5 vezes por semana). Histórico familiar de obesidade – mãe e irmão. Ao exame, 

apresentou uma PA assentado de 130/80 mmHg e 120/90 mmHg, em membros 

superiores direito e esquerdo, respectivamente. FC: 74 bpm. Peso: 68,6 kg; Estatura: 

1,49m; IMC: 30,53 Kg/m
2
; circunferência abdominal (CA): 88 cm. Resultados de 

exames: T4 livre: 1,05 mg/dL; TSH ultra residual: 1,53 microUI/mL; Colesterol Total: 

160 mg/dL; Creatinina: 0,7 mg/dL; Glicose: 89 mg/dL, HDL: 56 mg/dL; LDL: 88 

mg/dL; TOGT: 80 mg/dL; Uréia: 30 mg/dL; Urina rotina, hemograma e plaquetas sem 

alterações. O paciente, assim, foi encaminhado para a nefrologia pediátrica. Na consulta 

com a especialista, a anamnese e o exame físico reforçaram as hipóteses diagnosticas de 

HAS e obesidade. Apresentou PA equivalente ao percentil 92. Como conduta inicial, foi 

solicitado MAPA, TSH, T4 livre, US renal com doppler, encaminhado à nutrição e 

agendado retorno em 15 dias.  DISCUSSÃO: O caso relatado reforça os dados 

epidemiológicos sobre a HAS na infância, já que se trata de um adolescente obeso do 

sexo masculino. A propedêutica, dessa forma, inclui a monitorização ambulatorial da 

pressão arterial (MAPA), a fim de se obter um valor mais fidedigno dos níveis 

pressóricos diários, e exames laboratoriais para a exclusão de diagnósticos diferenciais e 



94 

 

avaliação geral. A terapêutica, por sua vez, inclui uma abordagem multidisciplinar, a 

fim de alterar os hábitos de vida, dentro da realidade social do paciente, bem como 

medicamentos para controle da PA, reduzindo não apenas o risco de dano em órgãos 

alvo, mas também o risco de HAS e Doença Cardiovascular na vida adulta. 

CONCLUSÃO: Após análise da atualização da APP (2017) e estudo do caso clínico 

acima, evidencia-se que a HAS é uma doença multifatorial e impacta negativamente a 

qualidade de vida do paciente, afetando também o prognóstico na vida adulta. O 

acompanhamento do paciente, assim, deve ser feito de forma criteriosa e com muito 

cuidado. 
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Introdução: A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é uma desordem endócrino-

metabólica bastante prevalente que atinge cerca de 7% das mulheres em idade 

reprodutiva. É heterogênea em sua apresentação e o seu diagnóstico na adolescência se 

torna ainda mais complexo. A SOP está relacionada a um maior risco cardiovascular e é 

uma importante causa de infertilidade. Assim, é evidente a necessidade de um 

diagnóstico correto e intervenção precoce, principalmente na adolescente, visando a 

promoção da saúde e melhora da qualidade de vida. Diante disso, esse trabalho busca 

trazer, com base em um relato de caso, os aspectos clínicos e diagnósticos da SOP na 

adolescência, bem como, as condutas gerais a serem tomadas. Relato de Caso: L.F.S, 

sexo feminino, 17 anos, comparece a consulta pediátrica, acompanhada pela mãe, 

queixando-se de amenorreia há nove meses. Nega outros sintomas e não faz uso regular 

de medicação. Menarca aos 14 anos, com ciclos menstruais regulares até início da 

amenorreia, G0P0A0 e nega atividade sexual. É obesa, sedentária e possui hábitos 

alimentares inadequados. Ao exame físico: pelos excessivos na região acima do lábio 

superior e acne em região facial. Foram pesquisados, porém não observados, sinais de 

resistência insulínica. Como propedêutica, solicitou-se US pélvico, perfil lipídico, 

glicemia em jejum, TSH e T4 livre, que mostraram: aumento bilateral dos volumes 

ovarianos e ovários polimicrocísticos, perfil lipídico alterado com leve elevação do 

colesterol total, do LDL e do não HDL. Após a avaliação, levantou-se a hipótese 

diagnóstica de SOP.  Discussão: Segundo o consenso Roterdam, para o diagnóstico de 

SOP devem estar presentes pelo menos dois dos seguintes achados: hiperandrogenismo, 

amenorreia/oligomenorreia e/ou ovários policísticos ao ultrassom. Em pacientes 

adolescentes, esses critérios apresentam problemas diagnósticos particulares, pelas 

próprias características da puberdade, que podem se sobrepor aos sinais e sintomas de 

SOP.  Contudo, ainda não há consenso sobre critérios diagnósticos específicos para a 

SOP em adolescentes. A SOP é a causa mais comum de anovulação hiperandrogênica 

crônica, portanto, diante da queixa de oligoamenorreia ou amenorreia, como no caso 

apresentado, é fundamental levantar a suspeita de SOP. A clínica da paciente, somada 

aos ovários polimicrocísticos ao ultrassom fazem com que se preencha os critérios 

diagnósticos para SOP.  Conclusão: O diagnóstico de SOP em meninas adolescentes 

pode ser difícil, principalmente na ausência de critérios diagnósticos próprios para esse 

grupo. Contudo, ressalta-se a importância do seu diagnóstico precoce e preciso, que 
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pode ser feito pelo profissional pediatra, responsável pela atenção integral à saúde do 

adolescente. 

Palavras-Chave: Síndrome do Ovário Policístico; Adolescente; Pediatria 
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INTRODUÇÃO: Conjuntivite neonatal, também chamada de oftalmia neonatal, é 

caracterizada pela inflamação mucopurulenta aguda da conjuntiva, com graus variados 

de hiperemia conjuntival, secreção ocular e edema palpebral nas primeiras 4 semanas de 

vida. O diagnóstico diferencial deve incluir: conjuntivite química, conjuntivite 

bacteriana aguda, cuja etiologia por Clamidia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae são 

as mais frequentes e a conjuntivite viral aguda causada pelo herpes simples e pelo 

adenovírus.  RELATO DE CASO: ML, 30 dias, masculino, foi trazido pela mãe a 

Unidade básica de saúde de Amarantina devido a queixa de secreção em olho esquerdo. 

A mãe do paciente relatou ter percebido eritema em conjuntiva esquerda, há um dia, 

com presença de secreção esbranquiçada discreta que manifestou-se predominantemente 

na manhã do dia anterior, ao acordar. Negou febre, traumas oculares, uso de 

medicamento tópico e manipulação conjuntival prévia e contato com animais. Relata 

que esse é o primeiro episódio com tais características e ninguém na residência do 

paciente apresentou sintomas semelhantes. Nascido com 3,340kg, 39 semanas, parto 

tipo cesárea, sem intercorrências, com sorologias maternas no pré-natal sem alteração e 

tempo de rotura de bolsa desconhecido. Ao exame ocular foi visto secreção hialina em 

olho esquerdo, não purulenta, sem hiperemia conjuntival, sem edema e outros sinais 

flogísticos. Ausência de linfonodomegalia cervical. Conjuntiva contralateral preservada. 

Orientado observação e acompanhamento clínico, além de limpeza ocular diária. 

DISCUSSÃO: O presente caso tem como objetivo expor os principais sintomas e sinais 

que levantam a suspeita de um quadro de conjuntivite neonatal, além de discutir seus 

principais agentes causadores, tratamento e profilaxia. O diagnóstico é essencialmente 

clínico, porém a diferenciação etiológica de acordo com a apresentação clínica do 

paciente pode tornar-se um grande desafio para o médico. Apesar da suspeita inicial, os 

dados clínicos desse relato indicam uma baixa probabilidade de se tratar de um agente 

infeccioso. A secreção era discreta e de carácter hialino, sendo que o paciente não 

apresentava nenhum dos principais fatores de risco para doença infecciosa, na medida 

em que a mãe não apresentava sintomatologia clínica de infecção, a mesma tinha mais 

que 25 anos, nega ter feito abuso de drogas durante a gestação e o parto foi cesáreo. 

Acredita-se que os sintomas descritos pela mãe decorreram de uma reação alérgica, 

favorecida pela baixa umidade do ar, ou por quadro infeccioso inicial de difícil 

caracterização pela precocidade dos sintomas. CONCLUSÃO: Devido à alta 
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prevalência e seriedade das complicações, é essencial formular a hipótese de 

conjuntivite neonatal em recém nascidos com queixas oculares. Em casos de alta 

suspeita o agente etiológico deve ser definido para um manejo clínico adequado. 

 

Palavras-chave: oftalmia neonatal, conjuntivite, neonatologia   
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INTRODUÇÃO: A elevação dos valores séricos de colesterol total e lipoproteína de 

baixa densidade está intrinsecamente relacionada à aterosclerose e doenças 

coronarianas, responsáveis pela morte de aproximadamente 94.000 brasileiros no ano de 

2016 (DATASUS, 2016). Estudos populacionais brasileiros apontam prevalência de 

10% de dislipidemias em crianças escolares e 23,5% em adolescentes, taxas que 

necessitam de atenção, uma vez que a fase pediátrica é estratégica na instituição e 

mudança de hábitos de vida que poderão vir a reduzir o risco cardiovascular na fase 

adulta.¹ RELATO DE CASO: L.E.C.M, escolar de 06 anos, sexo feminino, 

acompanhada pela mãe em duas consultas no ambulatório de Pediatria da UFOP, 

acontecidas nos dias 06/11/2017 e 18/12/2017, para "acompanhamento do colesterol da 

paciente”. A criança possuía diagnóstico prévio de hipercolesterolemia isolada após 

exames do perfil lipídico. Informou uma dieta hipercalórica com baixa ingesta de frutas 

e vegetais, mesmo com a tentativa de reeducação alimentar por dois meses com 

acompanhamento nutricional. Criança fisicamente ativa, histórico familiar positivo para 

hipercolesterolemia. Ao exame físico, paciente com crescimento e desenvolvimento 

adequados para a idade, em bom estado geral. Todos os outros parâmetros do exame 

físico encontraram-se dentro da normalidade. A principal hipótese diagnóstica 

patológica aventada foi dislipidemia. Foram feitas orientações sobre adequação de dieta 

e a importância do controle dos níveis séricos de colesterol para a posteridade. Foi 

solicitado também que trouxessem os exames anteriores. No retorno, os resultados dos 

exames prévios mostraram alteração do perfil lipídico e corroboraram a hipótese 

diagnostica. Houve relato de dificuldade em modificar a alimentação, sem nenhuma 

outra alteração do exame físico. As orientações de adequação da dieta foram mantidas e 

reforçadas e proposto o acompanhamento. DISCUSSÃO:. O aumento na prevalência de 

níveis séricos elevados de colesterol e suas frações na faixa etária pediátrica tem 

acendido um importante alerta na comunidade médica: a mudança do padrão alimentar 

infantil. Esta mudança acarreta, cada vez mais precocemente, o aparecimento de fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. O caso clínico apresentado é um clássico 

exemplo de como é desafiadora a instituição de uma terapêutica adequada. A primeira 

conduta diante desse cenário,   baseada nas Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias e 

Prevenção de Aterosclerose, foi a orientação completa sobre a necessidade da mudança 

de hábitos, principalmente os alimentares, por parte de toda a unidade familiar. Com 

retornos espaçados em um e três meses, tem-se feito o acompanhamento e incentivo na 

formulação dos novos hábitos de forma ativa e colaborativa, explicitando para a família 

e paciente as principais consequências de uma má adesão ao tratamento. 

CONCLUSÃO: O manejo das alterações lipêmicas na faixa etária pediátrica requer 

uma maior atenção pelas repercussões que trazem à vida adulta. A condução do caso 
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nos possibilitou observar o quão desafiador é a introdução de novos hábitos e como a 

intervenção precoce é importante. 

Palavras-chave: dislipidemias, hipercolesterolemia, pediatria. 
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INTRODUÇÃO: A morte é assunto tratado muitas vezes como um tabu na sociedade. 

Como consequência, os adultos frequentemente adotam a atitude de tentar afastar as 

crianças desse tema, negando a necessidade de comunicar a elas a ideia de morte. Esse 

silêncio, entretanto, pode trazer consequências psicológicas duradouras, e inclusive ser 

prejudicial ao desenvolvimento cognitivo da criança. Tendo em vista a escassez de 

trabalhos a respeito do tema, o presente caso possui como objetivo expor e discutir o 

luto na infância e suas manifestações. RELATO DO CASO CLÍNICO: E.T.S., sexo 

masculino, 9 anos, foi levado pela mãe ao PSF Amarantina para a avaliação de perfil 

lipídico solicitado em consulta prévia. Os exames foram solicitados pois a criança havia 

apresentado resultados alterados em primeira avaliação de rotina, porém, na consulta 

atual apresentou novo perfil lipídico com resultados abaixo dos valores de referência. 

Durante a anamnese e avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, foi 

então relatada pela mãe a queixa de dificuldades escolares, iniciada há cerca de 3 anos. 

De acordo com a mãe, a criança sempre apresentou desenvolvimento normal, porém 

passou a apresentar problemas em acompanhar a turma a partir do primeiro ano do 

Ensino Fundamental. O paciente demonstrou habilidades matemáticas compatíveis com 

a idade e escolaridade, manifestou e demonstrou, porém, dificuldades em ler e escrever. 

Constatou-se que o início das dificuldades escolares coincide com falecimento de sua 

avó paterna, que também era sua cuidadora. A mãe contou então que E.T.S. 

frequentemente chora e apresenta-se retraído, e que por vezes demonstra também 

agressividade, principalmente quando abordado o assunto do falecimento da avó.  Foi 

estabelecida então a hipótese de dificuldade de aprendizagem na área de linguagem, 

possivelmente como uma reação ao luto e depressão. A criança foi encaminhada à 

psicologia e é aguardada consulta de retorno na pediatria para reavaliação. 

DISCUSSÃO: A morte exige uma reorganização emocional da criança e da família, 

capaz de interferir no desenvolvimento infantil tanto a curto quanto em longo prazo. 

Essa resolução dependerá muitas vezes da forma como a perda ocorreu, sendo a morte 

repentina associada à perda do sentimento de onipotência da criança, à culpa, raiva, 

dentre outras emoções, e a morte esperada passível de um luto antecipatório, de maneira 

a se preparar psicologicamente para tal evento. É importante que a comunicação sobre a 

morte ocorra independentemente da idade, e que seja feita adaptada ao seu linguajar e 

nível de compreensão. A elaboração do luto dependerá de vários fatores como o 

conhecimento da criança sobre a perda, os padrões de relacionamento familiar e a 

oportunidade que lhe é dada de compartilhar sentimento e emoções. CONCLUSÕES: 

A equipe de saúde e família deve se apresentar de maneira acolhedora à criança em 

situação de luto, estando atento à sua vivência e lhe oferecendo o suporte psicológico 

necessário a esse enfrentamento. No entanto, educar as crianças com conhecimento 

cognitivo da morte mostra-se ainda como a melhor maneira de prepará-los para o 

ajustamento frente a essa situação. 
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Introdução: As pneumonias são processos inflamatórios que comprometem alvéolos, 

bronquíolos e espaço intersticial, adquirindo características diferentes conforme o 

agente etiológico, idade do paciente, doença de base e seu estado nutricional e 

imunitário. São importantes causa de mortalidade e morbidade em pediatria. A etiologia 

pode ser bacteriana, viral, micótica, protozoótica, por irritação química, por migração de 

larvas através do pulmão e aspiração de corpo estranho, dentre outros. O quadro clínico 

é semelhante e geralmente cursa com tosse, febre e dispneia. A epidemiologia 

relacionada à faixa etária é critério fundamental para o norteamento do agente etiológico 

no caso das pneumonias infecciosas. Entre 1 a 3 meses os principais causadores de 

pneumonia são vírus sincicial respiratório, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

urealyticum, cursando com pneumonia afebril do lactente. Algumas características 

clínicas como a ausência de febre norteiam o diagnóstico. Portanto, a hipótese 

diagnostica principal é obtida a partir da associação de epidemiologia, fatores de risco, 

exame clínico e laboratorial. Relato de Caso: No dia 21/12/17 o paciente P.H.F.S., sexo 

masculino, dois meses e 18 dias, foi levado ao Hospital Irmandade da Santa Casa de 

Ouro Preto, acompanhado da mãe com o relato de que há 15 dias estava com quadro de 

dor e tosse seca persistente, e piora nas últimas 48 horas. Dieta leite materno associado 

à fórmula infantil. Ao exame físico apresentou taquipneia, taquicardia, irritabilidade e 

ausência de febre. Saturação de oxigênio de 86% em ar ambiente, com progressão para 

97% após suporte de oxigênio. Radiografia de tórax apresentou hiperatenuação do lobo 

médio direito, levando a internação do paciente. Medicado com Azitromicina oral 

(11mg/Kg/dia), beta-agonista de curta duração (8 jatos/dia divididos em 4 tomadas) e 

oxigenioterapia. Hemograma completo com um ligeiro aumento dos linfócitos e 

Proteína C reativa dentro dos valores de referência. Discussão: A Síndrome da 

pneumonia afebril inicia-se especialmente entre o segundo e o quinto mês de vida, de 

forma insidiosa. Em 92% dos casos não há febre, as manifestações clinicas são tosse 

seca, taquipneia com estertores. O agente C. trachomatis ocorre em lactentes jovens 

menores de quatro meses que nasceram por parto vaginal, cuja mãe pode ter tido vulvo-

vaginite por ocasião do parto. No caso da bactéria U. urealyticum, é considerada comum 

em indivíduos adultos normais, 60% das mulheres são portadoras e consequentemente 

compromete os recém nascidos e prematuros que são infectados em 60% dos casos. O 

representante viral é o Citomegalovírus, sua incidência de acometimento é a terceira e a 

clínica é indistinguível dos demais agentes já descritos. O tratamento da pneumonia 

afebril do lactente é dirigido ao agente etiológico. A faixa etária da paciente, associado à 

sintomatologia de tosse seca insidiosa, taquipneia com estertores, ausência de febre 

fortalecem a principal hipótese diagnóstica de pneumonia afebril do lactente. Com isso, 

o raciocínio clínico teve o direcionamento para esse tipo de pneumonia de causa 

bacteriana, sendo dado o suporte e feita antibioticoterapia. 
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INTRODUÇÃO: A vacina BCG, composta por microorganismo vivo atenuado, é 

aplicada com o objetivo desenvolver uma resposta imune específica que permita 

controlar uma infecção de maior gravidade por bacilos selvagens. Essa vacina pode 

ocasionar eventos adversos locais, regionais ou sistêmicos, relacionados à própria 

vacina e/ou à susceptibilidade individual. JUSTIFICATIVA: Eventos graves 

acontecem em 1,9:1 milhão de vacinados, como lesões disseminadas na pele 

(1:640.000) e osteoarticulares (1:2,6 milhões de vacinados). Estas complicações iniciam 

com lesões loco regionais (1:2500 vacinados). Assim, é importante a investigação, 

acompanhamento, conduta adequada, contribuindo para a redução de danos e para  

manutenção da adesão aos programas de imunização. RELATO DE CASO: Um 

recém-nascido e dois lactentes, nascidos em Belo Horizonte e cidades vizinhas, 

apresentam, respectivamente, eventos adversos pós-vacinação da BCG, como: 

linfadenopatia supurada, úlcera maior que 1 cm e abscesso frio. Indicado Isoniazida em 

todos os casos, conforme protocolo vigente, sendo ainda, notificados e acompanhados 

até resolução das lesões. DISCUSSÃO: A lesão vacinal evolui ao longo de 12 semanas, 

apresentando-se inicialmente como uma mácula, que evolui para pústula, lesão crostosa 

e cicatriz. Porém, a cepa ndo microorganismo, a quantidade de bacilos inoculados, a 

técnica utilizada e a presença de imunodeficiência são fatores que influenciam na 

exacerbação das lesões. Úlceras que não cicatrizam, abscesso frios e quentes, 

linfadenite, queloide e reação lupoide são as exacerbações mais comumente relatas e 

devem ser notificadas aos serviços de vigilância local. O tratamento é direcionado a 

apresentação clínica da reação vacinal, podendo-se utilizar a Isoniazida em 

monoterapia, ou associada a Rifampicina e Etambutol nos casos de reações lupoides. 

CONCLUSÃO: A diminuição das reações ou complicações pós-vacinais deve ser 

preocupação permanente e objeto de estudo de todos os responsáveis pelas imunizações, 

em todos os níveis assistenciais. Mantendo, dessa forma, a excelência dos serviços de 

imunizações e a aderência da população. 

PALAVRAS-CHAVE: Vacinação; BCG; eventos adversos. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Angelman (SA) é um transtorno do desenvolvimento 

neurológico, caracterizado por retardo mental severo, braqui e/ou microcefalia, andar 

atáxico, dificuldades alimentares causadas pelo déficit na sucção e deglutição, 

convulsões, sialorreia e protrusão de língua, e, ainda, atraso na aquisição de habilidades 

motoras. Frequentemente, decorre de deleção ou rearranjos do braço longo do 

cromossomo 15 na região 15q11-q13. Os indivíduos com SA, em sua maioria, nascem 

com características comuns aos bebês saudáveis, como peso, altura e reflexos 

característicos de recém-nascidos, e não apresentam nenhum indício que possa levar os 

pais ou os médicos pediatras a suspeitarem de qualquer anormalidade. As alterações no 

desenvolvimento se manifestam a partir dos seis ou sete meses de vida, com atraso nos 

marcos mais característicos. O diagnóstico é baseado na história, características clínicas, 

eletroencefalograma típico e resultados cromossômicos e de DNA, sendo o teste 

genético positivo confirmatório. O diagnóstico diferencial mais comum é com a 

Síndrome de Rett, doença neurológica que geralmente ocorre em meninas, além da 

encefalopatia crônica não evolutiva, do autismo infantil e da Síndrome de Lennox-

Gastaut. RELATO DE CASO CLÍNICO: Paciente M.E.I.F., sexo feminino, 2 anos, 

chega à Unidade Básica de Saúde de Amarantina para acompanhar o crescimento do 

perímetro cefálico devido a diagnósticos prévios de microcefalia e Síndrome de 

Angelman. Na anamnese, a mãe da criança relata que a mesma só anda com apoio, não 

fala nenhuma palavra e não consegue se alimentar sozinha, apresentando engasgo com 

frequência. Relata, ainda, que a paciente não brinca muito com brinquedos, pois não 

consegue pegá-los. Começou a ficar em pé aos 1 ano e 6 meses. Relata que a paciente 

também apresenta constipação, com fezes endurecidas e dor ao evacuar, mesmo em 

dieta laxativa, e aumento de cerume no ouvido. Ao exame físico, apresentou hipotonia e 

movimentos repetitivos. Perímetro cefálico (PC): 44 cm (escore Z abaixo de -3). Como 

hipóteses diagnósticas, foram levantadas: Síndrome de Angelman, desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) inadequado, secundário à SA, PC inadequado para a idade, 

constipação e aumento de cera no ouvido. Como condutas, foram prescritos ceratolítico 

e Polietilenoglicol (0,5g/kg) e foram passadas orientações sobre alimentação e engasgo. 

