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PREFÁCIO: A necessidade de se reinventar 

Passada uma década desde a realização do primeiro Encontro Didático-Científico 

(EDC) do Curso de Medicina, houve uma recente revitalização na comissão organizadora do 

evento, que passou a contar com representantes indicados pelos três departamentos da EMED e 

do corpo de servidores técnico-administrativos, além dos já tradicionais discentes.  

Considero, portanto, mandatório que façamos um balanço de suas atividades até aqui, 

pois entender o que se passou nestes dez anos em termos de produção, organização e 

amadurecimento do EDC nos ajudará a projetar o futuro e entender o que ainda precisa ser 

aprimorado.  

Percebo ao longo desse processo de maturação do EDC, que o mesmo primou por ser 

um encontro didático e aí residem suas principais fortalezas. Seja como atividade final de 

semestre de várias disciplinas, complementar ou obrigatória, ou ainda dentro de um processo de 

avaliação ora formativa, ora somativa, a participação de alunos no EDC como parte das 

disciplinas reforçou a capacidade produtiva e de síntese dos alunos, trazendo um momento que 

se diferencia das tradicionais atividades de apresentação de trabalho final para se constituir 

como um momento especial, dentro de um evento científico.  

Mais do que isto, o EDC proporcionou um espaço necessário de desenvolvimento de 

habilidades de organização de trabalhos, mediante a construção em grupos, a elaboração de 

resumos a serem configurados de acordo com normas de envio, e confecção de apresentações 

que passam a ser avaliadas de acordo com critérios de eventos científicos. Este tem se mostrado 

um referencial importante no processo de formação dos alunos também na prática de pesquisa, e 

de publicações em eventos de maior porte.  

No âmbito mais científico, além do exposto acima, percebemos que o EDC, por se 

apresentar como um evento com periodicidade regular, com espaço para apresentações orais e 

pôsteres, inclusive abertos para a publicação fora do âmbito das disciplinas, e contando com um 

Caderno de Resumos indexado nacionalmente, representa uma oportunidade para a publicação 

de resultados de intervenções, de relatos de experiências, e de publicação de dados parciais de 

pesquisas.  

Entretanto, o que seria uma fortaleza do evento passou a ser um desafio. Dada a 

obrigatoriedade de participação dentro de algumas disciplinas da graduação, especialmente a 

participação maciça no primeiro ano do curso, o espaço enquanto lócus de publicação científica 

acabou se tornando subvalorizado e, em grande parte, tem permanecido em segundo plano, com 

reduzidas participações de alunos no evento para esta finalidade.  

O desafio para os próximos anos, portanto, é o de casar a necessidade de manutenção de 

seu aspecto didático com a oportunização do encontro enquanto espaço de valorização da 

produção científica do curso de medicina.  

Para isto, e entendendo que se trata de um momento importante de revigoração do 

encontro, os organizadores desta edição realizaram o primeiro Fórum de Discussão do EDC, 

que trouxe uma série de contribuições para o seu engrandecimento. Que estão sob a análise da 
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comissão organizadora do segundo semestre, para que os proximos encontros sejam cada vez 

mais relevantes dentro do processo formativo de estudantes de medicina.  

Manteremos o compromisso de permanentemente discutir as necessidades e rumos do 

EDC que, não apenas pela tradição, ou pela abnegação de um corpo de professores, mas 

especialmente pela qualidade de sua organização, pelas oportunidades formativas já destacadas, 

e pelo potencial de ampliação de sua função institucional, permanece sendo o melhor espaço 

didático-científico do curso de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto.  

E assim permanecerá. 

Ouro Preto, Agosto de 2018 

Prof. Dr. Leonardo Cançado Monteiro Savassi 

DEMSC - EMED 
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DISCIPLINA MEDICINA CIÊNCIA E SOCIEDADE – APRESENTAÇÃO 

ORAL 

O ATENDIMENTO A SURDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO BRASIL - 

UMA REVISÃO LITERÁRIA 

 

Adriana Maria de Figueiredo (adrianamfigueiredo@ufop.edu.br) – Orientadora 

Clara Tornelli de Almeida Cunha (tornelliclara@gmail.com) 

 

Universidade Federal de Medicina, Escola de Medicina 

Ouro Preto, minas Gerais, Brasil 

                                                            

 

INTRODUÇÃO: A comunidade surda permanece socialmente marginalizada de seus 

direitos legais e lida com a defasagem no que tange a seu atendimento pelos serviços de 

saúde. Conforme o senso demográfico de 2010, 5,2% da população brasileira apresenta 

deficiência auditiva, sendo 2,6 milhões de pessoas surdas (IBGE, 2011). Desse segundo 

grupo, a enorme maioria de indivíduos não se comunica pela linguagem oral e sim pela 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a qual apesar de ser considerada 

constitucionalmente como língua oficial brasileira, tanto o seu acesso quando o seu 

oferecimento dista da maioria das instâncias de saúde no país. Essa realidade constitui 

um relevante problema de saúde pública, uma vez que resulta em frustração mútua da 

relação profissional de saúde-paciente surdo, além de estar relacionada à menor procura 

e menor adesão de surdos a serviços de saúde no Brasil. OBJETIVOS: Refletir com 

base na literatura acerca de trabalhos de análise qualitativa, quantitativa e entrevistas 

tanto acerca da perspectiva dos surdos, quanto de médicos e enfermeiros a fim de 

expandir a compreensão no meio acadêmico acerca dos principais desafios e 

possibilidades a um atendimento norteado pela acessibilidade e qualidade, que vise 

inclusão em saúde dos surdos. METODOLOGIA: Esta revisão não sistemática foi 

realizada em maio 2018, utilizando a plataforma Scielo, na base Saúde Pública, sem 

distinção prévia de idioma. Além disso, foi utilizada a plataforma internacional online 

MEDLINE com busca por palavras chaves. DISCUSSÃO: O trabalho foca no 

estabelecimento da compreensão acerca de relações médico-paciente surdo tanto no 

âmbito da saúde coletiva, quanto com uma abordagem socioeconômica e cultural, 

realidade essa que pode levar a erros de diagnóstico, falta de confiança do paciente em 

relação ao médico, constrangimento e com isso, pouca adesão a tratamentos. Por meio 

de referencia a citações e entrevistas de outros artigos, como por exemplo, citando 

relatos de surdos acerca de como se sentem diante do atendimento médico, foi 

enquadrada a perspectiva da comunidade surda, enquanto a perspectiva dos 

profissionais de saúde foi buscou ser demonstrada pela discussão de uma pesquisa 

quantitativa. Diante disso é discutida a necessidade e possibilidade de desenvolvimento 

de roteiros de anamnese aos pacientes surdos. CONCLUSÃO: Destaca-se a disparidade 

dos direitos conquistados pela comunidade surda e consolidados legalmente pela lei 

10.436, de 2002, uma vez que os serviços de saúde brasileiros não são em geral 

adaptados a comunidade surda. Diante disso torna-se essencial o estímulo a mais 

trabalhos sobre essa questão, tendo em vista da escassez de material bibliográfico que 

contrasta com tamanha relevância desse problema de saúde pública. Nesse contexto 

torna-se plausível o desenvolvimento futuro que roteiros de atendimento especializados 

e adaptados a pacientes surdos e a incorporação desses pelo Sistema Único de Saúde. 
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Palavras-chave: Paciente surdo; Relação médico-paciente, Saúde Pública. 
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DISCIPLINA MEDICINA GERAL DE ADULTOS II – APRESENTAÇÕES 

ORAIS  

ALTA PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO: IMPORTÂNCIA 

DO CORRETO MANEJO DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 
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Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina. 
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INTRODUÇÃO: A infecção do trato urinário (ITU) situa-se entre as mais frequentes 

infecções bacterianas do ser humano, figurando como a segunda infecção mais comum 

na população em geral, predominando entre os adultos. Estudos epidemiológicos 

brasileiros estimam que, anualmente, 10% das mulheres são diagnosticadas com cistite, 

60% têm pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. De Março à Junho de 2018 

foram atendidas aproximadamente 50 mulheres, pelos alunos da turma 44 do oitavo 

período de medicina da UFOP, das quais 16 %  (8 casos, sendo 6 mulheres e 2 homens) 

eram de ITU, mostrando elevada prevalência em relação à média brasileira de 10%.  

Devido a consequentes morbidades associadas ao inadequado manejo de tal patologia 

de grande prevalência, o conhecimento acerca dessas infecções no que se refere à 

etiopatogenia, fatores de risco/proteção, tratamento e profilaxia tem importante impacto 

na saúde coletiva. RELATO DE CASO: M.G.S.C., 15 anos, procedente de Ouro Preto, 

encontrava-se acompanhada da vó. Menacme, relatava primeiro episódio de dor supra-

púbica iniciada há 3 dias acompanhada de disúria, polaciúria, urgência miccional e urina 

amarelo escuro com odor forte. Relata ingestão de 500 ml de água diários. Nega febre e 

hematúria. História familiar relacionada ao pai e à mãe desconhecidas.  Ao exame físico 

notou-se a presença de dor supra-púbica à palpação profunda do abdome. Como 

conduta solicitou-se o exame de urina rotina e prescreveu-se empiricamente 

Norfloxacino por 3 dias. Após 4 semanas a paciente retornou relatando melhora 

completa do quadro. DISCUSSÃO: A infecção urinária é caracterizada pelo 

crescimento bacteriano de pelo menos 100.000 unidades formadoras de colônias por ml 

mailto:a.ebbarcelos@gmail.com
mailto:aquilla_hgt@hotmail.com
mailto:cla_rn14@hotmail.com
mailto:fabiduartebarbosa@hotmail.com
mailto:felipeotavios@yahoo.com.br
mailto:giuhmachado@gmail.com
mailto:henrique_s_franca@hotmail.com
mailto:izabelawsp@hotmail.com
mailto:joopimentta@gmail.com
mailto:jucmmed@gmail.com
mailto:jcc1303@hotmail.com
mailto:romulomundin@gmail.com
mailto:thais_meira15@hotmail.com
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de urina colhida em jato médio e de maneira asséptica. O tratamento de ITU baixa 

(cistite) de origem comunitária em mulheres jovens imunocompetentes e sem fatores 

associados à ocorrência de ITU complicada pode ser instituído empiricamente sem a 

solicitação de urocultura. Para isto deve existir dois ou mais dos sintomas como disúria, 

urgência miccional, polaciúria, nictúria ou dor suprapúbica, associado ao encontro de 

leucocitúria na urina tipo 1. Os exames complementares como urinocultura deve ser 

solicitado quando o tratamento empírico não obteve sucesso, a hemocultura é requerida 

na suspeita de pielonefrite e os exames de imagem são comumente solicitados na ITU 

complicada ou na suspeita de disfunções estruturais do sistema urinário. O caso relatado 

é o espelho da realidade clínica da atenção primária e caso não fosse abordado 

adequadamente tal paciente futuramente poderia ter complicações mais graves. 

CONCLUSÃO: A avaliação do quadro clínico, acessado por meio da história clínica, 

exame físico, e quando necessário exames complementares é a abordagem adequada 

para se tratar cistite aguda não complicada. Apesar de se tratar de um quadro típico de 

ITU é importante que os profissionais de saúde atuem de modo imediato assim que o 

diagnóstico for estabelecido com o correto manejo de tal patologia evitando maiores 

complicações para os pacientes como pielonefrite ou infecção recorrentes, por exemplo.  

 

Palavras Chave :atenção primária; cistite; urina 
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MANEJO DO TRATAMENTO DE DIABETES MELITUS TIPO I 
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Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é caracterizado pela deficiência 

absoluta de insulina mais comumente associada à fatores autoimunes. A doença tem 

predomínio na infância e adolescência, podendo também ser diagnosticada em adultos. 

