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ANATOMIA PATOLÓGICA I 

 

 

DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR E DOENÇA INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL - O QUE TÊM EM COMUM? UMA ABORDAGEM SOBRE 

BAQUETEAMENTO DIGITAL 

 

Gustavo Meirelles Ribeiro (gustavomeirelles@uol.com.br) - Orientador 

 Érico Henrique Araújo de Morais (erico.ham1@gmail.com) 
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INTRODUÇÃO: O Baqueteamento Digital (BD) também é conhecido como 

hipocratismo digital, conforme descrição pioneira de Hipócrates. O BD é caracterizado 

por convexidade entre a unha e o leito ungueal, inchaço da região distal dos dedos da 

mão e crescimento longitudinal e transversal exacerbado das unhas. O ângulo de 

Lovibond
 
torna-se maior do que 180° e a razão entre a profundidade da falange distal e 

profundidade interfalângica excede 1,0. Além disso, diferentemente de dedos normais, 

que formam um losango ao se opor às superfícies dorsais dos dois dedos, esse espaço é 

obliterado no baqueteamento - sinal de Schamroth positivo. Apesar de ser geralmente 

assintomático, relaciona-se geralmente com doenças cujos prognósticos são 

desfavoráveis. Não existe um consenso sobre a sua fisiopatologia, mas associa-se ao BD 

alterações na vascularização, inflamação crônica e hipóxia. OBJETIVOS: O BD 

muitas vezes é associado a doenças crônicas do aparelho respiratório - todavia, sabe-se 

que pode estar relacionado a causas como a doença pulmonar intersticial e a doença 

inflamatória intestinal. Este trabalho objetiva abordar tais doenças e suas relações com o 

BD, ampliando as possibilidades de diagnósticos diferenciais em casos de hipocratismo. 

METODOLOGIA: Busca de artigos nas bases de dados Pubmed® e SciELO, 

utilizando-se das palavras-chave: baqueteamento digital, hipocratismo digital, digital 

clubbing, nail clubbing e hippocratic fingers. Apesar da preferência por artigos 

publicados na última década, selecionou-se, pela relevância contextual, artigos menos 

recentes que relacionassem BD e doenças em outros órgãos. RESULTADOS: A 

Doença Pulmonar Intersticial (DPI) se refere a um grupo heterogêneo de disfunções de 

vias aéreas distais e do interstício pulmonar. Sabe-se que os dados disponíveis sobre a 

incidência de DPIs são escassos – o que é agravado pelos diagnósticos errôneos 

realizados. O baqueteamento é frequente em DPIs e pouco se sabe sobre sua 

prevalência. Apesar de alguns autores o relacionarem a um mau prognóstico da doença, 

essa informação é controversa na literatura. Já sobre a Doença Inflamatória Intestinal 

(DII), estudos sugerem que o BD representa sinal de mudanças no ângulo hiponíquico 

que dependem de flutuações no processo da doença subjacente. A prevalência do 

hipocratismo em pacientes com DII varia na literatura - 37,5% a 58,0% em pacientes 

com Doença de Crohn (DC) - e é maior em pacientes com DC do que em caso de Colite 

Ulcerativa. CONCLUSÕES: Algumas dúvidas sobre o BD o mantêm como objeto de 

estudo atual, tendo ainda sua fisiopatologia pouco conhecida e a hipótese de que o BD 

ocorreria secundário a hipóxia crônica. Hoje, sabe-se que hipocratismo pode ter causas 

mailto:erico.ham1@gmail.com
mailto:luizadiniz11@gmail.com
mailto:vetphscott@gmail.com
mailto:rayane_elen@hotmail.com
mailto:auloslima@yahoo.com.br
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diferentes, como DPI e DII, além de outras não exploradas neste estudo, como 

neoplasias, doença hepática e endocardite. A abordagem do tema buscou a ampliação de 

hipóteses diagnósticas para pacientes com esse sinal clínico. 

 

 

Palavras-chave: Baqueteamento digital; Doença pulmonar intersticial; Doença 

inflamatória intestinal 
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INTRODUÇÃO: O neuroblastoma é um tumor maligno sólido oriundo de células 

embrionárias precursoras do sistema nervoso simpático, que se desenvolve durante o 

crescimento fetal ou primeiros anos de vida. Seu diagnóstico se dá, geralmente, em 

crianças menores de 5 anos, leucodermos, havendo discreto predomínio no sexo 

masculino de 1,15:1. Sua incidência anual no Brasil é de 1:137.000. Tendo em vista a 

importância do diagnóstico correto e precoce dessa patologia para um bom prognóstico, 

este estudo objetiva relatar o caso de uma lactente diagnosticada com neuroblastoma, 

aos 16 meses de idade. RELATO DO CASO CLÍNICO: I.M.B.P., 1 ano e 4 meses, 

natural de Belo Horizonte, admitida com história de quadros infecciosos de repetição 

com febre intermitente, coriza hialina, tosse produtiva, prostração, irritabilidade, 

hiporexia nos últimos 2 meses. Os exames laboratoriais alterados foram: PCR:101 

mg/L, queda da hemoglobina de 10 mg/dl para 8,1 mg/dl em hemogramas subseqüentes 

e leucocitose. Ao exame físico, notou-se abaulamento de abdome, linfonodomegalia 

cervical, inguinal e axilar. TC abdominal evidenciou massa expansiva localizada no 

espaço pararrenal esquerdo, sem plano de clivagem com a suprarrenal. A cintilografia 

óssea apresentou hipercaptação em L1, L2, L4 e no fêmur proximal direito. RM de coxa 

e coluna lombo-sacra evidenciou lesões ósseas no fêmur direito, nas vértebras torácicas, 

lombares e sacrais e nos ilíacos. Foram levantadas duas hipóteses diagnósticas: linfoma 

Não Hodgkin e neuroblastoma. A paciente foi submetida à cirurgia para excisão da 

suprarrenal esquerda. Ao exame anatomopatológico, a suprarrenal apresentou 

tumoração capsulada, medindo 6,8x5,8x4cm e os achados histológicos foram de 

neuroblastoma pouco diferenciado. A biópsia da crista ilíaca bilateral apresentou 

infiltração medular por neuroblastoma. Após cirurgia e estadiamento, a paciente foi 

encaminhada à oncologia para tratamento. Atualmente, paciente encontra-se em 

remissão, com exames laboratoriais e de imagens livres de alterações. DISCUSSÃO: 

Segundo INCA (2017), o câncer é a doença responsável pelo maior número de óbitos 

infantojuvenis no Brasil. Nesta faixa etária, suas manifestações assemelham-se a muitas 

doenças benignas, dificultando o diagnóstico. Ademais, pode haver um crescimento 

acelerado do tumor devido à alta taxa mitótica dessa fase, tornando a detecção precoce 

muito importante para o bom prognóstico da doença. Exemplo disso é que pacientes 

maiores de 1 ano no estádio mais avançado do neuroblastoma apresentam sobrevida de 

15% a 25% quando submetidos à quimioterapia intensiva, cirurgia, transplante de 

medula óssea e ácido retinóico. O caso relatado se enquadra nestas condições e trata-se 

de uma ocorrência atípica em que, após um ano de tratamento, a paciente atingiu a 

remissão. Para a detecção precoce e correta do neuroblastoma, é necessário o 

conhecimento dos tumores abdominais malignos mais comuns da infância. 

CONCLUSÕES: As diversas hipóteses devem ser consideradas durante a investigação 

mailto:gustavomeirelles@uol.com.br
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clínica para que haja um diagnóstico diferencial precoce, para garantir um melhor plano 

de tratamento e um melhor prognóstico para o neuroblastoma.  

Palavras-chave: Neuroblastoma, diagnóstico diferencial, Prognóstico 
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INTRODUÇÃO: A prevalência da Hipertensão Arterial (HA) em crianças e 

adolescentes tem se elevado progressivamente nas últimas décadas. Apesar de suas 

causas serem constante objeto de estudo, considera-se que é uma síndrome multifatorial, 

na maioria das vezes, e que está fortemente associada ao desenvolvimento de acidentes 

vasculares e outras comorbidades. O diagnóstico precoce, deste modo, é fundamental 

não somente para a prevenção de complicações decorrentes da hipertensão, como 

também para investigação de origens secundárias. OBJETIVOS: Identificar por meio 

da literatura as causas de Hipertensão Arterial em crianças e adolescentes, bem como 

difundir informação à comunidade acadêmica, aos trabalhadores da área da saúde e à 

comunidade em geral, afim de contribuir para o desenvolvimento de práticas de 

prevenção integrada, de diagnóstico precoce e para a terapêutica da hipertensão arterial 

em crianças e adolescentes. MÉTODOS: Este estudo buscou realizar uma revisão não 

sistemática por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando os descritores 

“hipertensão”, “pressão alta”, “criança”, “pediatria” e “infância” mediante as bases de 

dados PubMed/MEDLINE, Scielo e Google Acadêmico. Foram selecionados e 

analisados 10 artigos publicados no período de 2007 a 2018. DISCUSSÃO: A 

Hipertensão Arterial (HA) em crianças e adolescentes, como demonstram estudos 

epidemiológicos, é um problema de saúde mundial cuja prevalência é de cerca de 3% a 

5% entre a população geral e cerca de 25% entre as crianças obesas. O diagnóstico deve 

ser realizado a partir da medição da pressão arterial (PA) no consultório e/ou fora dele, 

bem como da avaliação de história pessoal e familiar, de exame físico e de exames 

complementares. A HA estágio 1 inclui os valores de medida entre o p 95 e 5 mmHg 

acima do p 99; HA estágio 2 para valores maiores que o estágio 1. A HA pode se 

apresentar de duas formas - primária e secundária - sendo a primária a mais prevalente 

em adolescentes. “Quanto mais jovem a criança, maior a chance de se tratar de HA 

secundária”. A etiologia da HA Primária está associada principalmente ao sobrepeso e 

obesidade e ao histórico de HA na família. Em relação à etiologia da HA Secundária, a 

SBC revela que a maioria dos casos está relacionada a nefropatias. CONCLUSÕES: 

Tendo em vista que a obesidade tem alta incidência no mundo, notavelmente em países 

mais desenvolvidos, ela é a provável maior causa do aumento da prevalência da HA em 

crianças e adolescentes. É necessária, pois, uma abordagem terapêutica que visa 

mudança no estilo de vida da população, uma vez que existem dados suficientes 

demonstrando a relação entre HAS e ambiente. Estas mudanças se baseiam no consenso 

da NHBPEP: redução de peso como primeira terapia para hipertensão da obesidade. 

Deve-se incentivar também a atividade física regular, a restrição de sedentarismo e 

mudanças dietéticas. Por fim, nota-se que a intervenção com base na família aumenta o 

sucesso no resultado. 
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PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão, criança, infância.  
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INTRODUÇÃO: Circuncisão refere-se à remoção cirúrgica do prepúcio do pênis. 

Estima-se que no mundo um a cada três homens tenha sido circuncidado devido à 

prática religiosa ou cultural, como medida profilática ou para tratar doenças. No Brasil, 

circuncisão profilática não é causa desse procedimento, sendo realizadas no SUS 

circuncisões por motivos médicos. As indicações dessa intervenção cirúrgica são 

fimose, parafimose não-iatrogênica, balanite recorrente, condição patológica do 

prepúcio e fimose secundária. Para realização da circuncisão as duas principais técnicas 

utilizadas denominam-se Gomco Clamp e Mogen Clamp. Estima-se que as taxas de 

complicação decorrente ao procedimento variem de 0.034% a 7.4%, sendo a hemorragia 

após a cirurgia uma complicação relevante.  OBJETIVOS: Comparar as taxas da 

complicação hemorragia entre as técnicas Gomco Clamp e Mogen Clamp através de 

revisão sistemática de artigos publicados. MÉTODOS: Pesquisa realizada por meio do 

banco de dados eletrônicos PubMed entre os meses de outubro e novembro de 2018. 

Utilizou-se descritores para o tema da revisão (Gomco Clamp AND Circumcision, 

Mogen Clamp AND Circumcision), agrupados para filtragem ampla dos artigos. 

Incluiu-se todos os estudos com pacientes submetidos à circuncisão utilizando as 

técnicas de Gomco Clamp e Mogen Clamp em que havia análise do desfecho 

hemorragia após o procedimento. Adotou-se os critérios de exclusão: estudos com 

dados incompletos, estudos sem dados do grupo controle e estudos realizados com 

pacientes adultos. RESULTADOS: No total, recuperou-se 74 artigos por meio das 

buscas eletrônicas. Inicialmente, 45 foram excluídos por não se enquadrarem nos 

critérios de inclusão na triagem de leitura do título e resumo. Nesse sentido, foram pré-

selecionados 29 artigos para leitura integral. Desses, excluíram-se 19 estudos após a 

leitura na íntegra devido à ausência do desfecho hemorragia, sendo incluídos 10 estudos 

na revisão. Entre os artigos analisados havia estudos clínicos prospectivos, 

retrospectivos e ensaios clínicos randomizados, sendo todos conduzidos com recém-

nascidos com idades variando entre 0 e 52 dias (média de 11 dias). A meta-análise dos 

10 estudos resultou em um grupo de pacientes submetidos à cirurgia de circuncisão 

utilizando-se a técnica Mogen Clamp com N = 3080, apresentando 54 casos de 

complicação hemorrágica (1,75%) em virtude do procedimento. Em contrapartida, o 
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grupo formado por pacientes submetidos à cirurgia de circuncisão utilizando-se a 

técnica Gomco Clamp totalizou N = 1959, exibindo 73 casos de complicação 

hemorrágica (3,73%). A análise dos dados através do Teste t de Student não pareado, 

com nível de significância de 0,05 e intervalo de confiança de 95 %, resultou em 

P(T<=t) bi-caudal = 0,35047, indicando diferença estatística significativa entre o 

número de complicações por hemorragia entre as duas técnicas de cirurgia avaliadas. 

CONCLUSÕES: Embora as duas técnicas apresentem baixos índices de complicação 

após a cirurgia, a técnica Mogen Clamp é associada com menor risco de ocorrer 

hemorragia após o procedimento de circuncisão. Ambas as técnicas apresentam níveis 

de segurança e eficácia similares.  

 

Palavras chave: Circuncisão Masculina, Cirurgia, Hemorragia.    

 

Referências: 

BOWA, Kasonde et al. A controlled trial of three methods for neonatal circumcision in 

Lusaka, Zambia. Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), v. 62, n. 1, 

p. e1, 2013. 

CHAN, Priscella S.; PENNA, Frank J.; HOLMES, Alison Volpe. Gomco Versus 

Mogen? No Effect on Circumcision Revision Rates. Hospital pediatrics, v. 8, n. 10, p. 

611-614, 2018. 

GNASSINGBÉ, K. et al. La circoncision chez le nouveau-né et le nourrisson au bloc 

opératoire du CHU de Lomé: technique utilisant le Gomco clamp versus technique 

utilisant uniquement des pinces. Progrès en urologie, v. 20, n. 7, p. 532-537, 2010. 

HERAS, Andrea et al. Immediate Complications of Elective Newborn Circumcision. 

Hospital pediatrics, v. 8, n. 10, p. 615-619, 2018. 

 

 

 

 



14 
 

EM PACIENTES COM NÓDULOS TIREOIDIANOS, A PAAF CONSEGUE 

PREDIZER MALIGNIDADE? 

    

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

   Bárbara Christina Noelly e Silva (barbaranoelly@yahoo.com.br) 

Bianca Hellen Sousa Martins (biancahellen2@hotmail.com) 

Maria Rita Alves Barbosa de Paiva (mariarita_abp@hotmail.com) 

Mayra Fonseca Borges (borgesefonseca@hotmail.com) 

Sofia Magalhães Parreiras (sofiaparreiras@yahoo.com.br) 

Thaysa Estevão Fernandes (thaysa_ef@hotmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG 

 

INTRODUÇÃO: Ao se detectar um nódulo na tireoide, é preciso realizar uma  

investigação para descartar a possibilidade de ser uma neoplasia maligna e caracterizar 

o status funcional e anatômico da glândula. A Punção Aspirativa por Agulha Fina 

(PAAF) é utilizada para o estudo de células, que são retiradas por meio de aspiração 

com agulha de fino calibre (22G). Apresenta, como vantagens, ter baixo custo, poder ser 

feita em regime ambulatorial, sem a necessidade de material sofisticado. É bem tolerada 

pelo paciente, causando apenas leve desconforto. Pode ser feita sem anestesia e 

apresenta baixa incidência de complicações. Dessa forma, a PAAF apresenta-se como o 

exame padrão ouro para essa investigação, contudo, é interessante analisar também suas 

limitações. OBJETIVOS: Realizar revisão integrativa da literatura para responder à 

pergunta PICO “Em pacientes com nódulos tireoidianos, A PAAF consegue predizer 

malignidade?” METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura e 

a busca por estudos primários utilizou a base de dados Medline via portal PubMed da 

National Library of Medicine. Foram utilizados os seguintes descritores controlados 

(MeSH – Medical Subject Headings): Biopsy, Fine-Needle; Carcinoma; Thyroid 

Neoplasms; Thyroid Nodule. Foram utilizados os filtros “últimos dez anos”, “texto 

completo” e “humanos”. Foram identificados 694 estudos primários. Após análise e 

seleção a amostra da presente revisão foi constituída por 12 estudos primários. 