DISCUSSÃO: A paciente apresenta quadro clínico típico da Síndrome de Angelman, 

tendo o atraso no DNPM, deficiência mental, convulsões, microcefalia, hipotonia e 

dificuldade de deambulação. O reconhecimento da síndrome exige familiaridade com a 

doença; portanto, os profissionais de saúde precisam estar aptos a identificar as 

características clínicas e comportamentais da SA, e encaminhar o paciente para a 

realização de exames que confirmem o diagnóstico. CONCLUSÃO: O pediatra deve 

estar preparado para detectar precocemente a SA, já que a intervenção precoce pode 

melhorar a evolução e a qualidade de vida do paciente e da família. 
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INTRODUÇÃO: A construção de modelos explicativos que relacionam e analisam a 

forma como as sociedades se organizam e a situação de saúde de sua população tem 

sido uma tendência e um desafio nos últimos anos. São vários os estudos sobre as 

relações entre a saúde, as iniquidades sociais e as redes de solidariedade, tendo a 

distribuição da riqueza sido considerada o determinante mais importante para explicar a 

situação geral de saúde de um país. Tendo em vista que o Brasil é um país marcado por 

iniquidades e que a música é uma ferramenta reconhecida na construção de 

conhecimento na saúde pública, a análise de sua música popular pode permitir conhecer 

a realidade do cotidiano do brasileiro e sua relação com as doenças que mais 

frequentemente o afetam. OBJETIVOS: Por meio da análise de trechos de exemplares 

da música popular brasileira, identificar e comentar possíveis determinantes nos 

processos de adoecimento da população. MÉTODOS: Foram escolhidas três músicas 

para análise, a música Dias de Santos e Silvas (1977), de Gonzaguinha (1945-1991), a 

música Construção (1971) de Chico Buarque, estudadas por PINA (2014); e a música 

Encostei no Baile Funk (2016), de Mc Garden. Usou-se como base referenciais teóricos 

sobre determinantes sociais no processo saúde-doença obtidos durante levantamento 

bibliográfico nas plataformas Scielo e no Portal Capes, dirigidos para a historiografia da 

música popular no Brasil e para a presença de temas como trabalho e determinantes 

sociais nessas letras. Usou-se dos descritores: história da música brasileira, denúncia 

social na música e determinantes saúde-doença. Também pesquisou-se letras e canções 

da cultura popular brasileira, como o samba, MPB e funk, consideradas de domínio 

público, voltadas para as relações de trabalho na sociedade, e a denúncia de 

condicionantes de saúde nessa. DISCUSSÃO: As análises das músicas com base no 

levantamento bibliográfico mostraram que a música popular brasileira tradicionalmente, 
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desde o samba no início do século XX até o funk moderno, atuam como importantes 

instrumentos de denúncia social das relações de trabalho e de condicionantes de saúde 

da sociedade, ao caracterizarem como ocorrem essas relações nas diferentes classes 

sociais, as tensões sociais presentes no país, como o  preconceito e o racismo ainda 

existentes, e a desigualdade nas relações entre elas e como isso afeta o processo de 

saúde- adoecimento de cada uma. Por meio disso, também mostram as lutas por 

melhores condições de trabalho e pelo direito à saúde, bem como os avanços 

comparando-se as condições denunciadas nas músicas do início do século XX às atuais 

e aquilo que ainda precisa ser alterado. CONCLUSÕES: A música popular brasileira, 

por retratar as formas de vida e relações estabelecidas por diversos grupos da população, 

permite entender melhor as condições de saúde no país e pensar em possíveis saídas 

para que se construa uma saúde pública justa e efetiva.  
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INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença parasitária causada por helmintos 

do gênero Schistosoma mansoni e tem como hospedeiros intermediários caramujos do 

gênero Biomphalaria. Foi introduzida no Brasil durante o tráfico de escravos e 

expandiu-se pelo Nordeste. Com declínio da produção açucareira e início do ciclo do 

ouro e do diamante, o fluxo migratório introduziu a doença em Minas Gerais. O 

parasito, então, encontrou condições favoráveis à sua transmissão no país e, atualmente, 

a esquistossomose é um problema de saúde pública, principalmente, no Nordeste e no 

Sudeste.  OBJETIVOS: Análise crítica dos fatores relacionados à transmissão da 

esquistossomose, com enfoque na geografia médica e nos fatores envolvidos no 

processo saúde-doença. METODOLOGIA: Revisão não sistemática da literatura. 

Busca na plataforma SCIELO por artigos com publicação em língua portuguesa entre 

2007 e 2017, utilizando os seguintes descritores: esquistossomose, epidemiologia, 

geografia médica. DISCUSSÃO: Os fluxos migratórios contribuíram para a expansão 

da esquistossomose no Brasil. A propagação da doença continua sendo facilitada pela 

longevidade dos vermes, grande capacidade de oviposição, caráter crônico e insidioso 

da doença, ampla distribuição de hospedeiros intermediários, precárias condições de 

saneamento básico que possibilitam a contaminação de coleções hídricas utilizadas pela 

população mais pobre e pelos hábitos higiênicos que favorecem a transmissão. A 

Biomphalaria glabrata é a espécie hospedeira intermediária mais importante nas 

Américas. Sua presença foi notificada em 16 estados brasileiros, além do Distrito 

Federal e em 801 municípios. Esses caramujos desenvolveram mecanismos de 

sobrevivência, permanecendo viáveis para a transmissão da doença, o que pode 

introduzi-la em locais que até então eram hostis a sobrevivência desses animais. 

Diferentes fatores entre pH, salinidade, temperatura e pluviometria influenciam a 

sobrevida dos caramujos. A temperatura também influencia a liberação das cercárias. 

Nesse sentido, estudos de geoprocessamento realizados em municípios de Pernambuco, 

revelaram que os criadouros de caramujos apresentaram temperaturas entre 24 ºC a 41 

ºC, pH 6,9 a 11,1, sólidos totais dissolvidos de 16 a 855 e salinidade de 1000d. 

Ademais, locais com relevo mais baixo sofrem influência da precipitação, já que podem 
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acumular coleções de água e favorecer a transmissão da doença. CONCLUSÃO: 

Portanto, a epidemiologia da esquistossomose está intimamente relacionada às 

condições socioambientais. Desse modo, ações de controle e profilaxia que visam à 

melhoria da qualidade de vida da população são essenciais. Para isso, as técnicas de 

geoprocessamento, associadas ao conhecimento da epidemiologia da doença, são uma 

importante ferramenta para a identificação das áreas de risco e, assim, podem nortear as 

políticas púbicas. Isso é afirmado, pois os sistemas de informação geográfica permitem 

elaborar mapas das áreas de risco para a transmissão da esquistossomose a partir da 

identificação dos fatores que favorecem a transmissão da doença em uma região, sendo 

importantes também para a compreensão da dinâmica da doença e suas variações no 

tempo e no espaço. 
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INTRODUÇÃO: A fome é um problema existente há milhares de anos, porém, a obra 

de Josué de Castro, Geografia da Fome (1946), mudou a perspectiva do significado do 

termo “fome” e o modo de encará-lo. Por meio de sua obra, além de dividir o Brasil em 

cinco áreas alimentares, Castro identifica dois tipos de fome: a epidêmica, provocada 

por catástrofes ecológicas, e a endêmica, fruto da inadequada nutrição num meio com 

abundância alimentar. Seu discurso sobre a fome adquiriu influência global, 

influenciando a criação de políticas públicas internacionais e nacionais sobre o tema. 

OBJETIVOS: O trabalho tem como objetivo correlacionar o Mapa da Fome com o 

histórico de políticas de combate à fome e à miséria no Brasil. MÉTODOS: Foram 

pesquisados materiais que abordassem a temática da fome no Brasil, bem como o 

histórico de políticas e programas de combate à fome. A base do trabalho se sustentou 

nos artigos, encontrados na plataforma Scielo: Josué de Castro e a Geografia da Fome 

no Brasil, que propõe uma releitura da obra de Josué de Castro, e no artigo Políticas de 

combate à fome no Brasil, que resume os problemas de nutrição no país nas últimas 

décadas. Além disso, utilizou-se o material As Políticas Públicas sobre a fome no 

Brasil, da Consultoria Legislativa do Senado Federal (Coordenação de Estudos).  

DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: Em relação ao Brasil, a fome não é um problema 

epidêmico. Sua origem é político-econômica, a partir da concentração de renda, baixos 

salários e desemprego - problemas endógenos ao modelo econômico atual. Até os anos 

30, os problemas da fome eram devido à oferta insuficiente de alimentos, havendo 

assim, posteriormente, uma ampliação nas intervenções públicas sobre o abastecimento. 

Em 1945, inaugurou-se a Comissão Nacional de Alimentação e, em 1972, foi criado o 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), ambos visando elaborar uma 

política nacional de alimentação e nutrição. Nos anos 90, tem-se dois períodos distintos: 

na primeira metade da década, houve grande mobilização civil em torno do combate à 

fome e à miséria. Como resultado, o presidente Itamar Franco declarou prioridade o 

combate à fome, iniciando o mapeamento da fome no país e a criação do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (Consea) em 1993. Porém, na segunda metade da 

década, houve um desmonte de estruturas anteriores e a criação de políticas localizadas. 
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Atualmente, é possível identificar duas tendências do governo no combate à fome: a 

implementação de políticas focais municipais; e a substituição de programas baseados 

na distribuição de bens em espécies (cestas básicas e leite) por um valor mensal em 

dinheiro. Porém, tal política não verifica a real supressão da carência alimentar e da 

fome. CONCLUSÕES: É notório que o combate à fome é uma preocupação 

governamental; no entanto, a fome ainda está presente na sociedade, devido a fatores 

como a desigualdade social, o alto custo dos alimentos e a incipiência dos programas 

implantados. Sugere-se, então, que tais fatores fossem sanados por meio de 

mecanismos, como uma facilidade de acesso à alimentação pela população subnutrida, 

de modo a garantir o direito à alimentação básica de qualidade a todos. 

 

Palavras-chave: fome, desnutrição, desigualdades.  

 

Referências:  

 

BELIK, WALTER; SILVA, JOSÉ GRAZIANO DA; TAKAGI, MAYA. Políticas de 

combate à fome no Brasil. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 15, n. 4, p. 119-129, Dec.  

2001.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392001000400013&lng=en&nrm=iso>. access on 15 Jan. 2018.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392001000400013. 

 

VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Josué de Castro e a Geografia da 

Fome no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 11, p. 2710-2717, Nov. 

2008.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2008001100027&lng=en&nrm=iso>. access on 15 Jan. 2018.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001100027 

 

BEZERRA BONFIM, João Bosco. AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A FOME NO 

BRASIL. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-8-as-politicas-publicas-sobre-a-

fome-no-brasil>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392001000400013
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001100027
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001100027
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001100027


115 

 

IMPLICAÇÕES DA ECONOMIA DA FELICIDADE NA SAÚDE  

 

Olívia Maria de Paula Alves Bezerra (ompab@yahoo.com.br) 

Douglas Daniel Dophine (douglasdophine@gmail.com) 

Elianara Tavares Martins (elianaramed@gmail.com) 

Giselda Ribeiro da Silva (gysards@gmail.com) 

Gláucia Maria Senhorinha (glauciasenhorinha@gmail.com) 

Miriam de Cassia Souza (miriamsouza744@gmail.com) 

  

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

INTRODUÇÃO: A Economia da Felicidade avalia fatores relacionados ao bem-estar, 

qualidade e contentamento de vida dos indivíduos, embasando-se  não apenas no 

crescimento econômico, mas também na ciência política, na sociologia e na psicologia.   

Considerando que a saúde seja um dos pilares para a satisfação de vida  e concebendo o 

que torna alguns indivíduos mais felizes que outros, uma análise dos resultados 

pesquisados em Economia da Felicidade é capaz de sugerir mudanças em políticas 

públicas, entre as quais os serviços de saúde. OBJETIVOS: Análise das implicações da 

Economia da Felicidade nos serviços de saúde, abordando a relevância da saúde para a 

satisfação de vida e a felicidade do indivíduo. MÉTODOS: Análise crítica do estudo 

“Economia da Felicidade: implicações para políticas públicas” e artigo selecionado na 

plataforma SCIELO, a partir dos descritores “felicidade” e “riqueza”. Reflexão de 

discussões abordadas na disciplina de Modelos Explicativos do Processo Saúde e 

Doença. DISCUSSÃO: A análise responsável das pesquisas em Economia da 

Felicidade possibilita a compreensão a respeito das questões que proporcionam, de 

modo geral, felicidade aos cidadãos. Assim, medidas de políticas públicas podem se 

basear nesses critérios, com a cautela de não sugerir uma ação paternalista pelo Estado. 

A atuação regular do governo já se baseia no intuito de promoção da qualidade de vida 

e, consequentemente, da felicidade do indivíduo. A Economia da Felicidade, por sua 

vez, relaciona-se com fatores que ainda podem apresentar uma melhor intervenção por 

parte do governo e que são relevantes frente ao bem-estar da população. A medida de 

felicidade nessas pesquisas relaciona-se com o conceito da “utilidade”, importante 

conceituação da teoria econômica. No entanto, a Economia da Felicidade não estuda 

apenas o nível de felicidade das pessoas, essa análise apresenta-se como a variável 

dependente do estudo, ressaltando que considerável proporção dessa atividade 

concentra-se em como essa variável se relaciona com os outros fatores que a explicam, 

a variável independente. Nesse contexto, o estado de saúde do indivíduo( seja ele 

mental, físico, dentre outros) é um fator crucial frente à condição de felicidade pessoal, 

esse aspecto, além disso, é sensivelmente influenciado por políticas públicas. É 

consenso, por parte dos pesquisadores dessa área, que a condição de saúde do cidadão 

apresenta efeito permanente em relação à satisfação com a vida que ele manifesta. O 
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estudo da felicidade, assim, constata fatores não apenas econômicos referentes ao nível 

de bem-estar subjetivo, que relacionam-se, por exemplo, com as questões de 

insegurança pública, realização de um trabalho voluntário, análise da degradação 

ambiental, discriminação, inteligência emocional, além de outros parâmetros. 

CONCLUSÃO: À luz do exposto, ratifica-se que a Economia da Felicidade é um 

campo emergente, o qual pode ser explorado através de políticas públicas, a fim de 

gerar, por exemplo, um sistema de saúde que atenda às carências da população. Tal 

política econômica deve, portanto, estabelecer as instituições fundamentais que 

permitam aos indivíduos buscar o nível de felicidade que eles aspiram. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a OMS, aborto inseguro é um procedimento para 

interromper uma gravidez indesejada, realizado por indivíduos sem habilidades 

necessárias e/ou em ambiente abaixo dos padrões médicos exigidos, sendo a quarta 

maior causa de mortalidade materna no Brasil. As mortes devido ao aborto no Brasil 

ocorrem principalmente em mulheres mais pobres, negras, jovens e com baixa 

escolaridade, revelando sua origem na injustiça social e nas iniquidades em saúde.  

Além disso, como o aborto é restrito legalmente no Brasil, muitas mulheres que 

realizam o aborto sofrem discriminação por profissionais da área da saúde, dificultando 

o tratamento das complicações.  OBJETIVOS: Analisar as consequências para a saúde 

pública impostas pela restrição de acesso ao aborto seguro no Brasil e evidenciar as 

iniquidades em saúde que o determinam. MÉTODO: Foram selecionados artigos sobre 

o tema na plataforma Scielo, utilizando as palavras chaves “aborto”, “saúde da mulher”, 

“maus tratos” e “iniquidade social”.  DISCUSSÃO: Os determinantes da saúde incluem 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos e comportamentais, 

que se encontram na origem da ocorrência de doenças e agravos à saúde da população. 

Estudos epidemiológicos indicam que o aborto inseguro em mulheres de baixa renda 

está relacionado às iniquidades de saúde,  sendo que a elevada prevalência de abortos 

em condições inadequadas determina elevadas taxas de mortalidade nesse grupo. Por 

outro lado, mulheres com melhores condições financeiras são capazes de fazer um 

aborto ilegal, mas não necessariamente inseguro, diminuindo as complicações e a 

mortalidade. Além dessa desigualdade no número de casos de aborto inseguros e a 

gravidade de suas consequências entre as classes sociais, as mulheres que realizam tal 

procedimento frequentemente sofrem com maus-tratos e discriminação pelos 

profissionais da área de saúde. Julgamento moral, ameaças de denúncia à polícia, 

negligência no controle da dor e longa espera pela curetagem uterina são as principais 

formas de violência institucional relatada por essas mulheres, retirando delas o direito 

ao acolhimento do serviço de saúde impedindo que tenham suas necessidades de saúde 

atendidas. Outro aspecto relevante são os gastos públicos devido às complicações desse 

procedimento, que também envolvem perda de produtividade, problemas 

sociopsicológicos e desagregação familiar, evidenciando que a restrição legal não é um 

fator suficiente para coibir a prática do aborto. CONCLUSÃO: Embora o aborto seja 

um procedimento ilegal no Brasil, a relação médico-paciente não deve mudar diante 

disso. A paciente deve receber todo suporte físico e psicológico, sem julgamentos dos 

profissionais da área da saúde. Além disso, a elevada prevalência de abortos inseguros 

nas classes de menor poder aquisitivo e gastos públicos por complicações do aborto 

evidenciam que esse procedimento, fortemente marcado pelas iniquidades em saúde, é 
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um grave problema de saúde pública, que poderia ser minimizado por meio de políticas 

públicas adequadas.  

  

Palavras-chave: Saúde da Mulher, Aborto,  Maus-tratos, Iniquidade social.  
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INTRODUÇÃO: A epidemiologia possui raízes na Grécia antiga, porém só emergiu 

como ciência em meados do século XIX. Após a revolução industrial, a cidade de 

Londres era marcada pelas péssimas condições sanitárias e uma grande população de 

operários vivendo em condições precárias. O livro “O Mapa Fantasma” retrata a 

epidemia de cólera que assolou Londres no ano de 1854, principalmente no bairro de 

Soho, quando o anestesista John Snow usou dados sobre a população para identificar o 

foco de infecção e assim terminar a epidemia. OBJETIVOS: analisar as condições do 

nascimento da epidemiologia moderna e suas funções. METODOLOGIA: Foram 

realizadas consultas em artigos relacionados ao processo e ao livro O Mapa Fantasma. 

DISCUSSÃO/ ANÁLISE CRÍTICA: John Snow publicou em 1849 “On the Mode of 

Communication of Cholera”, onde critica a teoria miasmática e defende que a cólera é 

transmitida pela água contaminada. Quando a epidemia de 1854 emergiu, o médico, 

com a ajuda do Reverendo Henry Whitehead, cruzou dados de mortalidade por cólera 

com os endereços e o suprimento de água das vítimas, conseguindo assim identificar 

uma região com altos índices de morbidade ao redor de uma bomba de água. Após o 

fechamento da bomba pelas autoridades, a epidemia entrou em rápido declínio. 

CONCLUSÃO: A análise dos textos permite identificar os métodos utilizados por John 

Snow, e que eventualmente foram refinados e incorporados à epidemiologia moderna. 

Também foi observado que o evento influenciou fortemente políticas públicas da época, 

dando impulso contra a Teoria Miasmática e levando à construção do Sistema de Esgoto 

de Londres em 1870, que se tornou modelo para o saneamento de diversas metrópoles. 
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INTRODUÇÃO: Epidemiologia configura-se como uma ciência que estuda a 

ocorrência de doenças nas populações. Nesse sentido, CORTÊS (1993) estabeleceu uma 

cadeia epidemiológica, que caracteriza como os principais focos de combate do 

saneamento a via de transmissão e as fontes de infecção. No caso das doenças 

abordadas em nossa pesquisa, foi identificada uma alteração de seus padrões de 

transmissão vetor/hospedeiro, que levaram à elaboração do presente estudo. 

OBJETIVO: Identificar as mudanças que levaram a alteração do padrão de transmissão 

vetor/hospedeiro tanto da doença de Chagas quanto da Febre Maculosa e estabelecer 

uma relação entre essas mudanças e a incidência, na população, das doenças abordadas. 

MÉTODOS: A partir da análise de artigos e do estudo sobre o ciclo dessas doenças, foi 

possível estabelecer o padrão antigo de transmissão de cada uma delas e posteriormente 

identificar a alteração desse padrão e suas causas. DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: 

Analisando os dados encontrados, viu-se que a transmissão oral da doença de Chagas 

foi potencializada após o primeiro surto oficialmente investigado, vinculado a ingestão 

de caldo de cana contaminado com T. cruzi. Dessa forma, foram identificadas outras 

formas de transmissão oral de T. cruzi,o que revela a mudança do perfil epidemiológico 

da doença e a importância de um enfoque maior para essa forma de transmissão. Em 

relação à febre maculosa, foi constatada a presença de A.cajennense em parques, além 

de ser encontrada uma alta prevalência de animais com riquétsias circulantes. A 

explosão populacional das capivaras e a presença de outros hospedeiros da bactéria em 

meios urbanos, como gambas e cachorros, mostram a alteração do padrão de 

transmissão dessa doença, que antes se restringia apenas ao meio rural. CONCLUSÃO: 

Dessa forma, revela-se a importância da epidemiologia na identificação das mudanças 

no padrão de transmissão das doenças de acordo com a alteração dos hábitos de uma 

população. Essa reflexão foi de grande relevância para mudar o foco das ações de 

vigilância e de controle das duas doenças de acordo com o novo perfil epidemiológico 

que elas apresentam.  
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INTRODUÇÃO: Sintomas somáticos estão presentes em uma variedade de estruturas e 

formas de subjetivação do sofrimento psíquico. As classificações psiquiátricas atuais, no 

entanto, tentam incluí-los em categorias homogêneas, desconsiderando as 

singularidades. Neste trabalho, pretendemos evidenciar essa questão, localizando, no 

caso a caso, aquilo que escapa às categorizações atuais. RELATO DOS CASOS: 

L.S.J., 23 anos, relatava crises de ansiedade, desmaios, choro intenso, palpitação e 

sudorese, com início aos 5 anos de idade. L.T., 50 anos, queixava-se de desânimo, 

fraqueza, desconforto gástrico e alterações no ciclo do sono há 2 anos, após morte de 

seu pai. Ambos pacientes realizaram inúmeros exames complementares a fim de 

detectar alterações orgânicas que justificassem os seus quadros, algo que não ocorreu. 

Após algum tempo de acompanhamento no ambulatório de Saúde Mental, os sintomas 

diminuíram e as consultas em outros serviços cessaram. N.L.M., 53 anos, com 

diagnóstico de vitiligo desde a infância, sofre de dores lancinantes na pele após 

exposição à luz solar. Compareceu em diversos médicos na tentativa de amenizar as 

dores, mas, só recentemente, após vinculação ao ambulatório, percebeu que suas dores 

estão associadas a questões psíquicas, dispondo-se a realizar um outro tipo de trabalho. 