O tratamento é baseado no estabelecimento de orientações alimentares, prática de 

atividade física, controle glicêmico e insulinoterapia. Dessa maneira, objetiva-se 

prevenir o aparecimento de complicações agudas e crônicas, possibilitando uma 

melhora da qualidade de vida a curto, médio e longo prazo. RELATO DO CASO: 

A.R.C., 9 anos e 6 meses, com o diagnóstico de DM1 há 4 anos e com queixa de 

descontrole glicêmico. Em uso de insulinas NPH (ação intermediária) e Glulisina (ação 

ultra-rápida). Por meio do diário de controle da glicemia capilar da paciente verificou-se 

descontrole glicêmico com episódios de hipoglicemia e hiperglicemia. Dessa forma, 

estabeleceu-se como objetivo inicial o controle dos episódios de hipoglicemia. Foi feita 

a alteração das doses de insulina e orientação para a adequação de dose nos episódios 

com glicemia capilar < 90 mg/dL. No primeiro retorno, verificou-se a redução dos 

episódios de hipoglicemia, sendo a conduta direcionada para o controle dos episódios de 

hiperglicemia, orientando a cuidadora sobre como adequar a dose de insulina nos 

episódios de glicemia capilar > 150 mg/dL. Na consulta seguinte, houve relato de 

descontrole glicêmico devido a episódios de estresse vivenciados pela paciente. As 

hiperglicemias foram acompanhadas de vômitos e cefaleia e as hipoglicemias 

acompanhadas de náusea, dor na nuca e astenia. Foi realizada nova alteração das doses 

fixas de insulina, com reforço das orientações de adequação de dose. Oportunamente 

foram solicitados exames de seguimento da patologia, dentre eles glicemia em jejum, 

hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial e hemograma, com retorno em um mês para 

avaliação. DISCUSSÃO: O automonitoramento permite não somente o ajuste das doses 

de insulina, como também a compreensão do individuo acerca dos diversos fatores que 

influenciam o controle da patologia, tais como alimentação, estresse e emoções. Para a 

mailto:alice_soares.11_@hotmail.com
mailto:biancahellen2@hotmail.com
mailto:gabrielrcouto1@gmail.com
mailto:mariarita_abp@hotmail.com
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paciente, após verificação dos hábitos de vida, técnica de aplicação e adesão ao 

tratamento prévio estabeleceu-se um plano terapêutico individualizado, para controle 

dos episódios de hipoglicemia e hiperglicemia. A partir disso, foi orientado o esquema 

fixo de múltiplas doses diárias de insulina (NPH e Glulisina) e as correções das 

alterações glicêmicas com o uso de insulina Glulisina de acordo com as glicemias 

capilares pré-prandiais em tempo real. CONCLUSÕES: Umas das principais causas de 

morbidade e mortalidade precoces na maioria dos países é representada pelo diabetes e 

suas complicações. Ainda nesse contexto, tem-se também os impactos dessa doença 

crônica na carga financeira do sistema de saúde e nas repercussões nas famílias e na 

sociedade. Em virtude desses fatos, o controle glicêmico adequado mostra-se essencial 

para o aumento da qualidade de vida e longevidade do paciente com DM1, sendo uma 

estratégia que impacta no indivíduo e na sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus Tipo 1, Qualidade de Vida, 

Automonitorização da Glicemia. 
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OTALGIA CRÔNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE CASO 
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Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

INTRODUÇÃO: A otalgia é uma queixa comumente associada a causas otológicas 

como otites e mastoidites. Entretanto, quando crônica e associada a outros sinais e 

sintomas, outras hipóteses diagnósticas menos frequentes devem ser aventadas. 

RELATO DE CASO: P.C.L., 42 anos, masculino comparece à UBS Amarantina em 

06/06/2018 referindo dor estável em queimação em ouvido e região mastóide esquerda 

acompanhada de tinnitus há um ano e seis meses. Relata hipoacusia à esquerda e nega 

demais sintomas otológicos. Apresenta parestesia em hemiface esquerda. Quadro 

refratário a tratamentos com analgésicos e antibióticos. História pregressa e anamnese 

especial sem queixas relevantes. Nega uso de medicamentos. Passou por 

otorrinolaringologista e odontologista, mas sem diagnóstico. Exame físico sem 

alterações, otoscopia revela membrana timpânica normal, sem abaulamentos ou 

processos vegetativos. Teste de Rinne positivo bilateralmente, teste de Weber 

lateralizado para direita. Solicitamos tomografia cerebral sob suspeita de processo 

expansivo sobre V par craniano. DISCUSSÃO: A otalgia ocorre na presença de 

infecções e neoplasias no ouvido externo ou médio ou irradia-se para o ouvido a partir 

de processos distantes da doença. Entre as causas otogênicas estão o barotrauma, a 

obstrução da tuba de Eustáquio e infecção do ouvido médio. Na ausência de doenças do 

ouvido, a dor irradiada pode originar-se nas áreas que recebem inervação sensorial dos 

nervos cranianos que inervam a sensação no ouvido médio e externo, isto é, os nervos V 

(trigêmeo), IX(glossofaríngeo) e X (vago). Entre as causas secundárias de otalgia 

encontram-se tumores de nasofaringe, orofaringe, laringe, acometimento da articulação 

temporomandibular e neuralgias. A partir de uma anamnese pautada na individualidade 

do paciente, objetivou-se conhecer a história da síndrome dolorosa atual, buscando 

atrelar os possíveis mecanismos fisiopatológicos da dor (otológica, neurogênica, de 

manutenção simpática ou síndrome dolorosa miofacial) ao diagnóstico correto. Após 
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exclusão de processos infecciosos ou inflamatórios locais, buscou-se identificar lesão ou 

doença do sistema nervoso somatossensitivo por meio do reconhecimento de 

manifestações alodínicas do nervo trigêmio. Através das provas de Rinne e Weber, foi 

concluído que o quadro trata-se de hiposacusia neurossensorial unilateral, suscitando 

dano otoneurológico. CONCLUSÃO: Diante deste relato, concluímos que é esperado 

do médico frente a queixa de otalgia a realização do exame otológico completo com 

otoscopia em iluminação adequada e acumetria com diapasão, além de investigar sinais 

e sintomas neurológicos que podem estar relacionados à etiologia do quadro. Dessa 

forma, será possível estabelecer diagnósticos diferenciais e propedêuticas 

complementares para conclusão do caso. 

 

Palavras-chave: perda auditiva; dor de orelha; parestesia. 

 

Referências: 

  

RÍOS, J. Guerrero; ALCÁNTARA, F. García. Protocolo de diagnóstico diferencial de la 

otalgia. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, [s.l.], 

v. 8, n. 55, p.2967-2970, jan. 2001. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-

5412(01)70554-9. 

 

SIQUEIRA JTT, TEIXEIRA ML. Dores Orofaciais: diagnóstico e tratamento. São 

Paulo: Artmed: 2012. 

 



16 

 

SUSPEITA DE SÍNDROME DE TURNER EM MOSAICISMO EM PACIENTE COM 

AMENORREIA SECUNDÁRIA 

 

Bruno Frância Maia Athadeu (brunofranciamaia@hotmail.com) 

Debora de Oliveira Antunes Rocha (deboraoar1395@gmail.com) 

Erick Veiga Franco da Rosa (erickvfrosa@gmail.com) 

Frederico Starling Leão (fredsleao@gmail.com) 

Isabella Pereira de Sousa (bellinha.2096@gmail.com) 

Leticia Coelho Teixeira (leticiacoelho.94@gmail.com) 

Mariana Campos Belo Moreira (maricbelom@gmail.com) 

Matteus Murta Lage (matteus.murta@hotmail.com) 

Mona Rezende Ferreira Holanda (mona_rezende1990@hotmail.com) 

Paulo Eduardo Lopes Ferreira (pauloelopesf@gmail.com) 

Suzy Mairy Pessoa Figueiredo (suzymairy@gmail.com) 

Yargos Rodrigues Menezes (yargosmenezes@gmail.com) 

 

Orientador (a): Graciella Santos de Oliveira Rodrigues (graciellasantos@hotmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Turner (ST) é caracterizada pela ausência do segundo 

cromossomo sexual (cariótipo 45,X) e acomete cerca de 1 a cada 3000 mulheres. A 

clínica clássica da síndrome ocorre quando há ausência completa do segundo 

cromossomo sexual, o que ocorre em apenas 50% da população afetada. Todavia, há 

casos em que ocorre a presença de mais de uma linhagem celular, contendo células com 

o cariótipo 45,X e outras com diferentes conjuntos cromossômicos, fenômeno 

conhecido como mosaicismo. Nesses casos, o espectro de manifestações clínicas varia 

de quadros clássicos a fenótipos mais brandos, quase sempre subdiagnosticados. 

RELATO DE CASO: LAC, 21 anos, com queixa de amenorreia há 4 anos. Relata 

menarca aos 15 anos, sempre com ciclos longos e irregulares. Nega galactorréia, acne, 

hirsutismo e patologias e/ou cirurgias ginecológicas prévias. Nega uso de 

anticoncepcional. À avaliação, nota-se paciente com baixa estatura (1,49 m), obesidade 

grau II, encurtamento dos dedos de pés e mãos, tórax largo, unhas estreitas, e excesso de 

pele ao nível do pescoço, além de suspeita de possível declínio cognitivo. Revisão 

laboratorial sem alterações para parâmetros lipídicos, glicêmicos ou renais. TSH, LH e 

prolactina dentro da normalidade, com FSH discretamente aumentado. US endovaginal 

sem alterações e US abdominal mostrando agenesia renal direita. Avaliação da cognição 

corroborou a suspeita de declínio cognitivo através do Mini exame do estado mental e 

teste de QI, com a paciente pontuando 23 e 70 pontos em cada um dos testes, 

respectivamente, configurando um limiar abaixo do esperado para o nível de 

escolaridade (6 anos de estudo). Após propedêutica inicial e diante da suspeita 

sindrômica, solicitou-se avaliação genética. DISCUSSÃO: As anormalidades típicas da 
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ST incluem baixa estatura, disgenesia gonadal, infertilidade, amenorreia primária ou 

secundária, dedos curtos, tórax largo e elevada incidência de anomalias cardiovasculares 

e renais, como a agenesia renal. Quanto às características cognitivas, a maioria dos 

indivíduos com a ST tem o funcionamento global preservado, mas há uma discrepância 

entre a capacidade verbal -geralmente mais preservada- e a capacidade não verbal, 

muitas vezes prejudicada quando medida nos testes de inteligência. É importante 

salientar que esses pacientes também possuem aumento do risco cardiovascular. Os 

fenótipos relacionados ao mosaicismo são mais brandos, o que esses casos sejam 

subdiagnosticados. Assim, diante da clínica sindrômica apresentada pela paciente, além 

de propedêutica que descarta causas comuns de amenorreia secundária como 

hipotireoidismo ou prolactinoma, a suspeita de ST por mosaicismo se torna importante, 

sendo imprescindível a solicitação do cariótipo. CONCLUSÕES: Mesmo em fenótipos 

mais brandos, deve-se suspeitar de ST em todas as mulheres com amenorreia primária 

ou secundária que apresentam baixa estatura e déficit cognitivo. O diagnóstico permitirá 

o manejo dos fatores de risco cardiovascular, aconselhamento reprodutivo e seguimento 

multiprofissional, amenizando possíveis complicações e também o impacto psicossocial 

para o paciente e seus familiares. 

 

Palavras-chave: Amenorreia, Síndrome de Turner, Mosaicismo. 
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INTRODUÇÃO: As doenças cerebrovasculares (DCV) são a terceira causa de morte 

em países desenvolvidos, sendo que no Brasil é a primeira causa de óbito e de sequelas 

incapacitantes¹
, 
².  Há ainda um grande ônus social e familiar, além dos grandes gastos 

no tratamento específico e reabilitação². Em relação aos fatores de risco, a hipertensão 

arterial (HA) é o principal fator de risco modificável para as DCVs e cardiovasculares, a 

melhor evidência desta relação causal é a melhora do desfecho com terapia anti-

hipertensiva³. O acidente vascular encefálico (AVE) merece destaque, uma vez que em 

torno de 80% destes estão relacionados à HA, de forma que quanto maior o tempo de 

exposição a altos índices pressóricos, maiores serão as complicações². Isso torna a sua 

detecção e controle na atenção primária essencial para a prevenção de agravos². 

RELATO: O.S.G, 67 anos, aposentado, hipertenso, diabético tipo 2 e dislipidêmico em 

acompanhamento na atenção básica. História prévia de acidente vascular encefálico 

isquêmico (2017) e sequelas: hemiplegia esquerda e crises convulsivas (2018). Paciente 
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compareceu no centro de saúde nos dias 12/04/2018 e 24/04/2018 com queixas de 

dispneia e avaliação após alta hospitalar devido a crises convulsivas, respectivamente. 

Através da anamnese, conversa com familiares presentes na consulta e exame físico foi 

sugerida também a hipótese de transtorno de ansiedade- em tratamento com 

amitriptilina e estímulo para atividades diárias. Como conduta, foram solicitados 

exames complementares para avaliação da dispneia, controle da HA, dislipidemia e 

diabetes mellitus. Além disso, retiramos a Fenitoína, acrescentamos a Carbamazepina 

para o controle das crises convulsivas e  mantivemos demais medicações. 