RESULTADOS: Os 12 artigos totalizaram 13.107 PAAFS analisadas, entre 1987 à 

2017. Os artigos utilizaram classificações distintas para as PAAFS, com maioria 

utilizando a classificação Bathesda. Quando comparados os resultados das PAAFs com 

o exame histológico pós tireoidectomia, observa-se uma variação de 0 a 4,8% de falsos 

positivos e de 2 a 11% de falsos negativos, sendo que nem todos artigos apresentaram 

tais dados. Aqueles que trazem dados de falso negativo mostram que analisar a 

adequação da amostra da PAAF pode ajudar a reduzir esses números. De forma geral, 

os estudos que utilizaram apenas as amostras da PAAF que foram classificadas como 

indeterminadas propõe que a utilização de subclassificações, nesses casos, poderia 

predizer com maior eficácia o alto ou baixo risco para malignidade das amostras. Além 

disso, são analisados novos métodos, com ênfase na análise molecular, para a 

associação à PAAF na determinação diagnóstica. CONCLUSÕES: Observa-se que a 

falta de padronização mundial das classificações das PAAFs compromete uma análise 

mais abrangente dos resultados encontrados nessa revisão. Embora a PAAF seja o 

método padrão ouro para a análise citológica e estabelecimento de conduta médica, o 

número de falsos negativos ainda é alto, sendo casos malignos não diagnosticados. 

Além disso, grande parte dos resultados são classificados como indeterminados, sendo, 

necessário uma submissão excessiva de pacientes à procedimentos cirúrgicos. Dessa 
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forma, são necessários estudos contínuos acerca de novos métodos a serem associados à 

PAAF para que esta tenha melhor acurácia diagnóstica e prognóstica. 

 

Palavras-chave: Biopsy, Fine-Needle; Carcinoma; Thyroid Nodule 
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INTRODUÇÃO: A infecção pela Helicobacter pylori (HP) ocorre mundialmente e a 

prevalência varia entre países e entre grupos populacionais dentro do mesmo país. Tal 

bactéria coloniza o estômago de 50% da população nos países desenvolvidos, cerca de 

80% no mundo em desenvolvimento e sua prevalência está fortemente correlacionada 

com as baixas condições socioeconômicas de um território. Obtida a aderência do 

paciente ao tratamento, a resistência bacteriana aos antimicrobianos constitui o principal 

fator associado ao insucesso da terapia.  Em decorrência de sua elevada população 

absoluta e precário sistema de limpeza de suas águas que favorecem a infecção pelo HP 

é essencial que estudos sejam realizados em Ouro Preto a fim de se avaliar o uso das 

terapias no tratamento para a infecção e a resistência bacteriana existente na população 

local. OBJETIVO: Avaliar a eficácia do tratamento atualmente proposto para infecção 

por HP na região de Ouro Preto-MG. MÉTODOS: Através de base de dados online, 

como Scielo, Dynamed, UptoDate e outras bases acadêmicas, foram selecionados dois 

trabalhos para discutir acerca da interferência da resistência bacteriana a antibióticos do 

tratamento da HP. O primeiro estudo foi o IV Consenso sobre Infecção por HP, de 

2018, que postula sobre as principais mudanças no tratamento; o segundo estudo foi o 

artigo “Determinação molecular de resistência genotípica primária do HP à 

claritromicina e fluoroquinolonas em amostras gástricas obtidas por endoscopia 

digestiva alta no Brasil”, do qual foram utilizados os dados referentes à cidade de Belo 

Horizonte, devido a sua proximidade com a cidade de Ouro Preto, foco deste estudo. 

DISCUSSÃO: Os resultados referentes ao município de Belo Horizonte são 

semelhantes aos encontrados para todo o país. Em geral, pode-se observar que a 

resistência de HP à claritromicina é maior que à fluoroquinolona. A IV Conferência 

Brasileira orienta em caso de falha terapêutica com claritromicina a terapia tripla com 

IBP, amoxicilina e levofloxacina ou terapia quádrupla com bismuto por 10 a 14 dias. 

Em casos de resistência bacteriana à quinolona, o IV Consenso orienta o uso de uma 

terceira linha de tratamento com terapia quádrupla (IBP, bismuto, tetraciclina, e 

metronidazol). Caso a falha terapêutica permaneça, o tratamento deverá ser restrito e 

guiado por testes fenotípicos ou genotípicos de suscetibilidade. Deve-se certificar de 

que houve aderência ao tratamento e descartar outro motivo de falha terapêutica. 

CONCLUSÃO: São necessários estudos que representem a realidade ouropretana 

acerca da resistência bacteriana no tratamento da HP, pois, a investigação das possíveis 

causas de resistência bacteriana, como o fato da água no município ouropretano não ser 

mailto:giuhmachado@gmail.com


17 
 

tratada ou não adesão ao tratamento, permitiria programas de saúde pública, 

promovendo redução da resistência à longo prazo. Além disso, a elucidação sobre a 

resistência da HP aos antibióticos orientaria o início do tratamento com um esquema 

sem claritromicina e/ou fluoroquinolona, ou, ainda, mostraria se é viável, em termos de 

saúde pública, a testagem para identificação de resistência bacteriana antes do início do 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Helicobacter pylori; tratamento; Resistência microbiana a 

medicamentos. 
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Introdução: O câncer colorretal (CCR) é uma neoplasia que acomete o intestino 

grosso e/ou reto, sendo o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre os homens 

e o segundo entre as mulheres no Brasil. Estima-se cerca de 17.380 novos casos 

de câncer de cólon e reto em homens e 18.980 em mulheres para cada ano do 

biênio 2018-2019, para cada cem mil habitantes no Brasil. E a partir das taxas de 

mortalidade baseadas na população brasileira de 2010, observa-se uma taxa 

bruta de mortalidade por câncer de cólon e reto em Ouro Preto de 3,62 por 

100.000 entre 2000 e 2015, partindo da premissa de uma expectativa de vida de 

70 anos estima-se que houve uma perda de 490 anos potenciais de vida apenas 

devido ao CCR. A maioria dos CCR são esporádicos, os quais se desenvolvem a 

partir de lesões benignas as quais podem ser rastreadas. As concepções 

científicas acerca da história natural do câncer colorretal são bem conhecidas, a 

fisiopatologia e o tempo de evolução da doença possuem um período pré-clínico 

bem definido no qual a doença pode ser diagnosticada, através de exames 

sabidamente disponíveis, aceitáveis e confiáveis. Objetivos: Reunir e apresentar 

os dados a respeito da incidência do CCR no Brasil e em Ouro Preto, estudar a 

fisiopatologia da neoplasia e o rastreamento da doença no Brasil. Metodologia: 

Foram utilizados artigos e diretrizes da American Society for Gastrointestinal 

Endoscopy (ASGE), European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), 

Comissão Europeia e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), 

além de dados retirados de referências e revisões do site Uptodate®. Discussão: 

O CCR não é geralmente diagnosticado em sua fase inicial pois não apresenta 

sintomas. A progressão da lesão benigna para CCR ocorre em aproximadamente 

10 anos, fornecendo uma janela excelente para detecção precoce da doença. Há 

vários métodos de intervenção, incluindo a ação nos fatores de risco ambientais. 

Para o rastreio, englobam-se os exames de fezes e os exames estruturais. A 

qualidade geral das evidências foi avaliada como boa e suficiente para sustentar 

a recomendação com qualquer uma dessas estratégias, sendo que cada uma 

apresenta desvantagens e vantagens específicas. A colonoscopia também pode 

ser usada com terapêutica, já que a polipectomia rompe a sequência patogênica e 

pode eliminar a progressão para a malignidade, com redução significativa da 

mortalidade com alto nível de evidência. Conclusão: Existe um consenso geral 

na indicação de rastreio para adultos de médio e alto risco nas diversas fontes 
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consultadas, mas não temos um protocolo universal. Apesar disso é importante 

frisar que o rastreio apresenta bons resultados quando feita estratificação de 

risco, avaliação da idade de início, seguimento e intervalos de realização dos 

exames específicos para cada paciente. Com a aplicação de ferramentas 

diagnósticas eficientes nos públicos indicados pela medicina baseada em 

evidências, de acordo com suas respectivas estratificações de risco e manejos 

diferenciados, o rastreio na atenção primária possibilita a redução da incidência 

e da morbimortalidade do câncer colorretal. 

 

Palavras chave: Neoplasias do Colo, Pólipos Intestinais, Programas de 

Rastreamento.  
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INTRODUÇÃO: O abscesso hepático (AH) é definido como uma coleção de material 

supurativo encapsulada no interior do parênquima hepático, sendo que 80% deles são 

abscessos hepáticos piogênicos (AHP). O câncer colorretal não metastático (CCR) tem 

sido associado com o AHP, devido à destruição da mucosa pelo tumor, o que funciona 

como porta de entrada para patógenos alcançarem o fígado através do sistema portal. 

Ademais, estudos mostram o AHP como sendo uma apresentação precoce do CCR. No 

Brasil, o CCR é o terceiro câncer mais frequente em homens e o segundo entre as 

mulheres, havendo um risco estimado de, respectivamente, 16,83 e 17,90 novos casos 

para cada 100 mil habitantes. O AHP, por sua vez, tem incidência entre 1,1 a 2,3 por 

100.000 habitantes, e, apesar de condição pouco comum, pode ser letal caso não haja a 

instituição de antibioticoterapia adequada. OBJETIVO: Identificar as evidências atuais 

acerca da relação existente entre o câncer colorretal e o abscesso piogênico hepático. 

MÉTODOS: Realizou-se revisão bibliográfica utilizando 7 artigos com fator de 

impacto maior que 1 e publicados no período de 1992 a 2012 As bases de dados 

pesquisadas foram PubMed, Wiley Online e Scielo; e os descritores, abscesso hepático 

e câncer colorretal. RESULTADOS: Em estudo retrospectivo realizado em 2012, W.K. 

Huang, et al. afirma que a razão de risco ajustada de CCR é 2,68 maior para pacientes 

com AHP por K. pneumoniae, sendo indicada, para estes pacientes, quando maiores de 

60 anos, a colonoscopia. Soung Won, et al. (2011) associa lesões malignas ocultas no 

cólon ao AHP criptogênico e indica a colonoscopia para a detecção precoce daquelas 

lesões. Sigal Teitz, et al. (1995), Leonardo A., et al. (1992) e Hsueh-Chou Lai, et al. 

(2006) estabelecem relações entre o AHP e o câncer colônico (CC): seja como 

manifestação precoce; ou pela relação do AHP por anaeróbicos e o CC silencioso; ou 

pela semelhante etiológica entres as duas doenças, respectivamente. Yeh T.S., et al. 

(1998) associa o AHP à doença maligna hepatopancreatobilíaria. Já Marcus S. G., et al. 

(1993) indica o tratamento de AHP em pacientes com câncer. CONCLUSÃO: Apesar 

das associações encontradas, a não exclusão de outros fatores de riscos relacionados ao 

CCR limita o estabelecimento do AHP como fator causal do câncer. Dentre esses 

fatores de risco está a diverticulite, cuja presença aumenta a chance de ocorrência tanto 

do AHP quanto do CCR.  Por outro lado, em virtude do período de transição de 10 anos 

do adenoma para o CCR, ainda não é claro se o tumor, pela sua própria atividade 

maligna, causa o AHP, ou se é o inverso o que ocorre. Isso porque, ao tempo do 

diagnóstico de AHP, poderia preexistir um CCR ainda não diagnosticado ou 

clinicamente manifesto, confundindo, na análise de um observador, a sequência dos 

eventos.  
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INTRODUÇÃO: Um dos princípios da Atenção Primária a Saúde é o foco na 

comunidade, que engloba a estratégia de Educação para a Saúde, e demanda fornecer 

aos pacientes informações de qualidade e fácil entendimento. A sala de espera das 

unidades de saúde é um locus privilegiado para este tipo de intervenção, uma vez que a 

transmissão de informações enquanto os pacientes aguardam as consultas é uma forma 

de otimizar o tempo ocioso e de atuar na promoção e prevenção em saúde. 

OBJETIVO: Otimizar o uso de recursos tecnológicos na sala de espera da UBS-CAIC, 

no distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto-MG, para promover educação em saúde. 

METODOLOGIA: Inicialmente, debateram-se com os profissionais da unidade quais 

seriam as demandas locais. Estes relataram o funcionamento da Unidade ao mesmo 

tempo como UBS e como Pronto Atendimento e, dessa forma, os pacientes têm 

dificuldade para entender a organização e diferentes serviços prestados, bem como 

horários de funcionamento da Unidade. Além disso, outros dois temas de relevância a 

abordar seriam tabagismo e frequência das consultas de puericultura. Dessa forma, 

elaborou-se um vídeo informativo após revisão bibliográfica dos três temas propostos e 

aplicado questionário pré e pós-instalação do vídeo, avaliando a opinião dos usuários 

sobre a programação das duas televisões disponíveis em sala de espera. RELATO DA 

EXPERIÊNCIA: Foram aplicados 10 questionários pré intervenção e 12 após 

intervenção, de acordo com o número de pessoas que estavam no local nos dias pré 

estabelecidos para a coleta dos dados. Foi observado que pré intervenção, a maioria dos 

participantes respondeu “gosto muito” em relação à programação e “gosto” após a 

implementação do vídeo. Questionados acerca de seus temas preferidos para 

transmissão, pré-vídeo destacaram-se “natureza e animais” e “notícias”; pós-vídeo, 

“informações em saúde” e ”notícias”. Pré intervenção, 10% gostaria que apenas o vídeo 

informativo fosse transmitido, em detrimento da transmissão simultânea ou apenas de 

canais abertos. Após intervenção, 58% gostaria que apenas o vídeo fosse transmitido, 

com relatos de que canais abertos atrapalhariam a transmissão do vídeo. Pré-
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intervenção, 50% julgava a programação como “alegre” e 50% como “necessária”; pós-

intervenção, 16% “alegre”, 100% “necessária”. CONCLUSÃO: A utilização de 

estratégias de comunicação e educação em saúde em sala de espera permite educação 

em saúde no local de maior rotatividade da unidade, atingindo maior número de 

pessoas, ainda que o número absoluto de pessoas seja pequeno, refletindo numa amostra 

pequena de questionários analisados. Embora fosse uma demanda dos profissionais de 

saúde, a mudança da programação não era uma demanda dos pacientes, mas foi muito 

bem aceita, sendo avaliada como necessária pela totalidade dos pacientes pós-

intervenção. Percebe-se que a programação pode ser reestruturada de forma a tornar-se 

mais atrativa, uma vez que a minoria a considerou “alegre”. A proposta é de que esta 

seja continuamente renovada e adaptada pelos próximos grupos que atuem na unidade. 

 

Palavras chave: Educação em saúde, Promoção em Saúde, Prevenção primária.  
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INTRODUÇÃO: A atenção básica na rede de saúde tem como função compreender o 

contexto em que se insere os indivíduos, identificar necessidades e demandas de saúde, 

construir vínculos positivos e intervir para oferecer qualidade de vida e ampliar a 

autonomia dos indivíduos e dos grupos sociais. Observa-se uma necessidade de 

comunicação entre serviço de atenção básica e escola visto que muito escolares não 

utilizam o serviço de saúde com frequência e as ações de saúde voltadas para esse grupo 

etário nessa unidade de saúde são deficitárias. OBJETIVOS: Unir o Centro de Saúde 

Morro São Sebastião e a Escola Municipal São Sebastião em prol da promoção da saúde 

dos alunos do ensino fundamental nela matriculados. Além disso, objetiva-se buscar 

junto à escola alunos com necessidade de acompanhamento médico contínuo na atenção 

primária. MÉTODOS: Realizou-se revisão bibliográfica na base de dados Dynamed, 

Scielo e UptoDate associada à leitura do projeto iniciado no semestre anterior buscando 

aprofundar conhecimentos acerca do tema e projetar intervenções. Visitas à escola 

foram feitas para se buscar da diretoria as demandas do local com relação à saúde de 

seus estudantes, além de realizar busca ativa dos alunos que foram repassados pelos 

professores e que necessitam de um acompanhamento médico contínuo. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: As atividades na escola abordaram quatro intervenções, três delas 

direcionadas aos alunos do quarto e quinto ano e uma aos seus responsáveis legais.  

Cartilhas foram desenvolvidas de forma lúdica com conteúdo simples e objetivo, para 

que todas as crianças pudessem compreender e participar ativamente das oficinas 

propostas. Além disso, foram realizadas consultas a seis alunos por demanda da escola 

que tinham queixas que influenciavam diretamente no desenvolvimento escolar de cada 

um. Essas consultas foram realizadas com o intuito de re-aproximar os estudantes e suas 

famílias do centro de saúde para que possam ter um acompanhamento completo e 

longitudinal de sua saúde. CONCLUSÃO: A integração da Unidade Básica de Saúde 

com o serviço escolar do território em que a UBS está inserida foi estabelecida, por 
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meio das intervenções realizadas. A aproximação com a escola permitiu melhor 

conhecimento acerca da população pediátrica e possibilitou o estabelecimento de 

vínculos de grande importância para a saúde da população.  

 

Palavras chaves: atenção básica; Unidade Básica de Saúde; promoção de saúde 
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INTRODUÇÃO: Devido a conjuntura atual brasileira, com aumento da violência 

urbana, debilidade das relações sociais, sobrecarga de atividades cotidianas e 

intensificação do ritmo de trabalho, observa-se um aumento nos números de portadores 

de vulnerabilidades psicossociais e novos diagnósticos clínicos na esfera psíquica. 