M.P.S., 20 anos, procurou diferentes profissionais para tratamento de queixas 

ginecológicas, porém sem sucesso. Há alguns meses, tem sido acompanhada no 

ambulatório e já mostra sinais de melhora. DISCUSSÃO: Os casos relatados 

evidenciam a insuficiência do saber biomédico na abordagem de quadros marcados por 

sintomas físicos sem uma explicação orgânica satisfatória. Em todos eles, localizamos 
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dificuldades dos sujeitos em identificar e expressar seus sentimentos, excessivo 

apagamento dos aspectos subjetivos e relacionais que marcam as histórias de vida, 

assim como diversos obstáculos para constituição e manutenção de um vínculo com os 

profissionais e serviços de saúde. A prática psiquiátrica contemporânea, ao adotar um 

paradigma mais próximo do modelo biomédico que prioriza as classificações com base 

em dados estatísticos e a medicalização, parece não contribuir para melhora desses 

aspectos. A aposta na construção de um laço com os sujeitos que permita a investigação 

e dialetização de suas singularidades e de suas interações com o contexto social, por 

outro lado, abre uma via potente para novos posicionamentos subjetivos e, 

consequentemente, para amenização do sofrimento. CONCLUSÃO: O pensamento 

biomédico contribui para a criação de critérios e classificações objetivos que dificultam 

a percepção dos médicos para as singulares de seus pacientes. Dessa forma, muitas 

queixas somáticas levam tempo para serem consideradas como psíquicas, levando os 

pacientes à realização de exames e encaminhamentos desnecessários e iatrogenias que 

perduram seu sofrimento e oneram o sistema de saúde. O investimento em uma 

abordagem que valorize o vínculo, assim como os aspectos singulares e sociais, é, nesse 

sentido, fundamental.    

Palavras-chave: Transtorno somatoforme, Sintomas inexplicáveis, Medicina 

Psicossomática. 
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INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica brasileira inaugura novos dispositivos para 

assegurar a atenção à saúde do usuário em saúde mental. Um destes novos dispositivos 

é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). No final da década de 1980, começaram a 

se fortalecer esses serviços, substitutivos ao modelo manicomial, com o objetivo de 

oferecer aos usuários um tratamento mais eficaz. No entanto, somente a partir de 2001, 

quando foi aprovada e sancionada a Lei da Saúde Mental ou Lei Paulo Delgado, é que 

se iniciou a desinstitucionalização e consolidação dos CAPS (Galvanese & Nascimento, 

2009; Brasil, 2004; Silva et al., 2004). Em março de 2002, foram criados os CAPS-ad 

(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) que são serviços de atenção 

psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso 

prejudicial de álcool e outras drogas, oferecendo atendimento diário, intensivo, semi-

intensivo ou não intensivo (Alverga & Dimenstein, 2006; Ministério da Saúde, 2003, 

2004, 2005). OBJETIVO: Realizar oficinas terapêuticas em saúde visando interação 

social e manifestação de arte contemporânea como forma de estimulação à capacidade 

reflexiva e de redução de riscos e danos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras 

drogas. METODOLOGIA: Realização de um conjunto de atividades em seis 

encontros: o primeiro sendo um levantamento de informações e demandas, e os 

subsequentes oficinas de memória e mindfulness, visita ao instituto Inhotim e um último 

encontro para avaliação dos resultados. Tudo isso com vistas a produzir os objetivos 

supracitados. DESENVOLVIMENTO: Para realização das atividades, foi realizada o 

levantamento de demandas a partir da Estimativa Rápida Participativa (ERP). A partir 

disso, foi possível promover as oficinas. Na primeira, foi trabalhado o conceito de 

atenção e memória, em formato de roda de conversa, com liberdade dos usuários para 

expor os próprios pensamentos e conteúdos, visando também a criação de vínculo entre 

os estudantes e os usuários. Na sequência, as duas oficinas de mindfulness trabalhando a 

redução de danos por meio da meditação, focando a promoção da visão crítica, a 

autopercepção, a autonomia, o engajamento e a responsabilização sobre a própria saúde, 

levando em conta as individualidades. Nessas oportunidades, o conhecimento e a 

interação entre usuários e estudantes possibilitou a aplicabilidade da intervenção 

proposta, de modo que os usuários puderam se expressar CONCLUSÃO: Ao avaliar os 

resultados, realizamos uma estimativa com base em roda de conversa. Seis usuários do 
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grupo e dois funcionários participaram do encontro. Relataram que, com as oficinas de 

atenção, memória e mindfulness, passaram a refletir sobre a própria vivência do uso de 

drogas, o que acreditamos implicar no alcance dos objetivos citados. No que tange a 

visita ao Instituto Inhotim, ficou evidente que a arte contemporânea, associada à 

interação social foram capazes de promover benefícios para a atenção à saúde mental. 

Palavras-chave: Autocuidado, Redução do Dano, Saúde Mental. 
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INTRODUÇÃO: A escola é o local onde os adolescentes passam grande parte de sua 

vida, sendo assim, esse espaço deve ser utilizado de maneira interdisciplinar, abordando 

assuntos além do ensino formal, que também são fundamentais para o desenvolvimento 

cognitivo dos jovens. Nesse sentido, abordar a sexualidade na adolescência se faz 

necessário para a aquisição de novos conhecimentos e para promover a saúde ao refletir 

assuntos como afetividade e direitos sexuais, bem como para evitar doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. OBJETIVO: Informar jovens e 

adolescentes do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual Ouro Preto sobre 

saúde sexual: DSTs, planejamento familiar, violência sexual e afetividade, visando 

promoção e prevenção da saúde nessa população. METODOLOGIA: Foram realizadas 

quatro oficinas com as seguintes temáticas: Afetividade, Direitos e Violência Sexual, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e Planejamento Familiar. A estratégia utilizada 

foi a construção do aprendizado de forma coletiva, por meio de rodas de conversa, 

exposição de imagens, curta metragens, música e caixa de perguntas. 

DESENVOLVIMENTO/RELATO DA EXPERIÊNCIA: Foi observado acolhimento 

do projeto tanto por parte dos docentes e profissionais relacionados, quantos dos 

discentes. Os adolescentes receberam com empolgação as oficinas, fato que contribuiu 

para uma experiência agradável e positiva. Na primeira visita os temas abordados foram 

Afetividade, Sexualidade e Direitos Sexuais, fomentando o interesse dos alunos, que se 

mantiveram atentos, na medida do possível, levando-se em consideração o ambiente 

pouco propício ao desenvolvimento das atividades. No segundo encontro foram 

discutidos os temas Doenças Sexualmente Transmissíveis e Planejamento Familiar, os 

quais despertaram maior interesse do público. O dinamismo dessa segunda experiência 

foi o ápice de todo o trabalho, a qual contou com participação expressiva da grande 

maioria dos envolvidos. Ao final dos dois encontros, foi perceptível a animação e bons 

comentários relacionados às oficinas, o que também foi demonstrado pela ‘Avaliação 

em Uma Palavra’ feita pelos alunos, na qual as principais palavras utilizadas para a 

avaliação foram: ‘ótimo’, ‘conhecimento’ e ‘aprendizado’. CONCLUSÃO: 

Intervenções voltadas para Educação em Saúde, abordando essencialmente a 

sexualidade, podem ser praticadas no espaço escolar, mediante a realização de oficinas, 

dinâmicas de grupo e rodas de conversa, o que torna viável o diálogo para formulação 

coletiva do conhecimento. Durante a intervenção foi observado que grande parte dos 

adolescentes já tinham iniciado a vida sexual, e que a maioria deles mantinham 

comportamento sexual de risco. Esse fato revela a importância de intervenções com a 

temática abordada nesse trabalho, e evidencia também a necessidade de ação continuada 

acerca desses temas.  

Palavras-chave: Sexualidade, adolescente, promoção da saúde.  
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INTRODUÇÃO: A Reforma Psiquiátrica em curso no Brasil tem por objetivo 

substituir o modelo hospitalar excludente e tutelar que por muito tempo teve a primazia 

nos cuidados no campo dos transtornos mentais. Os principais recursos que hoje estão 

implementados como alternativas terapêuticas aos manicômios são os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços de Residência Terapêutica, os leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais, o Programa de Volta para Casa e os atendimentos 

prestados pelas equipes de saúde da Atenção Básica (DIMENSTEIN et. al., 2010). Os 

CAPS possuem caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e 

transdisciplinares. Uma das suas modalidades é o Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil (CAPSi), que possui uma unidade no município de Ouro Preto – Minas Gerais, 

e é responsável por atender crianças e adolescentes portadores de transtorno de saúde 

mental. OBJETIVO: Promover maior interação entre os cuidadores acompanhantes de 

usuários em tratamento no CAPSi, visando troca de experiências para melhor 

enfrentamento das situações vivenciadas no cotidiano. METODOLOGIA: Foram 

elaboradas oficinas em sala de espera voltadas para os cuidadores. Primeiramente houve 

um primeiro encontro onde as temáticas de interesse ao grupo alvo foram identificadas e 

nos quatro encontros subsequentes foram abordados os temas pontuados a partir de 

oficinas de fala livre e oficinas educativas com rodas de conversa. 

DESENVOLVIMENTO/RELATO DA EXPERIÊNCIA: É notável a ociosidade de 

grande parte dos acompanhantes ao levarem os pacientes ao CAPSi, destacando que 

esses são parte importante no processo terapêutico e tratamento de crianças e 

adolescentes com sofrimento mental. Por isso serviços substitutivos e estimulantes 

devem também ser desenvolvidos e direcionados a esses acompanhantes, buscando 

minimizar o tempo ocioso, estimular a interação social, o compartilhamento de 

experiências, a aquisição de conhecimentos sobre abordagem do paciente com 

sofrimento mental, o acolhimento a esses indivíduos e também, sempre que possível, o 

atendimento às necessidades do núcleo familiar. Em contrapartida, percebe-se que a 

ociosidade pode ser fator desestimulante aos acompanhantes, o que afeta diretamente os 

usuários do CAPSi e a continuidade do tratamento em si. CONCLUSÃO: A partir das 
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intervenções realizadas, pode-se perceber que o tempo de espera dos acompanhantes 

dos usuários do CAPSi pode ser melhor aproveitado, transformando esse tempo em 

espaços de compartilhamento de experiências, sentimentos, afetos e socialização dos 

saberes técnico-científico e popular. Com isso, o tempo de espera torna-se mais 

produtivo e satisfatório para os usuários. 

Palavras-chave: interação social, saúde mental, educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os adolescentes passam por muitas mudanças biológicas, 

psicológicas e sociais, além de viverem a agregação de novas experiências, como o 

primeiro contato com o álcool e drogas, a iniciação da vida sexual e a passagem por 

momentos de descoberta e definição de elementos significativos para a constituição de 

suas personalidades. Um momento tão relevante e cheio de mudanças traz consigo 

diversos questionamentos que, se não forem sanados, podem acarretar em 

comportamentos de riscos que irão expor e predispor os jovens a doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidezes indesejadas, abuso de substâncias e adoecimento mental. 

Todos esses fatores têm a capacidade de interferir no modo como esses jovens 

transitarão para a vida adulta, tendo um reflexo direto em sua vida pessoal, em sua 

saúde, em suas perspectivas para o futuro e na sociedade em que vivem. OBJETIVOS: 

Promover educação em saúde através da abordagem da temática da sexualidade, junto 

ao público de estudantes do 2º ano, da Escola Estadual Dom Pedro II, da cidade de Ouro 

Preto, Minas Gerais. METODOLOGIA: Em campo, buscou-se provocar nos jovens o 

reconhecimento de suas dúvidas, aliadas ao desejo de saná-las e, para isso, lançou-se 

mão de recursos dinâmicos para o arquitetar do conhecimento, respeitando a 

individualidade dos demais, de forma ética e crítica. Foram escolhidas metodologias 

que proporcionassem a construção/solidificação do conhecimento, com as quais os 

adolescentes tornaram-se atores do processo, num contexto de corresponsabilização e 

autonomia. DESENVOLVIMENTO: Foi feita uma análise situacional do cenário da 

escola, junto à coordenação pedagógica para então definir-se o tema da intervenção. 

Posteriormente, foi aplicado um questionário com as turmas participantes do projeto, a 

fim de traçar um perfil do público. Foram recolhidas, ainda, dúvidas a respeito do tema 

a ser tratado através de uma caixa de perguntas. De posse dessas informações, 

realizaram-se quatro encontros de aproximadamente uma hora, nos quais foram tratados 

os temas: afetividade, sexualidade e sexo; identidade de gênero; direitos sexuais; 

gravidez na adolescência, seus desdobramentos, formas de prevenção e desfecho; 

doenças sexualmente transmissíveis e saúde mental. No último encontro foi aplicado um 

questionário de avaliação da intervenção. CONCLUSÃO:  A escola é um ambiente 

propício para práticas de educação em saúde, visto que é onde os adolescentes passam 

grande parte de sua vida. Sabe-se que 25% das doenças sexualmente transmissíveis são 

diagnosticadas em jovens menores de 25 anos e que a identidade do jovem está sendo 

formada nessa fase da vida, sendo a sexualidade um elemento estruturador desta. 

Promover a discussão na escola, por meio de oficinas dinâmicas e grupos operativos 
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sobre a sexualidade permitiu, dessa forma, que os jovens se apropriassem sobre o 

assunto, estimulando a autonomia no cuidado com a saúde. 

Palavras-chave: adolescente, educação em saúde, sexualidade 
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INTRODUÇÃO: Organizações em rede remetem, segundo a historiadora Laura 

Olivieri, a sistemas capazes de reunir indivíduos e instituições de forma democrática e 

participativa em torno de causas afins. Nesse contexto, há a inserção desse modelo entre 

a Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Faria, comunidade do bairro e os alunos do 

curso de Medicina da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) para a implantação 

de uma horta comunitária, que contará com ervas medicinais e alimentos de 

subsistência, na área verde da própria UBS. Além disso, o uso de ervas medicinais vem 

crescendo a cada dia no manejo da promoção de saúde das comunidades. Pesquisas em 

literatura nos mostram que há um grande interesse geral dos cidadãos em cultivar tais 

ervas, bem como usá-las no seu cotidiano. Dessa forma, a articulação em rede se faz 

adequada, uma vez que alia todos os membros atuantes em torno de um objetivo 

comum: a horta comunitária.   OBJETIVOS: Promover a articulação das entidades do 

bairro em um modelo de rede, envolvendo a própria UBS, o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), o Conselho Local de Saúde Padre Faria ou 

Comissão Administrativa da Unidade (CAU), a Associação de Bairro e a Escola de 

Medicina da UFOP, visando à implantação de uma horta comunitária para a utilização 

pela população e para a plantação de plantas fitoterápicas, que poderão ser receitadas 

aos pacientes em substituição aos medicamentos de uso cotidiano. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: Foram realizadas reuniões semanais entre os representantes das 

entidades atuantes no bairro, voluntários da UBS e um grupo de alunos do curso de 

medicina da UFOP, nas quais foi feito um planejamento das atividades a serem 

realizadas para reforçar o modelo de organização em rede visando à implantação da 

horta comunitária. Ficou acordado que a horta seria construída em conjunto com a 

população e, assim, cartazes de divulgação foram expostos em pontos estratégicos como 

igreja, UBS, CAPS, sede da escola de samba local, Casa de Cultura, entre outros, para 

informar o maior número possível de moradores do bairro acerca do trabalho de limpeza 

da área verde, bem como infraestrutura que a horta requer. Além disso, as datas das 
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atividades foram anunciadas em celebrações religiosas (missas) e reuniões do Conselho 

de Saúde e da Associação de Bairro. A limpeza da área na qual a horta será construída 

foi realizada com o apoio de cerca de 20 pessoas da comunidade no dia 20 janeiro de 

2018. CONCLUSÕES: Foi possível constatar a eficácia e bom funcionamento do 

trabalho baseado no modelo de redes, uma vez que o atual estado do projeto permite 

avaliar que todos os membros atuantes se engajaram de forma a conciliar os objetivos 

de todos. Além disso, os moradores do bairro mostraram-se estimulados para a 

continuação do projeto da horta, evidenciando a importância da articulação em rede 

envolvendo esses indivíduos. 
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INTRODUÇÃO: O Relatório Mundial Sobre a Deficiência define a incapacidade como 

um termo abrangente para deficiências, limitações para realizar, restrições para 

participar de certas atividades e que engloba os aspectos negativos da interação entre 

um indivíduo (com um problema de saúde) e os fatores contextuais daquele indivíduo 

(fatores socioambientais). A deficiência refere-se às dificuldades encontradas em 

alguma ou todas as três áreas da funcionalidade. O presente estudo aborda atenção à 

saúde das pessoas com incapacidade física na UBS Nova Aliança, localizada no distrito 

de Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto, onde foi observada uma demanda 

para a realização de grupo operativo direcionado à essa população. OBJETIVOS: 

Conhecer e levantar dados sobre a realidade dos indivíduos moradores da área de 

cobertura da UBS Nova Aliança com incapacidades físicas e viabilizar a formação de 

grupo operativo direcionado a essas pessoas, sendo mediados por alunos da Escola de 

Medicina da UFOP e os profissionais da ESF e da NASF, objetivando uma melhor 

integração desses indivíduos na sociedade e uma atitude positiva frente à incapacidade 

física. METODOLOGIA: Primeiramente, realizou-se revisão não-sistemática da 

literatura. Em seguida, foi aplicado um questionário em treze pessoas identificadas pela 

equipe com dificuldades de locomoção que vivem no território assistido pela UBS Nova 

Aliança para levantamento de demandas, seguido da organização e da análise dos dados 

e proposição das atividades do grupo operativo. DESENVOLVIMENTO: Observou-

se, a partir de entrevistas com as agentes comunitárias de saúde, a demanda pela 

realização de grupos operativos direcionados às pessoas com incapacidades físicas 

devido às dificuldades de acesso à UBS. Em seguida, foi realizado um levantamento de 

dados na UBS, cujos registros revelaram que, naquele território, 15 (quinze) pessoas 

possuíam algum tipo de incapacidade física. Posteriormente, foi aplicado um 

questionário em 13 (treze) indivíduos que aceitaram participar da entrevista - 8 (oito) 

homens e 5 (cinco) mulheres - dentre eles, 5 (cinco) adultos, 2 (duas) crianças e 6 (seis) 

idosos. Baseando-se nas informações coletadas, foram propostas as atividades que serão 

abordadas nas intervenções. Por fim, definiu-se que o grupo operativo constará, 

inicialmente, de 6 (seis) encontros, sendo: o primeiro com o objetivo de aproximar os 

integrantes do grupo e discutir os objetivos, assuntos e metas dos próximos encontros; e 
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os demais com o objetivo de promover debates e discussões de temas diversos sobre a 

incapacidade física, utilizando-se, atividades lúdicas; rodas de conversas e atividades 

físicas direcionadas. O sexto e último terá como objetivo avaliar os aspectos positivos e 

negativos do grupo operativo, assim como a possibilidade de continuidade do projeto. 

CONCLUSÃO: Após a análise das entrevistas e a proposição das intervenções para o 

grupo operativo, espera-se que o presente trabalho consiga impactar positivamente na 

vida das pessoas com incapacidade física da UBS Nova Aliança, atendendo aos 

interesses individuais e sociais desses indivíduos, visando a promoção em saúde, a 

prevenção de agravos e a reabilitação como previsto na Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Portadora de Deficiência, o que corrobora para importância desse trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com Incapacidade Física, Promoção da Saúde, 

Atenção Primária à Saúde. 
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INTRODUÇÃO: De acordo com o sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas não Transmissíveis por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), a prevalência de diabetes e hipertensão auto-referidas são elevadas no 

Brasil. Na Unidade de saúde de Antônio Pereira, a partir do Hiperdia – Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos –  foram registradas 

uma taxas de 96,3% de hipertensos, 3,7% de diabeticos exclusivos e 11,9% de 

portadores simultâneos dessas doenças. Tratar dessa condição na comunidade de 

Antônio Pereira, portanto, foi levar para a população uma realidade frequente no país, 

que deve ser melhorada. OBJETIVOS: O projeto de atuação na comunidade atendida 

pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Antônio Pereira teve como objetivo promover 

a educação em saúde, sensibilizando essa população acerca da importância do cuidado 

com a Hipertensão Arterial e a Diabetes Miellitus. Foi, também, uma meta do trabalho 

aumentar o vínculo do paciente do paciente com a UBS, a fim  de proporcionar uma 

assistência de qualidade, contando com uma relação humanizada e contínua durante o 

tempo de atuação. METODOLOGIA: Foram realizadas pesquisas de artigos para o 

embasamento teórico do tema abordado, além de reuniões com as ACS (Agentes 

Comunitárias de Saúde). Foram, também, realizadas cinco encontros com, 

aproximadamente, dez pacientes hipertensos e/ou diabéticos de Antônio Pereira, sendo 

o primeiro marcado pela exposição do projeto, com o levantamento das principais 

demandas dessa população. As outras quatro reuniões consistiram em oficinas com a 

apresentação de receitas e tabelas alimentares, de exercícios físicos de fácil acesso e de 

hábitos a serem tomados para o tratamento dessas doenças. Além disso, foram feitos 

materiais educativos - “folderes”- para serem distribuídos à comunidade.  

DESENVOLVIMENTO/ RELATO DE CASO: A educação em saúde para 

hipertensos e diabéticos é de grande importância para uma comunidade, dada a elevada 

incidência dessas doenças crônicas na maior parte dos municípios brasileiros, 

permitindo maior autonomia dos portadores perante o próprio tratamento. Desse modo, 

com apoio de materiais produzidos e de cinco reuniões dinâmicas tratando de temas 

envolvendo os problemas causados por essas enfermidades no organismo e o porquê de 
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determinados cuidados pelos portadores, percebe-se entendimento da própria condição 

de saúde pelos membros que frequentam o grupo. Essa maior compreensão da doença 

contribui para melhor adesão dos pacientes às recomendações médicas, de modo a 

proporcionar melhorias à qualidade de vida de portadores dessas doenças. 

CONCLUSÕES: O projeto desenvolvido se mostrou importânte, dado que surgiu de 

uma demanda popular, contando com grande empenho dos membros da UBS de 

Antônio Pereira, mostrando a necessidade de programas que visem a melhoria da 

qualidade de vida de hipertensos e diabéticos. 
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INTRODUÇÃO: Na gravidez ocorrem diversas modificações nos estados emocional e 

social da mulher, que podem causar sensações de insegurança e ansiedade. Destarte, o 

conhecimento da legislação deve ser efetivo para a garantia dos direitos desse grupo, 

instituindo um processo de respeito, apoio e confiança entre as gestantes e as 

instituições sociais. Na Unidade Básica de Saúde de Santa Cruz (UBS) foi possível 

realizar um levantamento de dados qualitativos da população local e verificar a 

necessidade de promover diálogos com as gestantes, trazendo informações, oralmente e 

por meio de material gráfico, sobre seus direitos e sobre a importância de conhecê-los. 

OBJETIVOS: Desenvolver uma cartilha autoeducativa sobre direitos das gestantes que 

seja de ampla divulgação na unidade de Santa Cruz; criar um vínculo com a 

maternidade antes do parto, por meio de uma visita à Santa Casa de Ouro Preto; 

dialogar com as gestantes sobre seus direitos e a importância de ter um plano de parto; 

aumentar o vínculo entre esse grupo e a unidade de saúde. METODOLOGIA: 

Realização de um levantamento de dados qualitativos sobre o grupo alvo escolhido, por 

meio de roda de conversa com os profissionais de saúde da UBS. Aplicação da 

pedagogia renovada, método de educação em saúde que confere autonomia ao 

indivíduo, como norteadora de diálogos reflexivos com as gestantes. Divulgação de 

cartilhas autoeducativas às gestantes da comunidade. Acompanhamento de consultas de 

pré-natal pelos estudantes do grupo. RELATO DE EXPERIÊCIA: Realizamos uma 

roda de conversa com as ACS, em que foi apresentada a demanda da unidade e nesse 

contexto percebemos que as gestantes eram mal instruídas sobre seus direitos. Diante 

disso, aplicamos a pedagogia renovada para instruir esse grupo, por meio de cartilhas 

autoeducativas durante as rodas de conversa na sala de espera do pré-natal. Alguns dos 
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alunos acompanharam consultas de pré-natal, podendo conhecer assim as diretrizes do 

SUS no acompanhamento gestacional.  Além disso, realizamos uma visita a Santa Casa 

para que as gestantes pudessem conhecer o local em que teriam o parto, o banco de leite 

e a equipe que acompanhará esse momento tão importante na vida dessas mulheres. 