DISCUSSÃO: O paciente apresenta vários fatores de risco modificáveis que 

contribuíram para que ele apresentasse o AVE. Dentre eles, destacamos: HA, 

dislipidemia, tabagismo, diabetes mellitus tipo 2 insulino-dependente e sedentarismo. 

Após o episódio de AVE, ele desenvolveu sequelas como hemiplegia do lado esquerdo, 

além de crises convulsivas que afetaram a sua rotina e capacidade de executar 

atividades diárias, possível causa de tristeza relatada pelo paciente.  Além da prevenção 

e o controle das doenças crônicas, a atenção primária tem como um dos princípios a 

integralidade, ou seja, contemplar o indivíduo em todos os níveis de atenção, 

enxergando o sujeito em um contexto sociocultural que molda a sua construção como 

ser humano. Para isso, é necessária uma equipe multidisciplinar que trabalhe vários 

aspectos relacionados ao paciente, auxiliando na busca por melhor qualidade de vida. 

CONCLUSÃO: a HA é o principal fator de risco modificável  para as DCVs, e estas 

são a principal causa de sequelas incapacitantes no Brasil. Diante disso, é evidente a 

importância do controle dos pacientes hipertensos na atenção primária para evitar um 

desfecho como AVE, bem como, o acompanhamento para melhorar a qualidade de vida 

daqueles que apresentam sequelas de DCVs. Palavras chave: hipertensão, fatores de 

risco, AVE.  
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INTRODUÇÃO: A urolitíase é uma frequente doença do trato urinário que acomete 

principalmente o sexo masculino, na faixa dos 20 aos 50 anos de idade. A prevalência 

desta patologia é crescente e está associada a fatores como obesidade, mudança no estilo 

de vida da população e aquecimento global. Outro fator relevante é a associação 

significativa entre a litíase urinária e eventos cardiovasculares como o aumento do risco 

de infartos do miocárdio e a necessidade de procedimentos de revascularização. As 

taxas de recorrência da litíase renal são altas, sendo que cerca de 50 % dos pacientes 

uma vez diagnosticados terão uma recidiva em 5-10 anos.  O reconhecimento do fator 

causal, alterações dietéticas e o tratamento medicamentoso podem reduzir 

significativamente tais taxas, sendo, portanto, de grande importância uma abordagem 

clínica correta destes pacientes. RELATO DE CASO: E.M.R.A, 46 anos, sexo F, 

apresenta-se à UBS da Passagem em Mariana-MG sem acompanhante. Queixa dor tipo 

cólica em região lombar e flanco esquerdos, acompanhada de náuseas, com início na 

noite anterior, sem alívio. Nega vômitos, febre, calafrios, hematúria macroscópica, 

algúria, oligúria e polaciúria Dor incapacitante, de intensidade 10 classificada 

subjetivamente pela paciente. Fez uso de buscopam 10mg, sem melhora. História 

pregressa de litíase renal com complicação obstrutiva, sendo necessária intervenção 

urológica (Duplo J) em meados de 2016. Exames de imagem já realizados acompanham 

a paciente. Assintomática até o início do quadro atual. Exame físico: PA, membro 

superior direito, sentada: 168x108 mmHg. FC: 102 bpm. FR: 17 irpm. Giordano: 

Positivo. Dor à palpação abdominal e lombar. HD: Nefrolitíase ureteral à esquerda. CD: 

Encaminhamento à UPA com pedido de hemograma; EAS; urina 24 hrs; creatinina; 

urocultura; gram de gota. DISCUSSÃO: Em pacientes como a do caso acima, com 

história de eliminação de cálculos ou de procedimentos prévios para retirada ou 

fragmentação de cálculo, estão indicados exames para investigação metabólica e 

radiológica para fins de diagnóstico e acompanhamento do quadro. Esse segmento 

propedêutico visa identificar fatores que estejam provocando litogênese de repetição, a 

fim de melhor explorá-los e encontrar abordagem terapêutica específica para cada caso, 

minimizando reincidências e complicações. Dessa forma, a prevenção e promoção em 
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saúde podem ser postas em prática, com impactos positivos na redução do risco 

cardiovascular e síndrome metabólica, bem como impactos sociais: redução de 

ausências no trabalho, impactos na produtividade e custos no serviço de saúde. Assim, 

percebe-se que apesar da paciente ter sido encaminhada ao serviço de urgência para a 

resolução pontual da queixa, fica evidente a importância da atenção primária na 

condução do caso posteriormente  CONCLUSÃO: Tendo em vista que a urolitíase, 

embora seja uma doença crônica, é frequentemente abordada em momentos de 

agudização, mostra-se importante a capacitação do profissional da saúde em reconhecer 

e oferecer a abordagem adequada de maneira longitudinal para o paciente. 
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INTRODUÇÃO: Dentre as atividades propostas no programa da disciplina de MGA II 

foram realizadas visitas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

Outo Preto a fim de avaliar clinicamente os pacientes maiores de 14 anos para 

habilitação à prática de atividades aquáticas. Durante a avaliação desses pacientes, 

observou-se uma alta prevalência de dermatomicoses em comparação com a população 

geral. RELATO DE CASO CLÍNICO: Foram avaliados 64 pacientes dentre os quais 

34,38% evidenciavam lesões sugestivas de onicomicose e 18,75% de tinea pedis, sendo 

que essas lesões estavam presentes simultaneamente em 7,81% dos casos, chamando a 

atenção para a alta prevalência dessas patologias. O diagnóstico presuntivo dessas 

dermatomicoses foi baseado no aspecto clínico das lesões, não sendo realizado nenhum 

exame laboratorial. Para os casos de onicomicose, prescreveu-se inicialmente 

tratamento oral com fluconazol 150 mg uma vez por semana por três meses e para os 

casos de tinea pedis, tratamento tópico com miconazol pomada, aplicado duas vezes ao 

dia durante um mês. Essa terapia foi instituída antes que estes sejam liberados para 

atividades na água, devido ao risco de aumento das lesões e de transmissão das doenças. 

Ao final das avaliações foi realizada uma reunião com os cuidadores a fim de orientar 

sobre a importância do tratamento e sobre os cuidados básicos necessários para evitar a 

recorrência de tais patologias. DISCUSSÃO: As dermatomicoses em questão são 

infecções cutâneas e anexiais visíveis causadas por fungos dermatófitos dos gêneros 

Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Na população geral, observa-se uma 

prevalência de 3 a 20% para onicomicose e 2,9% para tinea pedis. Condições como 

aumento da idade, imunocomprometimento, patologias como diabetes e doença vascular 

periférica e uso prolongado de calçados fechados entram como principais fatores de 

risco. O diagnóstico dessas patologias pode ser aventado tanto por investigação 

laboratorial quanto pela observação clínica, sendo que nesta, são encontradas alterações 

ungeais de coloração e textura na onicomicose e alterações cutâneas de eritema, 
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descamação lateral e/ou plantar, fissuras e maceração interdigital na tinea pedis. Caso 

esses sinais estejam presentes concomitantemente, o diagnóstico presuntivo é ainda 

mais fortalecido. Levando-se em conta as recomendações presentes na literatura e os 

fatores socioeconômicos desta população, optou-se pela terapia supracitada disponível 

na rede pública do município. CONCLUSÃO: Percebe-se uma alta prevalência dessas 

doenças no grupo analisado quando comparada à população geral, visto que muitos 

pacientes apresentam fator de risco para o desenvolvimento dessas dermatomicoses, 

como o uso prolongado de sapatos fechados. Além disso, nesses indivíduos há uma 

maior susceptibilidade devido às dificuldades de auto-higienização por se tratar de 

pacientes com condições especiais. Nesse sentido, torna-se necessária uma abordagem 

conjunta pelos profissionais de saúde e pela família no intuito de promover uma melhor 

assistência em saúde e uma maior atenção a esses pacientes. 

 

 

Palavras-chave: Dermatomicose, Onicomicose, Tinea pedis. 
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INTRODUÇÃO: A Hemicrânia Paroxística Crônica (HPC) é definida pela 

Classificação Internacional de Cefaleia (ICHD-3) como um tipo raro de cefaleia 

trigêmino-autonômica (CTA). Sua prevalência está estimada em 1:50.000, com idade 

média de apresentação em torno de 40 anos e ligeira predominância no sexo feminino. 

RELATO DE CASO CLÍNICO: A. M., 47 anos, sexo feminino, comparece à Unidade 

Básica de Saúde de Vila Aparecida, no município de Ouro Preto, referindo episódios de 

cefaleia em regiões temporal e orbital direitas há um ano, associados a rinorreia e 

lacrimejamento ipsilaterais. De intensidade 8/10, tais episódios ocorrem pelo menos 3 

vezes ao dia, duram 10 minutos cada e têm melhora relativa com uso de Nimesulida 

100mg. Paciente nega outras alterações, salvo parestesia em dois terços anteriores da 

língua de início ignorado. Nega intervenções cirúrgicas prévias ou traumas recentes. Ao 

exame físico, verificou-se sensibilidade diminuída no território de inervação trigeminal 

em hemiface direita, mas sem alteração do reflexo masseteriano e corneano. A hipótese 

diagnóstica de HPC foi levantada, solicitou-se Angiotomografia de artérias cerebrais e 

optou-se por manter o uso de Nimesulida, com retorno para entrega do exame. 

DISCUSSÃO: As CTA são um grupo de cefaleias idiopáticas nas quais há ativação de 

vias nociceptivas trigeminovasculares e concomitantemente ativação autonômica 

craniana reflexa. Cursam com crises de curta duração, unilaterais, de grande intensidade 

e associadas a sintomas autonômicos ipsilaterais (lacrimejamento, congestão nasal, 

rinorreia, edema palpebral, miose, ptose). Essas síndromes se diferem quanto à duração, 

frequência e ritmo dos ataques, bem como a opções terapêuticas. Dentre elas, a HPC 

caracteriza-se por crises severas de cefaleia orbital, supraorbital e/ou temporal que 

duram 2-30 minutos, na frequência maior que 5 vezes ao dia por um período de pelo 

menos um ano. Diferente da Hemicrânia Paroxística Episódica, o período de remissão, 

quando presente, na HPC é menor que 3 meses. A paciente apresenta quadro compatível 
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com a hipótese de HPC, cujo diagnóstico é essencialmente clínico e pode ser firmado 

pela melhora com uso de Indometacina (inicialmente a 75mg/dia). Diagnósticos 

diferenciais dentro das CTA precisam ser descartados, principalmente a Cefaleia em 

Salvas (com maior prevalência em homens, crises de 15-180 minutos, com menor 

frequência diária e resposta à Indometacina) e Hemicrânia Contínua sem Remissão 

(com crises contínuas e período de remissão menor que 24 horas). Acometimentos no 

nervo trigêmio e complicações vasculares podem ser avaliadas pela angiotomografia 

solicitada. Devido à indisponibilidade no mercado da Indometacina, optou-se por 

manter o uso da Nimesulida, apesar da menor  eficácia terapêutica CONCLUSÃO: Os 

diagnósticos diferenciais são essenciais em uma queixa de cefaleia, em razão das 

inúmeras apresentações e etiologias possíveis. Casos raros, como o apresentado, podem 

passar despercebidos, sendo de grande utilidade o conhecimento dos critérios de 

classificação para o clínico geral, não só para o tratamento adequado como para a 

prevenção de complicações. 

 

Palavras-chave: Hemicrania Paroxística; Cefaleia; Cefalalgias Autonômicas do 

Trigêmio 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é a faixa etária em que mais comumente vive-se o 

início e o desenvolver da sexualidade e identidade, e, apesar disso, muitos jovens no 

Brasil ainda não têm acesso a informações e serviços adequados. A violência urbana e o 

contexto de vulnerabilidade em que várias das crianças do sexto ano da Escola 

Municipal Izaura Mendes estão inseridas criam demandas, que, muitas vezes, são pouco 

ou não solucionadas. Sendo assim, o projeto tem como objetivo empreender ações 

educativas com esses alunos, focando na construção da sua identidade e sexualidade. 

OBJETIVOS: Aprender a construir ideias coletivamente, proporcionando 

autoconhecimento e autocrítica. Despertar o interesse do adolescente para o seu futuro. 