Assim, nota-se uma elevação na prescrição de medicamentos psicotrópicos, com 

destaque para os benzodiazepínicos (BZD). No Brasil, eles são a terceira classe de 

drogas mais prescritas, utilizados por aproximadamente 4% da população. São 

indicados para tratamento da ansiedade, insônia, transtorno obsessivo compulsivo, 

síndrome do pânico, entre outros. Porém, por possuírem alto potencial de tolerância, seu 

efeito reduz-se ao longo do tempo de utilização e, somado ao fato de estarem 

relacionados com efeitos colaterais e outros prejuízos à qualidade de vida dos pacientes, 

não são indicados para tratamento a longo prazo. OBJETIVOS: Caracterizar o perfil da 

população usuária de BZD atendida na Unidade Básica de Saúde Caminhar, visando 

traçar estratégias de intervenção para a redução de danos e promoção da saúde aos 

indivíduos envolvidos. METODOLOGIA: Foi adotado o Método Altadir de 

Planificação Popular (MAPP), para planejamento a nível local e a Estimativa Rápida 

Participativa (ERP), a fim de identificar as necessidades de saúde do público. Além do 

levantamento de prontuários individuais e consulta ao sistema de dispensação de 

medicamentos do município de Ouro Preto. DESENVOLVIMENTO/RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: A fim de caracterizar o diagnóstico situacional da população 

analisada, foi realizado uma pesquisa à base de dados de dispensação virtual do 

município referente a pacientes que retiram BZD na Unidade em questão, assim como 

uma busca aos registros dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Esta Unidade 

assiste 3000 pessoas, aproximadamente, e dentre eles, foram verificados 24 usuários de 

BZD. Porém é provável que haja uma subestimação da quantidade de usuários, devido a 

possíveis fatores que levem ao decréscimo de dados, como o curto período de 

implementação do sistema virtual de dispensa de medicamentos, o fato do sistema não 

contabilizar medicamentos comprados pelos pacientes e o déficit de ACS em uma das 
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cinco áreas de cobertura da UBS Caminhar. Ademais, comparado com o perfil 

epidemiológico nacional, o número de usuários da Unidade está aquém do esperado. Ao 

analisar os prontuários dos 24 pacientes encontrados, foram excluídos dez pacientes por 

falta de informação ou suspensão do medicamento. Dos 14 pacientes restantes, foi 

averiguado que 3 estão classificados, segundo a literatura, no grupo de risco/abuso do 

uso de BZD. Não foram encontrados registros acerca de estratégias para a retirada ou 

redução do uso destes medicamentos.  CONCLUSÕES: O uso crônico e 

progressivamente maior de BZD pode ser danoso para pacientes que passam por 

tratamentos psíquicos. Para evitar que haja abuso destes medicamentos, deve haver uma 

vigilância constante sobre seu uso. Para isso, é necessária sistemática produção e análise 

de dados completos sobre o perfil de uso dos BZD, visto que, aparentemente, os casos 

estão sendo subnotificados. 

 

Palavras-chaves: Benzodiazepínicos, Abuso Oral de Substâncias, Redução de Danos, 

Atenção Primária à Saúde  
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INTRODUÇÃO: A atenção domiciliar instrumentalizada pela interação ou visita 

domiciliar caracteriza-se por transpor as práticas institucionalizadas da saúde, sendo 

necessário sistematização para desenvolver suas ações e interações com a família. Dessa 

forma, após a realização do diagnóstico situacional da área vinculada ao ESF Caminhar, 

unidade Piedade de Ouro Preto-MG, observou-se a necessidade de dar continuidade ao 

projeto de intervenção realizado pela turma do 1º semestre de 2018, abordando a Escala 

de Risco Familiar de Coelho-Savassi. Além disso, esse estudo foi complementado pela 

avaliação da qualidade de vida de cuidadores de pacientes dependentes, observando 

uma perspectiva mais ampla do cuidado familiar. OBJETIVOS: Sistematizar o 

atendimento domiciliar através da estratificação de risco e avaliar a sobrecarga dos 

cuidadores assistidos pelo ESF Caminhar. MÉTODOS: Esta pesquisa foi realizada a 

partir de uma perspectiva qualitativa, de natureza descritivo-exploratória, por meio de 

visitas domiciliares nas microáreas de 1 a 5 da região abrangida pelo ESF. Foi utilizado 

o Protocolo do Serviço de Atendimento Domiciliar (PSAD) elaborado por Savassi et al. 

(2012) para avaliar a complexidade do paciente e a necessidade de atendimento 

domiciliar, limitando-se nossa analise a partir do Mini Exame do Estado Mental, a 

avaliação do risco cardiovascular pelo Escore de Framingham e o Índice de Katz 

(avaliação das atividades básicas diárias). Para avaliação da sobrecarga do cuidador foi 

aplicado a Escala de Zarit. Os dados foram compilados em planilhas do Microsoft Excel 

e avaliados por scores pré-definidos pelos testes. RESULTADOS: As cinco microáreas 

do território sob responsabilidade da UBS têm no total 25 pacientes restritos ao 

domicílio, e todos os 24 avaliados estavam com cuidadores no momento da aplicação 

do questionário. A Escala de Zarit, que é considerada referência para análise da 

sobrecarga, foi aplicada nos 24 cuidadores. Desses, 12 foram considerados com 

ausência de sobrecarga, 11 com sobrecarga moderada e um cuidador o com sobrecarga 

severa. Em relação à avaliação da complexidade dos pacientes em atenção domiciliar, 

15 pacientes foram parcialmente avaliados nos quesitos propostos segundo a adaptação 
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do PSAD do HAAF. Os critérios avaliados disponíveis permitem uma ideia geral do 

quadro dos pacientes, por exemplo, quatro pacientes pontuaram como dependência 

importante no índice de Katz, o que implica maior necessidade de assistência tanto da 

UBS quanto pelo cuidador. CONCLUSÕES: Evidencia-se a necessidade de maior 

assistência aos cuidadores visto que há sobrecarga pelo cuidado dos pacientes restritos 

ao domicílio. A estratificação de risco elaborada por Savassi et. al  não pôde ser 

concluída devido à inviabilidade da coleta de alguns dados durante essas visitas. No 

entanto, a conclusão da aplicação do Mini mental, Framingham e autonomia e 

dependência para ABVD nas cinco microáreas possibilitou a continuação da 

estratificação dos pacientes como proposto no projeto no primeiro semestre de 2018. Há 

necessidade de continuação da coleta de dados para finalizar a estratificação de risco 

dos pacientes restritos ao domicílio da UBS Piedade.  

 

Palavras chave: atenção primária em saúde, cuidadores, visita domiciliar. 
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INTRODUÇÃO: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma doença crônica 

decorrente de obstruções parciais ou totais dos vasos arteriais, sendo que a etiologia 

mais comum é a aterosclerose. A DAOP possui uma prevalência de 10% a 25% na 

população com idade superior a 55 anos e está associada a uma alta morbimortalidade 

cardiovascular. Um dos sintomas mais presentes é a claudicação intermitente (CI), 

presente em cerca de 9% dos casos de DAOP (Savino Neto et al, 2007). CI é 

caracterizada por dor ou desconforto durante a caminhada e geralmente indica 

comprometimento coronariano e cerebrovascular importantes. Assim, percebe-se a 

importância da identificação da causa da claudicação dos pacientes, para que uma 

intervenção precoce seja feita. CASO CLÍNICO: I.E.R. 51 anos, sexo feminino, 

usuária da UBS São Cristóvão - Ouro Preto, MG. Paciente portadora de Hipertensão 

arterial sistêmica e dislipidemia, iniciou com quadro de claudicação intermitente com 

menos de 100m de caminhada. Possui sinais de insuficiência arterial periférica ao 

exame físico: redução de pulsos femorais e pulsos pediosos não palpáveis. Inicialmente 

tratada com vasodilatador periférico, não apresentando melhora. Com realização de 

angiotomografia, foram visualizadas placas ateroscleróticas nas artérias: coronárias, 

aorta abdominal, ilíacas, femorais, tronco celíaco e componentes, mesentérica superior, 

renais e ovariana esquerda. Atualmente em uso de  Varfarina 5mg, Omeprazol 20mg, 

Captopril 50mg, Carvedilol 3,125mg, AAS 100mg, Clonazepam 2mg, Atorvastatina 

40mg. Além, está em reabilitação fisioterápica, relatando melhora dos sintomas, 

gerando maior independência. Apresenta-se regularmente à UBS para controle do RNI. 

e mostra-se com dor torácica tipicamente anginosa. DISCUSSÃO: Pacientes com CI 

reduzem a velocidade da marcha e, frequentemente, evitam locomover-se, levando às 

limitações funcionais e à redução da qualidade de vida.  Dessa forma, a abordagem da 



31 
 

CI é importante para que o paciente obtenha melhora das limitações e evite a progressão 

para complicações mais graves como isquemia crítica de membros e eventos 

cardiovasculares maiores. Um plano de tratamento para CI envolve a combinação de 

exercício físico, terapia farmacológica e revascularização. O mecanismo de como o 

exercício físico resulta em melhora nesses pacientes ainda não está totalmente 

elucidado, mas sabe-se que alterações musculares estruturais e bioquímicas ocorrem em 

claudicantes e que adaptações à isquemia resultam em melhora clínica. Um exemplo 

desta seria a formação de circulação colateral estimulada pelo exercício (Weiss T et al, 

1992). CONCLUSÃO: É importante, então, a inclusão de uma rotina de exercícios 

físicos, sendo que o método terapêutico mais difundido no tratamento de CI é a 

caminhada (Carlot Locatelli, 2009). Os benefícios dessa rotina estão relacionados a 

modificar diretamente diversos mecanismos fisiopatológicos na DAOP, levando a 

melhorias no metabolismo da musculatura esquelética, função endotelial e 

consequentemente na biomecânica de marcha. Por isso, torna-se importante o fomento 

de discussões com o paciente a fim de estimular sua adesão e, consequentemente, obter 

sucesso no tratamento.  

 

Palavras-chave: claudicação intermitente, DAOP, reabilitação  
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INTRODUÇÃO: A epilepsia é um distúrbio cerebral crônico de etiologia variada, com 

recorrência de crises epilépticas não provocadas. A prevalência mundial é de 0,5 a 1% 

da população, com 30% dos pacientes refratários ao tratamento medicamentoso. Crises 

do lobo frontal são relacionadas à ativação do córtex pré-frontal e possuem repercussões 

psicológicas e neuropsicológicas importantes para a clínica, já que essa área relaciona-

se com funções comportamentais e cognitivas. Essas crises são de difícil compreensão e 

manejo pelos profissionais visto que a sintomatologia é variada, sendo confundida com 

distúrbios do sono ou psiquiátricos. RELATO DO CASO CLÍNICO: RSSB, 

feminino, 8 anos, iniciou quadro de crises motoras em MID, inicialmente noturnas com 

piora há 15 dias, durante a evolução as crises se tornaram frequentes também no período 

diurno, com tremores em dimidio D, dor e parestesia em MID acompanhados de gritos e 

choro. Início das crises coincidiu com o nascimento do irmão. A menor foi inicialmente 

internada para avaliação e recebeu os anticonvulsivantes, Ác. Valpróico, Hidantal e 

Clobazam com controle parcial. Após alta hospitalar, aguardou vídeo EEG com 

hipótese de somatização. Após uma semana, ainda com crises, optou-se pela adição de 

Oxcarbamazepina que, depois de ajustes levou à estabilidade. DISCUSSÃO: Crises 

epilépticas frontais têm duração de 30 a 120 segundos, início súbito, agitação, gritos, 

rigidez e movimentos de MMII. Com frequência até 40 crises/dia, seu início predomina 

durante o sono. A apresentação da paciente é similar, mas por dificuldade de 

informação do pai e sem exames complementares, é difícil traçar o diagnóstico. A 

propedêutica solicitada foi vídeo-EEG, para excluir a hipótese psicossomática, 

referência ao serviço de neuropediatria (NP), e discussão com a psiquiatria sobre 

internação avaliativa. Após manutenção e permutas de medicamentos e internação, 

paciente evoluiu com redução dos episódios. O serviço de psiquiatria recomendou certo 

distanciamento do pai nas atividades diárias e maior presença da mãe, para avaliação da 

possibilidade de somatização devido ao nascimento do irmão. Um dia após a alta, 

apresenta piora, sendo observadas 3 crises de menos de 1 minuto. Optou-se pela 

continuidade da prescrição e introdução de Oxcarbazepina 60 mg/mL, 2 mL BID, nova 

referência à NP e pedido de vídeo-EEG. Retorna com relato de melhora substancial das 

crises, mantidas apenas à noite. A dose da Oxcarbazepina é aumentada para 3 ml e 

espera-se a avaliação da NP. Confirmando a propedêutica da equipe de Ouro Preto, o 
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serviço de NP do HC-UFMG manteve a medicação e aumentou a dose da 

Oxcarbazepina para 6 ml, e as crises finalmente cessaram. A paciente aguarda os 

exames confirmatórios da hipótese diagnóstica. CONCLUSÕES: Pelo impacto 

expressivo que essas crises podem ter na vida da criança, na privação das atividades 

diárias ou nas habilidades reduzidas de memória e atenção, é melhor compreender essa 

entidade nosológica. Diante do caso, percebe-se a dificuldade de manejo, que 

permaneceu refratário até a introdução de um quarto anticonvulsivante. Portanto, 

espera-se que o diagnóstico será confirmado pelo vídeo-EEG. 

 

Palavras-chave: Doenças do sistema nervoso, crises epilépticas, epilepsia do lobo 

frontal. 
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INTRODUÇÃO:O diabetes mellitus gestacional (DMG), anormalidade metabólica mais 

comum na gestação, é definido, segundo a Organização Mundial de Saúde, como uma 

intolerância a carboidratos de intensidade variável, que se inicia durante a gestação 

atual. Possui prevalência estimada de 7,6% no Brasil, estando relacionado a alterações 

endocrinometabólicas e fatores predeterminantes (genéticos ou ambientais). RELATO 

DO CASO CLÍNICO:Paciente do sexo feminino, 36 anos, terceira gestação, um parto 

vaginal e um aborto, com gestação eutópica simples. Com 13 semanas e 3 dias de 

gestação foi verificado resultado de  glicemia de jejum (GJ) de 98 mg/dl, sendo 

solicitado outros exames para o próximo encontro e dado orientações quanto ao controle 

alimentar. Tais exames, mostraram HbA1c de 5,3% e GJ de 106,4 mg/dl. A paciente, 

então, foi orientada a registrar sua curva glicêmica em jejum e 2 horas pós prandial. Na 

consulta seguinte, foi verificado que os níveis glicêmicos registrados estavam, a 

maioria, acima das metas de controle. Nesta mesma ocasião, a paciente foi encaminhada 

para nutrição e endocrinologia e iniciou o uso de insulina NPH 8 unidades (UI). Em 

acompanhamento com endocrinologia, após avaliação de curvas glicêmicas seguintes 

onde foram constatadas persistência de mal controle glicêmico pós prandial, aumentou-

se a dose da insulina NPH para 16 UI e, posteriormente, para 18 UI. DISCUSSÕES: As 

recomendações preconizam que o rastreamento do DMG deve ser feito em todas as 

gestantes, sendo fundamental a dosagem da GJ na primeira consulta ou visita pré-natal. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o achado de GJ  ≥ 126 mg/dL, 

estabelece o diagnóstico de diabetes mellitus franco na gravidez e com valores ≥ 92 

mg/dL e < 126 mg/dL, será feito diagnóstico de DMG, sendo necessário, em ambos os 

casos, a confirmação do resultado com uma segunda dosagem da GJ. Caso a glicemia 

seja < 92 mg/dL, a gestante deve ser reavaliada no segundo trimestre. A reavaliação 

deve ser feita, entre a 24ª e 28ª semanas de gestação, em todas sem diagnóstico prévio 

de diabetes , por meio do teste oral de tolerância à glicose (TOTG), com ingestão de 75g 

de glicose. Pacientes que apresentam glicemia de jejum de 92 a 125 mg/dL, com jejum 

em 1 hora ≥ 180 mg/dL ou em 2 horas de 153 a 199 mg/dL, e um ponto alterado na 

curva já estabelece o diagnóstico de DMG (IADPSG (2010); ADA e SBD (2011); SBD, 

OPAS, FEBRASGO e MS (2017). A gestante com DMG não tratada tem maior risco de 

rotura prematura de membranas, feto com apresentação pélvica, risco elevado de pré-
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eclâmpsia. Com relação ao feto tem-se o risco de macrossomia fetal, malformações 

congênitas, hipoglicemia neonatal, além de efeitos adversos tardios como o risco 

aumentado de obesidade e DM tipo 2. Conclusões: A triagem do DMG deve ser feita 

obrigatoriamente em todas as gestantes. O bom controle glicêmico durante toda a 

gravidez reduz a chance de complicações ocasionados pelo DMG, tanto para a mãe 

quanto para o feto. Portanto, o diagnóstico e o esclarecimento à paciente quanto aos 

riscos e orientações sobre o monitoramento da glicemia capilar são de suma 

importância, assim como o acompanhamento próximo pelo profissional de saúde. 

 

Palavras-chaves: Diabetes gestacional, gravidez de alto risco, macrossomia fetal. 
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INTRODUÇÃO: A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma doença aguda 

de causa infecciosa e pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. Corresponde a 

infecção adquirida fora do hospital ou que se manifesta em até 48h após admissão. A 

fratura de costelas unilateral espontânea por tosse em indivíduos jovens e previamente 

hígidos tem ocorrência pouco comum na clínica diária. RELATO DE CASO: P.M.W, 

22 anos, feminino, leucoderma, estudante. Apresenta tosse seca intermitente com piora 

noturna há 28 dias. No dia da consulta, teve início subitamente uma dor intensa, em 

base lateral do pulmão direito, ventilatória dependente. Não sabe relatar se houve febre. 