Nessa visita foi possível instruir ainda mais as gestantes sobre seus direitos. 

CONCLUSÕES: A troca de experiências entre indivíduos em situação de vida comum 

é considerada um método privilegiado de empoderamento dos sujeitos, por meio do 

processo mútuo de ensinar e aprender. Tal estratégia foi incorporada à intervenção e foi 

bem aceita pelos participantes, mas algumas das gestantes não puderam participar do 

encontro proposto na UBS e na Santa Casa. Nesse contexto, a riqueza da troca de 

experiência entre as mulheres e a presença de alunos, professor e médico proporcionou 

uma discussão, que se revelou como uma grande oportunidade para estimular um 

encontro reflexivo sobre a gestação e os direitos das gestantes. Com isso, foi observado 

que muitas das mulheres desconheciam direitos básicos que essas poderiam gozar 

durante a gestação, mas com o diálogo e a experiência propostos elas tomaram 

consciência de seus direitos, o que facilitará a tomada de decisões por essas mulheres. 

 

Palavras Chaves: gestantes, direitos da mulher, Sistema Único de Saúde 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a partir da publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 2014, houve estímulo à adoção de reformas curriculares nos cursos de 

Medicina. Diante desse cenário, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deu 

início a um plano de reestruturação curricular. No entanto, sabe-se o quanto as crenças 

influenciam o ser humano e o quanto as mudanças podem ser difíceis de serem 

implantadas, sendo os alunos importantes atores nesse cenário. OBJETIVO: o objetivo 

desse estudo foi avaliar a percepção dos alunos sobre a proposta de mudança curricular. 

MÉTODOS: Foi produzido e compartilhado, via Moodle, um vídeo com 

esclarecimentos sobre a mudança curricular, assim como exposições sobre o tema em 

sala de aula a fim de esclarecer os discentes. Aplicaram-se questionários estruturados 

aos alunos do 2º e 4º períodos via Moodle, com posterior análise estatística dos dados. 

RESULTADOS: 23 alunos do 2º período (de 29 matriculados) e 5 alunos do 4º (de 41 

matriculados) responderam aos questionários. Um aspecto estatisticamente muito 

relevante no estudo foi a baixa adesão de discentes ao questionário, contrastando com 

resultados observados por pesquisas de outras Universidades sobre percepção de alunos 

sobre mudanças curriculares, chegando a 80% de adesão em pesquisa realizada pela 

UERJ e a 73% em pesquisa realizada pela UFSM, enquanto, em uma das salas onde foi 

aplicado o questionário na UFOP, apenas 12.2% dos alunos responderam. Além disso, 

uma porcentagem significativa do total de participantes (71%) relatou desconhecer 

quaisquer detalhes sobre a mudança curricular proposta para a Escola de Medicina, o 

que sugere pouco envolvimento dos estudantes, seja por motivos de interesse ou por 

falta de divulgação do tema por parte da própria Escola, sendo que hipóteses não 

puderam ser testadas no presente estudo. Sobre a carga horária da disciplina MED 111, 

7 consideram ruim (excessiva), 5 regular, 8 satisfatória e 3 ótima. Ao avaliarem as 

mudanças propostas para MED 111, 1 disse discordar totalmente, 1 disse discordar, 3 

disseram não concordar nem discordar, 14 disseram concordar e 4 disseram concordar 

totalmente. Quando abordados sobre as mudanças propostas para MED 101, no 2º 

período 2 disseram discordar totalmente, 4 disseram discordar, 1 disse não concordar 
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nem discordar, e 16 concordaram. Sobre a inclusão da disciplina Práticas em Serviços 

de Saúde III, 2 disse discordar totalmente, 4 disseram discordar, 6 disseram não 

concordar nem discordar, e 9 concordaram. Por fim, apenas os alunos do 4º período 

opinaram sobre a extinção da disciplina Modelos Explicativos do Processo Saúde e 

Doença, sendo que todos concordaram com a extinção. Outro fator interessante 

observado na análise dos dados foi a discrepância entre as respostas por parte dos 

alunos, mesmo quando os alunos se encontram na mesma sala de aula. Isso, segundo 

OLIVEIRA (2008), levanta a suposição de que existem diversos fatores relacionados às 

transformações na educação médica, assim como à compreensão e à resposta dos 

estudantes, além de evidenciar uma dicotomia: Por um lado, mostra a complexidade da 

formação médica e de seu processo de transformação; por outro, sugere que ainda é 

muito pouco conhecido o resultado das diferentes propostas de mudanças relacionadas 

ao processo de ensino médico, o que precisa ser melhor avaliado e difundido. 

CONCLUSÃO: Após a resposta dos questionários, percebe-se que os alunos 

apresentaram opiniões distintas sobre quase todas as mudanças perguntadas. Além 

disso, houve também uma baixa adesão à resolução dos questionários no 4º período, já 

que apenas 12% dos alunos participaram da pesquisa, contra 79% de adesão no 2º 

período. A pouca participação dos discentes na reforma curricular pode ser um dos 

fatores que justifique os resultados apresentados. 

Palavras-chave: educação médica, educação de graduação em medicina, currículo. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é caracterizada por importantes mudanças 

fisiológicas, psicológicas e sociais. Com isso, são frequentes os comportamentos de 

risco. Assim, a saúde sexual desse grupo incita preocupações, em virtude dos altos 

índices de gestações na adolescência. Outro aspecto a ser considerado é o âmbito 

psicológico, que requer uma preocupação em relação ao desenvolvimento de problemas 

relacionados à saúde mental. Considerando evidências científicas que mostram como o 

bom envolvimento com a instituição de ensino afeta positivamente os comportamentos 

em saúde, o trabalho busca articular a Unidade Básica de Saúde Cabanas (UBS-

Cabanas) com a Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira, em Mariana-MG, para 

intervir no compartilhamento de informações e no esclarecimento de dúvidas sobre 

questões em saúde. OBJETIVOS: Aproximar os jovens ao Centro de Saúde de 

Cabanas, Mariana-MG, por meio de práticas educativas para o esclarecimento de 

dúvidas sobre aspectos em saúde, a fim de criar um vinculo com os adolescentes e 

auxilia-los na autovalorização do bem-estar físico, mental e social. MÉTODOS: Foram 

confeccionadas doze caixas para o depósito de dúvidas, redigidas pelos alunos do 

ensino médio da Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira. Para o esclarecimento das 

questões, as intervenções foram baseadas no Guia de Sugestões de Atividades do 

Ministério da Saúde, 2012. As atividades incluíram métodos para o compartilhamento 

de informações, como rodas de conversa com o uso de materiais didáticos e dinâmicas 

baseadas em questões de mitos e verdades e orientações sobre os serviços da UBS-

Cabanas. DESENVOLVIMENTO/RELATO DE EXPERIÊNCIA: Percebeu-se que 

houve um alto índice de perguntas sobre os seguintes temas: Gravidez, Sexo, AIDS e 

HIV, Tatuagem, Drogas/Overdose, Doenças de alta mortalidade, Câncer e 



143 

 

Funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os alunos demonstraram 

considerável interesse nos assuntos e nas dinâmicas apresentadas, sendo a sexualidade e 

o uso de drogas os temas que despertaram maior curiosidade. Além disso, eles sentiram-

se seguros e confortáveis para realizar diversos questionamentos, uma vez que muitos 

buscaram comunicação com os membros do grupo após as dinâmicas. Percebeu-se que 

os estudantes apresentavam um conhecimento prévio, baseado no senso comum, sobre 

determinados assuntos. No entanto esse conhecimento pode ser aprimorado e melhor 

fundamentado. Por outra perspectiva, os integrantes do grupo, inicialmente, sentiram-se 

receosos com a forma pela qual seriam recebidos pelos alunos. Entretanto, com o 

desenvolvimento do trabalho, apresentaram segurança para criar vinculo com os alunos 

e esclarecer as questões levantadas. Outro aspecto a ser considerado é o acolhimento 

positivo realizado pelos funcionários da escola, o que facilitou o andamento do projeto. 

CONCLUSÃO: Considera-se que as ações desenvolvidas no trabalho despertaram 

maior interesse dos jovens pelas questões em saúde, o que influencia na aproximação à 

UBS-Cabanas. Nesse sentido, o trabalho mostra a importância social da integração entre 

saúde e educação, o que enaltece a necessidade da realização de praticas continuadas e 

sistematizadas nessa área. 
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INTRODUÇÃO: Estima-se que a taxa de dependência de álcool no Brasil seja de 

aproximadamente 12,3% (E. A. CARLINI, 2006). Além dos indivíduos incluídos nessa 

estimativa, os afetados pelo alcoolismo envolvem também familiares e todos aqueles 

que possuem relacionamento com o alcoolista, tornando esse número ainda mais 

significativo. Essa alta incidência do consumo de álcool foi relatada pela equipe da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro da Piedade em Ouro Preto-MG. 

Foi exposto, também, o grande distanciamento  entre essas pessoas e a UBS. Esse 

distanciamento é um agravante para o alto índice de alcoolismo já que intervenções 

breves, durante as consultas, são capazes de reduzir o consumo em até 30% (RONZANI 

et al., 2005). Frente a isso, foram pensadas estratégias que colaborassem com a 

construção de uma rede de cuidado e que aproximassem pessoas com problemas com 

álcool e seus familiares do sistema público de saúde e da comunidade. OBJETIVOS: 

Reconhecer os problemas enfrentados com o álcool pela população de Piedade; elaborar 

ações de intervenção que despertem os alcoolistas e seus familiares para a necessidade 

de frequentar a Unidade Básica de Saúde (UBS) e os grupos de apoio; promover a 

integração entre grupos de apoio aos alcoolistas os profissionais da UBS contribuindo 

para a construção de uma rede do cuidado. METODOLOGIA: Foi realizada uma roda 

de conversa com os agentes comunitários de saúde, buscando entender a realidade dos 

alcoolistas e suas famílias. Houve visitas aos Alcoólicos Anônimos (AA) e ao Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS), objetivando coletar informações a respeito do acolhimento 

realizado com alcoolistas e o tratamento a que são submetidos. Foram elaborados flyers 

com informações objetivando aproximar o alcoolista do centro comunitário do bairro. 

Em reunião com a equipe de saúde, foram repassadas informações para permitir maior 
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integração entre o alcoolista e os pontos do cuidado. 

DESENVOLVIMENTO/RELATO DE EXPERIENCIA: Durante as conversas e 

visitas foi constatado que realmente existe o distanciamento entre o alcoolista e a UBS, 

o que dificulta o acesso a principal forma de prevenções e intervenções contra o 

alcoolismo: o atendimento na UBS, um dos principais elos entre a saúde e a 

comunidade (BRASIL, 2003). Além disso, foram relatados os problemas causados pelo 

consumo excessivo de álcool, como o abandono familiar, perda de emprego e violência 

doméstica. Foi possível notar, também, a inexistência de uma integração efetiva entre 

centros de apoio, como AA, CAPS, UBS e ALANON, que poderiam atuar em conjunto 

oferecendo maior eficácia no tratamento ao alcoólatra e no suporte a seus familiares. 

CONCLUSÃO: Reconhecemos, portanto, a dificuldade no acolhimento aos alcoolistas 

do bairro Piedade e na integração entre as instituições responsáveis pelo tratamento 

destes. Oferecer informações de fácil acesso a respeito do alcoolismo tem como 

objetivo facilitar a procura por apoio, aumentando as chances de o alcoolista iniciar o 

tratamento. Portanto, o material produzido servirá de apoio ao alcoolista, à sua família e 

aos profissionais da UBS, que poderão repassar as informações de maneira eficaz aos 

membros da comunidade. 
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REFERÊNCIAS: 

E. A. CARLINI (Brasil).: Cebrid – Centro Brasileiro de Informação Sobre Drogas 

Psicotrópicas: Unifesp -Universidade Federal de São Paulo (Org.).II Levantamento 

domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil : estudo envolvendo as 108 

maiores cidades do país : 2005.São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2006.  

Disponível em: <http://www.cebrid.com.br/wp-content/uploads/2014/10/II-

Levantamento-Domiciliar-sobre-o-Uso-de-Drogas-Psicotr%C3%B3picas-no-

Brasil.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2017.  

RONZANI, Telmo Mota et al. Implantação de rotinas de rastreamento do uso de risco 

de álcool e de uma intervenção breve na atenção primária à saúde: dificuldades a 

serem superadas. Cad. Saúde Pública,Rio de Janeiro, v. 3, n. 21, p.852-861, maio 2005. 

Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0205/pdfs/IS25(2)032.pdf>. Acesso em: 8 

nov. 2017.  

BRASIL. Coordenação Nacional de Dst/aids.. Ministério da Saúde.A Política do 

Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. 

Brasília. Série B. Textos Básicos de Saúde, 2003. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_atencao_alcool_drogas.pdf> Acesso 

em: 8  Nov.  2017. 



146 

 

DISCIPLINA PSICOPATOLOGIA E SEMIOLOGIA DOS TRANSTORNOS 

MENTAIS E NEUROLÓGICOS – APRESENTAÇÃO ORAL 

 

ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA HISTÓRIA DA LOUCURA E A 

INFLUÊNCIA DA ARTE NA RELAÇÃO SOCIAL COM SOFRIMENTO 

MENTAL 

Alexandre Costa Val (alecostaval@yahoo.com.br) – Orientador 

Álvaro Bertonili (alvarobertolini1995@gmail.com) 

Bruna Lopes dos Santos Lages (brunallages@gmail.com) 

Carolina Gomes Teixeira Cabral (carol.bhz@hotmail.com) 

Monaliza Mesquita Pinto (monalizamesquita17@gmail.com) 

Patrícia Maria Wobeto (patywobeto@hotmail.com) 

Pedro Henrique Caldeira Brant (pedrohenriquecaldeira@gmail.com) 

Sara Mendonça Chahla (sacha9181@gmail.com) 

Thalita Elian de Oliveira Meinberg Cunha (thalita.omc@hotmail.com) 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

INTRODUÇÃO: O filósofo Michael Foucault evidencia na História da Loucura que as 

diversas manifestações do sofrimento psíquico recebem diferentes interpretações e 

abordagens de acordo com a época. Na maioria das vezes, priorizou-se a exclusão 

desses sujeitos, contribuindo para o aumento do estigma e para a ruptura com o laço 

social. Há, no entanto, alguns movimentos ao redor do mundo que tentaram, de alguma 

forma, romper com esta lógica segregacionista como foi o caso, por exemplo, da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, sedimentada na década de 1980. Neste contexto, 

criaram-se diversas tecnologias no sentido de substituir o modelo hospitalocêntrico e 

médico-centrado. Entre elas destacam-se os serviços assistenciais territorializados – tais 

como os CAPS e os Centros de Convivência – e as diversas estratégias de interação com 

a Atenção Primária e com a comunidade. Seguindo essa política, o município de Ouro 

Preto constrói sua Rede de Atenção Psicossocial que, atualmente, é dividida entre o 

CAPS 1, o CAPS Infantojuvenil, e o CAPS AD. OBJETIVOS: Apresentação e 

discussão sobre a história da loucura e sobre a Reforma Psiquiátrica. Discussão da 

execução de projetos artísticos, como “Todos Podem ser Frida”, e seus efeitos na 

desconstrução de preconceitos quanto ao entendimento e acolhimento às diversas 

apresentações do sofrimento psíquico. MÉTODO: Revisão não sistemática da literatura 

acerca da história da loucura e da Reforma Psiquiátrica brasileira; visitas e conversas 

com trabalhadores de serviços que compõem a RAPS de Ouro Preto; exposição de 

projetos artísticos. DISCUSSÃO: A RAPS de OP, assim como as várias outras do país, 

apresenta uma série de dificuldades e desafios a serem enfrentados, tais como a 

quantidade deficitária de profissionais e as estruturas com acessibilidade reduzida e 
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tamanho incompatível com a demanda.  Há, no entanto, um esforço constante dos 

trabalhadores e gestores de fortalecimento de um projeto que permita a circulação dos 

pacientes de forma a facilitar a reinserção social e a diminuição do estigma da loucura. 

A experiência do projeto “Todos Podem ser Frida” é, neste sentido, paradigmática, pois 

prioriza a autonomia e a capacidade de produção de cada um, criando um espaço de 

convivência e interação que possibilita o reestabelecimento do laço social.  Ao mesmo 

tempo, contribui para o entendimento de que o sofrimento psíquico faz parte da 

existência de qualquer ser humano, deixando as fronteiras entre pacientes e 

expectadores mais fluídas e diminuindo os pré-conceitos. CONCLUSÃO: As práticas 

em Saúde Mental precisam ser continuamente reinventadas no intuito de fortalecer os 

princípios estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica brasileira. Isso se torna 

especialmente importante em um contexto político marcado pela redução de recursos 

destinados aos serviços substitutos. Para isso, o conhecimento das bases históricas, 

políticas e sociais desse processo associa-se à empatia, abertura e criatividade de forma 

a fomentar iniciativas locais verdadeiramente transformadoras. Este estudo é um esforço 

para identificar e nomear essas produções que, quando não são relatadas e elaboradas, 

acabam perdendo sua potência.  

Palavras-chave: transtorno mental, vulnerabilidade social, arte. 
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INTRODUÇÃO: Ao longo da história, certas doenças foram vistas como sentenças de 

morte: no século XVIII, a hanseníase e a tuberculose; no século XX, a sífilis; e no 

século XIX, até os dias atuais, o câncer. Hoje, muitas destas doenças são curáveis, com 

tratamentos variados. Com isso, observa-se que a ideia de mórbido evolui ao longo do 

tempo e que certas doenças são estigmatizadas, afetando diretamente o paciente e seu 

tratamento. OBJETIVO: Analisar e elucidar como a estigmatização afeta a questão 

social, a psicológica e a fisiológica do paciente. Ademais, objetiva-se colocar em 

evidência o debate acerca dos preconceitos sociais diante de doenças, como o câncer, e 

da postura do corpo clínico e dos pacientes perante a enfermidade. MÉTODOS: Para a 

realização do trabalho foi consultado o livro “A doença como metáfora”, de SONTAG, 

S., suscitando aspectos sociológicos e históricos que foram de suma importância para 

construção social do estigma das doenças. Outrossim, foi utilizado um trabalho 

acadêmico na esfera brasileira a respeito de pacientes com câncer no contexto nacional, 

retirado da plataforma Google Acadêmico, palavra chave câncer, estigma. 

DISCUSSÃO: Durante o século XVIII, a tuberculose era associada ao romantismo de 

forma que muitas obras literárias exaltavam o paciente, o que tornava a doença 

‘interessante’. Tamanho foi o incrustamento no imaginário social da aceitação 

sintomática da doença, como forma de agir e de se portar, que hábitos etiológicos da 

tuberculose penetravam no cotidiano da classe dominante. Já a partir do século XIX, a 

tuberculose tornou-se um motivo de exílio, sendo que aquele que possuía a doença era 

considerado boêmio e alienado. Descoberto no século XIX, o câncer, a princípio, foi 

tratado como uma doença relacionada a excessos de afazeres no cotidiano e ao estresse 

familiar; a doença era tida como uma consequência do ímpeto aventuresco que sondava 

a burguesia industrial. Não obstante, no século XX, com o advento da revolução 

técnico-científica e com a melhoria das condições de vida – motivo pelo qual houve um 

intenso aumento na expectativa de vida –, foi alterado o paradigma por trás do 

imaginário social a respeito do câncer, com o qual a doença passou a ser considerada 

sinônimo de prostração, de fadiga e de mal-estar. Com isso, a mudança da 
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caracterização do paciente oncológico resultou em diferenças radicais no modo de viver 

e de aceitar a condição patológica. Um paralelo pode ser traçado entre as duas doenças 

por ambas sempre terem sido tratadas como uma sentença de morte em suas respectivas 

épocas. Consequentemente, o estigma gerado em volta do câncer e da tuberculose e a 

relação de seu quadro de saúde com sua vivência social pode afetar diretamente o 

psicológico e as chances de êxito no tratamento do individuo afetado. CONCLUSÃO: 

Destarte, a importância no acompanhamento psicológico e social do indivíduo que sofre 

com uma doença que detém altos índices de mortalidade pode ser ímpar durante seu 

tratamento. Uma retrospectiva histórica esclarece pontos de tabu vivenciados por 

pacientes ao longo da história e essa pode ser a chave para o encontro de uma forma 

eficaz em tratar socialmente tais doenças. 

 

Palavras-chave: Efeitos Psicossociais da Doença, Estigma Social; Oncologia 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS-, causada pelo 

vírus HIV, ataca o sistema imunológico. Possuir esse vírus não implica ter a doença, 

pois há muitos casos assintomáticos. Entretanto, ainda assim é possível transmitir o 

vírus. Devido ao sucesso no tratamento dessa infecção, com distribuição de 

antirretrovirais, e uma qualidade de vida relativamente normal, percebe-se um aumento 

nos casos de infectados com o vírus, demonstrando uma certa displicência da 

população. OBJETIVO: Discutir a possível relação entre o aumento da incidência da 

doença e a sua banalização, já que o Brasil registra nos últimos cinco anos, em média, 

40 mil novos casos. MÉTODOS: Revisão não sistemática da literatura, com base em 

artigos disponibilizados na base de dados Scielo e análise do banco de dados nacional 

sobre a aids, divulgados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan), do período de 1980 até junho de 2017. DISCUSSÃO: No Brasil, os primeiros 

casos de Aids surgiram durante a década de 1980, segundo o Ministério da saúde. No 

princípio, essa era uma doença considerada aguda, já que adquirir o vírus HIV era 

sempre fatal devido à decadência do sistema imunológico do portador. Nesse sentido, 

associada aos tabus e preconceitos, o uso de medicamentos antirretrovirais era marcado 

por diversos estereótipos. O AZT (zidovutina), foi o primeiro fármaco desenvolvido 

para o tratamento da doença, porém, os efeitos colaterais eram extremamente 

agressivos, fato que fortalecia a ideia de que essa era uma doença que prejudicaria o 

indivíduo pelo resto da vida. Assim sendo, o desenvolvimento da ciência favoreceu o 

tratamento, embora ainda não se saiba a cura definitiva. Hoje já é possível garantir uma 

sobrevida a essas pessoas, tornando-se uma doença crônica. Nesse contexto de 

evolução no tratamento da Aids, há a disseminação da ideia de que é possível ter 

qualidade de vida com o uso dos coquetéis antirretrovirais em detrimento da 

conscientização dos perigos da doença. As melhoras no tratamento são muito positivas, 

todavia, afirmar que é possível garantir qualidade de vida apenas por meio do uso de 

medicamentos é uma ideia limitada, tendo em vista que o conceito de saúde também 

inclui o bem-estar social. Logo, preconceitos também devem ser combatidos. Nota-se 

que maior concentração de casos de aids no Brasil está entre indivíduos de 25 a 39 
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anos, faixa etária sexualmente ativa. Portanto, é importante que essa familiaridade com 

a doença torne melhor a vida de quem possui o vírus, mas é importante a 

conscientização de que ainda assim a aids deve ser combatida, não banalizada. 