Por fim, promover reflexão sobre sexo, gênero, e orientação sexual, além do papel do 

homem e da mulher dentro da nossa sociedade. METODOLOGIA: Foram intercaladas 

reuniões internas e encontros. Dentre os encontros: reunião com a coordenação da 

escola para levantar a demanda do público alvo, encontro para estabelecimento de 

vínculo com os alunos, intervenções com esses, excursão para a UFOP e encontro para 

encerramento e avaliação do projeto. As intervenções foram baseadas no livro “Oficinas 

em Sexualidade para Adolescentes: para eles e por eles!” (Campos et al, 2011) e a 

avaliação baseada no questionário Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) 

reduzido. DESENVOLVIMENTO/RELATO: De acordo com o Ministério da Educação 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a orientação e discussão sobre a sexualidade e 

gênero na escola é parte do eixo transversal do currículo. É nessa perspectiva que essas 

ações foram escolhidas para serem trabalhadas dentro do âmbito escolar. Foram 

realizadas quatro intervenções com os alunos, com o intuito de informar e 

principalmente de estimular uma reflexão crítica sobre a valorização e construção de 

conhecimentos acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, perspectivas de gênero e 

aspectos da orientação sexual. Três dessas intervenções foram construídas de acordo 

com o livro de Campos et al. e ocorreram em sala de aula. Uma das atividades foi feita 

no formato de excursão para a UFOP. Seis alunas do sexto ano, junto às acadêmicas do 
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projeto, visitaram diversas instalações da Universidade e realizaram um piquenique para 

troca de experiências e esclarecimento de dúvidas frequentes das alunas. A eficácia das 

intervenções será averiguada ao final da execução do projeto por meio da comparação 

quantitativa dos questionários YRBSS reduzido, aplicados no início e fim das atividades. 

CONCLUSÃO: Intervenções elaboradas de forma a desencadear um debate sobre os 

temas propostos, pontuando as áreas mais defasadas do conhecimento acerca desses 

assuntos, podem e devem ser incluídas no âmbito escolar. Apesar do estranhamento 

inicial, foi notório o estabelecimento de um vínculo com os alunos ao longo das 

dinâmicas, essencial para melhor compreensão dos contextos psíquico, social e 

econômico vulneráveis em que estão inseridos. Esse fato reafirma a necessidade de 

intervenções e diálogos que abordam os temas supracitados, bem como a necessidade de 

uma ação continuada na Escola Municipal Izaura Mendes. 

 

Palavras-chave: Sexualidade, gênero, educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Dada a incidência e prevalência, estima-se que jovens entre quinze e 

vinte e quatro anos adquirem a metade de todas as novas doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e que uma em cada quatro adolescentes do sexo feminino possui 

uma DST, como clamídia ou vírus do papiloma humano. Comparados aos adultos mais 

velhos, os adolescentes sexualmente ativos e os adultos jovens correm maior risco de 

contrair uma DST devido a uma combinação de fatores comportamentais, biológicos e 

culturais. Assim, faz-se necessário trabalhar esses temas nessa população. 

OBJETIVOS: Abordar com estudantes do 8º ano da Escola Municipal Izaura Mendes 

assuntos relacionados à sexualidade, visando melhorar desfechos em saúde relacionados 

a eles. MÉTODOS: Foram realizadas 6 intervenções nas quais sucederam discussões 

acerca de: sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, uso de 

contraceptivos; além de um encontro voltado para respostas de dúvidas anônimas dos 

estudantes, bem como uma dinâmica de apresentação. Em outras, foram aplicados 

trechos do Questionário de Comportamento de Risco entre Jovens antes do início das 

intervenções e logo após a realização da última intervenção, com o intuito de medir sua 

eficácia. As intervenções duraram 50 minutos e foram realizadas com dois grupos, um 

de 15 estudantes (8º ano A) e outro de 10 estudantes (8º ano B). DISCUSSÃO: A 

discussão sobre a temática sexualidade e todos os fatores que permeiam essa 

particularidade da construção do sujeito é muito necessária, especialmente no início da 

adolescência. A faixa etária alvo das intervenções é sabidamente marcada pelo período 

da adolescência, no qual as mudanças físicas, hormonais e psicossociais são acentuadas. 

Além disso tem-se a alta incidência de DST, que em consonância com a problemática 

da gravidez precoce, corrobora a necessidade de que o assunto, a partir de sua 

fundamentalidade, seja abordado de forma direta e, concomitantemente, assimilável. A 

compreensão do ato sexual bem como o uso correto dos métodos de barreira são 

aspectos fundamentais para a prevenção da contracepção indesejada e das doenças 

transmitidas sexualmente. Nesse sentido, intervenções acerca do tema foram associadas 

a dinâmicas que favoreciam a compreensão da aplicação prática, ambas realizadas na 

Escola Municipal Izaura Mendes. CONCLUSÃO: A análise dos questionários 

demonstrou certo ganho em relação ao conceito de orientação sexual, reduzindo a 

porcentagem de desconhecimento do termo de 47,37% para 13,64%, porém não foram 

encontradas diferenças significativas nas respostas de outros itens, como a tolerância em 

relação às diversidades sexual e de gênero. Contudo, apesar dos métodos utilizados 

terem respaldo teórico não foi observado o êxito esperado. Atribuímos parte dessa 
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relativa ineficácia demonstrada pelo questionário à dificuldade de interpretação do texto 

pelos alunos, ao contexto socioeconômico e cultural em que eles estão inseridos e à 

pontualidade da intervenção. Assim, conclui-se que uma intervenção à longo prazo pode 

demonstrar uma maior efetividade dentro da educação sexual, pois permite uma 

mudança progressiva e longitudinal no que tange às defasagens observadas. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual, Adolescente, Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são órgãos do Sistema 

Único de Saúde brasileiro que atuam sob a ótica do serviço interdisciplinar e oferece 

assistência a indivíduos em sofrimento ou com transtornos mentais, em sua área 

territorial, de forma a facilitar a integração social destes indivíduos e atuar como 

substituto do modelo asilar. Uma das modalidades do CAPS, o CAPS infantil (CAPSi) é 

estruturado de forma a oferecer assistência a crianças e adolescentes com transtornos e 

sofrimento mental, inclusive usuários de substâncias psicoativas. A família, como 

importante ator na reabilitação social do paciente psiquiátrico, necessita de 

reestruturação e preparo como cuidadora do usuário do serviço, sendo necessário, 

portanto, o auxílio e a facilitação do acesso à informação destes familiares para ajudar 

no cuidado da criança e adolescente com transtornos mentais. É nesse contexto que o 

grupo realizou a dinâmica de "sala de espera" para auxiliar no apoio a esses familiares e 

propiciar um contato com informações pertinentes ao grupo, relacionadas à saúde 

mental e o bem-estar individual e coletivo como um todo. OBJETIVOS: Promover 

debates sobre questões sociais solicitadas afim de permitir a troca de ideias e 

experiências, além da contextualização dos assuntos debatidos no cotidiano dos 

participantes. MÉTODO: Baseando-se em artigos, cartilhas do Ministério da Saúde, o 

presente grupo realizou a dinâmica da "sala de espera" em formato de rodas de 

conversa, nas quais os participantes exprimiram a demanda de determinados assuntos 

num primeiro encontro, e o grupo realizador do projeto, com base na demanda, preparou 

materiais de mídia e teorias de forma a fomentar discussões e debates em torno do 

assunto apresentado. Em cada reunião era abordado um tema, e na última reunião foi 

realizada uma confraternização e aberto um espaço para que cada participante pudesse 

relatar sobre a experiência de ter participado da dinâmica, de forma que o grupo pudesse 

registrar os resultados obtidos com as intervenções. RESULTADOS: O grupo obteve 

uma grande aceitação e adesão por parte dos funcionários do CAPSi e dos familiares 

que participaram ativamente das discussões, seja por relatos de situações reais que 

vivenciaram ou vivenciam, como pela sugestão de temas de interesses coletivo. 

CONCLUSÕES: Esse formato de dinâmica é importante para que o participante se sinta 

acolhido mediante o compartilhamento de experiências e opiniões. Dessa forma, se 

sentem abertos a se expressar e conversar, o que pode fazer com que o grupo se torne 

um pilar de apoio mediante seus anseios, no contexto de familiar provedor de cuidado, 

além de uma fonte de informações e experiências que podem auxiliá-lo neste cuidado e 

apoio tão necessário ao paciente e, principalmente, à criança necessitada de auxílio 

psiquiátrico. 

Palavras-chaves: Psicossocial, Interdisciplinar, Intervenções. 
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INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica foi um movimento que almejou a 

desinstitucionalização da saúde mental. Como consequência direta da reforma, existem 

hoje os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil. Estes são pontos 

estratégicos de atenção, que, a partir da atuação de uma equipe multiprofissional, 

prioriza ações focadas no indivíduo, sua cidadania e importância social. Busca-se a 

reinserção social e a autonomia do paciente, contrapondo a lógica manicomial, que 

promovia o isolamento desses indivíduos. Nesse contexto, baseando-se no conceito de 

“território vivo”, foi desenvolvido este trabalho, buscando instigar o pertencimento de 

cada indivíduo ao seu território, reconhecendo-o como um espaço de construção de 

subjetividades. OBJETIVOS: Realizar atividades que promovam a reinserção social 

dos usuários de permanência dia (PD) do CAPS II de Ouro Preto, Minas Gerais: 

reconhecer o território e mapear suas potencialidades; conhecer e identificar a produção 

de bem-estar e prazer, os problemas de saúde e o cuidado em seu território; promover a 

circulação dos usuários no território reconhecido, incentivando a conexão entre os 

pacientes e a comunidade. METODOLOGIA: Revisão não sistemática da literatura, 

busca pelos temas: reforma psiquiátrica, funcionamento dos CAPS, reinserção social e 

território vivo. Promoção de oficinas com os pacientes, abrangendo o território onde 

vivem e frequentam, para que fosse montado um mapa com os lugares que conhecem. 

DESENVOLVIMENTO: A atividade foi realizada em três encontros. No primeiro, o 

grupo se apresentou e explicou a proposta do projeto e conheceu os participantes. A 

atividade iniciou-se com o reconhecimento de lugares que os participantes frequentam, 

focando naqueles que os trazem bem-estar. Depois, priorizou-se a identificação de 

locais que os participantes não gostam e também locais que não frequentam, mas que 

gostariam. No segundo encontro, foram levados mapas dos bairros em que os usuários 

residem e da região central de Ouro Preto. Os participantes foram convidados a indicar 

os lugares identificados no último encontro, marcando-os com post-its ou diretamente 
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nos mapas. Ao final, foram encorajados a circular pelo território, com o objetivo de 

visitar ao menos um lugar que trazia bem-estar ou que gostariam de ir. O último 

encontro iniciou-se com relatos dos participantes sobre a realização das visitas aos 

lugares mencionados. Em seguida, com a finalidade de criar um espaço de diálogo, 

foram realizadas as perguntas: “O que eu descobri ao fazer os mapas?”e “O que vocês 

acharam de nossa presença no CAPS?”. Como método de avaliação, foi pedido que 

escolhessem uma palavra que descrevesse a experiência deles com as oficinas. Por fim, 

cada participante apresentou seu mapa para o grupo. CONCLUSÕES: O projeto 

propiciou maior reflexão sobre o território, promovendo o reconhecimento de suas 

potencialidades. Foram criados momentos de descontração e de diálogo entre os alunos 

e os usuários de PD, que se mostraram participativos e interessados. Palavras como 

“companheirismo”, “paz” e “união”, escolhidas pelos participantes para descrever o 

projeto, indicam que a experiência foi positiva. 

 

Palavras-chave: Saúde mental, Psiquiatria Comunitária, Serviços de Saúde Mental   
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Introdução: No contexto atual de saúde do Brasil, vivemos as mudanças promovidas 

pela Reforma Psiquiátrica, que teve como objetivo mudar o atendimento oferecido aos 

portadores de transtornos mentais a fim de que ele se tornasse mais includente, mais 

humanizado e menos institucionalizado. O modelo de atendimento que vigorava 

anteriormente, e que ainda influencia de certa maneira o atendimento atual, era 

extremamente nocivo aos doentes, tendo em vista que não os tratava de forma digna, 

não promovia a sua reinserção na sociedade e não os auxiliava na melhora da sua 

condição. Sendo assim, a Reforma Psiquiátrica foi o resultado de uma série de 

discussões que culminou na redução dos leitos em hospitais psiquiátricos e criação de 

serviços substitutivos com o fim de prestar um auxílio mais qualificado às pessoas que 

necessitam deste serviço, e que antes dependiam exclusivamente do hospital. Objetivo: 

Promover maior interação entre cuidadores acompanhantes de usuários em tratamento 

no CAPSi, visando troca de experiências para melhor enfrentamento das situações 

vivenciadas no cotidiano. Metodologia: Intervenção com os pais e/ou acompanhantes 

dos pacientes do CAPS-IJ, baseada em rodas de conversa, após realização de estimativa 

rápida participativa com informantes-chave para melhor compreensão do assunto, e 

exposição de conteúdos de mídia que fortalecessem e instigassem a discussão. 