 Alega fadiga. Ao exame físico encontra-se taquicárdica e com crepitações de bases 

pulmonares. Foi feito um raio X de tórax em PA que evidenciou infiltrado intersticial 

discreto, sugestivo de pneumonia intersticial por germe atípico. Foi iniciado tratamento 

ambulatorial empírico com Claritromicina 500mg, BID, por sete dias. Após três dias 

paciente retorna com piora da dor. Afirma que fez uso de Tandrilax®, mas sem 

melhora. A dor incapacitou a paciente de realizar suas atividades diárias e restringiu seu 

sono. Houve redução da tosse. Foi feito um raio X de gradil costal que evidenciou 

fratura da sexta costela direita. O uso da Claritromicina foi estendido para dez dias, foi 

prescrito paracetamol 500mg+fosfato de codeína 30mg para alívio da dor, foi solicitado 

densitometria óssea da coluna, fêmur e rádio e foi orientado o repouso. DISCUSSÃO: 

A PAC pode cursar com quadro clínico típico ou atípico. O caso da paciente condiz 

com o curso atípico, caracterizado por febre baixa a moderada, tosse seca, estado geral 

pouco comprometido, taquipnéia leve, taquicardia e crepitações. O diagnóstico é 

clínico, mas pode-se solicitar exames laboratoriais e radiografia de tórax. Após início da 

antibioticoterapia deve-se observar melhora clínica entre 48 e 72h. Por isso, os pacientes 

devem ser reavaliados após três dias. Macrolídeos ou β-lactâmicos são os escolhidos 

para o tratamento ambulatorial em pacientes previamente hígidos. Queixa de dor no 

peito e tosse severa devem ser avaliados para fratura espontânea de costela a partir de 

anamnese, exame físico e raio X de gradio costal. O mecanismo de tosse provoca 

grandes alterações na pressão intrapleural, o que pode gerar um estresse no osso, 

fazendo com que ele se rompa em sua região mais fraca. É importante o diagnóstico 

preciso, pois tais sintomas aparecem também em quadros de neoplasias e pneumotórax, 
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os quais apresentam propedêuticas e condutas distintas. CONCLUSÕES: A fratura 

espontânea de costela induzida por tosse é uma condição rara, mas que deve ser 

considerada em pacientes de todas as faixas etárias. É mais comum naqueles portadores 

de DPOC e asma que usam corticoides ou naqueles com osteoporose, porém pode não 

estar relacionada a nenhuma doença de base. A radiografia de gradil costal é boa para o 

diagnóstico, pois é acessível e com baixa emissão de radiação. Portanto, queixa 

persistente de dor no peito diante de tosse severa pode requerer propedêutica 

esclarecedora de outras complicações, por exemplo, fratura de costela, como foi visto 

no caso. 

 

Palavras-chave: Pneumonia; Costela; Fratura espontânea.  
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um dos principais componentes no desenvolvimento e 

evolução da Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). A perda de peso por mudanças de estilo de 

vida faz parte do manejo da doença, no entanto, os pacientes tendem a recuperar o peso 

perdido e não atingem um bom controle glicêmico. Uma alternativa para pacientes esses 

pacientes é a cirurgia metabólica, que causa remissão dos sintomas em mais de ¾ dos 

casos. É um procedimento seguro e confere diminuição da mortalidade cardiovascular 

(KASHYAP et al, 2010). Portanto, esse trabalho objetiva apresentar o impacto da 

cirurgia no controle da glicemia e remissão da DM2, esclarecendo a crescente 

importância da indicação do procedimento na prática clínica. CASO CLÍNICO: 

A.J.O., masculino, 59 anos, dislipidêmico, portador de DM2 com complicações 

microvasculares, obesidade grau II (IMC 37,65), circunferência abdominal de 128 cm e 

hipertenso. Em uso de Metformina, Insulina NPH, Sinvastatina, AAS e anti-

hipertensivos. Apresenta boa adesão ao tratamento e compareceu às consultas semanais. 

Foi prescrito e aderiu a mudanças de estilo de vida com rotina de exercícios físicos e 

dieta hipocalórica. Também realizou acompanhamento com nutricionista. Devido a 

perda de peso não expressiva, iniciou uso de Bupropiona 300mg. Após um ano e meio 

de tratamento, manteve peso inicial com pequenas flutuações. Por isso, indicamos 

cirurgia metabólica. DISCUSSÃO: Especula-se que o efeito da cirurgia metabólica se 

dê por três mecanismos: aumento da sensibilidade à insulina pela perda de peso; 

diminuição da resistência à insulina pela redução da lipotoxicidade; alteração na 

secreção dos hormônios intestinais. Tal procedimento se mostrou capaz de reduzir em 

torno de 2,0% a HbA1c, em comparação às intervenções farmacológicas e/ou sobre o 

estilo de vida, que para o mesmo intervalo de tempo reduziu em média 0,5% a HbA1c. 

Em estudos realizados, os pacientes alcançaram valores de HbA1c próximos a 6%, 

independentemente do seu nível basal (RUBINO et al.). Após a cirurgia metabólica, 

entre os pacientes com DM2, 87% alcançam pelo menos um melhor controle glicêmico 

e precisam de menos medicações antidiabéticas, e uma média de 78% atingem o 

controle glicêmico normal sem uso de antidiabético (BUCHWALD et al, 2009). Porém, 

a cirurgia metabólica apresenta riscos, como complicações e morte associados ao 
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procedimento. Ademais, muitos pacientes desenvolvem importante deficiência 

nutricional e também transtornos alimentares, com destaque para o transtorno de 

compulsão alimentar (3% a 61%) (NOVELLE et al, 2016). CONCLUSÃO: É inegável 

o impacto da cirurgia metabólica no manejo do DM2 em pacientes obesos. Os 

benefícios abrangem uma expressiva perda de peso corporal e melhora do controle 

glicêmico, com remissão da doença na maioria dos casos. Fortes evidências apontam 

diminuição da taxa de mortalidade, atribuída à redução dos fatores de risco 

cardiovascular (RUBINO et al., 2016). Contudo, deve-se ponderar os possíveis riscos, 

como o desenvolvimento de distúrbios nutricionais e psicológicos. Assim, a indicação 

desse procedimento prescinde uma avaliação individualizada do paciente, que deve ter 

um acompanhamento regular pós-procedimento. 

  

  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2; Obesidade; Cirurgia bariátrica. 
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INTRODUÇÃO: Ferimentos da mão podem ocorrer facilmente durante atividades 

corriqueiras. Qualquer trauma pode introduzir patógenos aos tecidos da mão, causando 

infecção. Essas infecções podem causar morbidade significativa caso não sejam 

diagnosticadas e tratadas da maneira adequada. A circunstância em que ocorreu a 

infecção, sua localização, as características sociais e fisiológicas do paciente são fatores 

importantes para determinar o tratamento adequado. RELATO DO CASO CLÍNICO: 

D.A.H., 34 anos, sexo masculino, servente de pedreiro, natural de Ouro Preto, 

apresenta-se para consulta no dia 08/11/2018. Queixa-se de “inchaço no dedo”, 

apontando o quarto quirodáctilo da mão esquerda. Relata ter sofrido uma laceração, 

pouco profunda, no mesmo quirodáctilo, na semana anterior, enquanto trabalhava. Não 

notou no momento em que a lesão ocorreu se houve penetração de corpo estranho. Não 

observou sangramento. No dia 06/11/2018, começou a sentir dor intensa pulsátil nesse 

quirodáctilo, que dificultou a iniciação do sono, acompanhada de eritema e tumoração 

que restringiu a movimentação das articulações interfalangeanas distal e proximal. No 

momento da consulta, repara que o quirodáctilo encontra-se mais quente que outras 

regiões da mão e sente dor pulsante de média intensidade. Nega histórico de doenças 

reumáticas. Nega febre nas duas últimas semanas. Relata histórico de reação alérgica à 

Dipirona. Nega uso de drogas ilícitas. Ao exame físico, encontra-se em bom estado 

geral, anictérico, acianótico. Afebril. Normotenso. Quarto quirodáctilo esquerdo 

apresenta região de calor, rubor, tumor e dor ao manuseio. Ausência de sinais de 

inflamação em outras áreas do membro superior esquerdo. Hipótese diagnóstica: 

Infecção localizada do subcutâneo com características sugestivas de erisipela ou 

celulite. Conduta: prescrição de Cefalexina, durante 7 dias e Ibuprofeno, se dor. Elevar 

o quirodáctilo afetado acima do nível do coração, aplicar compressas quentes em volta 

da lesão. Retorno em 6 dias para avaliação da evolução da lesão e do cartão vacinal. 

Paciente retorna no dia 14/11. Relata melhora completa da dor e má aderência à 

antibioticoterapia e à terapia não-medicamentosa. Relata prurido restrito ao quarto 

quirodáctilo ao utilizar a cefalexina. Apresenta cartão vacinal que comprova reforço 

recente da vacina antitetânica. Ao exame físico, há manutenção da lesão prévia no 

quarto quirodáctilo. É feita negociação com o paciente que aceita tentar realizar 

novamente a terapêutica. DISCUSSÃO: O diagnóstico diferencial das infecções de mão 

envolve: Paroníquia, uma infecção da epiderme adjacente à unha; Abscessos 
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subcutâneos; Erisipelas; Celulites; Fasciíte necrosante; Pasteurelose; E outras, além dos 

diagnósticos não infecciosos. No caso apresentado, as características da lesão, estado 

geral do paciente e a história contribuem para um diagnóstico de infecção do quarto 

quirodáctilo da mão esquerda. CONCLUSÃO: Para obter resultados efetivos com as 

condutas médicas é necessário estabelecer boa relação médico-paciente e certificar-se 

que o paciente compreendeu e foi aderente com o tratamento voltado à condução de seu 

caso. 

 

 

Palavras-chaves: Infecções Bacterianas; Infecção dos Ferimentos; Negociação. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Pickwick ou Síndrome de Hipoventilação por 

Obesidade (SHO) define-se como a presença excessiva de gás carbônico no sangue 

(PaCO2 ≥45 mmHg) e hipoxemia (PaO2 <70 mmHg) em indivíduos obesos que não 

apresentam doenças que possam explicar a ineficiência do organismo no controle da 

quantidade de gás carbônico. Clinicamente apresenta-se como fadiga, sonolência diurna, 

alterações do humor e cefaleias, estando relacionada à apneia obstrutiva do sono em 

quase 90% dos casos. O primeiro relato da doença data de meados dos anos 1950 e seu 

nome foi inspirado no personagem Joe do livro “As aventuras do Sr. Pickwick”, do 

escritor inglês Charles Dickens, que, despretensiosamente, descreveu o personagem 

como obeso e sonolento. Relato do caso clínico: Paciente do sexo feminino, 36 anos, 

portadora de deficiência intelectual, buscou atendimento a fim de obter autorização por 

escrito para a prática de natação. A paciente possui IMC= 43,57 kg/m
2
, o que a 

enquadra na categoria de obesidade grau III, e faz uso de medicamentos psiquiátricos e 

fármacos para controle de hipertensão arterial e hipotireoidismo. Ao exame físico, 

foram detectadas dermatofitoses entre os pododáctilos, o que impossibilitou a liberação 

para a natação. Outra alteração encontrada foi saturação periférica de oxigênio 

oscilando entre 72 e 88%. Este achado associado a outros fatores e queixas da paciente, 

como obesidade, sonolência e apneia do sono, levantaram a suspeita de Síndrome de 

Pickwick. Para confirmar ou excluir o diagnóstico, foram solicitados gasometria 

arterial, espirometria e ecocardiograma, além de glicemia em jejum, HbA1c, TSH, 

colesterol total e frações, triglicérides e creatinina para avaliação completa de sua saúde. 

A paciente foi orientada a retornar assim que os resultados saírem. DISCUSSÃO: Sabe-

se que indivíduos obesos são mais predispostos a apresentarem problemas relacionados 

à capacidade respiratória devido à compressão dos pulmões pelo excesso de tecido 

adiposo, podendo gerar hipoxemia e hipercapnia e levar à Síndrome de Pickwick. Ela se 

relaciona também ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar e cor pulmonale, além 

de baixa qualidade de vida, maior risco de insuficiência respiratória e alto risco de 

mortalidade, sendo muito importante um bom exame clínico e exames laboratoriais e de 

imagem quando necessário. O principal exame para confirmação da síndrome é a 

gasometria arterial, mas antes de se fechar o diagnóstico, o médico deve excluir outras 

causas de hipoventilação alveolar e hipercapnia, como a doença pulmonar obstrutiva 

crônica e a síndrome das apneias obstrutivas do sono com hipoventilação no obeso. 

CONCLUSÃO: O profissional da saúde deve estar atento ao paciente obeso em relação 
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à hipoventilação alveolar, realizando, em primeiro momento, a medição da saturação 

periférica de oxigênio pelo oxímetro de pulso; este, embora não avalie a presença de 

hipercapnia, demonstra indícios de patologias relacionadas ao sistema respiratório. 

Após a constatação da SHO, deve ser implementado tratamento multidisciplinar 

adaptado a cada paciente, a fim de obter melhora da qualidade de vida e prevenção de 

complicações a longo prazo.  

 

Palavras-chaves: Síndrome de Pickwick; Hipercapnia; Obesidade. 
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INTRODUÇÃO: As síndromes hiperandrogênicas na mulher adulta dividem-se em 

dois grupos: virilizantes e não virilizantes. A primeira se caracteriza por testosterona 

alta e sinais de virilização. A segunda apresenta testosterona normal ou pouco elevada 

sem sinais de virilização e, em geral, são representadas pela forma não clássica da 

hiperplasia adrenal congênita (HAC), pelo hirsutismo idiopático e pela Síndrome do 

Ovário Policístico (SOP). Denomina-se HAC o conjunto de síndromes envolvendo 

virilização precoce em crianças, além de disfunção ovariana e anovulação: “estado 

SOP-like. A SOP é considerada uma disfunção ovariana, cujas principais manifestações 

são anovulação e hiperandrogenismo. RELATO DO CASO CLÍNICO: Mulher, 69 

anos, compareceu à consulta com resultados de exames para rastreio de 

hiperandrogenismo devido queixa antiga de hirsutismo. Referiu ineficácia do uso de 

Ciproterona (hirsutismo) e intolerância à metformina (provável resistência insulínica). 

Não teve filhos devido infertilidade não esclarecida. Ao exame físico: 62,8 kg, IMC de 

26,48 kg/m2 e PA de 15/80 mmHg. Exames Complementares: Glicose 102,9 mg/dL; 

Insulina 15,4 microUI/mL; 17-alfa-OH 229,38 ng/dL (VR: 20-90 ng/dL); Cortisol 19,59 

mcg/dL, DHEA: 213,2 ng/mL (VR: 1,40-8,71 ng/mL); Testosterona total 48,3. US 

endovaginal sem alterações. DISCUSSÃO: Segundo o consenso de Rotterdam (2004) o 

diagnóstico da  SOP é feito na  presença de dois dos seguintes critérios: oligo e/ou 

anovulação crônicas; evidências clínicas e/ou bioquímicas que sugerem 

hiperandrogenismo e/ou ovário policístico; e exclusão de outras etiologias (incluindo a 

forma não clássica de HAC). Como a paciente não apresentou clínica típica de SOP, 

decidiu-se pelo rastreio de hiperplasia adrenal congênita, cuja forma mais freqüente é a 

deficiência da 21-hidroxilase, com manifestações clínicas na genitália externa, 

virilização ou doenças hipertensivas. HAC é classificada em clássica e não clássica, 

sendo a última caracterizada por ausência de virilização pré-natal e início de quadro em 

fases variadas: no caso da paciente, idade adulta. Uma característica marcante da HAC 

por deficiência da 21-OH é a concentração alta da 17-OHP, principal substrato da 

enzima. Na forma clássica a concentração costuma exceder 50 ng/mL, enquanto na não 

clássica essa elevação é menos intensa. Nesta paciente, observou-se em duas ocasiões 

distintas concentrações basais elevadas: 343,82 e 229,38. A dosagem de 17-OHP basal 
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tem sido utilizada como investigação de HAC, mas o ponto de corte para prosseguir a 

investigação ainda é controverso. Esse fato sugere atenção quanto à concentração 

sugestiva de neoplasia e a realização de outros exames para confirmação diagnóstica, 

como o sequenciamento gênico. CONCLUSÃO: A HAC por deficiência de 21-OH 

pode se apresentar sob a forma clínica de início tardio. A paciente, por exemplo, foi 

diagnosticada aos 69 anos. Este diagnóstico muitas vezes não é estabelecido com 

facilidade devido a quadros clínicos eventualmente discretos e á semelhança clínica 

com a SOP. Por isso destaca-se a importância de um exame clínico atencioso (suficiente 

para diagnosticar SOP) e dosagem sérica de 17-OHP basal. 
 

Palavras chave: hiperandrogenismo, hirsutismo,17-alfa-Hidroxiprogesterona  
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INTRODUÇÃO:  A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome crônica e 

progressiva que decorre de anormalidade estrutural e/ou funcional do coração. Por 

consequência, ocorre uma alteração do enchimento ou da ejeção ventricular normais, 

gerando redução do débito cardíaco e/ou aumento das pressões intracardíacas. Sinais e 

sintomas típicos da ICC comprometem a qualidade de vida dos pacientes de forma 

importante. Esta condição é considerada problema de saúde pública em todo o mundo 

por ser causa de elevadas taxas de hospitalização e morte. Ademais, sua incidência e 

prevalência vêm aumentando nos últimos anos, sabidamente associadas ao 

envelhecimento da população. Frequentemente, pacientes com ICC também são 

acometidos por diversas enfermidades, quadro que torna seu manejo adequado ainda 

mais importante. Devido à relevância crescente da ICC, o conhecimento a respeito desta 

síndrome também cresceu nos últimos anos e apontou o manejo farmacológico 

adequado como um importante fator modificador da história natural dessa doença. 