CONCLUSÃO: Percebe-se uma elevação dos casos de aids no Brasil, fato que 

representa um descuido da comunidade frente à prevenção da doença. Atualmente, não 

se fala muito das pessoas que morrem de aids, fator que pode ter potencializado o 

crescimento na contemporaneidade, já que, em décadas passadas, a morte de ídolos 

chocava a população que ficava mais atenta à doença. Além da relativa boa qualidade 

de vida do sujeito com aids poder influenciar a banalização da doença, parece haver 

um descuido na elaboração de medidas preventivas, uma vez que elas não são atreladas 

às consequências que a infecção traz ao indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: HIV, Síndrome da imunodeficiência adquirida, infecção. 
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INTRODUÇÃO: Os meios de comunicação exercem grande influência sobre o 

comportamento das pessoas, seja na política, na música, na moda ou até mesmo na 

alimentação. Implícito a isso observamos modificações no perfil do brasileiro e o 

aparecimento de distúrbios alimentares. No mundo contemporâneo, a magreza 

supervalorizada tem estimulado a busca por um corpo ideal. Essa ideia é frisada pelas 

exposições do corpo na mídia, que define um padrão de corpo perfeito e influencia 

substancialmente na alimentação e estilo de vida dos indivíduos. Ao valorizar a 

magreza, a gordura transforma-se em um símbolo de falência moral, e o gordo, além de 

apresentar um peso socialmente inadequado, passa a sofrer preconceito. OBJETIVO: 

Evidenciar a influência da mídia sobre os hábitos alimentares dos brasileiros e sua 

participação na construção do corpo idealizado. MÉTODOS: Revisão não sistemática 

da literatura, com base em artigos disponibilizados na base de dados Scielo, no período 

de 2004 a 2012, utilizando-se os descritores: influência, mídia, alimentação, corpo 

perfeito. DISCUSSÃO: No século XX, a mídia passou a ter uma influência importante 

no estilo de vida das pessoas, quando a boa aparência física passou a depender mais do 

corpo e, portanto, a maior necessidade de cuidado com ele. Inúmeras revistas e 

reportagens reforçam a obrigação de se alcançar o corpo perfeito, ou seja, a magreza e 

boa forma física são sinônimos de sucesso em diversas áreas. Essa ideia provoca no 

indivíduo a insatisfação com a imagem corporal, levando-o, então, a aderir 

comportamentos e estilo de vida tidos como saudáveis e que podem repercutir com 

efeitos negativos ao organismo, como dietas milagrosas e extremamente agressivas. Por 

outro lado, a mídia mantém também uma atitude contrária, ao divulgar propagandas 

contendo alimentos de baixo valor nutricional e hipercalóricos, ricos em açúcares, 

gorduras saturadas e sódio. Ao incentivar e induzir a população ao consumo excessivo 

desse tipo de alimento, o consumidor está exposto a riscos à saúde relacionados a uma 

má alimentação, como a obesidade, hipertensão, diabetes, dentre várias outras 

comorbidades. Ademais, faz-se necessário ressaltar que ao comparar-se a influência de 

escolas e familiares com a da mídia televisiva é possível identificar que os comerciais 

possuem uma influência mais duradoura na medida em que utilizam mensagens 

persuasivas, atraentes e marcantes, sobretudo na promoção de novos hábitos 

alimentares, sejam eles saudáveis ou não. CONCLUSÕES: A disseminação na mídia 

de conceitos relacionados à saúde requer debates e transformações, no intuito de que a 

população tenha acesso a conteúdos pautados em princípios científicos e éticos. É 

fundamental que profissionais da saúde e da comunicação assumam na sociedade seus 

papéis de cidadãos, buscando em suas atividades a saúde pública e, portanto, contribuir 
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para o bem comum, transmitindo informações corretas aos indivíduos, e de forma clara, 

no que se refere à nutrição, aos hábitos alimentares e ao estilo de vida em geral. 

Palavras-chave: Influência; mídia; estilo de vida     
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INTRODUÇÃO: A Febre Amarela é uma arbovirose infecciosa (gênero Flavivirus, 

família Flaviridae), que pode ser transmitida ao homem pela picada dos mosquitos 

Aedes Aegypti, Haemagogus e Sabethes. Em Minas Gerais foi identificado, no ano de 

2017, a existência de um surto da doença. Possivelmente ele se relaciona com residentes 

em zonas rurais ou que tiveram contato com áreas silvestres, fenômeno da urbanização e 

ineficiência das campanhas de vacinação e combate ao vetor. OBJETIVOS: Comparar 

e analisar os Boletins Epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde e propor 

hipóteses para explicar o aumento do número de casos em 2017. MÉTODOS: Foi 

realizado uma revisão bibliográfica para melhor entendimento da patologia em questão 

e análise dos Boletins Epidemiológicos da SES-MG, onde são disponibilizados dados 

de cura e óbitos no Estado. DISCUSSÃO: A febre amarela é adquirida através da 

picada de mosquitos transmissores infectados. Há dois diferentes ciclos epidemiológicos 

de transmissão, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas 

não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os 

vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os gêneros 

Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o homem 

participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata. No ciclo urbano, o 

homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a 

partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados. Cerca de 20% a 50% das pessoas 

que desenvolvem doença grave podem ir à óbito. Minas Gerais, nos últimos anos, não 

enfrentou nenhuma epidemia de febre amarela. No ano de 2017, entre os meses de Julho 

e Dezembro, ocorreu um aumento considerável no número de casos na região 

evidenciando o surgimento de um surto. Acredita-se que fatores climáticos, ambientais 

e de ocupação territorial sejam cruciais para os padrões de distribuição e manutenção do 

vírus. O aumento do número de casos no ano de 2017 pode ser, então, correlacionado a 

alguns fatores como o fato de controle do inseto vetor estar deficiente ou afetado por 

desastres naturais recentes; a profilaxia da doença, baseada na aplicação da vacina 17d, 

oferecida pela rede pública, também não alcançou o índice esperado (95%) ficando com 

cobertura vacinal de 81%, em média. Nota-se, assim, que provavelmente os sistemas de 

saúde estão sendo ineficientes no que tange à popularização e abrangência das 

campanhas de vacinação e isso pode ocorrer em função dos baixos estoques, pouca 

divulgação e conscientização da população sobre a importância da imunização. 

CONCLUSÃO: Conclui-se, por meio da análise bibliográfica, que o Estado se encontra 

com um surto de Febre Amarela e devido as características da doença, pode ter causas 

multifatoriais. Essas causas podem ser melhor exploradas em estudos posteriores, mas a 

princípio pode-se formular hipóteses que relacionam o surto a mudanças climáticas, 
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ineficiência do Estado e da população em promover a vacinação, condições sanitárias e 

o combate ao inseto vetor. 

 

Palavras-chave: Febre Amarela, Infecções por Arbovirus, Pesquisa sobre Serviços de 

Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A bebida alcoólica consiste em uma das drogas lícitas mais 

consumidas no Brasil e no mundo, sendo necessário destacar o consumo desse elemento 

pelos universitários. O álcool pode apresentar efeitos positivos e negativos, os quais são 

dependentes dos padrões de consumo. Relacionado à questão social, nota-se que o ato 

de ingerir bebida alcoólica compõe um hábito cultural, que contribui para o processo de 

socialização humana. Contudo, quando em excesso, essa ingestão pode culminar em 

consequências que comprometem significativamente a qualidade de vida, de forma a 

prejudicar não apenas a saúde física, mas também a mental. OBJETIVOS: Analisar os 

principais impactos, no âmbito social e da saúde, da ingestão de álcool entre os 

estudantes das universidades brasileiras. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica nos bancos de dados Scielo, Lilacs e Pubmed; a partir do uso dos 

descritores universidades, álcool etílico e consumo de álcool na universidade.  

DISCUSSÃO: Ao ingressar nas universidades, muitos dos universitários estão expostos 

a novas experiências. Essa exposição elevada ao álcool leva ao nítido comprometimento 

da qualidade de vida dos estudantes, tanto na vida estudantil, quanto na vida pessoal. 

Essas problemáticas reduzem a qualidade de aprendizado, a integridade emocional e 

geram o comprometimento do jovem para com as práticas corriqueiras, podendo 

ocasionar sérios problemas de saúde mental, como a depressão e o suicídio. 

Correlacionado ao quesito social, existem reflexos significativos no que se refere à 

saúde física. Quando consumido em quantidades moderadas, o álcool pode apresentar 

como efeitos positivos a diminuição do risco de acidente vascular cerebral isquêmico, o 

aumento do nível de HDL, a melhoria da sensibilidade à insulina, a diminuição da 

incidência de enfarte do miocárdio e arteriosclerose e a atenuação do risco de doenças 

coronárias. Todavia, em quantidades excessivas, apresenta efeitos nocivos, dentre os 

quais se destacam o aumento do risco hemorrágico, de cardiopatias, cirrose, neoplasias, 

hipercolesterolemia, hipertensão e arritmias. CONCLUSÃO: Conclui-se, a partir dessa 

análise, que essa situação representa uma questão relevante de saúde pública brasileira, 

sendo essencial a promoção de uma análise profunda e consistente acerca da 

necessidade de melhorias nesse cenário. Diante dessa realidade, é importante 

estabelecer modificações que visem à atenuação desse hábito. Essas mudanças precisam 

ocorrer, sobretudo, nos âmbitos educacionais, como em forma de campanhas de 

conscientização, debates entre os alunos e os profissionais das instituições universitárias 

e da saúde, palestras informativas, dentre outras propostas intervencionistas. A partir de 

modificações no veículo informacional das universidades, muitos alunos podem reduzir 
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o hábito de consumir o álcool de forma exagerada, além de procurar apoio para diálogos 

abertos, culminando na melhoria da qualidade de vida como um todo e da forma de lidar 

com os desafios que as universidades propõem.  

 

Palavras-chave: Consumo de Álcool na Faculdade, Álcool etílico, Universidades. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período marcado pela experimentação, adoção 

de práticas observadas e pelo desenvolvimento da vida social, sendo um momento 

decisivo na formação da personalidade do indivíduo. A partir disso, a prevalência de 

tabagismo entre jovens é percebida majoritariamente em indivíduos do sexo masculino, 

em grupos com baixas renda familiar e escolaridade, maior proximidade a fumantes – 

parentes, amigos ou companheiros. O tabagismo é um hábito intimamente associado ao 

aumento do risco de infarto, de ocorrência de câncer, de alterações cardiovasculares e 

do risco de disfunções pulmonares, já percebidos na adolescência. O Brasil apresentou, 

em 2011, 147.072 óbitos, 157.126 infartos do miocárdio, 75.663 acidentes vasculares 

cerebrais e 63.573 diagnósticos de câncer atribuídos ao tabagismo, representando um 

custo de R$ 23,37 bilhões para o sistema de saúde. Para se combater o tabagismo, o 

Governo Federal criou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros 

Fatores de Risco de Câncer (PNCTOFR), que apresentou resultados positivos no 

combate ao tabagismo, mas insuficientes, visto que o tabagismo em jovens brasileiros é 

um fenômeno que se mantém elevado, apesar da quantidade de informações e de 

programas antitabagismo disponível. OBJETIVO: discorrer sobre os fatores 

socioeconômicos da prevalência e da manutenção do tabagismo em jovens brasileiros. 

MÉTODOS: análise dos dados estatísticos coletados para a elaboração dos artigos 

estudados. DISCUSSÃO: dentre os fatores acentuadores da incidência de tabagismo, 

destaca-se a baixa renda mensal, visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

80% do total de fumantes apresentam renda familiar baixa ou média. Como outra 

evidência dessa relação entre renda e tabagismo, tem-se a experimentação de cigarro 

por adolescentes brasileiros prevalente em escolas públicas (19,4%), em comparação a 

esse índice em escolas privadas (12,6%), segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 

Escolar. Isso se deve à relação direta entre a baixa renda familiar e a maior dificuldade 

de acesso à informação e a programas antitabagismo pela população carente. De tal 

modo, o grau de escolaridade se torna outro fator da incidência, uma vez que o maior 

tempo de permanência em escolas pressupõe um maior contato com a educação de 

hábitos saudáveis, com o alerta aos malefícios do consumo de tabaco. Além disso, a 

proximidade a parentes e amigos fumantes eleva a aceitabilidade no momento em que 

se oferta o primeiro cigarro ao jovem, que sofre uma força coercitiva de aceitar o 

cigarro e de pertencer ao grupo. De modo contrário ao que a maioria dos estudantes 
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entrevistados afirma, consumir tabaco e não criar dependência química é difícil. Sair 

dessa dependência é algo ainda mais penoso. Apesar de 35,5% dos estudantes tabagistas 

afirmarem que é seguro fumar diariamente por dois anos e parar, os dados indicam que 

a maioria das pessoas que experimentaram o cigarro a partir de 5 vezes manteve o 

hábito, com dificuldades de interromper a dependência. CONCLUSÃO: Por esse 

motivo, espera-se do Governo Federal a elaboração de programas mais eficientes no 

combate ao tabagismo, reduzindo a iniciação nesse habito e a degradação da saúde 

pública. 

PALAVRAS-CHAVE: jovens, tabagismo, fatores de risco 
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INTRODUÇÃO: A medicina no Brasil, em sua maior parte, apresenta-se de forma 

tradicional, com um ensino basicamente passivo e vertical. O curso de medicina é, 

quase sempre, exaustivo, o que torna necessária a introdução de outras formas de 

transmissão de conhecimento dentro da faculdade. Métodos de ensino inovadores e 

planejados podem acelerar o processo de aprendizagem e podem facilitar o aprendizado. 

O jogo pode ser utilizado como uma ferramenta de ensino por meio do qual fixam-se 

conteúdos, repensando os erros e reforçando respostas corretas. OBJETIVOS: 

Ampliação e fixação do conhecimento acerca do exame físico geral ou ectoscopia, 

incluindo avaliação do estado geral e do nível de consciência, desenvolvimento físico, 

estado nutricional, fácies, biotipo, entre outros aspectos; sempre tentando estimular o 

raciocínio e o trabalho em equipe. MÉTODO: O embasamento teórico para a realização 

do jogo consiste em informações retiradas de livros de semiologia e de clínica médica. 

Cada jogador recebe uma folha para tomar notas sobre os dados que recebe. A dinâmica 

de perguntas e respostas é mediada por um participante que faz o papel de “Dr. 

Hollywood” e passa as informações para os jogadores, além de revelar os erros e 

acertos. DISCUSSÃO / ANÁLISE CRÍTICA:  O jogo consiste em um tabuleiro com 

peões, que podem se deslocar verticalmente e horizontalmente de acordo com o número 

sorteado pelo lançamento dos dados. Cada jogador é intimado a responder a questões 

sempre que tenta entrar no espaço de um órgão do corpo humano no tabuleiro. Se 

responder corretamente, ganha uma dica sobre a doença misteriosa da personagem 

fictícia Maria e, assim, pode tentar dar uma hipótese diagnóstica. Caso erre, o jogador 

não pode entrar no órgão e, portanto, não ganha a dica. Vence o jogo o indivíduo que 

conseguir dar a hipótese diagnóstica correta. E é eliminado quem se equivocar no seu 

palpite. A eficiência pedagógica do jogo consiste na prática do raciocínio clínico, visto 

que, além de ter que reafirmar seus conhecimentos de ectoscopia ao responder as 

perguntas propostas na dinâmica, o jogador também deve tentar chegar ao diagnóstico 
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correto ao receber dicas sobre a doença em questão. Apesar de não possuir uma face de 

interação com um paciente real, situação na qual poderia-se identificar questões 

psicológicas e subjetivas do indivíduo enfermo, o jogo, mesmo com questões de caráter 

puramente biomédico, é eficiente no sentido de consolidar esses conhecimentos, que, 

com toda certeza, também são de essencial importância para o aprendizado clínico. Por 

essa razão, essa dinâmica não pode ser considerada uma ferramenta principal e 

definitiva para um bom aprendizado semiológico, mas é de grande valia para fixar 

informações que são indispensáveis na formação de um bom médico. CONCLUSÃO: 

O jogo desenvolvido é capaz de reforçar os conceitos discutidos na disciplina 

Semiologia I e, de forma extraordinária e descontraída, consolidar o conhecimento 

sobre as etapas essenciais na semiotécnica, otimizando o exercício de recolhimento de 

informações médicas por meio da observação externa e holística do paciente.  

 

Palavras chave: Semiotécnica, aprendizagem, jogos educativos. 
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INTRODUÇÃO: os estudantes de Medicina enfrentam dificuldades em aprender e 

aplicar na prática clínica uma grande quantidade de informações. Essa dificuldade é 

aumentada devido à utilização de métodos de ensino que envolvem quase que 

exclusivamente: a leitura, a escrita e a escuta. A motivação do estudante, que é um 

aspecto fundamental do aprendizado efetivo, é reduzida nesses métodos tradicionais de 

ensino. Nesse contexto, a utilização de jogos no aprendizado torna-se uma valiosa 

ferramenta para otimizar a assimilação de todos os assuntos necessários para a formação 

médica, visto que são uma experiência de feedback constante, reflexão e envolvimento 

ativo do estudante
1
, além de estarem ligados a: sensação de desafio, descoberta de novas 

informações e controle do aprendizado
2
. Por fim, os jogos estão ligados ao 

desenvolvimento do ser humano em uma perspectiva, social, criativa, afetiva, histórica e 

cultural. Portanto, ativam áreas do cérebro ligadas ao prazer, o que facilita a 

memorização e o crescimento intelectual. OBJETIVOS: possibilitar o aprendizado de 

práticas baseadas na melhor evidência, conhecimento clínico, dados epidemiológicos e 

interpretação de resultados de testes diagnósticos para uma identificação precoce e 

correta das diversas patologias que acometem o aparelho cardiovascular e seu 

subsequente manejo. MÉTODOS: Aplicação do conceito de ludificação ao processo de 

resolução de questões com ênfase nas áreas do conhecimento médico citadas a cima, por 

meio da associação de uma mecânica de torre de equilíbro no estilo do jogo Jenga® e 

do ranqueamento entre competidores, à resolução de tais questões. O desenvolvimento 

delas baseou-se na melhor evidência disponível e aborda assuntos relevantes à 

semiologia médica como a anamnese, exame físico e exames complementares do 

sistema cardiovascular e suas respectivas alterações. DISCUSSÃO: O jogo consiste de 

uma competição entre duas equipes formadas por estudantes de medicina na resposta de 

casos clínicos e também de outras questões assertivas. As perguntas serão projetadas 

para ambas as equipes por quatro minutos e 30 segundos. Ao fim desse tempo, as duas 

equipes mostrarão, simultaneamente, as suas respectivas respostas para o caso exposto. 

Em seguida, as respostas serão discutidas com os mediadores do jogo, sendo 

apresentadas as evidências da literatura sobre o tema. Se alguma das equipes respondeu 

à pergunta incorretamente, um dos integrantes daquela equipe retirará um bloco da 

torre. A cada erro da equipe, um estudante diferente deve retirar o bloco, de forma que 
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um participante não pode fazê-lo novamente até que todos os integrantes da sua equipe 

já o tenham feito. Caso a torre caia, a equipe fará um ponto. Ao fim das perguntas, ou ao 

fim do tempo disponível para o jogo, a equipe com mais pontos vence. CONCLUSÃO: 

O jogo proposto coloca o aluno como agente ativo na formação de seu conhecimento, o 

motiva através de processos de ludificação e o insere num contexto de resolução de 

problemas em equipe. Assim, leva a um aprendizado efetivo e duradouro do 

conhecimento médico, além de desenvolver outras habilidades, como a comunicação 

inter-pessoal. 
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INTRODUÇÃO: O início do ciclo clínico é algo marcante para os estudantes de 

medicina. O primeiro contato com o paciente, as primeiras consultas realizadas e 

acompanhadas, são experiências que iniciam a preparação prática do estudante para 

exercer a sua profissão, e ao mesmo tempo despertam sentimentos variados. Estudos 

realizados com 105 acadêmicos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

demonstraram que 84,4% dos estudantes do ciclo clínico relatavam dificuldades na 

abordagem clínica inicial do doente, sendo que 34,4% dos entrevistados ainda 

mantinham sentimentos de insegurança e medo ao realizarem o exame do paciente, 

mesmo após a conclusão da disciplina de semiologia médica (MUÑOZ et al, 2011). 

Diante disso, as atividades lúdicas têm a capacidade de desenvolverem nos estudantes 

de medicina o estímulo ao convívio social e ao processo construtivo de conhecimento, 

além de propiciarem o compartilhamento de problemas e soluções de maneira interativa, 

horizontal e dialógica, conforme preconizava Paulo Freire (MAGALHÃES, 2007), o 

que pode minimizar os sentimentos negativos associados ao ciclo clínico. Sendo assim, 

o trabalho desenvolvido se propõe a utilizar o jogo de tabuleiro para a reflexão dos 

estudantes do ciclo clínico da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) acerca do 

atendimento de pacientes com doenças pulmonares, muito presentes em Ouro Preto. 

OBJETIVOS: Cada participante deverá formular uma hipótese diagnóstica (HD) 

baseando-se nos dados da anamnese e exame físico que caracterizam a doença pulmonar 

em questão e que serão fornecidos ao longo do jogo. Objetiva-se também incentivar o 

trabalho em equipe e a revisão de conceitos aprendidos. MÉTODOS: Com base no 

caso clínico fornecido, será lido aos jogadores a identificação, queixa principal e 

história da moléstia atual do paciente do caso em questão, cabendo a cada participante 

se locomover pelo tabuleiro a fim de conseguir informações que julgar relevantes para 

formular a HD. Para tanto, o jogador deve chegar a casas específicas do tabuleiro, 
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nomeadas com o nome de uma etapa da anamnese ou do exame físico. Ao parar nessa 

casa, o jogador recebe um envelope com os dados obtidos naquela parte específica do 

exame e anamnese, podendo anotar os que considerarem importantes em uma folha 

fornecida. É permitido ao participante consultar os estudantes de sua subturma de 

semiologia para debater o caso. DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: O jogo geraria 

uma reflexão sobre como os estudantes se portam no atendimento médico e aquilo que 

priorizam nesse, buscando-se ressaltar a importância de todas as etapas do atendimento, 

além das expectativas e concepções do paciente sobre a sua enfermidade. Além disso, o 

trabalho em equipe levaria o estudante a assimilar o que já aprendeu e a fixar novos 

conhecimentos de maneira lúdica e descontraída. CONCLUSÕES: O uso de 

metodologias didáticas lúdicas permite a contextualização de conceitos aprendidos e 

potencializam sua fixação. Além disso, a discussão dos casos clínicos no jogo em 

questão, ressalta a importância do trabalho em equipe e cooperação, habilidades muitas 

vezes imprescindíveis na prática médica.   

 

Palavras-chave: Aprendizagem, Semiologia, Sistema Respiratório. 
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INTRODUÇÃO: A Semiologia é a disciplina que promove o primeiro contato do 

acadêmico de medicina com o paciente, sendo assim o alicerce para sua formação. 