Desenvolvimento/Relato da experiência: Percebeu-se, na maioria dos instrumentos 

relacionados à rede de saúde mental, um cuidado planejadamente centrado no paciente e 

que muitas vezes deixa de lado os acompanhantes. Embora no local haja um espaço de 

espera, devidamente equipado com aparelhos televisores, quantidades suficientes de 

cadeiras ou assentos e revistas para leitura e entretenimento, o cuidado e a atenção 

direcionados a esses acompanhantes, que passam tempo considerável aguardando, 

poderiam ser melhores planejados e trabalhados com atividades interativas e suporte 

social, que envolvam mais os familiares. Dessa forma, pretendeu-se dar continuidade no 

Centro de Apoio Psicossocial Infanto-juvenil (CAPS IJ) de Ouro Preto ao projeto Sala 

de Espera a fim de proporcionar uma abordagem necessária para o desenvolvimento de 

uma interação familiar saudável com ênfase no acolhimento aos estados de ansiedade e 

angústia dos familiares frente ao prognóstico. Conclusão: A partir da realização da 

intervenção, percebemos que as mães, pais ou cuidadores dos pacientes do CAPSi 

puderam melhor aproveitar o tempo, até então, ocioso de espera para compartilhar 

experiências e conhecimentos prévios relacionados a condições recorrentes não só 

naquele ambiente, mas no cotidiano. E, além disso, interagir com os demais cuidadores, 

estudantes de medicina e funcionários do CAPSi, e que possam também ser acolhidas 

em suas angústias referentes ao desafio de ser cuidador ou portador de algum tipo de 

sofrimento mental. Percebeu-se, também, que houve uma translocação desses 
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mailto:heitorbaka@gmail.com
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cuidadores do ambiente externo ou da sala de espera ao ambiente físico interno do 

CAPSi, e que este ambiente se tornou também um espaço de discussão, interação e 

construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: saúde mental, psiquiatria, criança. 

 
¹ Discentes  do 6º período, Escola de Medicina, Universidade Federal de Ouro Preto 
² Docente do Setor de Saúde Coletiva da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto 
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INTRODUÇÃO: O uso de substâncias psicoativas está presente desde os tempos 

primordiais da existência humana. Os psicoativos atuam no cérebro originando 

distúrbios mentais e comportamentais, sendo hoje o uso abusivo de álcool a segunda 

maior causa de debilidades e transtornos mentais adquiridos entre os brasileiros 

(GALASSI et al, 2008, apud LIMA et al, 2015). No contexto da reforma psiquiátrica 

brasileira, o tratamento dos transtornos resultantes do uso abusivo de psicoativos passou 

a ser transferido dos hospitais para os Centros de Atenção Psicossocial Para Usuários de 

Álcool e Drogas (CAPS-AD) (FILHO & BUENO, 2016), que contam com a 

participação de familiares para a efetividade dos cuidados e adesão ao tratamento por 

parte dos usuários. Em Ouro Preto (MG) o apoio familiar aos usuários dos CAPS-AD 

mostra-se ainda deficiente. OBJETIVOS: Promover a reflexão dos usuários do CAPS-

AD de Ouro Preto (MG) naquilo que tange a sua perspectiva acerca de si, de seu 

convívio familiar e a sua participação no CAPS-AD, visando melhorar o retorno do 

usuário ao seu domicílio após as atividades na instituição e sua adesão às atividades de 

reabilitação. METODOLOGIA: Por meio de uma entrevista semiestruturada com os 

usuários foi possível levantar informações para as oficinas realizadas no projeto, 

divididas em três temáticas:  quem sou eu; como me relaciono com o CAPS; e como me 

relaciono com minha família e amigos. Cada temática foi desenvolvida com dinâmicas 

reflexivas e lúdicas. Ao final de cada encontro, o usuário participante recebia “para-

casas”, que consistiam em mensagens sínteses dos temas debatidos a serem entregues 

aos familiares e conhecidos de modo a incentivar a integração desses no processo de 

tratamento. Cada oficina era ao final avaliada pelos participantes. A dinâmica final do 

projeto foi realizada também com os familiares. RELATO DE EXPERIÊNCIA: As 

oficinas foram estruturadas com o intuito de possibilitar uma maior reflexão sobre a 

importância do autoconhecimento do usuário em relação ao seu consumo de 

entorpecentes e a importância da participação familiar no processo do tratamento. A 

interação cresceu gradativamente com o tempo, resultado do aumento da confiança 

entre os alunos e participantes. No final de cada oficina os participantes deixavam sua 
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opinião sobre a atividade realizada no dia, as quais, em sua maioria, receberam palavras 

de elogio e bom desempenho. A última oficina também foi parâmetro de desempenho 

visto que houve uma considerável participação familiar, refletindo assim a eficiência 

dos “para-casas” distribuídos nas oficinas anteriores com o intuito de aprimorar essa 

relação tão importante ao tratamento. Os resultados evidenciaram que o modelo 

aplicado contribuiu para as atividades do CAPS-AD de OP, com uma boa aceitação e 

participação dos usuários e funcionários do CAPS. CONCLUSÃO:  A inclusão do 

paciente e seus familiares no processo de tratamento potencializa a sua adesão no 

processo de reabilitação. Durante as oficinas foi possível promover um ambiente 

reflexivo em que a participação dos usuários foi constante, e as reflexões propostas 

mostraram-se de grande importância para usuários e funcionários nas avaliações 

recebidas. 

Palavras-chave: Serviços de saúde mental; Relações familiares; Alcoolismo.   
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INTRODUÇÃO: A grande prevalência de alcoolistas do Bairro Piedade em Ouro Preto- 

MG, relatado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), somado ao interesse do 

grupo em expandir o projeto Beber Saúde abriu um precedente para efetuar essa 

intervenção. Sabido que a atuação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) não se 

restringe ao seu espaço físico, mas sim a toda a comunidade, foi proposta uma 

intervenção com foco nas relações familiares e nos ACS, de forma a extrapolar os 

muros da UBS e, dessa forma, promover uma maior efetividade no combate ao 

alcoolismo na região. OBJETIVOS: Dar continuidade ao projeto Beber Saúde, realizado 

no período anterior; contribuir no trabalho dos ACS na abordagem dos familiares de 

alcoolistas; expandir a abordagem aos Alcoolistas para além da UBS. 

METODOLOGIA: Com base no manual de orientações “Identificação e abordagem dos 

usuários de álcool seus familiares” elaborado pelos estudantes do Internato de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – 3º semestre de 2017 e com 

base no "Manual de Intervenções para transtornos mentais, neurológicos e para o uso de 

álcool e outras drogas na rede de atenção básica à saúde" (MI-GAP) foi realizada uma 

roda de conversa com os funcionários da UBS, principalmente os ACS. Essa roda teve 

como objetivo ressaltar a importância dos ACS no cuidado dos alcoolistas; abordar as 

intervenções breves, como uma estratégia possivelmente eficaz no combate ao 

alcoolismo; apresentar e propor a aplicação do questionário CAGE, como forma de 

triagem; entregar à equipe de saúde, principalmente aos ACS, o manual adaptado pelo 

grupo, de forma que eles possam recorrer às informações discutidas continuadamente. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: Conhecendo a unidade de saúde e os desafios 

enfrentados, foi relatado que o alcoolismo é um dos maiores problemas enfrentados no 

bairro. A fim de compreender como os ACS atuam em campo, acompanhamos o 

trabalho deles. Devido à importância desses profissionais e problemática do alcoolismo, 
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foi desenvolvido um trabalho para auxiliar os ACS com caráter intervencionista nas 

famílias que convivem com o problema do álcool e também nos próprios alcoolista. Foi 

utilizado a discussão do citado manual adaptado pelo grupo por meio de uma roda de 

conversa, buscando a melhor maneira de abordar maneira sucinta, modos de se 

realizarem intervenções breves, maneiras de apoio a familiares e cuidadores do usuário 

do álcool, dados numéricos sobre os danos do álcool, e o questionário CAGE e como 

aplicá-lo. A roda de conversa foi de grande aprendizado para todos, visto o conteúdo 

apresentado e os relatos pessoais e coletivos da equipe. CONCLUSÃO: Tendo em vista 

que os ACS são a estrutura mais frágil da equipe de saúde por falta de uma 

especialização na área, além de serem o maior elo entre a UBS e a comunidade, o 

material desenvolvido auxiliará esses profissionais no aprimoramento do seu trabalho 

quanto ao enfrentamento do alcoolismo na comunidade. Com a finalização do projeto e 

entrega do material aos membros da equipe, foi percebido a grande satisfação dos 

mesmos, renovando, dessa forma, os laços entre a educação e a saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Agentes Comunitário de Saúde; alcoolismo; relações familiares. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez precoce e a alta incidência de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST's) consistem em uma realidade inerente ao contexto atual, a qual 

resulta em consequências significativas para a vida dos jovens. Ademais, a frágil 

comunicação entre o Centro de Saúde e os adolescentes compromete a educação sexual 

destes. OBJETIVOS: Conscientizar sobre a importância dos métodos contraceptivos, a 

prevenção da gravidez precoce e IST’s. Compreender os aspectos sociais e culturais que 

levam os adolescentes a não considerarem a relevância do planejamento familiar. 

Aproximar os jovens ao Centro de Saúde Cabanas, Mariana-MG. METODOLOGIA: 

Após a revisão bibliográfica, foram realizadas dinâmicas na Escola Municipal Dom 

Oscar de Oliveira, no bairro Cabanas, Mariana-MG, a fim de abordar os temas: razões, 

mitos e educação sexual. DESENVOLVIMENTO/RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

276 alunos do 8° e 9° anos foram divididos em 6 grupos. Cada grupo continha duas 

turmas da mesma série que participaram da dinâmica por 50 minutos. Durante 6 

semanas, às terças-feiras, no período da manhã, as dinâmicas foram aplicadas 

alternadamente para os grupos, sendo que cada dia 3 grupos de 2 turmas realizaram a 

dinâmica. No item “razões” foi abordada autoestima, como uma razão motivadora para 

a gravidez precoce. Em “mitos” foram respondidas dúvidas anônimas dos alunos acerca 

da sexualidade. Na “Educação sexual”, houve exposição de imagens referentes às IST’s 

e à demonstração do uso correto de métodos contraceptivos. Foi constatado que, embora 

haja, na grade curricular anual, abordagens relacionadas à educação sexual, dúvidas 

referentes a essa temática ainda são recorrentes. Essa situação se deve, sobretudo, ao 

tabu existente, uma vez que as questões relacionadas à sexualidade e às suas 

consequências são tratadas de forma mais generalizada, sem, de fato, promover um 

aprofundamento no tema e solucionar dúvidas mais íntimas e específicas dos alunos. É 

evidente a perpetuação de dúvidas por parte dos alunos, especialmente pela 

predominância de preconceitos de base religiosa, como homossexualidade e 

relacionamento de mulheres com mais de um homem, por parte de alguns profissionais 

da escola e da saúde. Além disso, foi observado distanciamento dos alunos com as 

instituições de saúde da região. Após a realização das dinâmicas, as dúvidas foram 

debatidas, os mitos contestados e a conscientização acerca da gravidade das IST's foi 

promovida. Alunos procuraram, individualmente, os integrantes do grupo, de forma a 
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relatar dificuldades de lidar com a ausência de autoestima. Orientações foram destinadas 

a esses jovens, visando aproximá-los das instituições de saúde para que haja uma 

orientação e apoio profissional. CONCLUSÃO: A educação sexual precisa ser 

trabalhada de maneira mais enfática por parte do posto de saúde. A questão da saúde 

mental é determinante para a recorrência de comportamentos inseguros. É indispensável 

que haja maior aproximação entre a escola e posto, a fim de exercerem um trabalho 

conjunto para sanar tais problemáticas. 