Portanto, o conhecimento do tratamento farmacológico da ICC é essencial. RELATO 

DO CASO CLÍNICO: Paciente, sexo masculino, 82 anos, comparece ao ambulatório 

de clínica médica na Unidade Básica de Saúde de Amarantina, em Ouro Preto, MG, 

acompanhado das filhas. O paciente tem histórico de ICC, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus tipo 2, demência a esclarecer e um episódio de acidente vascular 

periférico há um ano. No momento da consulta estava em uso de Enalapril, Furosemida, 

Carvedilol, Espironolactona, AAS, Sinvastatina, insulina NPH, Amitriptilina e 

Carbamazepina. O paciente apresentou-se em bom estado geral, anictérico e com 

cianose periférica. Ao exame cardiovascular: bulhas hipofonéticas com ritmo irregular, 

pulsos filiformes e irregulares. O exame neurológico demonstrou hemiparesia à direita 

com perda de tônus e reflexos. Como conduta, os medicamentos foram mantidos e 

solicitou-se um Eletrocardiograma devido à suspeita de fibrilação atrial. DISCUSSÃO: 

As metas terapêuticas para ICC consistem na busca por redução da morbimortalidade. A 

redução dos sintomas, melhora na qualidade de vida e diminuição da frequência de 

hospitalização destes pacientes são os principais objetivos da terapêutica. Nesse sentido, 
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o uso de fármacos de diversas classes e mecanismos de ação se faz necessário para a 

redução de complicações e preservação da função cardíaca, como betabloqueadores, 

inibidores da enzima conversora de angiotensina, anticoagulantes, estatinas, diuréticos, 

e de antagonistas da aldosterona. O tratamento farmacológico deverá levar em 

consideração a gravidade da enfermidade, pautando-se em dados que fornecem 

informações acerca do prognóstico do paciente, como a classificação funcional cardíaca 

pela New York Heart Association (grau I à IV), e a fração de ejeção demonstrada pelo 

ecocardiograma. CONCLUSÕES: Uma vez identificada a ICC, o tratamento 

farmacológico deve abordar tanto fatores relacionados ao quadro, quanto condições 

associadas a ele. Assim, o controle da hipertensão, isquemia miocárdica, diabetes 

mellitus, dislipidemias e edema é essencial para a redução da morbimortalidade destes 

pacientes. 

 

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, Tratamento Farmacológico, Assistência 

Ambulatorial. 
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INTRODUÇÃO: O tabagismo é reconhecido pela OMS como uma doença crônica, 

epidêmica, sendo a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em 

todo o mundo. É fator causal de aproximadamente 50 doenças, entre elas vários tipos de 

câncer, doenças do aparelho respiratório e doenças cardiovasculares. Evidências 

recentes embasam o papel fundamental de terapias cognitivo comportamentais 

associadas ao tratamento farmacológico para o sucesso na terapia de cessação do 

tabagismo. RELATO DO CASO CLÍNICO: JRL, 69 anos, aposentado, anteriormente 

trabalhador rural. Procurou atendimento médico para renovar receita de Clonazepam. 

Na história social paciente relatou ser tabagista desde os oito anos de idade. Faz uso de 

rolão, em uma quantidade de seis a sete cigarros por dia (carga tabágica: 60 anos/maço). 

Nega etilismo, mas relata ter sido etilista dos 10 aos 60 anos. Durante a consulta, 

paciente demonstrou interesse em cessar o tabagismo, e pediu auxílio para esse fim. Ao 

exame físico foi possível observar tórax em barril, tosse produtiva e dentes enegrecidos. 

Ao exame do aparelho respiratório o murmúrio vesicular fisiológico se mostrava 

diminuído em ambas as regiões pulmonares. Foi iniciada terapia para cessação tabágica 

com adesivos de nicotina de 7 mg, e solicitado retorno em 15 dias para reavaliação. 

DISCUSSÃO: Na terapia de cessação do tabagismo algumas estratégias são descritas 

na literatura para sucesso do tratamento.  O tratamento da dependência à nicotina tem 

como base a técnica da abordagem cognitivo comportamental e medicamentosa, que 

quando combinadas aumentam muito as chances de sucesso no tratamento. A 

abordagem cognitivo comportamental pode ser desenvolvida individualmente ou em 

grupo, e é realizada por profissionais de saúde de nível superior. O tratamento 

farmacológico inclui terapia de reposição de nicotina (adesivo transdérmico, goma de 

mascar e pastilha) e o Cloridrato de Bupropiona. Nesse caso o paciente optou pelo 

adesivo transdérmico. O Cloridrato de Bupropiona não foi utilizado devido ao fato de o 

paciente fazer uso de Clonazepam, um medicamento que contraindica a terapia com 

Bupropiona. CONCLUSÕES: É comprovado na literatura que a cessação tabágica é 

extremamente benéfica por diminuir a chance de desenvolvimento e progressão de 

inúmeras doenças, reduzindo, assim, a morbimortalidade presente entre a população 

tabagista.  Sabe-se ainda que o paciente fumante com desejo de interromper este hábito 

deve obter um apoio médico individualizado e empático para o alcance do sucesso 

terapêutico. Contudo, deve-se orientar o paciente que se trata de uma terapia progressiva 

que, em sua grande maioria, não obtém resultados imediatos. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama tem alta prevalência entre as mulheres e responde, 

a cada ano, por cerca de 28% dos novos casos de câncer na população geral. Segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do biênio 2018-2019, foram 

estimados 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil. O movimento Outubro 

Rosa surgiu na década de 1990 com o objetivo de compartilhar informações sobre o 

câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior 

acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da 

mortalidade. OBJETIVOS: Relatar a experiência da realização de atividades 

educativas propostas pelo movimento Outubro Rosa para a promoção da saúde, 

orientando as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, além de motivá-las a 

práticas saudáveis. METODOLOGIA: A atividade foi conduzida por acadêmicas do 

curso de Medicina e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a orientação 

do Prof. João Milton Penido, no dia 25 de outubro de 2018, em pactuação com a equipe 

da Unidade de Saúde da Família (USF) de Passagem de Mariana - MG, seguindo a 

programação do Outubro Rosa. A vivência ocorreu no Salão Paroquial de Mariana, com 

a participação de 95 mulheres da comunidade com idade entre 20 e 82 anos e foram 

realizadas palestras, sorteio de brindes e um lanche comunitário. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: A ação teve início a partir de uma intensa divulgação promovida 

pelos funcionários da USF que, além de enfeitarem a Unidade com símbolos do 

movimento, produziram convites que foram distribuídos aos usuários ao longo de todo o 

mês de outubro. O público presente no dia da ação foi composto em sua totalidade por 

mulheres, as quais carregavam bolos, salgados, tortas, dentre outros alimentos que 

compuseram a mesa de lanche coletivo. Após instruções sobre a programação da 

atividade proposta, houve uma breve introdução ao tema, seguida de uma projeção de 

frases as quais deveriam ser julgadas quanto à sua veracidade. Para tal, todas as 

participantes receberam um cartão de cor rosa e um verde, os quais deveriam ser 

erguidos representando como resposta, respectivamente, mito ou verdade. Durante esse 

momento, um modelo anatômico de mama feminina foi repassado para que pudessem 

tocá-lo, muitas dúvidas foram sanadas e, com isso, houve fortalecimento do vínculo 

entre a equipe de saúde e as mulheres presentes. Em seguida, houve uma palestra sobre 

hábitos alimentares com enfoque em situações cotidianas e esclarecimento de dúvidas. 
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Ao final, brindes diversos foram sorteados e, ao longo do lanche coletivo, muitas 

mulheres relataram sua satisfação quanto à atividade e foram incentivadas a repassarem 

os novos conhecimentos àquelas que não puderam estar presentes. CONCLUSÕES: Os 

objetivos propostos pelo movimento Outubro Rosa foram alcançados satisfatoriamente. 

Houve integração de toda uma equipe de saúde na busca da promoção e educação em 

saúde e percebeu-se que a atividade, de fato, promove uma mobilização e integração de 

parcela relevante da comunidade local, o que, por si só, já configura uma justificativa 

para sua manutenção ao longo dos anos. 

 

 

Palavras-chave: Neoplasias da Mama, Neoplasias, Prevenção de Doenças. 

 

 

REFERÊNCIAS: 
 

 

COUTO, V. B. M. et al. “Além da Mama”: o Cenário do Outubro Rosa no Aprendizado 

da Formação Médica. Rev. Bras. Educ. Méd, v. 41, n. 1, p. 30-37, 2017. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 

Disponível em: < http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/sintese-de-resultados-

comentarios.asp>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

 

 

MARTINS, A. F. H., BARBOSA, T. R. C. G., CEZAR, L. C. Análise da campanha 

Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama em Viçosa, MG. Revista de Ciências 

Humanas, Viçosa, v. 14, n. 2, p. 539-556, 2014. 

 

 

 



52 
 

CÂNCER DE PRÓSTATA: DIAGNÓSTICO E RASTREAMENTO 
 

 

João Milton Martins Oliveira Penido (penidojoaomilton@gmail.com) - Orientador 

Danilo Corrêa de Oliveira (danilocoliveira95@hotmail.com) 

Fernanda Melazzo Nascimento Santos (fernanda.melazzo@gmail.com) 

José Sérgio Lopes Teixeira (sergio.line@hotmail.com) 

Stefânia Carolina Sousa Castanheira (stefaniacscastanheira@gmail.com) 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto – MG  
 

 

INTRODUÇÃO: A próstata é o órgão que produz e armazena líquido prostático. 

Hiperplasia Prostática Benigna, Prostatite ou Câncer de Próstata podem aumentar seu 

volume, causando sintomas urinários devido a compressão da uretra, envolvida pela 

próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens, segundo o 

INCA em 2018 estimam-se 68.220 novos casos no Brasil. Inicialmente, o câncer tem 

evolução silenciosa, não apresentando nenhum sintoma ou sintomatologia semelhante 

aos do crescimento benigno da próstata como disúria, polaciúria e noctúria. Na fase 

avançada pode ocasionar dor óssea, sintomas urinários e na sua forma mais grave, 

infecção generalizada ou insuficiência renal. A evolução depende do grau histológico, 

do estágio e do volume tumoral. Seus principais fatores de risco são: idade avançada, 

histórico familiar, exposição a testosterona, tabagismo e obesidade. No Brasil, 60% dos 

casos são diagnosticados quando a doença já está disseminada. RELATO DO CASO 

CLÍNICO: JAS, 52 anos, hipertenso, apresentou-se ao Pronto Atendimento 

apresentando incontinência urinária, disúria, noctúria e jato urinário fraco. Realizado 

toque retal apresentando lesões palpáveis e aumento da próstata, bem como dosagem de 

Antígeno Prostático Específico (PSA) com resultado acima de 10. Na Biópsia Prostática 

Transretal (BPT) os resultados foram confirmatórios para câncer de próstata. Executada 

prostatectomia há 4 meses, atualmente apresenta sintomas pós-operatórios. 

DISCUSSÃO: Dois métodos são adotados para a constatação de um câncer: o 

diagnóstico em pessoas sintomáticas, o chamado diagnóstico precoce, e a identificação 

em pessoas assintomáticas e aparentemente hígidas, denominado rastreamento. O 

rastreamento do câncer de próstata produz mais danos do que benefício, por isso o 

INCA não o recomenda. Da mesma forma, os homens que realizam espontaneamente os 

exames devem ser informados sobre os riscos e provável ausência de benefícios. O 

rastreio é feito através de toque retal e dosagem de PSA, cujos achados podem sugerir a 

doença, levando a uma Ultrassonografia pélvica, que pode indicar a BPT, fornecedora 

do diagnóstico de certeza. Na avaliação histopatológica realiza-se a graduação do 

sistema de Gleason que informa a taxa de crescimento, a disseminação, e direciona o 

melhor tratamento para o paciente: acompanhamento periódico, radioterapia, cirurgia, 

hormonioterapia ou quimioterapia. A prostatectomia é recomendada quando o tumor 

não atingiu os tecidos periprostáticos, além disso, reduz a mortalidade, mas pode ter 

complicações como incontinência urinária, alterações sexuais e problemas psicológicos. 

CONCLUSÕES: Há recomendações discordantes em relação ao rastreio do câncer de 

próstata. A inconsistência dos estudos impossibilita a recomendação absoluta do rastreio 
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para toda a população, pois os benefícios associados são marginais, enquanto os 

malefícios substanciais. Assim, pelo princípio de não maleficência, programas de 

rastreamento não devem ser adotados como política pública de saúde. Entretanto, o 

diagnóstico precoce naqueles que apresentam sinais e sintomas da doença ainda 

constitui um importante fator prognóstico. 

 

 

Palavras-chave: Neoplasias da Próstata, Diagnóstico, Programas de rastreamento. 
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INTRODUÇÃO: A gota é uma doença metabólica que afeta mais homens de meia 

idade e idosos, cuja característica principal é a hiperuricemia. Os líquidos extracelulares 

ficam supersaturados com ácido úrico que pode sofrer cristalização, resultando em 

amplo espectro de manifestações clínicas. A manifestação aguda da gota costuma ser 

monoarticular e inflamatória, ocorrendo principalmente nas extremidades e gerando 

incapacidade. Fatores como dieta, presença de comorbidades e o uso de certos 

medicamentos podem predispor a ou provocar a manifestação aguda. Em pacientes com 

gota crônica, entretanto, podem haver manifestações poliarticulares além de serem 

desenvolvidos depósitos de urato de sódio sólido associados a dano articular (tofo 

gotoso). RELATO DO CASO CLÍNICO: JRD, 67 anos, sexo masculino, portador de 

DM, HAS e gota, comparece à UBS Amarantina, em Ouro Preto-MG para mostrar 

resultado de exames e para avaliação de lesões purulentas em ambos os tornozelos. Em 

uso de Insulina NPH, Insulina Regular, Anlodipino, Losartana, Metoprolol, 

Sinvastatina, AAS, Alopurinol, Pregabalina e Metformina XR. Ao exame físico, o 

paciente apresentava obesidade grau I, lesões purulentas nos tornozelos e tofo gotoso 

em bolsa do olécrano direito, com sinais inflamatórios. Os exames laboratoriais 

indicavam anemia ferropriva. Como conduta foram mantidos os medicamentos, 

optando-se pela retirada do Alopurinol e acrescentados Nimesulida, Sulfato ferroso, 

Amoxicilina+Clavulanato e Cetoconazol creme. Foi feita orientação para suspensão do 

consumo de carne vermelha, acompanhamento com nutricionista, aumento da ingestão 

de água e acompanhamento com a enfermagem até melhora do quadro. DISCUSSÃO: 

 O tratamento farmacológico da artrite gotosa aguda é indicado apenas para alívio 

sintomático, uma vez que as crises são autolimitadas. A toxicidade da terapia deve ser 

avaliada, levando-se em consideração as comorbidades apresentadas. Na crise aguda, os 

principais agentes utilizados são os antiinflamatórios (como a Nimesulida prescrita para 

este paciente), analgésicos e a Colchicina, que deve ser usada nas primeiras horas do 

ataque de gota, e deve ter suas doses estritamente controladas, em função de seus efeitos 

adversos. O tratamento da artrite gotosa recorrente, no entanto, deve conter 

medicamentos que visam reduzir a síntese ou aumentar a excreção do ácido úrico, como 

o Alopurinol e a Probenecida. É importante levar em conta que esses agentes não devem 
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ser iniciados durante a crise aguda, pela possibilidade de novos ataques, motivo pelo 

qual foi suspenso o tratamento com Alopurinol para o paciente em questão. 

CONCLUSÃO: Apesar da grande prevalência de gota no mundo, tem-se poucos 

estudos sobre a mesma e nenhum estudo feito no Brasil. Isso é um fator que dificulta a 

criação de novos agentes terapêuticos, sua disseminação no país e o acesso por meio do 

SUS. Além disso, as drogas atuais tem interações medicamentosas que atrapalham o 

tratamento de pacientes com comorbidades. É essencial, portanto, que os médicos 

conheçam a fundo os agentes disponíveis, bem como suas ações, interações e efeitos 

adversos, a fim de promover uma farmacoterapia otimizada e com o menor efeito 

danoso possível.  

 

 

Palavras-chave: Gota, Tratamento farmacológico, Alopurinol. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

AZEVEDO, V. F. et al. Revisão crítica do tratamento medicamentoso da gota no Brasil. 

Rev. bras. reumatologia, p. 346-355, 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbr/v57n4/pt_0482-5004-rbr-57-04-0346.pdf>. Acesso em: 

14 nov.  2018. 

BECKER, M. A., GAFFO, A. L. Clinical manifestations and diagnosis of gout. 

Boston, 2018. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/clinical-

manifestations-and-diagnosis-of-gout/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

BECKER, M. A. Treatment of gout flares. Boston, 2018. Disponível em: 

<https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-gout-flares/ >. Acesso em: 12 nov. 

2018. 

KASPER, D. L. et al. Manual de Medicina de Harrison. McGraw Hill Education, 19. 

ed., New York, 2017. 

 

 

 



56 
 

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DO FENÔMENO DE RAYNAUD - RELATO 

DE CASO 

Roberto Veloso Gontijo (velog@uol.com.br) - Orientador 

Camilla de Paiva Silva Ferreira (camillaferreir@hotmail.com) 

 Fernanda Guimarães Avelar (fernandagavelar97@gmail.com) 

Igor Pimenta de Souza (pimenta.ip@hotmail.com) 

 Paula Ester Mendes Barbosa Fernandes (paulamestermed@live.com) 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto – MG  

INTRODUÇÃO: O Fenômeno de Raynaud se caracteriza por episódios reversíveis de 

vasoespasmos de extremidades, associados à palidez, cianose e rubor de mãos e pés. 

Ocorre geralmente após estresse ou exposição ao frio. Muitas condições podem 

predispor a este fenômeno, podendo ser apenas um evento funcional benigno ou estar 

associado a diversas doenças, sobretudo as reumáticas autoimunes. RELATO DO 

CASO CLÍNICO: Paciente LAA, 43 anos, comparece ao ambulatório de MGA II no 

dia 19/09/2018 com dormências recorrentes nos dedos das mãos e às vezes nos dos pés. 

Relatou que ocorrem predominantemente pela manhã e se intensificam em dias mais 

frios. Em episódios mais graves, vêm acompanhadas de hipocromia e de dor intensa. 