Nesse contexto, a utilização de metodologias lúdicas, como jogos, servem de 

ferramentas para suplementar a obtenção, a consolidação do conhecimento e o 

desenvolvimento de práticas propedêuticas em semiologia. Ao considerar que jogos são 

facilitadores desse processo de aprendizagem, utilizou-se dessa estratégia para abordar a 

Semiologia do Sistema Digestório, tópico diverso e detentor de peculiaridades. Assim, 

esse jogo configura-se como uma alternativa para enriquecer o estudo de Semiologia 

Médica. OBJETIVOS: Expandir e alicerçar o conhecimento do aluno em relação à 

Semiologia Médica no que tange suas tecnologias: anamnese e exame físico. O enfoque 

no trato gastrointestinal (TGI) tem como finalidade a elucidação das principais doenças 

desse aparelho, treinamento de habilidades propedêuticas e encorajamento do trabalho 

em equipe. METODOLOGIA: O jogo consiste em um tabuleiro no formato do TGI. 

Em cada órgão, há casas com perguntas específicas que englobam: sinais e sintomas, 

demonstração de manobras de exame físico e principais doenças do aparelho digestório. 

Todos os jogadores iniciarão na mesma casa, que se encontrará na cavidade oral e irão 

progredir no jogo à medida que forem respondendo e demonstrando as questões 

corretamente. O vencedor do jogo é quem chegar primeiro ao final do tabuleiro, que 

será no ânus. DISCUSSÃO: O recurso lúdico de jogos de aprendizagem é uma 

estratégia valiosa para a edificação do conhecimento humano e da progressão das 

diferentes habilidades práticas. Através do condicionamento operante, baseado no 

behaviorismo, os jogos de aprendizagem provocam mudanças neurológicas a nível 

dopaminérgico, resultantes de reforços positivos ou negativos, que culminam em 

alterações do comportamento e da plasticidade/modulação cerebral. Além disso, é 

importante ressaltar que o aprendizado e a cobrança por métodos tradicionais são 

associados aos altos níveis de ansiedade e estresse, comumente apresentados pelos 

acadêmicos de medicina. Ao engajar-se em atividades de cunho lúdico, o estudante 

encontra um ambiente de aprendizagem menos rígido e mais confortável, elevando a 

motivação geral para aprender. Outro ponto a ser considerado é que, imersos no 

ambiente lúdico dos jogos educacionais, o acadêmico é instigado a desenvolver 

características de trabalho em equipe como: respeito às regras, formação de consciência 

de coletividade, dinamismo social, discussão e troca de opiniões e solução de dilemas. 
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Tudo isso culmina em formação, sedimentação e troca de conhecimento, além do 

aprimoramento do senso crítico individual e coletivo. CONCLUSÃO: O jogo “No 

Trajeto do Alimento” permite, portanto, a aprendizagem do conteúdo de Semiologia do 

Sistema Digestório de forma lúdica e descontraída, bem como a prática de habilidades 

clínicas em equipe e de forma dinâmica, aumentando a eficiência do aprendizado. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos Experimentais, Sistema Digestório. 
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INTRODUÇÃO: O bócio mergulhante (BM) é uma afecção tireoidiana rara¹. Consiste 

na invasão da cavidade torácica pela glândula, que se encontra aumentada. Em geral, é 

assintomática em até 65% dos casos¹. Classifica-se, em retroesternal, parcial ou total¹. 

Maior parte dos BMs é multinodular atóxico, benignos com sintomatologia associada a 

compressão de estruturas adjascentes. Do ponto de vista semiológico, busca-se sinais e 

sintomas de afecções tireoidianas: dor que piora à deglutição ou palpação, irradiação 

para mandíbula ou ouvidos, aumento glandular, febre baixa e mal-estar geral². Dispneia 

pode acontecer por compressão traqueal, disfonia por compressão do nervo laríngeo e 

disfagia por compressão esofágica². Caracterizar tempo de evolução é de importante, 

pois malignidade está associada a rápido crescimento do bócio.² O presente trabalho 

busca abordar semiologia da tireóide a partir de relato de caso de BM em idosa. 

RELATO DE CASO: NM, sexo feminino, 81 anos, aposentada, residente e natural de 

Ouro Preto, MG. Há três anos realizou tireoidectomia por BM associado a dispneia, 

cansaço e sinal de Pemberton positivo. Encontra-se atualmente em acompanhamento 

por hipotireoidismo secundário à tireoidectomia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 

diabetes melito tipo 2 (DM2), as três afecções em estado compensado. Em uso de 

levotiroxina sódica, metformina e losartana. Nega uso de álcool e tabaco. Ao exame: 

BEG e fáscies atípica, corada, hidratada, anictérica, acianótica. FC: 86 bpm, FR: 19 

irpm, peso: 57 Kg, altura: 1,46 m, PA 130x70 mmHg, sem alteração cardiovascular, 

respiratória, digestiva e neurológica; edema não compressivo em MMII, provavelmente 

por insuficiência venosa. Negou dor à deglutição e a palpação não revelou massa 

tireoidiana. Negou disfagia, disfonia, dispneia. Exames laboratoriais associados aos 

dados clínicos da anamnese e do exame físico no controle das doenças prévias 

mostraram bons resultados. DISCUSSÃO: O caso apresentado permite exemplificar e 

discutir anamnese e exame físico direcionados ao diagnóstico das doenças tireoidianas. 

Em assintomáticos, palpação pode ser única forma de detecção, na qual deve-se 

determinar tamanho, consistência, presença de nodulações ou dor. Na inspeção, deve-se 

procurar visualizar os contornos tireoidianos, evidenciando aumento da glândula, que 
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pode ser difuso ou nodular. Nódulos benignos possuem em geral mobilidade livre, 

superfície lisa e consistência borrachosa ou podem ser rígidos se calcificados ou tensos 

e distendidos por fluido. Nódulos malignos podem ser duros, irregulares e até mesmo 

indistintos dos benignos. Adenomegalia cervical ipsilateral ao nódulo e disfonia são 

sinais de malignidade. Bócio implica aumento, de qualquer etiologia, da glândula e 

podem ser assimétricos, simétricos ou nodulares. Bócios multinodulares podem causar 

obstrução da traqueia e da veia cava superior, resultando no sinal de Pemberton: quando 

o paciente eleva os braços ocorre dispneia e ingurgitamento das veias do pescoço com 

pletora facial ou com estridor. CONCLUSÃO: Conhecer sinais e sintomas associados à 

tireoide, bem como a semiotécnica é fundamental na avaliação do paciente com doenças 

tireoidianas. 
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INTRODUÇÃO: Leiomiomas são neoplasias benignas de músculo liso que contem 

quantidade variável de tecido conjuntivo fibroso. É comum serem encontrados no 

miométrio devido à ação dos hormônios sexuais que provocam a proliferação dos 

leiomiócitos. Estão presentes em 20-40% das mulheres em idade reprodutiva, 

constituindo a principal causa de histerectomia (AFONSO et. al., 2016). Os sintomas 

são relacionados diretamente ao tamanho, ao número e à localização dos miomas. A 

hemorragia uterina anormal é a expressão mais frequente e pode estar associada à dor 

pélvica ou à sintomas decorrentes da compressão das estruturas adjacentes. O 

tratamento pode ser clínico (anticoncepcionais orais, progestágenos e antiprogestágenos 

e análogos do hormônio liberador de gonadotrofina) ou cirúrgico (histerectomia, 

miomectomia e embolização). RELATO DO CASO CLÍNICO: M.C.P., sexo 

feminino, 52 anos, com relato de anemia desde a menarca devido a um fluxo menstrual 

intenso, necessitando de suplementação com sulfato ferroso, apresentou melhora deste 

quadro somente no período gestacional. Há 15 anos foi diagnosticada com miomas 

uterinos, porém, ao realizar a ultrassonografia pélvica foi detectado somente um mioma 

de pequenas dimensões. No entanto, há um ano foi realizada uma histerectomia parcial 

após a constatação de vários miomas uterinos. Devido a persistência da anemia foi 

encaminhada pela Ginecologia para a Clínica Médica para futuros esclarecimentos. 

Nega uso de medicamentos. DISCUSSÃO: O desenvolvimento e crescimento de 

leiomiomas são resultantes de uma complexa interação entre os hormônios (estrogênio e 

progesterona), citocinas, fatores de crescimento e mutações somáticas. A influência 

estrogênica é verificada pelo aparecimento de leiomiomas no menacme, pelo 

crescimento durante a gestação ou com estrogenioterapia e pela diminuição ou parada 

de crescimento durante a menopausa.  Assim, a persistência e/ou desenvolvimento de 

miomas durante a pós-menopausa requer investigação e diagnóstico diferencial com 

patologias malignas associadas. A histerectomia é o tratamento de escolha para 

mulheres sintomáticas, com prole definida e que não responderam bem aos tratamentos 

clínicos. CONCLUSÃO: Leiomiomas são as neoplasias benignas mais comuns do 

miométrio e sua gravidade vai depender de fatores como tamanho, localização e 
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quantidade dos mesmos. A baixa associação com leiomiossarcoma faz com que o 

tratamento consista principalmente em hormonioterapia e acompanhamento da paciente. 

Todavia, conforme o caso clínico descrito, caso hajam vários miomas com riscos de 

sangramentos recorrentes (podendo levar a anemia) e com a verificação de prole 

definida da paciente, podem ser indicadas intervenções cirúrgicas devidamente 

esclarecidas, tal como a histerectomia parcial.  
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Angelman possui incidência estimada em 1/10.000 a 

1/40.000, sendo mais frequente no sexo feminino. Sua patogênese consiste em mutações 

variadas que resultam em uma ausência de expressão do gene UBE3A. O diagnóstico é 

baseado na clínica, eletroencefalograma e testes genéticos. As principais manifestações 

clínicas são hipotonia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, Diabetes Mellitus 

grave, ausência de fala, convulsões, ataxia, fácies típica e crises de riso incontroláveis 

por estímulos mínimos. A qualidade de vida dos pacientes é ruim, visto que são 

dependentes e capazes de atingir idade mental e funcional máxima equivalente a 12 e 30 

meses de idade. O tratamento pode incluir medicamentos anticonvulsivantes e 

fisioterapia. RELATO DE CASO CLÍNICO: PHS, 15 anos, masculino, natural de 

Ouro Preto, com diagnóstico de Síndrome de Angelman, apresenta déficit significativo 

no desenvolvimento neuropsicomotor e linguístico, Fenômeno de Reynaud, taquicardia 

e emagrecimento. Apresenta história de gravidez e parto sem intercorrências, nasceu 

aparentemente sem alterações. Nega história familiar da doença. Mãe notou atraso no 

desenvolvimento do paciente após o nascimento, pela ausência do reflexo de sucção. 

Posteriormente, a criança apresentou atrasos na sustentação da cabeça, para sentar e se 

sustentar de pé, sendo que atualmente não anda. Além disso, não desenvolveu a fala, 

apresentou crises convulsivas desde o primeiro ano de idade, que são controladas com o 

uso de Depakene e episódios recorrentes de pneumonia. Foi diagnosticado aos 12 anos 

por exame genético. É acompanhado por médico neurologista e por fisioterapeuta, além 

de receber cuidados da mãe e apoio escolar.  DISCUSSÃO: A baixa incidência da 

Síndrome de Angelman induz a reflexões relacionadas não só ao seu diagnóstico, mas 

também ao acompanhamento do paciente e familiares no decorrer de sua vida. O 

reconhecimento tardio certamente influenciou de maneira negativa o desenvolvimento 

biopsicossocial da criança. Não obstante, destacam-se os desafios de se auxiliar de 

maneira mais satisfatória a criança, uma vez que a infrequência da patologia se traduz 

escassez de literatura para servir de norte na escolha das condutas mais adequadas. 

CONCLUSÃO: A Síndrome de Angelman é uma síndrome genética caracterizada por 

retardo mental severo, incapacidade de falar palavras ou frases, andar atáxico 
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desequilibrado, convulsões e riso fácil. Apesar de estudos recentes, pouco se sabe sobre 

essa síndrome. A gestação costuma ser normal,os bebês nascem com tamanho e peso 

normais e, em geral, não há nenhum indício que possa levar os pais ou os médicos 

pediatras à suspeitarem de qualquer anormalidade. Somente entre 6 meses e 1 ano é que 

começa a aparecer o retardo em seu desenvolvimento. Esse fato explica, em partes, o 

diagnóstico tardio do caso apresentado, e indica a necessidade de novos parâmetros que 

auxiliem no diagnóstico e tratamento da condição para melhor qualidade de vida dos 

pacientes. 

Palavras-chave: Síndrome de Angelman, manifestações neurológicas, diagnóstico.  
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus inclui um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou em 

sua ação. No diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ocorre destruição das células beta do 

pâncreas, usualmente por processo autoimune ou, menos comumente, de forma 

idiopática. De uma forma geral, a instalação do quadro autoimune é relativamente 

abrupta e muitas vezes o indivíduo pode identificar a data de início dos sintomas. O pico 

de incidência DM1 ocorre dos 10-14 anos de idade, fase da adolescência, na qual um 

dos principais fatores para o sucesso da terapêutica, a adesão ao tratamento, se mostra 

especialmente dificultada pela presença de esquemas longos, complexos, característicos 

das doenças crônicas. RELATO DE CASO: LLVB, 16 anos, masculino, natural de 

Ouro Preto, encaminhado para ambulatório da UFOP para acompanhamento no serviço 

de Endocrinologia, após apresentar quadro de visão turva, polidipsia, polifagia, cansaço 

e noctúria, acompanhado de glicemia capilar de >500mg/dL. Na ocasião foi internado 

na Santa Casa de Ouro Preto, onde recebeu insulina NPH e foi orientado quanto a seu 

uso basal. Na primeira consulta ambulatorial, o paciente relatou a permanência de 

glicemias elevadas, segundo registro em mapa glicêmico domiciliar. Dessa forma, 

optou-se como conduta a manutenção das doses de insulina NPH com associação de 

insulina regular pré- refeições. Após quatro retornos para ajustes de doses, o paciente 

foi diagnosticado com DM1 em fase de lua de mel, tendo alcançado a meta de glicemia 

após reduções consecutivas nas doses das insulinas. DISCUSSÃO: Devido ao início 

súbito e levando-se em consideração a hiperglicemia apresentada na ocasião, o paciente 

apresentou-se com poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, e visão turva. Em 

algumas situações, o DM1 pode se manifestar primariamente com cetoacidose diabética 

ou, menos frequentemente, com coma hiperglicêmico hiperosmolar. Ambas são 

consideradas complicações agudas graves do DM1 podendo levar ao risco de morte. 
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Após o início do tratamento, em que o paciente apresentou boa sensibilidade à insulina, 

pode haver uma situação de hipoglicemia, que será representada por sintomas 

adrenérgicos e neuroglicopênicos, devendo o médico reduzir a dose da medicação. Por 

se tratar de uma condição crônica que usualmente afeta adolescentes, é importante que 

os profissionais de saúde que se relacionam com esses pacientes entendam o que eles 

buscam para o seu tratamento e cuidado, através de ações mais humanizadas, centradas 

no respeito e na troca de saberes. Nesse sentido, é válido manter o jovem atento à 

importância da adesão ao tratamento, por meio de educação continuada, sendo esta uma 

das partes fundamentais no tratamento do DM.  CONCLUSÃO: Diante do caso, nota-

se a relevância da anamnese e do exame clínico apurados para o direcionamento da 

propedêutica. Além disso, o estabelecimento de uma boa comunicação entre médico e 

paciente mostra-se crucial para a criação de uma boa relação médico-paciente, 

contribuindo para uma satisfatória adesão ao tratamento e entendimento do paciente 

acerca de sua doença, otimizando sua qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A icterícia em recém-nascidos pode se manifestar às custas do 

aumento na bilirrubina indireta (icterícia neonatal) ou direta (icterícia colestática). A 

colestase é resultante da redução da síntese dos ácidos biliares ou do bloqueio da 

excreção dos componentes biliares para o intestino delgado. Laboratorialmente tem-se a 

elevação no sangue do nível dos ácidos biliares e da bilirrubina direta no sangue (>20% 

da bilirrubina total) (ROQUETE, 2000). Já a icterícia neonatal possui etiologia, na 

maioria das vezes, multifatorial e cursa de maneira benigna. No entanto, se a 

hiperbilirrubinemia estiver muito elevada há riscos de causar danos ao sistema nervoso 

de recém-nascidos em um quadro conhecido como Kernicterus (FACCHINI et al, 

2007). A conduta ou tratamento para este tipo de icterícia dependerão do tipo e da 

intensidade da icterícia. CASO CLÍNICO: Paciente A.B.M. de 28 dias, sexo F, nascida 

à termo, AIG, da mãe, A.A.M., 18 anos, que relata que a criança, desde o nascimento 

estaria ictérica com piora do quadro nos últimos 8 dias e posteriormente busca por 

auxílio médico. Ao atendimento, verificou-se que a criança apresentava bom 

crescimento pôndero-estatural, alimentação, imunizações e desenvolvimento 

neuropsicomotor adequados com quadro de icterícia a esclarecer. Pais hígidos e mãe 

negou uso de quaisquer medicamentos durante a gestação. Aos exames laboratoriais 

apresentava anemia, alteração em GGT, Fosfatase Alcalina, TGO e TGP, BD e BI e ao 

US de abdome total normal. DISCUSSÃO: O diagnóstico da icterícia possui um 

protocolo para ser seguido, primeiramente a determinação da concentração de 

bilirrubina conjugada e não conjugada e, após esse resultado, analisa-se os níveis da sua 

fração conjugada, se estão menores que 1,5 mg/dL ou representam 15% do total, caso 

estiverem é recomendado a realização de biópsia hepática e da colangiografia para 

estabelecer a etiologia da hiperbilirrubinemia conjugada; e da sua fração não conjugada 

em que, caso estejam aumentados a conduta é realizar hematócrito, contagem de 

reticulócitos, determinação do grupo sanguíneo, teste de Coombs, pesquisa de 

anticorpos, esfregaço de sangue periférico e a exclusão de atresia de vias biliares através 

de uma US abdominal. No caso da paciente, ocorreu a exclusão da atresia de vias 

biliares e como ela tinha mais que 24 horas de vida e o teste de Coombs resultou em 

negativo a análise então ficaria em torno do hematócrito, dos reticulócitos e do 

esfregaço. CONCLUSÃO: Os exames apresentando-se sem alterações as suspeitas 
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pairam sobre a exclusão da icterícia neonatal e caminham para uma hepatite neonatal 

idiopática. Esse diagnóstico prove uma colestase intra-hepatica de origem desconhecida 

pelo domínio ainda incompleto do conhecimento de todas as colestases e das limitações 

diagnósticas existentes. Portanto, no caso da paciente não é indicado um tratamento e 

sim o acompanhamento clinico e laboratorial. O prognostico de recuperação em casos 

esporádicos é de 60%, em 10% ocorre inflamação ou fibrose (2% com cirrose) e em 

30% dos casos levam ao óbito. Em casos familiais apenas 30% se recuperam, 60% 

falecem e 10% desenvolvem doença hepática crônica com cirrose. 
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INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma doença infecciosa que se apresenta 

geralmente com curso benigno, mas é de grande preocupação quando adquirida durante 

a gestação, visto os riscos de abortamento, prematuridade, má formação fetal e 

transmissão congênita com diversas implicações para saúde do bebê. Dessa forma é 

imprescindível a triagem sorológica das gestantes e instalação do tratamento imediato 

nos casos de contágio, sobretudo pois a doença pode ser assintomática. Cuidado 

semelhante deve ocorrer com o recém-nascido, que deve ser investigado para o 

desenvolvimento da doença e receber tratamento farmacológico. RELATO DO CASO 

CLÍNICO: ALVB, 23 dias, sexo feminino, encaminhada pelo alto risco de 

toxoplasmose congênita. A mãe da paciente foi diagnosticada no 1º trimestre 

gestacional, quando iniciou farmacoterapia com pirimetamina, sulfadiazina e ácido 

folínico. Foram realizados tomografia computadorizada de crânio e exame de fundo de 

olho na paciente após o nascimento, ambos com resultados normais. A 1ª sorologia 

realizada para toxoplasmose apresentou IgG 650,0 e IgM não reagente e levou à 

indicação de tratamento com sulfadiazina e pirimetamina. Na 1ª consulta ambulatorial 

foram solicitados nova sorologia e hemograma, bem como ajustadas as doses dos 

medicamentos e incluído ácido folínico ao esquema farmacoterapêutico. A sorologia 

manteve-se positiva para IgG 425,9 e negativa para IgM e o hemograma não apresentou 

alterações. Manteve-se o tratamento e acompanharam-se os títulos de IgG. A paciente 

lactente, até a ultima consulta estava em aleitamento materno exclusivo, com vacinação 

em dia, peso 4,4kg, comprimento 54,5cm e perímetro cefálico 37cm, crescimento 

proporcional, desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade, baixo risco de 

acidente e toxoplasmose congênita não confirmada. DISCUSSÃO: A triagem pré-natal 

com sorologia deve ser realizada em toda gestante na 1ª consulta como foi feita com a 

paciente do presente caso. O diagnóstico precoce permite o tratamento adequado e 

diminui as chances de infecção no bebê. Marcadores de anticorpos IgG indicam 

infecções crônicas ou mais antigas, enquanto anticorpos IgM indicam infecções 

recentes. Assim, o caso pressupõe infecção congênita com passagem de anticorpos pela 

placenta. Como os anticorpos IgG maternos tendem a desaparecer entre 6-12 meses de 

vida, os testes sorológicos devem ser repetidos ao longo do 1º ano de vida. O 

acompanhamento do bebê é importante para identificar sinais de doenças como 

hidrocefalia, microcefalia, retardo psicomotor, hipertonia muscular, hiperreflexia 

tendinosa, paralisias, microftalmia, sinéquia de globo ocular, estrabismo, nistagmo e 

catarata. CONCLUSÕES: Como o Brasil é um país com altas taxas de doenças 

infecciosas, faz-se necessário dedicar especial cuidado no acompanhamento de 

gestantes durante o pré-natal para minimizar os efeitos da transmissão vertical de 

doenças e otimizar a assistência aos recém-nascidos. Com isso, constata-se a 

importância de uma anamnese completa e bem feita, com escuta ativa de forma a 
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recolher o maior número de informações sobre a criança, mãe e gestação, para que se 

possa estabelecer um raciocínio diagnóstico e orientação corretos. 