 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, Educação sexual, Anticoncepção.  
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INTRODUÇÃO: A UBS Padre Faria atende uma população localizada na região do 

bairro Taquaral que apresenta diversas peculiaridades ligadas à adesão ao tratamento do 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doença que apresenta alta prevalência e incidência no 

cenário mundial e que se associa a várias comorbidades. As dificuldades apresentadas 

pelos pacientes se relacionam com analfabetismo, mudança de hábitos e técnica para o 

tratamento medicamentoso da doença. Assim, várias estratégias de educação popular em 

saúde são empregadas e, no caso, escolhemos realizar uma oficina para sanar dúvidas e 

treinar habilidades junto aos pacientes com dificuldade no tratamento. OBJETIVOS: O 

objetivo geral baseou-se em treinar técnicas de aplicação de insulina nos pacientes 

diabéticos do Taquaral (adscritos à UBS Padre Faria). Além disso, procurou-se 

compreender os motivos psicossociais que os afastam da adesão ao tratamento para 

tentar estimular a mudança do quadro desses pacientes em contemplação para estado de 

manutenção do tratamento, agindo nas causas da relutância. MÉTODOS: Foi realizado 

uma pesquisa bibliográfica sobre educação em saúde com pacientes diabéticos e 

dificuldades de adesão destes ao tratamento; elaboração de um questionário baseado no 

modelo explanatório de Kleinman, utilizado nas entrevistas com os pacientes diabéticos 

insulinodependentes, de modo a compreender a situação deles em relação a doença e 

tratamento; formulação da estratégia de educação em saúde em conjunto aos 

profissionais da unidade, por meio de uma oficina - denominada Insulina é Legal -  

realizada na Pastoral da Criança do Taquaral, utilizando recursos visuais e práticos 

visando ensinar aos pacientes e seus familiares sobre a técnica de aplicação da insulina e 

a utilização dos medicamentos, além de buscar sanar algumas dúvidas em relação à 

diabetes, e desse modo, promover uma maior adesão dos pacientes ao tratamento. 

ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA: No dia 13 de junho foi então realizada a oficina com 

os pacientes e familiares, em que esclarecemos dúvidas e mitos sobre a doença, a 

insulina e o tratamento. Também apresentamos os métodos e técnicas de aplicação da 

insulina pela seringa ou caneta, por meio de figuras representativas de preparação da 

insulina, métodos de aplicação correta e locais para alternância da aplicação. A oficina 

ocorreu de forma bem ativa, com participação de todos os envolvidos. Percebeu-se 

inúmeras dificuldades sobre a aplicação da insulina, no manejo dietético e no uso de 

hipoglicemiantes orais dos pacientes (devido principalmente ao não entendimento da 

receita). Além disso, nota-se a dependência de alguns pacientes de terceiros para 

continuar o uso dos medicamentos, sendo que isso é ligado às dificuldades citadas, 
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especialmente o analfabetismo e medo de agulhas. CONCLUSÃO: Após a realização 

do trabalho de campo, conclui-se que o diabetes é uma doença que, por fatores como 

analfabetismo, condições financeiras e outros fatores psicossociais, têm seu tratamento 

comprometido. Portanto deve-se insistir em ações de educação em saúde contínuas e 

que atuem nas principais dificuldades da população, buscando auxiliar os pacientes na 

realização do tratamento. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Educação em Saúde, Saúde Pública. 
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INTRODUÇÃO: Os médicos de família e comunidade atuam na assistência à saúde de 

toda a população, incluindo o atendimento de crianças, gestantes, mulheres, homens, 

idosos, adultos e jovens. Ademais, a sua ação engloba tanto medidas de tratamento e 

reabilitação de enfermidades quanto preventivas e de promoção da saúde (Ministério da 

Saúde, 1997). O Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo, Unidade Básica de Saúde 

(UBS), passou por uma recente reformulação, em setembro de 2017, que resultou da 

união de quatro equipes de saúde da família distribuídas anteriormente em duas 

unidades do distrito, que agora atuam no local em que, anteriormente, funcionava uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nesse contexto, baseado em questionários 

aplicados no Complexo, constatou-se que faz-se necessário esclarecer a população em 

relação ao atendimento de uma UBS, que conta com o serviço dos médicos de família e 

comunidade, para que todos os cidadãos locais possam usufruir e se beneficiar de todos 

os serviços a eles ofertados. OBJETIVOS: Realizar uma ação educativa em saúde no 

Complexo de Cachoeira do Campo, visando a elucidar a população sobre o 

funcionamento de uma UBS e sobre a atuação dos médicos de família e comunidade. 

METODOLOGIA: O método escolhido para formular o levantamento de possíveis 

intervenções no Complexo foi a pesquisa-ação. Foram utilizadas as seguintes técnicas: 

análise documental, observação ativa e entrevista semiestruturada com profissionais 

(informantes chave), baseadas na metodologia de Estimativa Rápida, de Campos et al 

(2010). Após a definição do foco de atuação do trabalho, optou-se pela exposição de um 

banner lúdico e informativo na recepção do Complexo, acerca do funcionamento da 

UBS e do atendimento dos médicos de família. O banner foi o instrumento escolhido 

em conjunto com a gerência e equipes locais tendo em vista a busca por uma 

continuidade do trabalho após o fim das visitas pelo grupo e o tempo disponível para a 

realização da intervenção. DESENVOLVIMENTO: Foram realizadas visitas semanais 

ao Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo, para a aplicação da metodologia de 

Estimativa Rápida Participativa de Campos et al (2010), em que constatou-se relativo 

desentendimento da população acerca dos serviços ofertados pela unidade. Ademais, 

encontros regulares com o orientador foram efetuados, para a organização e o 

estabelecimento do projeto de ação. No decorrer do trabalho foram encontradas algumas 

dificuldades, como o fato do dia disponível para a realização das visitas ao complexo 

coincidir, algumas vezes, com a data de reunião dos profissionais de saúde. A 

finalização da ação ocorre em 26/07, com a inauguração do banner, exposto na recepção 
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do Complexo, com uma exposição dialogada dos integrantes do grupo com a população, 

em que, juntamente com a oferta de um café da manhã, ocorrerá a explicação das 

informações ao público. CONCLUSÃO: Após a realização, espera-se que a exposição 

do banner gere impactos positivos às vidas das pessoas que utilizam os serviços do 

Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo, uma vez que essas tornar-se-ão 

conscientes de tudo que lhes é direito dentro do ofertado pelo complexo como UBS. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde, Medicina de Família 

e Comunidade 
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INTRODUÇÃO: Benzodiazepínicos (BZD) são medicamentos hipnótico-sedativos 

utilizados como ansiolíticos, devido ao seu efeito depressor do Sistema Nervoso Central 

(SNC). Dentre outras ações promovidas pelos BZD, a indução de sono é o efeito mais 

desejado pelos pacientes que buscam o medicamento, o que acarreta um uso inadequado 

do fármaco. Essa situação foi percebida durante as visitas à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) de Antônio Pereira, o que motivou o desenvolvimento de um projeto de 

promoção de Educação em Saúde visando discutir efeitos colaterais do medicamento 

com os usuários e prevenir uma possível dependência.OBJETIVOS: Coletar os relatos 

da população usuária de BZD e correlacionar com estudos coletados pelo grupo. Alertar 

os pacientes quanto ao uso inadequado e aos efeitos colaterais da medicação. Promover 

um estado de contemplação em relação à descontinuação de BZD em pacientes 

dependentes. Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) para 

conhecimento em relação ao medicamento e seu apoio no processo de conscientização, 

prevenção e descontinuação supracitados. METODOLOGIA: O projeto constitui  

encontros com a população usuária de BZD e com as ACS’s. Nos encontros com os 

pacientes, realiza-se uma roda de discussão com intuito de coletar relatos, transmitir  

informações sobre os medicamentos e questionar a adequação do uso. Ao final desse 

encontro utiliza-se o questionário URICA (Questionário de Avaliação de Mudanças 

Escala de Rhode Island), para analisar a motivação dos componentes da roda em 

começar a descontinuação de BZD. No encontro com as ACS’s, busca-se a capacitação 

desses profissionais em relação ao tratamento de pacientes dependentes de 

benzodiazepínicos e métodos de prevenção a dependência, para melhor 

acompanhamento da população. RELATO DA EXPERIÊNCIA: Os seis usuários de 

BZD presentes no primeiro encontro relataram o uso do medicamento há mais de vinte 

anos, o conhecimento da sonolência provocada pelo medicamento, os efeitos colaterais 

percebidos durante o tratamento e tentativas frustradas de desmame. No entanto, os 

usuários não demonstraram conhecimento das contraindicações do uso de BZD e dos 

demais efeitos colaterais. O segundo encontro com pacientes não pode ser realizado, 

devido a complicações com greve e a falta de notificação das ACS’s aos pacientes no 

dia agendado. O encontro com as ACS’s confirmou a dificuldade e a resistência ao 

desmame. Foi realizada uma discussão da importância das ACS’s no processo de 

desmame e como devem apoiar o paciente. CONCLUSÃO: Apesar dos impedimentos 

para o desenvolvimento e conclusão do trabalho planejado, foi percebido um grande 

interesse dos pacientes em relação aos efeitos de não só BZD, como de outros 

medicamentos que também fazem o uso, o que mostra a relevância da educação em 

saúde na autonomia do paciente em relação aos medicamentos que faz uso.  
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INTRODUÇÃO:  Tendo como base o trabalho de  Barros (2006), que realizou um 

estudo acerca da incidência do excessivo estresse entre os adolescentes no ambiente 

escolar pré-universitário e a coerente relação com possíveis transtornos de ordem 

mental, foi observado como essa condição é fortemente presente nas escolas. Assim, o 

grupo pôde se identificar com as experiências vividas pelos jovens do estudo, uma vez 

que a rotina desgastante constitui uma realidade presenciada, de forma geral, por recém-

ingressos no nível da graduação. OBJETIVOS: Descrever a depressão de forma 

abrangente; abordar a depressão em diferentes públicos; buscar possíveis causas da 

depressão; relatar a influência da indústria farmacêutica na medicalização da depressão; 

observar formas de contornar a depressão; construir uma rede que interligue os artigos 

referenciados. MÉTODOS: leitura de artigos referenciados; estudo comparado dos 

artigos envolvidos; Debate dos pontos semelhantes e distintos. DISCUSSÃO: Em uma 

etapa prévia ao vestibular, circundada de cobranças (nem sempre suscitadas pelas 

pessoas do convívio individual, mas sim pelo próprio aluno), o estresse aparece 

impregnado no cotidiano escolar. As incertezas sobre o futuro e a busca pela aprovação, 

totalmente associada ao suposto sucesso profissional, evocam a condição do estresse no 

indivíduo. A fisiologia designa a resposta ao estresse como um fator vantajoso de um 

ponto de vista da evolução, em que – por meio de alterações neurais, endócrinas e 

funcionais do organismo – a constância das condições internas é almejada, frente à 

instabilidade do cenário externo. Entretanto, em analogia ao termo “alostase”, que 

designa o conjunto de respostas do organismo a desafios que se prolongam ou que 

excedem amplitudes normais, a ativação dos sistemas de resposta ao estresse demanda 

um custo energético, chamado carga alostática, que, quando em excesso, pode 

desencadear transtornos físicos e mentais no organismo. Daí vem a aplicação com a 

temática. A continuidade e a amplitude elevada do estresse gerado pelas cobranças 

enérgicas do vestibulando leva a uma situação de sobrecarga alostática, que é 
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extremamente prejudicial, justificando a clara possibilidade de esgotamento no público 

que convive com as exigências do cotidiano prévio ao vestibular e com o currículo 

escolar, paulatinamente enrijecido, sempre em busca da otimização do rendimento, sem 

que sejam levados em conta os limites funcionais do indivíduo. CONCLUSÕES: 

Portanto, em virtude da forte presença da depressão, na sociedade brasileira (e no 

mundo), é preciso uma elucidação coletiva de mecanismos que contornem os distúrbios 

advindos dos prejuízos mentais. Desse modo, deve existir, também, a ampla discussão 

da problemática que contorna a depressão, como apoio psicológico e psiquiátrico. A 

partir disso, disseminar o debate aberto sobre o tema, através da mídia, das escolas e das 

universidades. Assim, será possível reduzir os níveis de depressão e melhorar a 

qualidade de vida 
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INTRODUÇÃO: No mundo contemporâneo, as constantes transformações na rotina 

moderna favorecem o desenvolvimento de transtornos mentais. Contudo, a aceitação da 

saúde mental como responsabilidade de toda a população é um desafio encontrado pelos 

agentes públicos de saúde, de forma a se tornar um empecilho para a concretização de 

um sistema de saúde universal, integral e de equidade. OBJETIVOS: Analisar a 

relação estabelecida entre saúde mental e saúde coletiva no sistema de saúde brasileiro, 

relacionando com a percepção dos profissionais e da população em geral. MÉTODOS: 