HF sem relatos de doenças auto-imunes. Na AE se apresenta dispnéica a médios 

esforços. EF sem alterações. Testes de Phalen e Tinel negativos e a sensibilidade 

cutânea dos dedos das mãos estava inalterada. HD: Artrite Reumatóide e Anemia. CD: 

solicitação de hemograma, CT e frações, glicemia, FAN e fator reumatóide. No dia 

10/10/2018 a paciente retorna com exames alterados, apresentando discreta anemia 

microcítica hipocrômica e FAN reagente 1/640. Solicita-se então a cinética de ferro, 

função renal e hepática, urina rotina, anticorpos anti-dsDNA, anti-Ro, antifosfolípides e 

SSB-La. Ao próximo retorno no dia 31/10/2018, paciente traz novos exames alterados: 

Fe sérico: 43mcg/ml, IST: 18%, ANTI-SSA (Ro): 14,0U/ml e ANTI-RNP: 240,0U/ml. 

Assim sendo, foram aventadas as HDs de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) e 

Esclerodermia. CD: encaminhamento para o Reumatologista. DISCUSSÃO: O LES é 

uma doença inflamatória crônica autoimune, que pode afetar vários órgãos, 

principalmente os rins. O pico de incidência é entre 15 e 45 anos, faixa etária da 

paciente. Um dos principais sinais dessa doença é o fenômeno de Raynaud. Além disso, 

a paciente possuía alta titulação de FAN, anticorpo muitas vezes encontrado no LES, 

mas que não é específico. Apesar deste achado, a paciente não apresentava outros 

critérios diagnósticos. Já a esclerodermia é uma doença reumática autoimune que afeta 

mais mulheres, de 30-50 anos e afro-americanos, epidemiologia compatível com a 

paciente. Sua patogênese envolve fatores genéticos e ambientais que irão desencadear a 

tríade: autoimunidade, vasculopatia e fibrose. O diagnóstico clínico é suficiente e 

baseia-se no espessamento de pele, fenômeno de Raynaud e manifestações de órgãos 

característicos. Os exames laboratoriais podem revelar FAN positivo e presença de 

autoanticorpos. Dessa forma, não foi possível fechar o diagnóstico e conduzir o 

tratamento da doença. Assim, a paciente foi encaminhada pra Reumatologista para 

melhor esclarecimento do caso. CONCLUSÕES: Sabe-se que aproximadamente 10% 

dos pacientes com diagnóstico inicial de FRy primário desenvolvem em seguida uma 

doença reumática autoimune, sendo fundamental a identificação dos riscos para essa 

condição. Além disso, a complexidade das síndromes autoimunes demanda uma 

abordagem individualizada e um tratamento continuado, tornando de grande 
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importância considerar o encaminhamento desses pacientes ao especialista para uma 

avaliação mais ampla e direcionada. 
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INTRODUÇÃO: Escabiose é uma doença cutânea causada pelo Sarcoptes scabiei. 

Conhecida também como sarna. Caracteriza-se por prurido intenso e lesões papulares 

eritematosas, geralmente em locais como aréolas, axilas, pulsos, dedos, cintura, 

nádegas, genitália, mas poupa couro cabeludo. É uma manifestação comum, que afeta 

indivíduos de qualquer idade e padrão socioeconômico, favorecida por aglomerações de 

pessoas. RELATO DO CASO CLÍNICO: J.L.Z.R.A., 3 anos e 11 meses, sexo 

masculino, acompanhado pela mãe, que relata surgimento de lesões na derme pelo 

corpo acompanhadas de prurido importante, mais intenso em período noturno, há cerca 

de 10 dias. Há 7 dias foi ao serviço médico, recebeu diagnóstico de Varicela e iniciou 

tratamento com antialérgico. Na consulta relata que não houve melhora com o 

tratamento, e piora dos sintomas. Nega febre, prostração ou outros sintomas associados. 

Relato de história pregressa de Varicela. Irmã de 7 anos apresentou mesmos sintomas há 

cerca de 15 dias. Tio materno de 17 anos que reside junto ao paciente apresentou 

sintomas semelhantes há cerca de 5 dias. Ao exame físico confirmou-se presença de 

lesões em pápulas eritematosas, crostas e vesículas de cerca de 0,5cm de diâmetro em 

pescoço, tronco, dorso, membros, planta dos pés, poupando couro cabeludo e palma das 

mãos. Sem outras alterações. Estabeleceu-se hipótese diagnóstica de escabiose. Foi 

prescrito ivermectina oral à dose de 200mcg/Kg para tratamento/profilaxia da família de 

convivência próxima e permetrina tópica 1% para tratamento do paciente e irmã de 7 

anos. DISCUSSÃO: A transmissão ocorre pelo contato prolongado e direto  pele-a-

pele. Contato casual e transmissão por fômites é improvável na forma clássica. A 

história de membros da família do paciente acometidos diz a favor da infestação por S. 

scabiei. O prurido inicia-se de 3 a 6 semanas após infestação primária; em indivíduos 

previamente contaminados, o sintoma inicia-se de 2 a 3 dias após o contato, que seria 

condizente com a história da irmã. O principal sintoma deve-se a reação de 

hipersensibilidade ao ácaro. O diagnóstico diferencial é amplo, com outras disordens 

pruríticas como dermatite atópica, doenças exantemáticas, urticária papular. A história 

do paciente e o exame físico direcionam o diagnóstico de escabiose. O tratamento do 
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paciente e dos familiares é indicado para evitar nova infestação. Permetrina tópica e 

ivermectina oral são considerados primeira linha. A ivermectina é de fácil administração 

e baixo custo, porém não há evidências suficientes que garantam a segurança do 

medicamento em crianças com menos de 15kg, levando a escolha de permetrina para o 

tratamento das crianças do caso, evitando efeitos adversos. Além disso, orientações para 

o tratamento não medicamentoso foram passadas. CONCLUSÕES: Escabiose é um 

diagnóstico muito comum. Conhecer sua apresentação, transmissão e manejo é de 

essencial importância para o profissional da saúde. A história colhida na anamnese tem 

grande relevância para o diagnóstico diferencial da doença. O exame físico e 

conhecimento das características das lesões, bem como sua distribuição complementam 

o diagnóstico. E o correto o manejo evita sua disseminação. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) caracteriza-se por produção 

insuficiente de insulina pelas células β-pancreáticas. Essa situação leva à hiperglicemia 

e distúrbios metabólicos. Assim, o controle dos pacientes é baseado em três itens: 

tratamento medicamentoso, dieta balanceada e prática regular de atividade física. O 

tratamento medicamentoso depende da reposição da insulina. O objetivo é a 

manutenção de glicemias próximas aos valores de referência, evitando-se 

hiperglicemias prolongadas e suas complicações; e também, hipoglicemias e suas 

sequelas. Esse controle é importante para a manutenção do crescimento, ganho de peso 

e desenvolvimento sexual adequados para a faixa etária. RELATO DE CASO: R.P.V., 

masculino, 6 anos, usuário da UBS Padre Faria, Ouro Preto - MG. Iniciou com 

polidipsia, poliúria e noctúria por 3 semanas, evoluindo com prostração, perda de 3kg e 

cefaleia. Foi levado à UPA, onde recebeu diagnóstico de DM1 com glicemia capilar de 

554mg/dL. Após internação de 7 dias, recebeu alta com o seguinte esquema de 

insulinização: NPH 8+0+4 e Regular para correção se glicemia acima de 150mg/dL. 

Chega à UBS com queixa de hipoglicemia ao acordar (39 mg/dl), e hiperglicemia 

durante à noite (251mg/dL). Foi alterada a insulina NPH para: 8+0+2. Posteriormente, 

retornou à UBS com hipoglicemia pré-prandial (35mg/dL), apresentando tontura, visão 

turva e prostração. Segundo mapa glicêmico apresentado, teve pico de hiperglicemia de 

200mg/dL à noite, mantendo média de 80-100mg/dL nas demais medidas. A NPH foi 

alterada para 6UI após o café da manhã e 2UI às 17h. Em consulta com 

endocrinologista, foi ajustada a dose de insulina para: NPH: 100UI/mL 3+0+0 e Regular 

se necessário. DISCUSSÃO: Para o tratamento do DM1 deve-se elaborar uma 

estratégia que poderá ser modificada sempre que existirem evidências para isso. Os 

objetivos são evitar episódios de cetoacidose diabética e propiciar qualidade de vida ao 

paciente, evitando complicações a longo prazo e episódios de hipoglicemia, que podem 

levar a consequências graves no SNC, gerando sequelas irreversíveis se não solucionada 

imediatamente. O tipo e o esquema de insulina dependerão da idade e da clínica do 
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paciente. Para pacientes maiores de 5 anos geralmente são necessárias duas ou mais 

doses por dia, iniciando doses de 0,5 a 0,7 UI/kg/dia de NPH. Após estabilização inicial, 

há uma produção residual de insulina pelo pâncreas, podendo reduzir a necessidade para 

0,4-0,6 UI/kg/dia. Associa-se ao tratamento a insulina de ação rápida, na dose de 

0,1UI/kg. Essas doses devem ser ajustadas de acordo com as glicemias medidas durante 

o dia, alterando 1UI por horário, devendo manter-se entre 90mg/dl e 130mg/dl antes das 

refeições. CONCLUSÃO: O controle do DM1 na infância visa proporcionar um 

desenvolvimento adequado do paciente. Para que isso ocorra, é importante que os pais 

estejam engajados no tratamento dos filhos, comprometendo-se com a terapia 

medicamentosa e com mudanças de hábitos de vida, bem como através da 

monitorização da glicemia e da identificação de sinais e sintomas sugestivos de 

hipoglicemia, evitando complicações. 
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INTRODUÇÃO: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é um tipo de alergia 

alimentar (AA) que apresenta resposta imunológica a proteínas presentes no leite e que 

é comum na infância. Gera sintomas gastrointestinais e sistêmicos, comuns em outros 

quadros, e pode gerar déficit de crescimento e desenvolvimento. Assim, é importante 

identificar a APLV e seus diagnósticos diferenciais. RELATO DO CASO 

CLÍNICO: Lactente A.G.C., sexo masculino, 10 meses e 25 dias, foi levado pela mãe à 

Unidade Básica de Saúde São Cristóvão, em Ouro Preto/MG, para realização de 

puericultura. A mãe relatou esforço evacuatório intenso, fezes de consistência tipo 1 na 

escala de Bristol e visualização de uma estrutura em região anal de difícil caracterização 

durante a evacuação. Referiu episódios de vômitos pós mamadas, poupando as demais 

refeições, e irritabilidade intensa com choros frequentes. A.G.C. estava em aleitamento 

materno complementado desde o sexto mês de vida. Ao exame físico, curvas de 

crescimento para a idade: perímetro cefálico e peso entre os scores 0 > Z > - 2 e estatura 

no score Z = 0. Aparelhos gastrointestinal e geniturinário sem alterações. Demais 

aparelhos sem achados relevantes. Foi aventada a hipótese de doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE), sendo a mãe então orientada sobre adequação alimentar, 

prescrito ranitidina e domperidona para alívio dos sintomas e encaminhado ao Serviço 

de Gastroenterologia para avaliação do quadro e identificação da estrutura anal referida. 

Identificou-se na colonoscopia processo inflamatório crônico das mucosas colônica e 

retal, sendo a APLV a provável causa, que deverá ser confirmado com testes de 

suspensão e de provocação oral. Não foi descartada DRGE. DISCUSSÃO: A AA é uma 

reação imunológica que envolve imunoglobulinas E ou células T contra um antígeno 

alimentar específico, reagindo principalmente a proteínas, e difere-se da intolerância 

alimentar, que não possui mecanismos imunológicos em sua gênese, como intolerância 

à lactose. A APLV é a AA mais comum em crianças com até 24 meses; após essa idade 

há desenvolvimento de tolerância oral progressiva a essas proteínas. É fator de risco o 

histórico familiar de atopia em parentes de primeiro grau e a incidência de APLV 

estimada varia entre 0,3% e 7,5%. Ela é classificada em: mediada por IgE, não mediada 

ou mista. Na mediada por IgE, as manifestações clínicas ocorrem em até duas horas 

após o contato com o  alérgeno, sendo reações agudas sistêmicas. A não mediada por 

IgE, possui manifestação tardia, entre duas horas a dias. Nestes casos, há sintomas 

gastrointestinais, como cólica, vômito, diarreia, constipação, sintomas dermatológicos e, 

em casos graves, anafilaxia. Pode provocar dismotilidade digestiva e constipação 

intestinal refratária, cursando com déficit nutricional e de crescimento. Deve-se realizar 
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o teste de exclusão e o teste de provocação oral se suspeita. Trata-se retirando leite e 

derivados e complementando com fórmulas. CONCLUSÕES: A.G.C possui cólicas, 

constipação crônica e está na faixa etária de maior incidência de APLV. Seguirá com 

exclusão de leite e derivados e continuará em avaliação para que não haja prejuízo de 

crescimento e desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: alergia alimentar, constipação intestinal, pediatria. 

 

Referências: 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ALERGIA E IMUNOLOGIA. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - 

Parte 1 – Solé D et al.  Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 2. N° 1, 2018. Disponível em: 

<http://www.sbp.com.br/flip/consenso-alergia-alimentar-parte-01/> 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ALERGIA E IMUNOLOGIA. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - 

Parte 2 – Solé D et al. Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 2. N° 1, 2018. Disponível em: 

<http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/aaai_vol_2_n_01_a05__7_.pdf> 

 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS: Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), novembro 2017. 

Disponível em: < 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_CP68_

2017.pdf>  

 

Venter, Carina et al. “Diagnosis and management of non-IgE-mediated cow's milk 

allergy in infancy - a UK primary care practical guide” Clinical and translational 

allergy vol. 3,1 23. 8 Jul. 2013, doi:10.1186/2045-7022-3-23. Disponível em: 

<https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-3-23> 

 

 

 

 

http://www.sbp.com.br/flip/consenso-alergia-alimentar-parte-01/
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/aaai_vol_2_n_01_a05__7_.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_CP68_2017.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_CP68_2017.pdf
https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-3-23


64 
 

URETER ECTÓPICO: UMA HIPÓTESE A SE PENSAR NOS CASOS DE 

DISFUNÇÃO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR NA INFÂNCIA 

 

Kerlane Ferreira da Costa Gouveia (kerlaneg@gmail.com) 

Navarro Santos Gribel (navarrogribel@hotmail.com) 

Fernanda Araujo Romera (feer.romera@gmail.com) 

Jennifer Soares Ferreira de Assis (jehjeh06@gmail.com) 

José Eustáquio de Assis Junior (jrperitomg@gmail.com) 

Laryssa Lages (llages29@gmail.com) 

Rafael Boari de Souza (rafael.boari.96@gmail.com) 

Renata Durães Vaz de Melo Barreto (reh.duraes@gmail.com) 

Sâmia de Matos Moura (samiadmmoura@gmail.com) 

 

                                                 Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto – MG 

 

INTRODUÇÃO: O ureter ectópico é uma malformação congênita caracterizada por 

implantação anormal do ureter ao longo do trato urinário inferior. Afeta cerca de um 

para 2000 nascidos vivos e costuma confundir-se com outros casos de disfunções do 

trato urinário inferior (DTUI). (MARTÍN MARTÍN S. et al, 2008). RELATO DO 

CASO CLÍNICO: paciente do sexo feminino, 11 anos, com histórico de infecções do 

trato urinário (ITU), em média três vezes ao ano, desde os dois anos de idade, além de 

aumento da frequência urinária, urgência, incontinência e enurese desde a tentativa de 

desfralde, aos quatro anos. O caso fora conduzido até os 11 anos como uma DTUI e 

tratado com uroterapia e uso de anticolinérgico, sem sucesso. Ultrassom tardio de vias 

urinárias, evidenciou megadolicoureter direito (D), além de hidronefrose grave e perda 

significativa da diferenciação córtico-medular em rim ipsilateral e rim esquerdo 

vicariante. Cintilografia renal apresentou exclusão total do rim D, indicando retirada de 

toda a unidade urinária D. Como a incontinência ocorria de forma contínua desde o seu 

início, novo ultrassom foi realizado, revelando presença de ureter ectópico direito, 

implantado diretamente na uretra. A paciente foi submetida a ureterectomia da unidade 

ectópica com derivação do megadolicoureter. Após a cirurgia, tornou-se continente e 

sem novos episódios de ITU. O exame direto da genitália da paciente era prejudicado 

por vulvovaginites constantes, agravadas pelos períodos menstruais e uso de fraldas. 

DISCUSSÃO: A queixa de incontinência associada à enurese, na idade em que já se 

esperava a maturidade do controle esfincteriano, poderia levar à hipótese inicial de 

imaturidade neuronal para o controle voluntário da micção, DTUI e, dentre elas, a 

bexiga hiperativa.  Tais condições, comumente são acompanhadas de manobras de 

tentativas de contenção da micção, com reforço da musculatura esfincteriana e perineal, 

podendo acarretar ou agravar um refluxo vesicoureteral pré-existente e, em longo prazo, 

culminar com os achados ultrassonográficos apresentados (VASCONCELOS M.M.A et 

al, 2012). Entretanto, a incontinência proveniente das bexigas hiperativas ocorre de 

forma intermitente, em idade mais tardia e, por si só, não justificaria tantos quadros de 

ITU apresentados em tão tenra idade. A percepção de que a criança se queixava de uma 
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incontinência urinária contínua tornou-se vital para a suspeita da presença de ureter 

ectópico (WANG M.H, 2015). CONCLUSÕES: A condução das ITUs na infância 

segue protocolos bem estabelecidos que indicam sempre a investigação de 

malformações do trato urinário por imagem. Da mesma forma, os casos de DTUI 

também exigem propedêutica adequada para a sua melhor caracterização. Problemas 

funcionais de micção, bexiga neurogênica e anomalias anatômicas devem sempre ser 

pensados para uma abordagem oportuna (GLASSBERG & COMBS, 2014). No 

presente trabalho, destaca-se a ocorrência de ureter ectópico, hipótese que deve ser 

formulada e investigada como diagnóstico diferencial nos casos de DTUI na infância, 

favorecendo-se intervenção precoce e evitando-se complicações e transtornos que 

comprometam tanto o bem-estar físico e emocional do indivíduo.    