Palavras-chaves: toxoplasmose congênita, cuidado da criança, transmissão vertical 

de doença infecciosa. 
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INTRODUÇÃO: A miastenia gravis é uma doença crônica e tem como característica a 

fatigabilidade anormal de músculos estriados, acometendo esses tecidos de maneira 

isolada ou generalizada. É uma condição rara em crianças, sendo o diagnóstico 

particularmente difícil devido às manifestações atípicas. É causada por um defeito 

autoimune ou não, no mecanismo da acetilcolina na junção neuromuscular. Os 

músculos extraoculares são particularmente sensíveis a alterações na Miastenia Gravis, 

as quais podem provocar oftalmoplegia e ptose palpebral. As síndromes miastênicas 

congênitas são desordens incomuns, mas que representam grande desafio até o 

diagnóstico correto. RELATO DE CASO CLÍNICO: F.L.A.C., masculino, pardo, 1 

ano e 6 meses, natural e procedente de Ouro Preto, foi trazido pela mãe ao Unidade 

Básica de Saúde do bairro Bauxita para avaliação pediátrica por apresentar muito baixo 

peso em relação a idade (escore z -3). A criança nasceu na Santa Casa de Ouro Preto, de 

gestação a termo, parto normal (G6P6A0) e sem intercorrências. Na ectoscopia, foi 

observada fácies típica, com presença de ptose palpebral bilateral e limitação do 

movimento ocular. Estava em franco subdesenvolvimento físico, além de nunca ter 

andado sozinho. Não foram verificadas irregularidades de implantação da orelha. Os 

dentes incisivos centrais superiores e inferiores apresentavam coloração marrom escura 

e deformações basais. A criança apresentou amigdalites de repetição nos últimos 4 

meses, com evolução no último mês para otite média supurada. Os pais da criança são 

saudáveis e nenhum dos demais filhos do casal apresentou as condições de 

subdesenvolvimento semelhantes à do irmão. DISCUSSÃO: Chamou atenção no 

momento da consulta a negativa da mãe acerca de investigação prévia de alguma 

síndrome ou condição da criança, ou sequer levantamento de alguma suspeita por 

profissional de saúde. Esse é um fato preocupante, uma vez que o paciente apresenta 

sinais característicos de miastenia gravis: ptose palpebral bilateral, limitação do 

movimento ocular, subdesenvolvimento físico e força física diminuída. Isso leva a 

questionamentos acerca da qualidade de assistência e alcance oferecida pelos serviços 

de saúde às populações socialmente vulneráveis, bem como um olhar mais estreito dos 

profissionais médicos sobre o indivíduo. Os prejuízos de um diagnóstico tardio de 

miastenia gravis infantil são variáveis. Podem gerar tanto um comprometimento maior 

do bem-estar individual e familiar, quanto evoluir para uma crise miastênica, 

culminando com insuficiência respiratória grave e óbito. CONCLUSÃO:  O descuido 

sofrido por esse paciente durante seus 1 ano e 6 meses de vida, após passar por diversos 

consultórios médicos, sem sequer uma suspeita de alterações patológicas que 

justifiquem seus sinais, deve ser questionado. Assim, é fundamental investigar e 

identificar as lacunas no sistema de saúde, bem como na formação profissional médica, 

que justifiquem a falha e explorar alternativas para se evitar que seja repetida. Assim, 
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com o diagnóstico precoce, evita-se a complicação do quadro, propiciando uma melhor 

qualidade de vida tanto para o paciente, quando para sua família. 

 

Palavras-chave: Pediatria; Miastenia Gravis; Cuidado da Criança. 
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INTRODUÇÃO: A osteogênese Imperfeita é uma condição rara que acomete 1/25.000 

da população pediátrica. Sua patogênese se relaciona a mutações nos genes COL1A1 e 

COL1A2. Se caracteriza pela fragilidade óssea e decorrente da perda de função e 

estrutura do colágeno envolvido no processo de ossificação endocontral. Existem 

aproximadamente 11 tipos de osteogênese imperfeita com manifestações clínicas 

peculiares a cada um. De modo geral as manifestações clínicas incluem: dentinogênese 

imperfeta, déficit auditivo, osteoporose, deformidade progressiva de ossos longos, 

fraturas ósseas, escleróticas azuis e hiperextensibilidade articular. O diagnóstico é feito 

através da história clinica acrescida de alterações observadas ao exame físico e em 

exames complementares. Não há tratamento específico, ele se baseia em uma ação 

interdisciplinar que minimize as manifestações clínicas, principalmente as associadas a 

fragilidade óssea. RELATO DE CASO CLÍNICO: VLR, masculino, atualmente com 

7 anos e 11 meses. Diagnosticado com Osteogênese Imperfeita tipo III ao nascimento e 

com início do tratamento para a condição aos 10 meses de vida. O tratamento da 

Osteogênese Imperfeita é feito com uso de Pamidronato, desde o diagnóstico até os dias 

atuais. Gravidez materna não teve intercorrências, e pré-natal foi adequado. Paciente 

nasceu com fraturas no crânio e costelas, e até o presente momento sofreu 18 fraturas. 

Ao nascimento apresentou flacidez corporal e ausência de choro. Todo o 

Desenvolvimento Neuropsicomotor aconteceu adequadamente, exceto o 

desenvolvimento Motor Grosseiro. Apresenta atraso no desenvolvimento da marcha, 

esclera azulada, desenvolvimento pondero-estatural inadequado, deformidades ósseas, 

face triangular e atraso na dentição. Faz regularmente sessões de fisioterapia. 

DISCUSSÃO: A Osteogenesis Imperfecta é uma doença genética rara que afeta o 

tecido conjuntivo. O tipo III é a forma não letal mais severa, e é caracterizada por 

fragilidade óssea, fraturas, escleróticas azuladas, curvaturas ósseas de 70 a 90º, estatura 

diminuída, deformação da caixa torácica, entre outros, características essas que se 

encaixam no quadro clínico apresentado pelo paciente. Por ser uma doença rara, o 

diagnóstico pode não ser feito precocemente, como o ocorrido nesse caso, em que o 

diagnóstico foi feito após o nascimento, e o acompanhamento para a doença apenas a 

partir dos 10 meses de vida. Tratamentos para a doença não visam a cura, mas sim tratar 

manifestações da doença, auxiliar na prevenção de fraturas e complicações, e no 

desenvolvimento motor grosseiro do paciente, como é feito com o paciente em questão, 

que faz uso de Pamidronato, e participa de sessões de fisioterapia. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que apesar da patogênese bem esclarecida, a literatura acerca da enfermidade 

em questão é escassa, o que dificulta seu reconhecimento por parte dos profissionais de 

saúde, levando a um diagnóstico e consequente tratamento tardio, como no caso acima, 

em que o paciente foi diagnosticado após o nascimento. Portanto, espera-se com esse 
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relato de caso acrescentar conhecimentos a respeito dessa patologia rara, facilitando seu 

reconhecimento e diagnóstico precoce. 

 

Palavras-chaves: osteogênese imperfeita, pediatria, doença genética. 
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INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário 

Toxoplasma gondii,que possui dois tipos de hospedeiros: o intermediário e o definitivo. 

Como hospedeiros intermediários estão as aves e mamíferos e como hospedeiros 

definitivos estão os felídeos (NASCIMENTO et. al., 2017). A transmissão pode ocorrer 

por três vias principais: fecal-oral, carnivorismo e transplacentária. A transmissão 

transplacentária pode causar morte fetal ou danos ao recém-nascido (RN), tais como 

microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, deficiência mental e alterações 

oculares. De acordo com o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no período 

entre 01/02/2013 e 08/11/2017, foram encontradas 806 gestantes com sorologia positiva 

confirmada para toxoplasmose aguda durante a gestação no estado de Minas Gerais. O 

mesmo estudo demonstrou 201 crianças com sorologia positiva sob investigação clínica 

para infecção congênita no Hospital das Clínicas da UFMG.RELATO DE CASO 

CLÍNICO: RN de M.A.R, sexo masculino, nascido com 39 semanas e 3 dias de idade 

gestacional, apresentando toxoplasmose congênita provável. Durante o pré-natal, 

iniciado no 2º trimestre de gestação, foram detectados IgM e IgG maternos positivos 

para toxoplasmose na 18ª semana gestacional, sem relato prévio de sorologia. Na 20ª 

semana, foi encontrado um Teste de Avidez de IgG igual a 90,7% (elevado). 

Considerando o atraso na realização do exame e, portanto, a impossibilidade de se 

afirmar quando se deu a infecção materna, foi iniciado o tratamento para a gestante na 

31ª semana de gravidez, com sulfidiazina, pirimetamina e ácido folínico, em rodízio 

com azitromicina a cada três semanas. Devido à probabilidade de transmissão 

congênita, foram prescritos ao RN sulfidiazina, pirimetamina e ácido folínico, além de 

iniciada a propedêutica de investigação, com exames laboratoriais e de imagem. 

DISCUSSÃO: Na toxoplasmose congênita, o parasita atinge o concepto por via 

transplacentária, causando danos com diferentes graus de gravidade a depender de 

fatores como virulência, cepa do parasita, capacidade da resposta imune da mãe e 

período gestacional (CASELLA et. al., 2010). Para diagnóstico da toxoplasmose, deve-

se usar o pareamento de sorologias de IgM e IgG com o teste de avidez de IgG 

(PESSANHA, 2011). O tratamento é baseado em um esquema terapêutico tríplice com 

sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, que é eficaz na redução da severidade da 

doença e na melhoria do prognóstico fetal e neonatal. A pirimetamina é um inibidor da 

síntese de ácido fólico e, portanto, é uma droga tóxica para a medula. Desse modo, a o 

uso do ácido folínico previne alterações como neutropenia, trombocitopenia e anemia. 

Esse esquema deverá ser alternado com a espiramicina a cada três semanas. 

CONCLUSÃO: Sabe-se que quanto mais precoce for a infecção materna, maior será o 

risco de acometimento fetal e quanto mais tardia for a infecção, maior é a chance de 

transmissão vertical. Sendo assim, é de extrema importância a realização do pré-natal e 

das sorologias em todos os três trimestres da gestação, a fim de se realizar um 

diagnóstico precoce.   
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INTRODUÇÃO: A transmissão vertical (TV) do HIV é responsável por 80 a 90% dos 

casos de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) no Brasil e no mundo¹. 

Evidências sugerem que a TV está mais relacionada ao momento do parto¹. A profilaxia 

da TV, para o Ministério da Saúde, baseia-se na prevenção por meio de ações 

biomédicas, comportamentais e estruturais². Este artigo objetiva o relato de caso 

proveniente de consulta ambulatorial de puericultura de lactente em processo de 

investigação de TV, discutindo a abordagem semiológica. RELATO DE CASO: HLSA, 

6 meses e 29 dias, sexo feminino, natural Ouro Preto-MG, compareceu ao ambulatório 

junto da mãe, para consulta de puericultura. A mãe descobriu sorologia positiva para 

HIV no pré-natal, aos 6 meses de gestação. Realizou profilaxia antiretroviral no pré-

natal e peri-parto. Parto cesárea às 36 semanas, bolsa rota, 2.430 g ao nascimento. Sem 

queixas na anamnese, apresentando desenvolvimento adequado (Denver), vacinação 

atualizada, baixo risco de acidente. Ao exame físico: bom estado geral, fáscies atípica, 

corada, hidratada, anictérica, acianótica. Dados vitais: TA 35,9 ºC; FC 146 bpm; FR 48 

irpm; peso 7.700 g; estatura 67,7 cm; perímetro cefálico 44 cm (0 < Z < +1). Sem 

alteração cardiovascular, respiratória e digestiva; genitália feminina típica; neurológico 

adequado para idade com perda da maioria dos reflexos primitivos. Em relação à 

prevenção da TV, profilaxia de zidovudine prescrita durante 30 dias de vida e de 

sulfametoxazol-trimetropim a partir dos 30 dias. Foi contraindicado aleitamento 

materno, com uso de formula infantil. Foi descartada infecção pelo HIV por Cargas 

virais negativas. DISCUSSÃO: O caso exemplifica o sucesso da profilaxia para evitar a 

TV: mãe teve diagnóstico e recebeu terapia antiretroviral no pré-natal e AZT peri-parto; 

bebê não foi amamentado, recebendo zidovudina durante 4 semanas e sulfametoxazol-

trimetropim até a confirmação das cargas virais negativas. O aumento do número de 

mulheres infectadas pelo HIV produziu mais crianças infectadas por TV². Em gestações 

planejadas, com intervenções adequadas no pré-natal, parto e amamentação, o risco de 

TV do HIV é inferior a 2%. Porém, sem o seguimento está evidente que tal risco é de 

15% a 45%². Manifestações clínicas são inespecíficas: ganho de peso prejudicado, 

hepatoesplenomegalia, diarréia prolongada, neuropatias, febre, adenomegalia, 
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candidíase e infecções repetidas. Anemia e plaquetopenia podem ser comuns. Menos 

frequente, acontece início súbito de doença oportunista, como pneumonia. Como 

consequência da predominância de casos secundários à transmissão perinatal, a AIDS 

tem acometido principalmente crianças nos primeiros anos de vida.³ CONCLUSÃO: 

Pelos fatores citados, este artigo busca, com o relato de caso, exemplificar a abordagem 

de um caso de possibilidade de TV do HIV. Assim, evidencia-se a importância da 

anamnese na identificação de fatores de risco, da sorologia no pré-natal para descoberta 

de infecção, bem como da orientação na profilaxia medicamentosa materna e da 

lactente. Ainda, a revisão de literatura buscou integrar conhecimentos atuais sobre o 

tema, concordando com protocolos do Ministério da Saúde. 

 

Palavras-chave: Transmissão Vertical de Doença Infecciosa, Profilaxia Pós-Exposição, 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de CHARGE é uma condição genética rara, com 

frequência estimada de 1/10000 nascidos vivos. É causada por mutação dominante no 

gene CHD7 e caracterizada por malformações que dão o nome à síndrome: coloboma de 

íris, cardiopatia congênita, atresia de coanas, retardo no crescimento e desenvolvimento, 

anomalias genitais e no pavilhão auricular/surdez. RELATO DE CASO CLÍNICO: 

BFCSB, sexo feminino, sete anos, natural de Santa Rita de Ouro Preto, portadora de 

Síndrome de CHARGE, apresenta: disfunção oftalmológica, auditiva e no nervo óptico, 

atraso no desenvolvimento e crescimento, malformação cardiovascular, fenda orofacial 

já corrigida e malformações auditivas. Além disso, apresenta dificuldade na modulação 

do afeto e infecções supurativas de ouvido recorrentes. Possui história familiar negativa 

para Síndrome de CHARGE. Apresenta adequado suporte familiar e assistência 

interdisciplinar: é acompanhada pelo pediatra, geneticista, otorrinolaringologista, 

oftalmologista e cardiologista. DISCUSSÃO: No caso da paciente, o diagnóstico foi 

realizado como previsto pelos protocolos da síndrome. Houve suspeita clínica baseada 

em critérios maiores e menores e posteriormente as mutações no gene CHD7 foram 

detectadas pelo geneticista. Como essas mutações são esporádicas, história familiar da 

condição não é esperada, como ocorreu no caso. As alterações apresentadas pela 

paciente foram concordantes com a epidemiologia. As deficiências visuais estão 

presentes em cerca de 75 a 90% dos pacientes. O acometimento cardíaco também ocorre 

na maioria dos pacientes.O crescimento e desenvolvimento da paciente também 

ocorreram conforme o esperado. A maioria dos portadores nasce com peso e altura 

adequados para a idade, mas cresce pouco durante a infância. Estão também 

comprometidas as funções congnitivas e de linguagem. Entretanto, a atresia de coanas, 

achado muito frequente, principalmente pela obstrução da respiração ao nascer, não foi 

encontrada no caso. Além disso, a hipoplasia genital, por deficiência nos níveis dos 

hormônios sexuais não foi avaliada na paciente. Perda auditiva condutora e/ou 

neurossensorial pode ocorrer na Síndrome de CHARGE. Também podem ser 

apresentadas, mais raramente, outras disfunções endócrinas, em nervos cranianos, e 

imunodeficiência, que no caso se exemplifica com o relato de infecções supurativas de 

ouvido recorrentes. Tal situação pode estar relacionada a alterações na anatomia da tuba 

de Eustáquio, bem como a menor imunidade por defeitos em anticorpos. A partir dessas 

condições, o paciente com síndrome de CHARGE deve ser acompanhado 

precocemente, tanto para correção ou melhoria das anomalias, quanto para estímulo das 

funções cognitivas e psicomotoras. CONCLUSÃO: O caso da paciente apresenta 

acometimento visual, cardíaco, auditivo, de desenvolvimento e cognitivo, alterações 

esperadas na Síndrome. Mesmo assim, a paciente obtém boa qualidade de vida, 

principalmente por ser assistida por uma equipe interdisciplinar. Verifica-se, portanto, 

que é necessário que os profissionais de saúde conheçam a Síndrome para realização de 

um diagnóstico precoce e assistência do paciente em uma equipe interdisciplinar. 



189 

 

 

Palavras-chave: Pediatria, Síndrome CHARGE, cardiopatias. 

Referências: 

 HSU, P., et al. CHARGE syndrome: A review. Journal of Paediatrics and Child Health 

50 (2014) 504–511.Disponível em: http://drgeorgewilliams.com.au/wp-

content/uploads/2017/07/Hsu_et_al-2014-

Journal_of_Paediatrics_and_Child_Health.pdf 

PIETRO, C., et al. El síndrome CHARGE.ArchArgentPediatr 2010;108(1):e9-e12 / e9. 

Disponível em:http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n1/v108n1a16.pdf 

 

SANLAVILLE, D., VERLOES, A. CHARGE Syndrome: an update. European Journal 

of Human Genetics (2007) 15, 389–399. Disponível em: 
https://www.nature.com/articles/5201778.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/5201778.pdf


190 

 

TONSILITE (AMIGDALITE) DE REPETIÇÃO: SEMIOLOGIA, FATORES DE 

RISCO E TRATAMENTO 

 
Daiana Elias Rodrigues (daianaufmg@yahoo.com.br)- Orientadora 

Edson Vander Ribeiro Junior (edsonvribeirojr@gmail.com) 

Mauro Alberto do Espírito Santo (mauro.aes7@gmail.com) 

Rolan Henrique Pires Brozeghini (rolanbpires@hotmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

  Ouro Preto, Minas Gerais  

 

 

 

INTRODUÇÃO: A amigdalite aguda é dentre as infecções de via aérea superiores uma 

das principais queixas na clínica pediátrica. O quadro recorrente são relacionados com 

imunossupressão local, resistência a antibióticos, entre outros. Fatores ambientais como 

idade, sexo, peso ao nascer, tempo de aleitamento materno exclusivo, idade de entrada 

nas escolas, frequência das crises, fumantes na moradia e tamanho da habitação são 

relevantes ao caso. O presente trabalho, através de revisão da literatura acoplada a 

exposição de um caso clinico, visa elucidar os fatores de risco, os achados semiológicos 

e o tratamento das tonsilites de repetição na pediatria. RELATO DE CASO: JVRG, 06 

anos, residente e natural de Ouro Preto-MG, procura a UBS acompanhada da mãe para 

puericultura. Na história pregressa, infecção de garganta recorrente, além de roncos 

noturnos são evidenciados. O início dos episódios foi ao 1° ano de idade, ocorrendo 

aproximadamente entre 5 e 6 vezes ao ano, tendo o último ocorrido 3 semanas 

anteriores à consulta, sempre conduzido como de etiologia bacteriana, com uso de 

antibióticos. Tais condutas foram pautadas no quadro clínico da paciente que envolvia 

início agudo de dor de garganta, odinofagia, febre elevada, cefaleia, náuseas, vômitos, 

dor abdominal e mal-estar. Em relação aos demais sistemas relatou epigastralgia, e 

dificuldade visual. Na história gestacional e de parto, relatou-se aleitamento materno 

exclusivo até os 06 meses de idade, sem complicações no parto. Reside em casa de 08 

cômodos e possui 02 cães, 13 coelhos e 01 gato, juntamente aos avós maternos, a mãe e 

dois irmão. Ao exame físico, constatou-se peso = 28,9kg, 132cm, temperatura = 36,5°, 

frequência cardíaca = 72bpm, amigdala com hipertrofia de grau 1 sem sinais flogísticos. 

Hipóteses diagnósticas: paciente em idade escolar, amigdalite recorrente com sinais 

obstrutivos (roncos noturnos), parasitose, diminuição da acuidade visual, 

desenvolvimento adequado segundo escala de Denver, vacinação atualizada, 

alimentação adequada, risco de acidente baixo e crescimento adequado. Como conduta, 

encaminhamento ao otorrinolaringologista e oftalmologista e solicitação de EPF. 

DISCUSSÃO: Consideram-se como tonsilite de repetição cinco a sete episódios anuais, 

quatro episódios anuais em dois anos consecutivos ou três episódios anuais em três anos 

consecutivos. Os possíveis fatores de risco são: presença de fumantes na moradia; 

ausência de sol na habitação; presença de animal doméstico, além de diminuição de 

apetite. Achados semiológicos de febre, astenia, hipertrofia amigdaliana e diminuição 

do apetite geralmente estão presentes ao exame clínico. Diferenças entre as infecções de 

etiologia viral e bacteriana são evidenciadas de acordo com as características 

semiológicas apresentadas por cada patógeno, servindo assim como forma de 

diagnóstico diferencial e alterante da propedêutica e conduta a serem tomadas. 

CONCLUSÃO: De alta incidência e prevalência na prática clínica pediátrica, o estudo 
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sistemático acerca dos quadros de tonsilites agudas de repetição corrobora à melhor 

escolha do tratamento, ao alerta nos possíveis achados semiológicos, bem como aos 

fatores de risco associados. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Tonsilite; criança; diagnóstico diferencial. 
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INTRODUÇÃO: A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da 
transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto, decorrente de 
infecção primária da mãe durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em 
mães imunodeprimidas. Essa infecção causa danos com diferentes graus de gravidade 
dependendo dos fatores como virulência, cepa do parasita, da capacidade da resposta 
imune da mãe e do período gestacional em que a mulher se encontra, podendo resultar 
em morte fetal ou em graves sintomas clínicos. No Brasil, 50 a 80% das gestantes e 
mulheres em idade fértil já foram infectadas e 4 a 5% correm risco de se infectar 
durante a gestação. RELATO DE CASO CLÍNICO: Recém-nascida a termo, com 
idade gestacional de 38 semanas, nascida de parto normal, sem intercorrências. Mãe 
I.V.M., 37 anos, secundigesta, iniciou acompanhamento no 1º trimestre de gestação, 
realizou 14 consultas de pré-natal. Sorologia para IgM e IgG anti-T. gondii reagentes no 
1º trimestre de gestação, com teste de avidez de IgG, realizado após a 20ª semana, 
revelando baixa avidez. Iniciou tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido 
fólico, intercalando com o uso de azitromicina. Para a recém-nascida, com infecção 
provável, foi solicitada sorologia para toxoplasmose e iniciado tratamento com 
sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, sendo encaminhada para acompanhamento 
com infectologista. DISCUSSÃO: O risco de ocorrência de infecção congênita aumenta 
significativamente conforme a idade gestacional em que a mulher é infectada. De 
maneira inversa, a doença é mais grave quando o feto é infectado no primeiro trimestre 
de gestação, e geralmente leve ou assintomática no feto infectado durante o terceiro 
trimestre. Mulheres grávidas são frequentemente assintomáticas ou apresentam 
sintomas leves que podem se assemelhar a um quadro de gripe, tornando o diagnóstico 
clínico difícil e fazendo com que os exames laboratoriais sejam importantes para o 
diagnóstico definitivo da infecção materna. Exames laboratoriais como sorologia para 
detecção de IgG e IgM antitoxoplasma, teste de avidez de IgG, reação em cadeia da 
polimerase em líquido aminiótico e ultrassonografia obstétrica são exames que ajudam 
na investigação e definição diagnóstica. Em caso de infecção confirmada ou altamente 
suspeita, é indicado o uso da associação de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico 
pela mãe para tratamento fetal. Após o nascimento, sugere-se iniciar o tratamento desde 
o nascimento em recém-nascidos com toxoplasmose congênita comprovada e em filhos 
de mulheres com toxoplasmose gestacional comprovada ou provável até os 12 meses de 
idade. CONCLUSÃO: A toxoplasmose congênita pode causar aborto e danos 
neurológicos e/ou oculares ao feto, micro ou macroencefalia, retinocoroidite, 
calcificações cerebrais, retardo mental e convulsões. Por isso, um acompanhamento pré-
natal adequado é requisito indispensável para prevenção ou redução no risco de 
exposição fetal aos agentes infecciosos. A identificação da gestante com toxoplasmose 
aguda e o seu tratamento oportuno podem diminuir o risco de transmissão vertical ou o 
comprometimento do feto infectado.  