Pesquisa de artigos científicos em bases de dados (Scielo, PubMed). Reflexão teórico 

metodológica baseada nos artigos selecionados, com enfoque nos descritores “Saúde 

Mental”, “Atenção Primária à Saúde”, “Saúde Coletiva”. DISCUSSÃO: É notável 

desde a antiguidade e ainda nos tempos atuais que os transtornos mentais não recebem a 

mesma relevância que a saúde física. Pode-se notar que, principalmente nos países em 

desenvolvimento, os custos indiretos gerados por essa desassistência chegam a superar 

os custos diretos. Nesse contexto, no Brasil, os CAPS assumem especial relevância no 

cenário de novas práticas em saúde mental, tornando-se um dispositivo estratégico para 

a reversão do modelo hospitalar, combatido pela Reforma Psiquiátrica. Contudo, é 

importante ressaltar que ainda são raras as pesquisas que vinculem saúde mental, 

contexto social e saúde pública, que permitiria o desenvolvimento de investigações 

nessa área emergente de máxima relevância social e poderia traz significativo avanço 

para ambos os lados. Assim, nota-se que, ainda que pertencem a um movimento de 

raízes comuns, a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica seguiram caminhos 

paralelos. CONCLUSÕES: Nesse contexto, pode-se entender a necessidade do 

desenvolvimento de um processo avaliativo sistemático dos CAPS, que prescinde de 

uma aproximação dos paradigmas quantitativo e qualitativo, reconhecendo a 

complexidade de seus componentes. Assim, conclui-se que toda ação social se 

desenvolve em um contexto de complexidade crescente, envolvendo vários atores 

sociais, que são de extrema importância para o processo avaliativos e devem ser levados 
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em conta quando relacionados a pesquisas e trabalhos que relacionem a saúde mental e 

a saúde coletiva. 

 

Palavras-chave: saúde mental, saúde coletiva, CAPS. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, um dos grandes problemas que vêm se agravando na 

sociedade é a obesidade, a qual é considerada uma epidemia mundial, e que 

ultimamente vem acometendo grande parte da população mundial. Segundo a OMS, os 

adolescentes, idosos e gestantes são os grupos que apresentam maiores riscos para esta 

complicação. Este problema está cada vez mais disseminado na sociedade 

principalmente devido à grande mudança no estilo de vida dos indivíduos, 

especialmente nos hábitos alimentares. Além disso, as profundas transformações sociais 

e a grande exigência do mercado de trabalho predispõem o indivíduo a um enorme 

estresse que pode influenciar significativamente no desenvolvimento da obesidade e 

também de comorbidades como a Diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica, 

aumentando assim cada vez mais o número de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). OBJETIVOS: Avaliar, comparar e identificar os principais fatores de risco 

associados ao desenvolvimento da obesidade em jovens no Brasil. MÉTODOS: Para o 

Desenvolvimento deste trabalho foram realizadas revisões bibliográficas acerca da 

disseminação da obesidade na sociedade brasileira frente aos fatores de risco, 

comparando os dados obtidos. DISCUSSÃO: Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2017), o número de adolescentes acometidos com a obesidade vem 

aumentando vertiginosamente nos últimos anos. Entre os anos 1975 e 2016, o número 

passou de 11 milhões para 124 milhões de jovens acima do peso no Brasil. Os dados 

mostram ainda que entre os anos 2006 e 2016 o aumento da obesidade passou de 11,8% 

para 18,8%, o que equivale a um crescimento de 60%. É de suma importância 

desenvolver estratégias que visem melhorar os hábitos e as práticas alimentares, de 

forma a conscientizar a população dos riscos para a saúde. A educação alimentar é uma 

medida crucial que pode auxiliar principalmente desde a infância e na adolescência, em 

que os pais e as escolas devem participar de forma ativa da alimentação das crianças e 

adolescentes. Além da dieta, o exercício físico auxilia no tratamento da obesidade, bem 

como auxilia na melhora da qualidade de vida, de modo a minimizar os riscos de 

aparecimento das doenças secundárias à obesidade e também pode elevar a capacidade 

funcional do indivíduo e a auto estima. CONCLUSÃO: O conhecimento a respeito da 

obesidade e seu desenvolvimento na sociedade é muito importante para que os 

indivíduos possam ter ciência dos riscos que a mesma pode trazer para a saúde. É 

imprescindível que as pessoas tenham uma melhor orientação a respeito do assunto para 
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o desenvolvimento de práticas socioeducativas em saúde, a fim de minimizar as 

complicações desta doença crônica, principalmente no que tange às mudanças no estilo 

de vida dos indivíduos.  

Palavras-chave: Prevalência. Obesidade. Adolescentes.  
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INTRODUÇÃO: A Reforma Psiquiátrica constitui o maior marco da saúde mental 

brasileira na contemporaneidade. Consolidada em âmbito nacional por meio da Lei nº 

10.216/2001, a reforma consagrou uma série de mudanças nas políticas de saúde, 

consonantes com o ideário da luta antimanicomial, que convergem no fim da 

institucionalização como tratamento primário para pacientes com transtorno mental. 

OBJETIVOS: Compreender o que constituiu a Reforma Psiquiátrica. Investigar quais 

foram os marcos históricos da Reforma Psiquiátrica. Mapear na legislação brasileira 

dispositivos concernentes ao tratamento de pessoas com sofrimento mental. 

Compreender a estrutura de atenção primária em saúde mental. MÉTODOS: Para o 

estudo foi realizada uma revisão bibliográfica concernente à Reforma Psiquiátrica, além 

da coleta e análise de legislação concernentes ao tratamento de pessoas com sofrimento 

mental. DISCUSSÃO: O debate a respeito da luta antimanicomial teve ampla 

repercussão internacional. No contexto latino-americano, destaca-se a Declaração de 

Caracas, de 1990, que teve como objetivo promover a reestruturação do sistema 

psiquiátrico, sobretudo a partir da revisão do papel do hospital psiquiátrico, a fim de 

proteger a dignidade pessoal e os direitos humanos dos usuários, bem como promover a 

permanência do indivíduo na sociedade. No âmbito nacional, além de diversos atos 

normativos estaduais, destaca-se a Lei nº 10.216/2001, que consolidou a mudança da 

política brasileira em saúde mental. Após esse fato, intensificou-se a criação de serviços 

para substituir o hospital psiquiátrico, como redes de atenção à saúde mental, Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), leitos psiquiátricos em hospitais, oficinas terapêuticas e 

residências terapêuticas, pautados nas necessidades locais. Em consonância, em âmbito 

da atenção primária em saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a Reforma da 

Assistência Psiquiátrica Brasileira (RAPB) defendem os princípios básicos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e propõem uma mudança no modelo de assistência à saúde, 

privilegiando a descentralização e a abordagem comunitária/familiar em detrimento do 

modelo tradicional, centralizador e voltado para o hospital. Atualmente, contudo, os 

médicos apontam que os sistemas de informação da atenção básica não contemplam 

adequadamente os atendimentos de saúde mental, o que deixa à margem o registro 

destes procedimentos nas UBS. Ainda subsiste o instituto da medida de segurança, que 

confina pacientes com transtorno mental a Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. CONCLUSÃO: A reforma psiquiátrica brasileira possibilita novas 

abordagens, princípios, valores e olhares às pessoas com sofrimento mental. A temática 

saúde mental, contudo, não é adequadamente abordada na prática acadêmica. Nessa 

perspectiva, é necessário aprimorar a formação em saúde mental na graduação médica e 

incluir essa temática nos cursos de especialização em atenção básica e na residência de 
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Medicina de Família e Comunidade, dado que no Brasil, o atendimento psiquiátrico não 

é adequado na atenção básica. 

 

Palavras chave: Reforma dos Serviços de Saúde, Saúde Mental, Atenção Básica. 
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Introdução: A síndrome de Burnout tem chamado atenção dos estudiosos nas últimas 

décadas no sentido da sua maior compreensão. Vista como esgotamento dos recursos 

emocionais e psicológicos de um sujeito, acompanhado dos sentimentos de frustração, 

medo e incapacidade, ela tem particular incidência em médicos e estudantes de 

medicina. Segundo dados de diferentes estudos, a prevalência de Burnout em estudantes 

de medicina varia amplamente tanto durante o curso quanto depois da graduação, 

dependendo do local, período e especialização. Tais estatísticas levam muitos a 

acreditar que o Burnout é, inclusive, um fenômeno inerente ao processo de formação e 

prática clínica. Objetivos: Analisar a Síndrome de Burnout em médicos desde a 

graduação até a profissionalização, examinando suas causas, sintomas e prevenção. 

Métodos: Análise e revisão de literatura que contempla a incidência da Síndrome de 

Burnout em médicos e estudantes de medicina, tendo sido utilizados os seguintes termos 

de pesquisa: Burnout Syndrome; Medicine; Students. Discussão/Análise crítica: A 

Síndrome de Burnout é consiste em altos níveis de estresse em um sujeito ao mesmo 

tempo que ele não consegue lidar com o estresse, e é frequente em pessoas que são 

naturalmente ansiosas. O desafio mental da profissão e do curso estimula o profissional 

e o estudante frente ao que deve ser feito, contudo, se esse desafio ultrapassar as 

capacidades individuais, o sentimento de falha surge junto ao estresse. Apresenta 

consequências como a queda da produtividade, aumento do consumo de medicamentos 

e substâncias psicotrópicas e de problemas de saúde mental. Conclusões: A Síndrome 

de Burnout é uma condição que afeta tanto os estudantes de medicina quanto os 

médicos, sendo que durante o curso o período mais crítico é o do 3º ano, e as 

especialidades mais afetadas pela síndrome são as de Medicina de UTI, Medicina de 

Família e Medicina de Emergência, enquanto que as menos afetadas são as de 

Psiquiatria, Onco-hematologia e Pediatria. É importante a consciência sobre a síndrome 

e que os próprios alunos e médicos tenham uma rotina de auto cuidado e um 

fortalecimento da inteligência emocional junto a mudanças na cultura do trabalho para 

que o Burnout seja evitado.  

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, estudantes de medicina, médicos, medicina. 
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INTRODUÇÃO: A mudança do ciclo básico para o ciclo clínico gera uma série de 

expectativas, inseguranças e dúvidas aos alunos. Nesse ínterim, uma forma diferenciada 

de aprendizado pode ser uma ferramenta útil no esclarecimento e estimulação dos 

estudantes em face a esse novo desafio. Dessa maneira, os jogos possibilitam uma 

conexão entre essa alternativa pedagógica e a promoção das faculdades intelectuais, as 

quais estimulam a iniciativa individual e favorecem, dessa forma, a memorização e o 

progresso na disciplina. Assim, a aplicação do jogo “Apneia” serve como um exemplo 

dessa proposta. OBJETIVOS: O jogo tem o intuito de expandir o conhecimento dos 

jogadores sobre o conhecimento clínico, dados epidemiológicos e interpretação de 

resultados de testes diagnósticos para uma identificação precoce e correta das diversas 

patologias que acometem o sistema respiratório. MATERIAIS: O jogo será composto 

por 3 jogadores, os quais serão voluntários representantes de cada subturma antes do 

início da atividade. Será montado um tabuleiro humano, de 30 casas, no qual os 

participantes serão as peças. A partida contará com dois organizadores e 30 cartas, as 

quais serão distribuídas aos participantes conforme a vez de cada um. Cada carta 

conterá 10 dicas sobre o sistema respiratório ou armadilhas. MÉTODO: A ordem dos 

jogadores será definida a partir de um sorteio. O primeiro jogador receberá uma carta e 

os outros participantes, na sua vez, terão a oportunidade de escolher um número de 1 a 

10, o qual corresponderá a  uma dica ou armadilha da carta. O jogador com a carta lerá a 

opção escolhida e o participante da vez terá a chance de adivinhar o significado da carta, 

podendo pedir ajuda para sua subturma. O participante deverá ficar em apneia por no 

máximo 30 segundos enquanto pensa na resposta, quando achar oportuno responder o 

jogador volta a respirar e dá seu palpite. Caso acerte ele andará o número de casas 

correspondente ao número de dicas restantes. Se errar, o outro participante terá a chance 
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de escolher uma nova dica e dar seu palpite. O participante detentor da carta andará o 

número de casas correspondente ao número de dicas utilizadas pelos participantes. Essa 

dinâmica se repetirá até que o jogador vencedor chegue à última casa. Em algumas 

casas do tabuleiro, os participantes podem se deparar com uma moeda, a qual dará ao 

participante um direito de dar um palpite a qualquer hora, ou seja, ele poderá responder 

a carta mesmo quando não seja sua vez. DISCUSSÃO / ANÁLISE CRÍTICA: O 

propósito do jogo é proporcionar uma participação do acadêmico no que diz respeito ao 

conteúdo estudado durante o semestre. Representando uma alternativa à dinâmica 

tradicional marcada por passividade no aprendizado de conteúdos. Nesse contexto, o 

participante atua como protagonista no desenvolvimento de suas habilidades, no que 

tange a relação médico-paciente e ao raciocínio clínico. CONCLUSÃO: A dinâmica do 

jogo representa uma união entre uma forma mais ativa de aprendizado e do conteúdo 

proposto, facilitando a memorização e desenvolvimento das capacidades aprendidas na 

disciplina de Semiologia I. 
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INTRODUÇÃO: O ato de jogar, além de proporcionar prazer, representa um meio de 

se desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, estimulando a atenção e a 

memória (Furió et al.,2013). Além disso, mecanismos encontrados em jogos funcionam 

como um motor motivacional do indivíduo, contribuindo para o engajamento deste nos 

mais variados aspectos e ambientes (Zichermann e Cunningham, 2011). Nesse contexto, 

a gamificação, a qual consiste no emprego de elementos mais eficientes – como mecâ-

nicas, dinâmicas e estética – para reproduzir os mesmos benefícios alcançados com o 

ato de jogar (Vianna et al., 2013), favorece notadamente o processo de aprendizagem. 