 

Palavras-chave: Incontinência Urinária; Anormalidades Urogenitais; Infecções 

Urinárias.  
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INTRODUÇÃO: Considera-se vegetariano aquele indivíduo que exclui de sua 

alimentação todos os tipos de carne, aves, peixes e seus derivados, podendo ou não 

utilizar laticínios ou ovos. O indivíduo que segue a dieta vegetariana pode ser 

classificado de acordo com o consumo de subprodutos animais. As dietas vegetarianas 

fornecem, em geral, menores quantidades energéticas e proporção de gorduras saturadas 

por refeição, em comparação às carnívoras, entretanto, oferece um maior teor de fibras 

proporcionalmente. Ademais, o não consumo de alimentos de origem animal e laticínios 

pode contribuir para menor ingestão de ferro, vitamina B12, cálcio e zinco. Segundo o 

IBOPE (2012), 8% da população brasileira residente em área metropolitana se declara 

vegetariana. A mesma pesquisa foi feita em 2018 e revelou um número de 30 milhões 

de vegetarianos no Brasil. Este número corresponde a 14% da população, indicando um 

crescimento de 75% na porcentagem de vegetarianos em 6 anos. Essa demanda na 

pediatria, no entanto, é recente e, portanto, sua abordagem gera dúvidas e ansiedade 

tanto nos profissionais quanto nas famílias. Assim, se faz extremamente necessária uma 

maior discussão sobre o tema. RELATO DO CASO CLÍNICO: Lactente, sexo 

masculino, 06 meses e 04 dias, comparece à Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Amarantina, em Ouro Preto-MG para consulta de puericultura. Estava sob aleitamento 

materno exclusivo até o momento. A família informou ser ovolactovegetariana, ou seja, 

não consumir carne, mas consumir ovo, leite e derivados. Assim, relatou o desejo de 

que a criança seguisse a mesma dieta. O paciente apresentava peso Z escore entre 0 e 1, 

comprimento Z escore entre 0 e 1, desenvolvimento neuropsicomotor adequado 

segundo a escala de Denver II, vacinação atualizada e risco de acidentes médio. Como 



67 
 

conduta, a família foi orientada em relação à alimentação complementar da criança de 

acordo com as necessidades nutricionais e idade do paciente. DISCUSSÃO: Sabe-se 

que os mil primeiros dias de vida de uma criança são um momento crucial para 

intervenções que influenciem positivamente na nutrição e desenvolvimento saudável. 

Alem disso, sabe-se que o padrão alimentar da família influencia diretamente na 

alimentação da criança. Com o aumento expressivo da população vegetariana no 

mundo, o hábito alimentar da população pediátrica tem se alterado. Uma vez que a 

proteína animal é uma importante fonte de macro e micronutrientes ao organismo, as 

dietas restritivas devem ser planejadas de modo a garantir uma oferta adequada para 

permitir o crescimento e desenvolvimento saudáveis, principalmente na idade 

pediátrica. Esse planejamento, por ter particularidades ainda pouco disseminadas, deve 

ser feito pelos profissionais da saúde em conjunto com a família, respeitando seus 

valores e autonomia para tomar decisões. CONCLUSÕES: Dado o aumento 

significativo de pessoas vegetarianas no mundo e, uma vez que a orientação da dieta faz 

parte das condutas em pediatria, o profissional de saúde que trabalha com essa faixa 

etária deve conhecer e saber orientar famílias com diferentes demandas alimentares. 
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INTRODUÇÃO: A insônia na infância, caracterizada por aumento de despertares 

noturnos e dificuldade de iniciar ou manter o sono é uma queixa frequente nos 

ambulatórios pediátricos. Devido aos prejuízos para a saúde criança e repercussões 

geradas na rotina familiar, várias propostas terapêuticas são sugeridas.  RELATO DO 

CASO CLÍNICO: MRN, 8 meses de vida, trazido pela mãe à consulta por dificuldade 

em iniciar o sono, adormecendo por 5 minutos a 2 horas, com vários despertares e 

demanda para mamar. Durante o dia, 2 sonecas de 30 a 40 minutos. Lactente 

previamente hígido. Sem intercorrências gestacionais, no parto ou período perinatal. 

Exame físico sem alterações. Alimentação, DNPM, crescimento adequados, dorme no 

berço. Família bem estruturada. Pai trabalha á noite e a mãe, secretária, ainda não havia 

conseguido retornar ao trabalho devido às dificuldades com a criança. Orientado higiene 

do sono. Evolução do caso: Primeiro retorno: Melhora pouco significativa do padrão de 

sono. Mantido higiene do sono. Segundo retorno: Desmame noturno, mas sem melhora 

do padrão do sono, agitação, nervosismo e agressividade. Afastado possibilidade de 

maus tratos. Mantida higiene do sono, prescrito Belladonna. Terceiro retorno: Discreta 

melhora do padrão de sono, quatro despertares noturnos com choro intenso. Melhora da 

agressividade e agitação, agora "hiperativa”, “não para quieta um minuto", não dorme 

durante o dia. Prescrito Coffea cruda. Melhora rápida, porém não sustentada do sono. 

Criança não mais agitada porém com intensa demanda da presença da mãe. Prescrito 

Silícia. Quarto retorno:  Melhora da queixa do sono diurno e noturno, menos apegada à 

mãe. Mãe bem mais tranquila. Última consulta: Criança acompanhada pelo pai, 

tranquila. Mãe conseguiu retornar ao trabalho. Sem novas queixas. DISCUSSÃO: A 

primeira conduta nos casos de insônia na infância é a higiene do sono, podendo ser 

associada à terapia comportamental. Em casos refratários, várias possibilidades 

terapêuticas são propostas: anti-histamínicos, alfa agonistas, precursores da serotonina, 
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melatonina, benzodiazepínicos e anti depressivos tricíclicos. Embora não citada nos 

estudos tradicionais sobre o tema, a Homeopatia é cada vez mais procurada na condução 

destes casos.  No caso relatado, optou-se pelos medicamentos homeopáticos, pela 

experiência da médica assistente com casos semelhantes e pelo fato de constituírem em 

opção de menor efeitos colaterais. Os medicamentos foram selecionados por 

repertorização dos sintomas, seguido de leitura prognóstica constante do caso e 

manutenção da visão geral da situação da criança e da família. CONCLUSÕES:  É 

importante ressaltar que não existem fármacos para insônia aprovados para o uso na 

infância, tornando esta estratégia bastante limitada. As indicações são empíricas e 

baseadas em experiência clínica. A Homeopatia constitui uma proposta de tratamento 

holístico, seguro e com ótima relação custo-benefício.  O médico homeopata, ao 

prescrever o melhor tratamento indicado para cada caso e para cada momento da história 

da doença, institui o tratamento centrado no paciente e cumpre, na integralidade, o 

princípio bioético da beneficência e não maleficência.  
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INTRODUÇÃO: A transição epidemiológica foi descrita primeiramente por Omran 

(1971) e é caracterizada pela evolução de um perfil de alta mortalidade por doenças 

infecciosas para um perfil em que há predomínio dos óbitos por doenças crônico-

degenerativas. No Brasil, observa-se uma contra-transição, a superposição entre as 

etapas, com a coexistência de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Também há 

uma transição prolongada e uma polarização epidemiológica, caracterizadas pela 

elevação da morbimortalidade e de disparidades nesses perfis entre as diferentes 

regiões, respectivamente. OBJETIVOS: Analisar os valores de mortalidade por causas 

do município de Ouro Preto entre 1996 e 2016  e verificar a evolução de aspectos da 

transição epidemiológica dessa região, utilizando as doenças neoplásicas como uma das 

doenças crônicas - pela dificuldade de discriminação entre as doenças crônico-

degenerativas apresentadas pelo CID10 -, além das doenças infecciosas e parasitárias. 

MÉTODOS: Fez-se uma análise de dados disponíveis no sistema DATASUS com 

intuito de comparar a frequência e a taxa de mortalidade de doenças baseando-se nos 

capítulos da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID10) para estudo da evolução do perfil epidemiológico.  DISCUSSÃO/ANÁLISE 

CRÍTICA: Analisando as taxas de mortalidade para cada 100.000 habitantes das 

doenças infecciosas e parasitárias e das doenças neoplásicas em Ouro Preto entre 1996 e 

2016, obteve-se os seguintes valores: em 1996, a taxa de mortalidade por doenças 

neoplásicas foi de 53,54 - sendo observado, ao longo do tempo, um aumento do número 

desses casos, alcançando o valor de 112,97 em 2016. Já no que diz respeito à 

mortalidade por doenças infecciosas, em 1996, a taxa de mortalidade foi de 29,02 - 

enquanto em 2016, esse valor foi de 16,13. Observa-se que as doenças infecciosas e 

parasitárias diminuem com um comportamento linear que tende à estabilização, 

enquanto as doenças crônico-degenerativas tendem a se elevar ao longo dos anos. Dessa 

forma, verifica-se uma adequação do município aos conceitos de transição 

epidemiológica brasileira. Deve-se levar em consideração a falta de notificação ainda 

persistente no município - que tem como consequência índices ainda maiores de mortes. 

A modificação no perfil patológico da população em que doenças crônicas são 

prevalentes ocasiona uma alteração no padrão de utilização de serviços de saúde, o que 

acarreta um aumento de gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica 
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para o tratamento dessas doenças (POPKIN et al.,1994; GOULART et al., 1999). Além 

disso, a demanda do Estado em controlar as doenças infecciosas faz com que pouco 

dinheiro seja direcionado para controlar as doenças crônico-degenerativas 

(CHAIMOWICZ et al., 1997). CONCLUSÕES: Em Ouro Preto, a transição 

epidemiológica se mostra, assim como no Brasil, não consolidada. Esse perfil 

patológico em que coexistem doenças infecciosas e crônico-degenerativas, com a 

predominância desta, mantém um ambiente propício a gastos não perfeitamente 

efetivos, a medida que a doença crônica não é curada e se continua por um período mais 

longo na vida dos indivíduos, podendo causar complicações e ocasionando a diminuição 

da qualidade de vida e da qualidade do tratamento. Portanto, esse contexto acaba por 

ressaltar a importância da formação de ações preventivas voltadas para as doenças 

crônicas. 
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INTRODUÇÃO: De acordo com a Portaria nº 4279 do Ministério da Saúde, para que 

uma rede de atenção atenda plenamente à comunidade, ela deve ser pautada no acesso, 

observado através da disponibilidade, da comodidade e da satisfação dos usuários 

quanto à localização e à estrutura física do espaço. O modelo de atenção primária deve 

ser baseado nas demandas específicas da população. O direito à saúde é evidenciado 

como conquista social, implicando a participação da população na organização e no 

controle dos serviços e das ações de saúde, garantindo, assim, o amplo acesso à saúde 

(BRASIL et al., 1986). Com isso, buscou-se compreender a concepção dos moradores 

do bairro Morro Santana em Ouro Preto, Minas Gerais, sobre a mudança da sede da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade. OBJETIVOS: Conhecer a 

importância da implantação de uma nova sede para a UBS no acesso à saúde, buscando 

compreender os sentidos, os significados e as histórias dessa mudança para a 

comunidade. METODOLOGIA: Foi feito um convite aos moradores do bairro para 

participarem de um encontro que não envolveu pagamentos ou formas de recompensa. 

Realizou-se também um grupo focal com cinco moradores, além da análise dos dados 

qualitativos obtidos, sendo que a discussão foi incentivada por um moderador com 

utilização de perguntas e respostas não padronizadas e pré-codificadas, a fim de se 

compreender qual a percepção do grupo sobre o acesso à saúde na comunidade. 

DESENVOLVIMENTO: Para Carvalho et al. (2016), “Apesar da riqueza de dados 

gerados pelos estudos e sistemas de informações regulares de âmbito nacional, em nível 

local as necessidades de informação apresentam particularidades”. Com isso, a 

realização de um grupo focal na coleta de dados permite conhecer a realidade vista de 

dentro da própria comunidade. O grupo foi composto por indivíduos que fazem uso do 

serviço, que conhecem a realidade e que acompanham as mudanças que o centro de 

saúde sofre ao longo do tempo. Foi relatado uma ampliação do espaço para atendimento 

e acomodação da equipe. Contudo, essa expansão não foi acompanhada por aumento da 

equipe, o que restringe a ampliação de atendimentos e a implantação de novos serviços. 

Ademais, outro ponto exposto foi a não inclusão da população no desenvolvimento da 

nova sede, percebida na inauguração, que contou com a presença de autoridades, mas 

pouca participação da comunidade. Destacou-se também, durante a conversa, a falha em 

garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, já que os usuários não 

conseguem ter acesso à rampa, que mesmo existente, está bloqueada pela falta da chave 

que dá acesso ao segundo piso, provavelmente devido à desorganização na 

administração da sede. Assim, interesses políticos em uma inauguração precoce e a falta 

de fiscalização impedem que a estrutura possa ser usada em sua plenitude. 

CONCLUSÃO: Diante disso, foi possível perceber que as melhorias na estrutura física 
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da UBS não foram suficientes para melhoria do acesso à saúde pela população do Morro 

Santana. Faz-se necessário um maior investimento em recursos humanos e em 

estratégias para melhor aproveitamento do espaço, além de maior integração da equipe 

de saúde e do poder público com a comunidade. 

Palavras-chave: Acesso, Comunidade, Serviços de Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A epidemiologia diz respeito ao estudo da saúde coletiva relacionada 

à compreensão do processo saúde-doença da população, sendo fundamentada no 

raciocínio causal e na preocupação do desenvolvimento de estratégias voltadas para a 

preservação e promoção da saúde dos indivíduos. Utiliza como ferramenta a aplicação 

dos conhecimentos epidemiológicos, a fim de se desenvolver políticas de saúde pública. 

Nesse sentido, muitos foram os indivíduos que contribuíram e dedicaram suas vidas 

para a produção de conhecimentos epidemiológicos para a intervenção em prol da saúde 

coletiva. Dentre tais importantes nomes destaca-se o de John Snow (1813-1858), um 

inglês que estudou sobre o modo de transmissão da cólera em Londres no século XIX. 

OBJETIVOS: Afirmar a importância da epidemiologia no contexto histórico de saúde, 

bem como no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de doenças ainda na 

contemporaneidade e destacar o considerável papel de indivíduos como John Snow nos 

estudos epidemiológicos.  MÉTODOS: Utilizar os conhecimentos adquiridos nas 

discussões das aulas da disciplina Modelos Explicativos dos Processos de Saúde e 

Doença para guiar a seleção de artigos e de autores, considerando as influências do 

desenvolvimento epidemiológico. Os artigos foram selecionados a partir da plataforma 

SCIELO, utilizando como palavras-chave Epidemiologia, John Snow e História da 

Epidemiologia, além de ser utilizado o livro O Mapa Fantasma, de Steven Johnson. 

 DISCUSSÃO: John Snow, que foi um anestesiologista, ingressou na área da 

epidemiologia a partir de seus estudos acerca do surto de cólera que ocorreu em Londres 

em 1849 e em 1854. Seus estudos descreveram o comportamento da doença em questão 

através de dados de mortalidade numa sequência lógica, considerando a frequência e a 

distribuição dos óbitos - o que possibilitou a elaboração de um mapa da cólera de 

Londres. As descrições feitas por Snow acerca do desenvolvimento da epidemia 

demonstraram o caráter transmissível da cólera, reforçando a teoria do contágio - a qual 

não era bem aceita na época - e contrariando a teoria dos miasmas. A partir de estudos e 

de comprovações como as de Snow, o estudo da epidemiologia passou a ganhar força e 

importância e ser cada vez mais empregado, sendo que na atualidade os estudos 

epidemiológicos são indispensáveis para a garantia de boas políticas de saúde pública. 

Assim, com o desenvolvimento da epidemiologia, essa área do conhecimento possui 

três pilares para sua boa compreensão e aplicação: as ciências biológicas, as ciências 

sociais e a estatística. CONCLUSÕES: Infere-se, pois, que o estudo da epidemiologia 

possui importância magnífica para a saúde pública, uma vez que é a partir de estudos 
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epidemiológicos que se elabora uma boa estratégia de combate à doença e de medidas 

profiláticas em prol da população. Nesse sentido de importância da epidemiologia, é 

indispensável que sejam lembrados aqueles que foram pioneiros nos estudos 

epidemiológicos e tanto contribuíram para o bem estar populacional.  
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INTRODUÇÃO: O e-SUS AB é um instrumento do Ministério da Saúde para 

informatizar, para simplificar e para unificar nacionalmente as informações da atenção 

primária, através de software público – usando como estratégias iniciais a 

implementação do prontuário eletrônico e do sistema de informação em saúde. Tendo 

em vista seu grande armazenamento de dados, pode se tornar importante no cuidado da 

saúde coletiva. OBJETIVOS: Reconhecer e identificar a importância do e-SUS como 

uma ferramenta benéfica para o planejamento geral de saúde, bem como a sua atuação 

como simplificador do serviço de atenção primária - primeira instância do atendimento 

médico. MÉTODOS: Revisão literária, buscando pautar a importância do programa na 

instância da atenção primária. DISCUSSÃO: O e-SUS AB é composto pelos softwares 

Coleta de Dados Simplificado (CDS) e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) que 

coletam os dados a serem inseridos no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB). De acordo com a OMS (1981), um sistema de informação coleta e 

seleciona dados pertinentes e os transforma em informação para direcionar o 

planejamento e o financiamento dos serviços de saúde. Diante disso, observa-se que o 

SISAB permite a análise da situação socioeconômica, da morbidade e da mortalidade da 

população atendida por uma unidade de atenção básica e direciona o financiamento e a 

adesão aos programas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). O Ministério da 

Saúde (2014) ainda reitera que a coleta de dados promovida pelo e-SUS AB é um 

mecanismo usado com o objetivo de “melhorar a qualidade da informação em saúde e 

de otimizar o uso dessas informações pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos”. 