Palavras-chave: toxoplasmose congênita, transmissão vertical, diagnóstico. 
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INTRODUÇÃO: A violência doméstica representa toda ação ou omissão que 

prejudique a integridade psicológica, física ou a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de um membro da família. A maioria dos casos de violência ocorrem 

no ambiente domiciliar e afetam mulheres, crianças e idosos, levando a prejuízos no 

âmbito individual e familiar. A principal vítima é a mulher. No Brasil, de 2009 a 2015, 

de acordo com DATASUS – SINAN, ocorreram 720.399 casos notificados de violência 

doméstica, sexual e outras. Destes, 481.307 casos a vítima era do sexo feminino. Em 

relação a Ouro Preto – MG, no mesmo período, o total de casos foi 157, destes 142 

envolvem o sexo feminino. Estudos mostram que mulheres submetidas à violência 

procuram mais pelo serviço de saúde quando comparado às que não se encontram nesta 

circunstância. Portanto, as equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF) são 

fundamentais na identificação e notificação dos casos desse tipo de violência. 

OBJETIVOS: Esclarecer a importância da notificação compulsória da violência 

doméstica pelos serviços de saúde; propor uma oficina de capacitação profissionais da 

ESF de Ouro Preto – MG. METODOLOGIA: Revisão não sistemática de literatura 

nos bancos de dados PubMed, SciELO e LILACS, utilizando as palavras-chaves 

“violência doméstica”, “notificação de abuso” e “atitude do pessoal de saúde”, foi 

selecionado o período de 2007 a 2017. O banco de dados do DATASUS – SINAN foi 

utilizado para determinar o número de notificações de violência doméstica, sexual e 

outras, por sexo, no Brasil e em Ouro Preto – MG. As oficinas foram baseadas na 

reunião realizada na Secretaria de Saúde do Município de Ouro Preto e desenvolvidas a 

partir das ideias educativas de Paulo Freire. Ocorrerão duas reuniões, uma com agentes 

comunitários de saúde e outra com médicos e enfermeiros, ambas com duração de uma 

hora. Será estruturada uma roda de conversa para problematização do assunto; 

acontecerá a reflexão crítica sobre a violência doméstica e, assim, a apresentação da 

notificação como um instrumento de política pública. 
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DESENVOLVIMENTO/ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA: A notificação da violência 

doméstica ajuda a dimensionar a violência em família e a determinar a necessidade de 

investimentos em vigilância e na assistência. É necessário que o profissional de saúde se 

conscientize da importância da notificação e receba o treinamento correto para 

identificar essas situações. Sabe-se que os profissionais de saúde tendem a subestimar a 

relevância do tema devido ao despreparo do profissional em lidar com as vítimas e 

compreender como se dá o processo de assistência a elas. A experiência auxiliará no 

aprimoramento das ações de vigilância desta violência. CONCLUSÕES: Os casos 

notificados se apresentam essenciais para a visibilidade das violências, propiciando a 

criação de políticas públicas. Cabe ao setor de saúde o envolvimento institucional para 

capacitar os profissionais na identificação das vítimas e notificação dos casos de 

violência. Deve-se ressaltar que é obrigação legal e ética do profissional de saúde com 

ensino superior notificar qualquer caso de violência identificado no exercício de sua 

profissão.  

 

Palavras-chaves: violência doméstica, notificação de abuso, atitude do pessoal de 

saúde.    
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INTRODUÇÃO: As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) representam uma das 

principais causas de morbimortalidade no Brasil. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, houve crescimento do número de casos de ISTs principalmente entre os jovens 

menores de 25 anos, no período entre 2004 e 2013. As unidades básicas de saúde 

(UBS), a Estratégia de saúde da família (ESF) e ferramentas como a vigilância em 

saúde (VS) são referências de apoio para o diagnóstico, tratamento e, se possível, cura 

das ISTs. OBJETIVOS: Desenvolver uma proposta de oficina para capacitar 

profissionais da Atenção Primária à Saúde de Ouro Preto, visando o aprimoramento das 

ações de vigilância em saúde e cuidado de pacientes que vivem com HIV/AIDS, 

hepatites B e C ou sífilis para uma abordagem mais efetivas dos serviços de saúde. 

METODOLOGIA: A partir da Estimativa Rápida Participativa em UBS selecionadas e 

de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN  foram 

elaboradas duas oficinas, uma para Agentes Comunitários de Saúde e outra para equipe 

da ESF.  Foram elaboradas dinâmicas, aulas e cartilhas. A estrutura das oficinas serão 

fundamentadas nos preceitos de educação popular em saúde, com a adoção da 

pedagogia problematizadora de Paulo Freire. Serão abordados os temas: sexualidade, 

vigilância das  ISTs especificamente a importância da notificação e qualidade da 

informação, principais vulnerabilidades e riscos para a infecção e estratégias de 

prevenção.   DESENVOLVIMENTO/RELATO DA EXPERIÊNCIA: A capacitação 

e a atualização sobre ISTs a médicos e agentes comunitário de saúde será feita através 

de oficinas, que abordarão: sexualidade, a ideologia de gênero na atualidade; a 

sexualidade na adolescência, exaltando a importância da ética e do respeito do ACS na 

abordagem às famílias. Serão utilizados materiais do kit Semina, bem como uma oficina 

de relato de casos dialogada, além da utilização de uma cartilha informativa. Em 

seguida serão abordadas as ISTs através de uma aula discursiva dialogada, valorizando 

o conhecimento prévio dos participantes. Para isso, monitores entregarão aos 
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participantes fichas de papel com nome das doenças escolhidas, onde devem registrar o 

que sabem sobre aquela doença. Em seguida, ocorrerá discussão e complementação de 

informações. A oficina para a ESF será destinada ao preenchimento das fichas de 

notificação compulsória. Será apresentado um levantamento epidemiológico de cada 

doença, demonstrando a importância de sua notificação. Em seguida será abordado um 

caso clínico por doença, bem como serão oferecidas as fichas para treinamento de 

notificação pelos profissionais. CONCLUSÕES: Identificar a realidade local no 

contexto das ISTs, compreender os problemas e limitações e elencar prioridades de 

utilização dos recursos são processos fundamentais da VS que visam a integralidade da 

atenção. A aplicação de metodologias ativas e populares em oficinas junto aos 

profissionais da atenção primária à saúde representam formas validadas de construção 

de um saber que valoriza a realidade, os atores e as particularidades da região alvo da 

intervenção, contribuindo para melhores desfechos em saúde. 

  

Palavras-chave: Vigilância em Saúde Pública, Capacitação de Recursos Humanos 

em Saúde, Estratégia de Saúde da Família. 
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INTRODUÇÃO: Os agravos relacionados ao trabalho no Brasil representam um quarto 

das lesões por causas externas atendidas nos serviços de emergência e a maioria dos 

beneficiários acidentados da Previdência Social. No município de Ouro Preto, no ano de 

2015, foram notificados 2 acidentes pelo SINAN e em relação à Previdência Social, 

neste mesmo ano, foram notificados 201 casos. Apesar da alta incidência dos acidentes 

de trabalho em âmbito nacional e da notificação compulsória destes, esses dados ainda 

tem qualidade precária e alto percentual de subnotificação. Além disso, os dados 

disponíveis limitam muitas vezes a avaliação do perfil de morbimortalidade, sem 

considerar as condições de trabalhos e os fatores de risco aos quais os trabalhadores são 

expostos, limitando a criação de propostas de intervenções eficazes. OBJETIVOS: 

Propor uma oficina de capacitação para profissionais da Atenção Primária em Saúde de 

Ouro Preto (Agentes Comunitários de Saúde e equipe da Estratégia de Saúde da Família 

- ESF) visando sensibilizar para a importância das notificações dos agravos 

relacionados ao trabalho, além de informar sobre  principais  fatores de riscos aos quais 

estão submetidos os trabalhadores na região de Ouro Preto-MG. METODOLOGIA: 

Após entrevista com informante-chave, representado por profissional da Vigilância em 

Saúde do Trabalhador do município foram levantadas as principais demandas locais 

acerca da temática. Frente a esse diagnóstico situacional, serão realizadas duas oficinas, 

com público-alvo distinto, dentro do campus da Universidade Federal de Ouro Preto. A 

primeira oficina, direcionada aos agentes comunitários, será uma exposição dialogada a 

fim de aumentar o conhecimento dos participantes acerca dos acidentes de trabalho 

expondo conceitos, epidemiologia, principais causas e consequências, além de 

orientações sobre prevenção e promoção. A segunda oficina será direcionada à médicos 

e demais profissionais da saúde com curso superior, na qual será exposto um caso 

clínico para elucidar a forma de preenchimento da ficha de notificação. A avaliação será 
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feita de maneira qualitativa pelos envolvidos e depois analisada pelos alunos 

responsáveis pelo projeto. DESENVOLVIMENTO: Diante do contexto da má 

qualidade de preenchimento das fichas e subnotificações, será realizada uma 

intervenção voltada para a capacitação dos profissionais de saúde responsáveis pela 

coleta de dados e preenchimento das fichas. A oficina direcionada aos ACS, buscará 

esclarecer a respeito do perfil produtivo, epidemiológico e fatores de risco para 

acidentes além de métodos diagnósticos de doenças adquiridas no trabalho, para que 

eles possam orientar a comunidade e prevenir acidentes. Em um segundo momento, a 

oficina será direcionada aos médicos assistentes e buscará esclarecer possíveis dúvidas 

acerca do grande número de informações presentes nos documentos de notificação. 

CONCLUSÕES: O presente projeto possibilitará ampliar o conhecimento da temática 

abordada pelos profissionais de saúde envolvidos, bem como sensibilizá-los quanto às 

implicações do uso adequado das ferramentas oferecidas pela Vigilância em Saúde.  

 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Vigilância em saúde pública, Notificação 

de acidentes de trabalho. 
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INTRODUÇÃO: As condições de vida e perfil epidemiológico no Brasil são ainda 

delineadas por um persistente nível de mortalidade e por um relevante nível de 

morbidade das doenças transmissíveis e parasitárias, tornando-o um pais atípico na 

transição clássica epidemiológica. Assim é imprescindível a constante atuação para 

minimizar estas enfermidades, como a Leishmaniose, Tuberculose e Dengue, que estão 

entre as de maior prevalência no Brasil e, não diferente, na região de Ouro Preto. 

OBJETIVOS: Diagnosticar a situação epidemiológica das doenças Leishmaniose, 

Tuberculose e Dengue no município de Ouro Preto e intervir de maneira efetiva junto de 

ACSs e também profissionais médicos e enfermeiros de modo a disseminar informações 

essenciais a esses públicos de forma direta e prática sobre cada doença, ajudando assim 

a disseminação de informação, contribuindo para a multiplicação desse conhecimento, 

melhoria das notificações e diminuição da prevalência das doenças, aumentando assim a 

qualidade de vida no município. METODOLOGIA: Além da busca de dados em 

fontes epidemiológicas, como o SINAN foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

por estudantes do 7º período de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) com ACSs das unidades: UBS Santo Antônio (Mariana/MG), UBS Amarantina 

(Ouro Preto/MG) e UBS Bauxita (Ouro Preto/MG) com o intuito de se realizar o 
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diagnóstico situacional das doenças em pauta. Com base nos diagnósticos realizados, 

foram propostas 2 oficinas e confeccionadas cartilhas sobre as doenças, abordando 

pontos fundamentais como definição, identificação e prevenção. Tais cartilhas serão 

trabalhadas por meio de oficinas em que serão realizadas rodas de conversa, trocas de 

experiências e apresentação de aulas e curtas-metragem sobre cada um dos temas. 

DESENVOLVIMENTO: Nas oficinas, serão realizadas rodas de conversa sobre cada 

doença, quando e como preencher a notificação das mesmas, com troca de experiências 

e apresentação de aulas e curtas-metragem sobre cada um dos temas com duração 

máxima de 20 minutos em cada roda de conversa. Uma das oficinas será dirigidas para 

ACSs, com enfoque maior nos sintomas e identificação da doença e a outra oficina para 

os profissionais médicos e enfermeiros, enfocando o preenchimento de notificações e as 

situações nas quais preencher. CONCLUSÃO: O projeto, se empregado corretamente, 

tornar-se-á uma grande ferramenta de multiplicação e aplicação do conhecimento em 

saúde, constituindo um bom exercício para os discentes da UFOP, no sentido de acercar 

a universidade da população. 
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INTRODUÇÃO: Os cursos de medicina são considerados, por vários autores (ASSIS, 

2011), como experiências que por vezes expõem os estudantes a situações de estresse, 

depressão e isolamento social. Sabe-se ainda que as experiências de adoecimento 

durante a formação são importantes influências do futuro trabalho profissional, ou seja, 

a saúde durante a formação médica pode estar ligada a posturas profissionais e adesão a 

modelos de cuidado e assistência. OBJETIVOS: Os objetivos desse projeto de pesquisa 

são: a) reconstruir o itinerário terapêutico de estudantes de medicina na cidade de Ouro 

Preto/MG; b) analisar a capacidade resolutiva do Sistema de Saúde local e das 

instituições de ensino no atendimento a essas buscas por cuidado; c) analisar o papel das 

redes sociais no percurso e resolução dos problemas de saúde desses estudantes. 

MÉTODOS: Os itinerários terapêuticos (GERHARDT et al, 2016) serão reconstruídos 

quando realizados principalmente em quatro situações: 1) prevenção e cuidado no 

âmbito do abuso de álcool e/ou outras drogas; 2) adoecimentos do tipo infeccioso 

ligados às doenças sexualmente transmissíveis; 3) agravos que necessitam atendimento 

de urgência e emergência; 4) saúde mental. Utilizar-se-á as técnicas de entrevista aberta 

e grupo focal para abordagem e produção dos dados sendo que a análise dessas 

narrativas considerará o desenho da trajetória espacial dessas buscas; a utilização do 

genograma e ecomapa; e as redes sociais acionadas nos percursos. 

DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: Esses objetivos consideram que a Escola de 

Medicina da Universidade Federal de Outro Preto (UFOP) mantem em sua estrutura um 

Núcleo Psicopedagógico que entre seus objetivos estão o de elaborar e desenvolver 

ações de acompanhamento psicopedagógico do discente e do docente e apoiar o corpo 

discente, no tangente a questões psicossociais. CONCLUSÕES: Assim, esse projeto de 

pesquisa pretende contribuir com o projeto pedagógico do curso de Medicina da UFOP 

evidenciando as necessidades de saúde dos estudantes e as abordando na construção de 

uma rede de cuidados que assegure ao estudante o Direito à Saúde durante o curso de 

Medicina. 

 

Palavras – chave: ESTUDANTES DE MEDICINA, ASSISTÊNCIA INTEGRAL À 

SAÚDE; EDUCAÇÃO MÉDICA. 
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INTRODUÇÃO: O estágio de docência é atividade obrigatória no curso de Residência 

de Medicina de Família e Comunidade da Escola de Medicina da Universidade Federal 

de Ouro Preto e busca fomentar a formação médica integrada aos serviços de saúde; 

correlacionar teoria e prática em aprendizado significativo e participativo junto à rede 

de atenção à saúde; oportunizar ao pós-graduando uma experiência docente através da 

observação, participação e regência no ensino superior (FIGUEIREDO et al, 2017). O 

processo ensino-aprendizagem é realizado em unidades básicas de saúde (UBS) do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Ouro Preto /MG e alia necessidades de 

aprendizagem da graduação em medicina e da Residência Médica. A formação é 

conduzida em equipe multidisciplinar com desenvolvimento de projetos de intervenção 

que respeitam as rotinas de trabalho das UBS e integram professores, preceptores, 

estudantes de graduação, residentes, profissionais de saúde e comunidade 

(VASCONCELOS, 2001). OBJETIVOS: Apresentar e discutir os resultados do estágio 

de docência a partir das narrativas dos participantes, especialmente dos residentes. 

MÉTODOS: Através da técnica grupal roda de conversa pretendem reunir residentes, 

professores, estudantes de graduação e preceptores para discutir as práticas, resultados e 

aprendizados do estágio de docência da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: A avaliação de processos 

formativos deve ser contínua e singular, por isso estratégias que promovam o debate e o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas são necessárias e se concretizam nos 

encontros onde os participantes podem refletir sobre o aprendizado coletivo. 

CONCLUSÕES: O estágio de docência na Residência Médica é um espaço de 

experimentação da teoria e da prática; do ensinar e do aprender; de metodologias ativas 

e participativas da produção do cuidado em saúde, sendo assim espera-se que a roda de 

conversa possa evidenciá-lo também como um espaço de aprendizados da Saúde 

Coletiva durante a Residência Médica.  
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INTRODUÇÃO: Grupos como adolescentes ou jovens são indicados como prioritários 

para participar de práticas de saúde voltadas para prevenção e promoção da saúde. No 

entanto, esse mesmo grupo acessa muito pouco os serviços de saúde, ao mesmo passo 

que lhes são oportunizados escasso acesso a práticas educativas em saúde em espaços 

preferencialmente ocupados por essas pessoas, como as escolas ou lugares de lazer 

(TRAVERSO-YEPEZ; PINHEIRO, 2002). A formação médica deve envolver práticas 

que desenvolvam as competências para o trabalho em equipe e coletivo, a educação para 

prevenção e promoção em saúde, além da atenção e cuidado integral a diferentes grupos 

de faixa etária e desenvolvimento (BRASIL, 2014).  Education Against Tobacco (EAT) 

é uma rede mundial, conduzida por estudantes de medicina voluntários em 80 escolas 

médicas de 14 países, cuja missão é atuar no combate ao tabagismo através da 

prevenção primária em adolescentes escolares mediante aconselhamento, uso de 

softwares e materiais previamente testados. Recentemente, a rede tem utilizado de 

metodologia semelhante para atuar também na prevenção do câncer de pele. No Brasil, 

10 escolas de medicina já implementaram o projeto EAT. OBJETIVOS: Descrever a 

realização do projeto EAT-Brasil em Ponte Nova-MG. METODOLOGIA: Os 

aplicativos Smokerface ou Sunface (que simulam a face do indivíduo no futuro caso ele 

fume ou não se proteja do sol, respectivamente) foram utilizados em 10 tablets para 

realização das intervenções “Mirroring” da rede EAT. “Mirroring” significa que as 

selfies alteradas tridimensionais dos adolescentes (obtidas via os tablets) são projetadas 

instantaneamente em frente a sala inteira, mostrando os efeitos do fumo ou sol em suas 

futuras faces. O projeto foi realizado por estudantes do 6º ano do curso de medicina da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) durante o internato de Saúde Coletiva em 

Ponte Nova-MG, no 4º trimestre de 2017. DESENVOLVIMENTO/RELATO DA 

EXPERIÊNCIA: Foram contemplados um total de 662 adolescentes, sendo 306 no 

grupo tabagismo e 356 no grupo câncer de pele, desde o 7º ano do ensino fundamental 

até o 3º ano do ensino médio de 4 escolas de ensino público do município. Nossas 

experiências embarcaram uma atmosfera favorável ao aprendizado mútuo, contando 

com admirável disciplina e colaboração dos alunos, bem como com o seu notável 

envolvimento, o que pode ser evidenciado pelos resultados globais dos questionários 

anônimos preenchidos. Houve mais de 95% de concordância em itens de avaliação geral 

e efetividade presumida, com quase a totalidade dos adolescentes concordando ou 
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concordando totalmente que a visita foi legal, vai motivá-los a não fumar e a melhorar 

sua proteção solar. CONCLUSÕES: O projeto permitiu a criação um ambiente singular 

e frutuoso de promoção à saúde e prevenção de agravos, assim como possibilitou a 

sensibilização de estudantes de medicina para a importância da abordagem dos tópicos 

tabagismo e câncer de pele no público jovem. Esses resultados tendem a contribuir para 

a expansão da rede EAT e a instigar a realização de estudos randomizados controlados 

para avaliar a efetividades dessas intervenções a longo prazo. 

PALAVRAS – CHAVE: Adolescentes; Educação Médica; Saúde Coletiva. 
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INTRODUÇÃO: A política nacional de atenção às urgências (BRASIL, 2011) institui 

a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) que tem a finalidade 

de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de 

urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. As Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) integram os componentes e interfaces da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências e seus profissionais devem estar preparados para: reconhecer, 

por meio da avaliação dos sinais e sintomas de cada faixa etária, os sinais de gravidade; 

agir no acolhimento e rápido reconhecimento das situações de gravidade; realizar 

intervenção precoce e a manutenção da estabilidade circulatória e respiratória por meio 

das manobras de reanimação; compreender aspectos da prevenção de fatores e situações 

de risco; detectar ocorrências de eventos em determinado local da comunidade; e, 

garantir o transporte seguro dos pacientes (MELO, 2011). OBJETIVOS: Nesse relato 

de experiência pretendemos descrever a realização do “Mini Curso Urgência e 

Emergência na UBS” oferecido por estudantes de medicina aos profissionais de uma 

UBS em Itabirito / MG. METODOLOGIA: A experiência articulou o serviço de saúde 

e seus profissionais, estudantes de medicina durante o Internato de Saúde Coletiva, 

preceptora e docente num aprendizado coletivo que envolveu treinamento profissional e 

produção de material gráfico voltado a preparar a equipe da UBS a reconhecer, acolher 

e agir em situações de urgência em ambiente doméstico ou no próprio serviço de saúde. 

DESENVOLVIMENTO/RELATO DA EXPERIÊNCIA: Através de um projeto de 

intervenção realizado por estudantes durante o Internato de Saúde Coletiva do Curso de 

Medicina construiu-se junto com equipe da UBS e preceptora um minicurso sobre 

primeiros socorros em ambiente doméstico ou serviços de atenção básica em saúde. As 

etapas de inscrição, conteúdo teórico e treinamento prático foram realizados em horários 

e espaços da própria UBS e envolveu grande parte da equipe, principalmente Agentes 

Comunitários de Saúde e equipe de Enfermagem. CONCLUSÕES: Como experiência 

de ensino – aprendizagem o Mini Curso oportunizou aos estudantes, preceptora e 

docente todas as etapas da organização e realização da educação permanente em saúde 

(construção da demanda em equipe, organização do cenário educativo, realização e 

certificação do processo educativo); e por promover o aperfeiçoamento do sistema de 

saúde e da integração ensino – serviço – comunidade no SUS a experiência oportunizou 

o aprendizado e o ensino da Saúde Coletiva.  

Palavras – chave: Centros de Saúde; Emergência, Saúde Coletiva.  
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