Logo, metodologias que envolvam o uso de jogos no ensino da Semiologia Médica 

tendem a contribuir para a consolidação do aprendizado. OBJETIVOS: Estimular a 

motivação e o desenvolvimento cognitivo do aluno. Despertar o sentimento de interesse, 

desafio e envolvimento do discente, a fim de facilitar o aprendizado da semiologia do 

aparelho cardiovascular. METODOLOGIA: Revisão de literatura com análise de 

artigos que embasam o emprego de jogos na aprendizagem. Criação de um jogo para 

ensino da semiologia do aparelho cardiovascular. DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: 

As dificuldades de aprendizagem foram apontadas por 62% dos estudantes de medicina 

como as mais significativas da vida universitária (Shin e Woo, 2011). Assim, é válida a 

busca por métodos, como a gamificação, que auxiliem os discentes do curso de 

medicina a se exercitarem de modo mais dinâmico e eficiente. Nessa perspectiva, 

desenvolveu-se o Cardiogame. Este consiste em um jogo com um tabuleiro 

representando a circulação no qual o circuito percorrido pelo sangue corresponde a 

casas numeradas de 1 a 30. O jogo apresenta 30 cartas, cada uma com uma questão de 

quatro alternativas relacionadas à semiologia do aparelho cardiovascular, sendo apenas 

uma a correta. Cabe a cada subturma eleger um representante para a execução do jogo. 

Os representantes devem retirar uma ficha de uma caixa, de modo que a retirada da 

ficha contendo o esquema da circulação permite ao grupo iniciar o jogo. O integrante 

sorteado deve lançar um dado e escolher um número de 1 a 30, o qual corresponde à 

questão a ser respondida. O representante tem dois minutos para discutir a questão com 

a subturma e dar a resposta. Se obtiver acerto, o jogador deve avançar o número de 

casas determinado previamente no lançamento do dado. Se, porém, errar a questão, 

mailto:bmartins327@gmail.com
mailto:petroniomiranda30@gmail.com
mailto:faloisio@uol.com.br


63 

 

permanece no ponto de partida. Caso erre uma questão após ter saído do ponto de 

partida, o integrante volta duas casas. Se passar a vez, permanece na casa onde está, e o 

próximo jogador no sentido horário tem direito a responder à questão. O jogador que 

chegar primeiro ao átrio esquerdo do coração, completando o circuito, vence o jogo. 

CONCLUSÃO: A introdução da gamificação no ensino da semiologia tende a 

estimular a participação ativa dos discentes, reduzindo o uso da metodologia tradicional 

em que o professor tem um papel ativo e vertical e o aluno um papel passivo. Jogos, 

portanto, podem fomentar maior raciocínio e participação de alunos, além de tornarem 

aulas menos exaustivas, melhorando, assim, o processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: semiologia, aprendizagem, gamificação 

Referências: 

FURIÓ, David; GONZÁLEZ-GANCEDO, Santiago; JUAN, M. C.; SEGUÍ, Ignacio; 

COSTA, María. The effects of the size and weight of a mobile device on an educational 

game. Journal Computers & Education, Virginia, v. 64, p. 24–41, 2013.  

SHIN, Hong-Im; WOO, Taek Jeon.” I'm not happy, but I don't care": help-seeking 

behavior, academic difficulties, and happiness. Korean Journal of Medical Education, 

23:7–14, 2011.  

VIANNA, Ysmar; VIANNA, Maurício; MEDINA, Bruno; TANAKA, Samara. 

Gamification, Inc.: como reinventar empresas a partir de jogos. MJV Press: Rio de 

Janeiro, 2013. 

ZICHERMANN, Gabe; CUNNINGHAM, Christopher. Gamification by Design: 

Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol, CA: O’Reilly 

Media, Inc. 2011. 

 



64 

 

O USO DO JOGO DE MEMÓRIA COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

SEMIOLÓGICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

 

Carolina Ali Santos (alicarol@gmail.com) - Orientadora 

Ana Flávia Veloso Crisostomo de Castro (anaflaviavcc@gmail.com) 

Daniel Barbosa Coelho (danielcoelhoc@gmail.com)  

Douglas Daniel Dophine (douglasdophine@gmail.com)  

Flávia Fonseca Drumond Souza (flaviaadrumond@gmail.com) 

Giselda Ribeiro da Silva (gysards@gmail.com)  

Isabelle Moreira Vilete de Oliveira (belvilete@gmail.com)  

Sophia Dias Pozzolini Fróes (sophiapozzolini@gmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO: Com o ingresso no curso de Medicina, os alunos se veem carentes de 

novas formas de assimilação de conteúdos, para que possam absorvê-los da forma mais 

produtiva possível. Nesse contexto, a semiologia merece destaque, disciplina 

fundamental na aprendizagem de práticas clínicas e formação do profissional médico. 

Quando inserimos novas ferramentas práticas de educação para a referida disciplina 

percebemos uma maior facilidade nessa absorção. Assim, criou-se um jogo da memória 

pautado em técnicas e manobras, usadas para identificação clínica dos diversos 

acometimentos abdominais, e seus respectivos conceitos e significados. OBJETIVOS: 

Ampliar a consolidação do aprendizado semiológico para os estudantes em formação da 

presente escola de Medicina, aplicando a ferramenta de forma mais prática para melhor 

fixação do conteúdo apresentado.  MÉTODOS: As informações teóricas para a 

elaboração do trabalho foram extraídas do livro base da disciplina Semiologia I do curso 

de Medicina da UFOP “Semiologia médica”, Porto (2013). O jogo propõe apresentar 

diferentes cartas que constem manobras e sintomas, de determinados distúrbios do 

sistema digestório, e a semiotécnica e conceito relativos a estas manobras e sintomas. 

Desta forma, o jogador deve identificar as cartas correspondentes. Além disso, para fins 

didáticos, os apresentadores podem também utilizar de recursos de mídia, como o 

Microsoft Office Power Point, para melhor compreensão e aplicação do jogo. 

DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: O jogo será desenvolvido de acordo com as 

regras do jogo da memória, tendo como base o tema da semiologia do Sistema 

Digestório. Ele se constituirá por pares de cartas, sendo que uma representará o nome de 

uma manobra, sinal ou sintoma, e na outra carta correspondente do par estará 

representado o seu descritor ou conceito. Participarão do jogo 2 jogadores, ambos como 

representantes de sua respectiva subturma. Os participantes serão desafiados a encontrar 

os pares de cartas correspondentes a partir da memorização de seus respectivos locais, 

associado a seus conhecimentos semiológicos. Além disso, para confirmação da 

existência de correspondência entre as duas cartas escolhidas, os 2 representantes 

poderão recorrer à sua subturma. À medida em que os pares propostos são formados por 

uma dupla de representantes, é dado um ponto à subturma representada e as cartas do 

par são recolhidas. Caso a dupla acerte o par, ela ganha chance de jogar em seguida; 

caso não haja correspondência, a jogada é passada para a próxima dupla. O jogo termina 

no momento em que todas as cartas tiverem seus correspondentes descobertos e, assim, 
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recolhidas do tabuleiro. O jogo favorece a troca de conhecimentos entre os estudantes e 

a formação de um raciocínio semiológico, possibilitando uma melhor concretização do 

aprendizado através de discussões associadas a uma prática dinâmica. CONCLUSÕES: 

Com a elaboração do jogo espera-se, em suma, estimular o cooperativismo das equipes 

no sentido de eleger lideranças e desenvolver estratégias, bem como despertar, resgatar 

e fomentar o caráter lúdico do aprendizado entre os acadêmicos como possibilidade 

eficiente para a consolidação do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO: Ao entrarem no ciclo clínico, os estudantes de medicina geralmente 

apresentam dificuldades relacionadas não só à assimilação de conteúdo, mas também ao 

desenvolvimento de práticas semiológicas. Nesse contexto, os jogos podem servir como 

ferramenta adicional de aprendizado, sendo grandes colaboradores pedagógicos ao 

atuarem de maneira diferenciada, dinâmica e atrativa; são, portanto, agentes 

facilitadores da promoção das faculdades intelectuais, as quais estimulam a iniciativa 

individual e favorecem, dessa forma, a memorização e o progresso na disciplina. Frente 

ao atual processo de aprendizagem nas escolas de medicina brasileiras, muitas vezes 

herméticos e hierarquizados, com a transmissão do conhecimento de forma passiva, faz-

se necessária a estruturação de novas frentes de aprendizado no âmbito pedagógico. 

Uma delas é a utilização de jogos didáticos. Tais jogos proporcionam discussão sobre a 

temática em grupo, a busca ativa de conhecimentos, o compartilhamento de ideias e a 

gestão do tempo, atributos essenciais à formação de um bom profissional de saúde. 

Desse modo, este trabalho busca aplicar o supracitado teor didático que determinados 

jogos podem ter em acordo com o conhecimento semiológico, mais especificamente na 

área da ectoscopia. A ectoscopia diz respeito à avaliação global do doente, cujo objetivo 

é a obtenção de dados do paciente. OBJETIVO: Proposta de desenvolvimento de um 

jogo que: amplifique, fixe e relacione os conhecimentos da ectoscopia com as principais 

patologias relacionadas; treine as habilidades clínicas e estimule o trabalho em equipe. 

METODOLOGIA: O trabalho em questão diz respeito à adaptação e aplicação de um 
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jogo denominado “Cara a Cara”, da fabricante brasileira de brinquedos Estrela. Desse 

modo, o jogo foi elaborado a partir da literatura existente sobre ectoscopia, 

principalmente de acordo com os livros “Semiologia Médica, (Porto, C.) ” e 

“Propedêutica Médica, (Bates, B.) ”, e procurou-se adaptar a teoria em questão as regras 

já existentes do brinquedo, sujeitas a alterações. Assim, os desafios e fases próprios do 

jogo original tornam-se de tema teórico da medicina, o que potencializa a possibilidade 

de aprendizagem sobre a ectoscopia, objeto de estudo fundamental da semiologia. 

CONCLUSÃO: A aplicação de atividades recreativas é um recurso promissor para a 

melhora da aprendizagem. O aspecto lúdico da prática em questão pode ser considerado 

um trunfo para o seu sucesso, atraindo a atenção e aumentando a adesão de cada vez 

mais alunos. Mesmo o presente trabalho se concentrando no aprendizado dos discentes 

de medicina, tal exercício pode ser adaptado e distribuídos aos demais estudantes, sejam 

eles de graduação ou não. O uso de jogos didáticos traz inúmeras vantagens, 

principalmente a melhora da fixação do conteúdo (objetivo principal da atividade em 

questão). Desse modo, é esperado que o ludismo se torne cada vez mais corriqueiro 

como estratégia em escolas e universidades, tendo seus resultados demonstrados em 

trabalhos como este. 
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