CONCLUSÕES: O programa e-SUS AB se mostra como uma importante ferramenta 

para a coleta e para a análise de dados relacionados às doenças que atingem as diversas 

populações brasileiras, gerando resultados para que a epidemiologia social possa atuar a 

fim de reduzir as inequidades na qualidade de saúde. Sendo assim, além de melhorar o 

atendimento individual, essa ferramenta tem papel fundamental no cuidado em saúde 

coletiva. No entanto, existem obstáculos importantes a serem superados, principalmente 

no que se refere à sua implantação no cotidiano das unidades de saúde. 
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INTRODUÇÃO: No ano de 2017, foram aprovadas as leis n. 13.467/2017, que 

modifica 201 pontos da CLT e n. 13.429/2017, que legaliza a terceirização e amplia o 

contrato temporário de trabalho. As mudanças nas leis trabalhistas aprovadas no 

Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República, dispararam uma série 

de reflexões impulsionadas por sindicatos e movimentos sociais populares, acerca das 

mudanças no cotidiano das e dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito aos 

possíveis retrocessos em relação aos direitos conquistados ao longo do século XX. Entre 

elas, destaca-se uma maior jornada de trabalho associada a um menor tempo mínimo de 

refeição, entre outros direitos suprimidos. Embora tais ponderações compreendam 

diversos aspectos da vida, pretende-se, neste trabalho, dar centralidade à esfera da saúde 

das e dos trabalhadores enquanto classe social, tratando, em linhas gerais, como ela 

pode ser afetada pela suposta “modernização trabalhista”, e a quem isso interessa. 

OBJETIVOS: Realizar uma análise crítica de como a reforma trabalhista resultará em 

danos objetivos e subjetivos para o trabalhador, tendo como base de análise a 

determinação social do processo saúde e doença. MÉTODOS: Pesquisa na plataforma 

SCIELO por artigos brasileiros entre 2016 e 2018, utilizando os descritores: “reforma 

trabalhista”, “mudanças nas leis trabalhistas” e “saúde do trabalhador”. Pesquisa em 

plataforma de correntes sindicais: CUT, Unidade Classista e CSP Conlutas. 

DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: Além de provocar instabilidade ao emprego, 

essas alterações também aumentam o tempo de jornada de 8 para 12 horas diárias e o 

tempo mínimo para refeição de 60 para 30 minutos. Ademais, a proposta da reforma 

trabalhista que determina que o trabalhador assuma com as consequências jurídicas e 

financeiras de um possível processo na justiça do trabalho provavelmente irá reduzir o 

número de processos trabalhistas. 

CONCLUSÕES: A Reforma Trabalhista aparece sob o manto da modernização, 

prometendo maior liberdade de negociação e, portanto, ganhos para ambos os lados, 

trabalhadores e empregadores. Contudo, depreende-se da análise de produção científica, 

bem como da experiência sindical, que as alterações legislativas buscam beneficiar 

apenas as empresas atingidas pela crise, deixando os trabalhadores em segundo plano. 
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Enquanto as empresas as terão suas taxas de lucro asseguradas por aumentar a 

exploração da força de trabalho com maior carga horária, menor salário e com menos 

despesas com direitos trabalhistas, os trabalhadores estarão privados de suas 

necessidades básicas, como a insegurança gerada pela instabilidade do vínculo 

empregatício e uma maior susceptibilidade a doenças relacionadas ao trabalho. A 

inovação na CLT, na verdade, tende a contribuir para o aumento da precarização da vida 

e da saúde das e dos trabalhadores. 

 

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista, Mudanças nas Leis Trabalhistas, Saúde do 

Trabalhador. 

 

 

Referências: 

KREIN, José Dari. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o 

esvaziamento da ação coletiva. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, São 

Paulo, v. 30, n. 1, p.77-104, abr. 2018. 

 

 

Reforma Trabalhista: violento ataque do capital contra os trabalhadores e a 

juventude, 2017. Acesso em 14/11/2018 às 15:23. Disponível: 

http://unidadeclassista.org.br/uc1/2992 

 

 

CUT explica porque Reforma Trabalhista é desastre completo, 2017. Acesso em 

14/11/2018 às 16:03. Disponível: https://www.cut.org.br/noticias/cut-explica-porque-

reforma-trabalhista-e-desastre-completo-para-o-trabalhador-e598 

 

 

 

http://unidadeclassista.org.br/uc1/2992
https://www.cut.org.br/noticias/cut-explica-porque-reforma-trabalhista-e-desastre-completo-para-o-trabalhador-e598
https://www.cut.org.br/noticias/cut-explica-porque-reforma-trabalhista-e-desastre-completo-para-o-trabalhador-e598


80 
 

RELEITURA DA OBRA “O QUINZE”: UMA CORRELAÇÃO CRÍTICA DA 

OBRA COM OS IMPACTOS NA PERCEPÇÃO DE LUGAR PELOS 

AFETADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – 

MARIANA, MINAS GERAIS 

                     

Olivia Maria de Paula Alves Bezerra (ompab@yahoo.com.br) – Orientadora  

Bruna Rocha Lopes (brurochalopes@gmail.com) 

Isadora Nunes Brito (isadorabrito1720@gmail.com) 

Letícia Ferreira Coelho (leeticiafcoelho@gmail.com) 

Marco Antônio Linhares Veloso (mvelloso.10@gmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto – MG 

 

 

INTRODUÇÃO: O quinze, romance de Rachel de Queiroz, retrata o convívio com a 

dura realidade da seca e os sacrifícios para sobreviver ante as limitações geradas. Essa 

narrativa, embora ficcional, ilustra o drama daqueles que perdem seu lar, seja por causas 

naturais, seja pela miséria ou por desastres causados pela ação humana. Essa é a 

realidade vivida pelos moradores do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, que 

deixaram o lugar ao qual pertenciam, devido ao rompimento da barragem de resíduos de 

mineração de Fundão que aterrou o distrito, no dia 5 de novembro de 

2015. OBJETIVOS: Releitura crítica de O quinze, comparando a situação dos 

retirantes do sertão árido nordestino e a situação enfrentada pelos moradores de Bento 

Rodrigues, diretamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. 

MÉTODOS: A reflexão foi realizada por meio da análise do livro de Rachel de 

Queiroz, além de pesquisas em artigos e em publicações relacionadas ao rompimento da 

barragem de Fundão.  DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: Os significados 

geográficos de “espaço” e de “lugar” se divergem, já que o conceito de “espaço” é mais 

amplo e físico, enquanto o de “lugar” envolve experiências e subjetividades do 

indivíduo e seu o meio. Diante desses conceitos, o romance e as publicações 

relacionadas ao desastre de Mariana confluem no sentido de perda do sentimento de 

pertencimento ao espaço, ocorrida com parte dos indivíduos afetados. Isso pode ser 

ilustrado pelo fato dos personagens Chico Bento e sua família se verem obrigados a 

migrar para São Paulo, devido aos efeitos da seca de 1915, abandonando parte daquilo 

com que possuíam relações afetivas – casa, trabalho e até familiares. Da mesma forma, 

os moradores de Bento Rodrigues, um século após a seca retratada por O quinze, foram 

obrigados a sair de suas casas e a migrar, principalmente, para Mariana, perdendo parte 

da sua história e de sua identificação com o meio. Não obstante a essas perdas, os 

“desabrigados de Fundão”, assim como os retirantes nordestinos, ainda enfrentam 

vários problemas, como o preconceito e o isolamento social. Esse quadro contribui para 

o agravamento da desestabilização emocional surgida perante a mudança para um novo 

espaço geográfico, dificultando o estabelecimento de laços afetivos e, assim, criando 

barreiras ao surgimento de novo sentimento de pertencimento. CONCLUSÃO: A 

reflexão proposta, então, expõe os efeitos na qualidade de vida dessas populações que 

perderam seu lar. Efeitos esses que influenciam o presente e o futuro desses indivíduos. 
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No romance, as decorrências da fome perduraram meses, assim como os impactos do 

rompimento da barragem de Fundão - resultando na migração dos indivíduos atingidos 

pela lama para um novo local em busca de outros tipos de atividades, incluindo lazer e 

trabalho. Além disso, destaca-se o preconceito que ambas populações sofrem, 

comprometendo sua reconstrução social - fato observado, principalmente, pela 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho no novo meio. Assim, percebe-se a falta 

de perspectiva de futuro dessa população, condenada pela perpetuação da 

vulnerabilidade que é agravada pelo preconceito e pelo isolamento social. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental, Isolamento Social, Preconceito 
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INTRODUÇÃO: Josué de Castro, em 1946, revolucionou a forma de se pensar sobre a 

fome, abordando-a como um fenômeno criado pelo ser humano. Dessa maneira, ele 

desmistificou a ideia de que os fenômenos climáticos seriam os responsáveis pela 

pobreza e pelo subdesenvolvimento. Afirmou ainda que a fome era a expressão do 

desenvolvimento dos países mais ricos que se sustentam na exploração dos mais pobres, 

provocando-lhes não só a fome aguda, mas, principalmente, a fome crônica. 

OBJETIVO: Analisou-se a fome crônica em Minas Gerais diante dos índices atuais de 

iodúria e de prevalência da obesidade e da diabetes no estado, além de ter-se 

investigado uma possível associação desses índices com desequilíbrios nutricionais 

específicos. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa de artigos concernentes ao tema 

na plataforma digital SCIELO utilizando as palavras-chaves “histórico”, “fome” e 

“Minas Gerais”. Também foram realizadas buscas de dados oficiais do governo acerca 

dos índices atuais de iodúria, de obesidade e de diabetes. DISCUSSÃO: No Mapa das 

Áreas Alimentares do Brasil, elaborado por Josué de Castro, o país foi dividido em 

cinco áreas: Amazônica; Nordeste Açucareiro; Sertão Nordestino; Centro-Oeste - em 

que se enquadra o estado de Minas Gerais; e Extremo Sul. O regime alimentar da área 

Centro-Oeste era basicamente composto pelo prato típico “tutu de feijão mineiro”, 

considerado de alto índice calórico, mas também de alto valor biológico. Foi 

determinado por Josué de Castro como um padrão alimentar que proporcionaria uma 

maior incidência da obesidade e da diabetes no futuro. Já no Mapa das Principais 

Carências Nutricionais Existentes nas Diferentes Áreas Alimentares do Brasil, também 

elaborado por Castro, a única carência endêmica identificada na região Centro-Oeste foi 

a carência de iodo, verificando uma incidência de 44% de bócio endêmico. Contudo, a 

análise da Pesquisa Nacional para Avaliação do Impacto da Iodação do Sal (PNAISAL) 

demonstra que em nenhuma unidade da federação os níveis atuais de iodúria estão 

abaixo do ponto de corte indicador de deficiência pela Organização Mundial da Saúde. 

Porém, a análise dos dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2017 indica um aumento 

da prevalência da obesidade e da diabetes em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 51,1% 

dos habitantes estão com excesso de peso e 16,4% estão obesos. Além disso, a capital 

apresenta a segunda maior prevalência de diagnóstico médico de diabetes no país 

(10,1%). CONCLUSÃO: A partir das políticas públicas de iodação do sal, o objetivo 

de reduzir a deficiência de iodo no Brasil foi alcançado. Contudo, em concordância com 
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as previsões de Josué de Castro, as taxas de prevalência da obesidade e da diabetes em 

Minas Gerais aumentaram, sendo um forte indicativo de um desequilíbrio nutricional no 

estado, demonstrando a urgência de uma nova política alimentar com o objetivo de 

balancear o conteúdo nutricional do regime alimentar da população - reduzindo, 

principalmente, a sua porcentagem calórica. 
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INTRODUÇÃO: A palavra “clínica” tem sua origem etmológica no termo klinein, que 

significa “leito”. Podemos, nesse sentido, afirmar que a clínica é o que acontece junto 

ao leito do paciente – é, assim, uma prática em que, no encontro com o caso único, 

aprendemos o que não está escrito nos livros. O modelo médico atual, centrado no 

diagnóstico, na terapia medicamentosa e nos protocolos estatísticos, tem, no entanto, 

deixado a clínica em segundo plano. Essa redução se mostra insuficiente quando pode-

se deparar com casos complexos que envolvem o sofrimento psíquico, exigindo 

estratégias criativas para apreender as singularidades e para nortear formas 

particularizadas de cuidado. OBJETIVO/METODOLOGIA: Este trabalho tem como 

objetivo colocar em ato a metodologia da “Construção do Caso Clínico” a partir do 

relato das histórias de vida de pacientes acompanhados por estudantes no ambulatório 

de Saúde Mental da UFOP. Para isso, contou-se com a participação de toda equipe 

envolvida na condução dos tratamentos e com intervenções de participantes externos. O 

formato proposto para o trabalho é o de mesa redonda, com intuito de promover uma 

discussão acerca desses relatos com base na perspectiva psicanalítica. Cada aluno foi 

incumbido de escolher um caso que tenha sido de maior interesse e de procurar 

substrato teórico em ferramentas de pesquisa como os Periódicos Capes e Scielo e 

também em literatura sugerida pelo professor da disciplina Nosologia e Terapêutica 

Psiquiátrica.  DISCUSSÃO: A construção do conhecimento psicanalítico deu-se por 

meio da análise de casos clínicos e de reflexão através dos relatos das histórias de vida 

dos pacientes. O estudo dos casos permite não somente rever pontos em comum com 

teorias pré-estabelecidas, mas também propicia a abordagem da singularidade do 

sujeito: procura-se entender como o contexto de vida do paciente pode ser abordado na 

construção da sua forma de sofrimento. O início da construção do caso se dá quando o 

analista elege um paciente específico, faz um compilado das consultas e forma um texto 

em formato de história clínica. Então, realiza-se uma discussão com outros profissionais 

envolvidos no caso, podendo, assim, ampliar os conceitos e as análises presentes no 
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texto. Deve-se lembrar que o sujeito está sempre no centro do caso, construindo uma 

verdade válida para ele próprio e não necessariamente para a sociedade em geral 

(FIGUEIREDO et al., 2004). CONCLUSÃO: Portanto, pode-se evidenciar a potência 

do trabalho dialógico, coletivo e interdisciplinar para se extrair a lógica de 

funcionamento psíquico de cada paciente, assim como para se pensar em linhas de 

cuidado que permitam o resgate da clínica, abarcando o que há de mais singular no 

sofrimento de cada um. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como o período entre 10 e 19 anos. Representa uma fase de marcantes alterações 

físicas e psicossociais para o cidadão. À medida que sofre essas mudanças, o indivíduo 

passa a ter conflitos e curiosidades a respeito de seu corpo, acentuando-se 

questionamentos sobre a sexualidade. Com base na Estimativa Rápida Participativa e 

tendo em vista a condição de vulnerabilidade individual e social de adolescentes da E. 

M. Izaura Mendes evidenciou-se a necessidade de adotar ações de prevenção e 

promoção da saúde no local. OBJETIVOS: Promover reflexões sobre o autocuidado 

corporal. Expandir a compreensão dos discentes quanto à prevenção e às consequências 

das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Ampliar o conhecimento dos alunos 

sobre métodos contraceptivos e implicações de gravidez na adolescência. Estimular 

projetos de vida. METODOLOGIA: Questionário baseado no Youth Risk Behavior 

Surveillance System (YRBSS). Grupos de discussão, jogos e oficinas. Caixa para dúvidas 

anônimas. Demonstrações com o Kit SEMINA. DISCUSSÃO: A adolescência possui 

peculiaridades que podem levar a desafiadores desdobramentos biopsicossociais para o 

indivíduo, pois o adolescente é afrontado pelo surgimento de impulso sexual, idealismo, 

impulsividade e necessidade de alcançar sua identidade e autonomia
3
. Com essas 

mudanças, a pessoa passa a ter conflitos e curiosidades a respeito de seu corpo, 

intensificando questionamentos sobre a sexualidade. Assim, esse projeto converge com 

essa importante demanda e foi realizado junto a 93 alunos do 6° ao 9° anos. Foram 

realizadas 08 intervenções com 01h e 20min cada, nas quais discutiu-se, com a 

participação ativa dos discentes, questões sobre autocuidado corporal, saúde sexual e 

reprodutiva e projetos de vida. Em um total de 72 alunos que responderam ao 

questionário, notou-se que 26,47% já haviam iniciado a vida sexual, com idade média 

de 12,68 anos. Destes, 52,94% não haviam utilizado preservativo na última relação 

sexual. Observou-se uma média de erros de 33,53% sobre métodos contraceptivos e 
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53,22% em relação às DST e aos comportamentos de risco. Na reaplicação dos 

questionários, com participação de 65 alunos, houve uma média de 12,3% de erros 

relacionados aos métodos contraceptivos e 41,96% sobre DST e comportamentos de 

risco. A modesta distinção entre os resultados pode estar relacionada à dificuldade de 

interpretação dos alunos e à não resposta de muitos deles aos itens analisados. 

Evidenciou-se também o estabelecimento de vínculo com os alunos e frases como 

“Muito legal, pois nos ensinaram a cuidar do corpo, sobre DST”, “Experiência para a 

vida inteira”, “Pensar no futuro” foram utilizadas pelos discentes para descrever o 

projeto. Ademais, ao final das intervenções, notou-se maior interesse dos alunos sobre 

diferentes cursos de ensino superior e cursos profissionalizantes. CONCLUSÃO: 

Percebe-se, portanto, a necessidade da abordagem dessas temáticas com os adolescentes 

de modo geral. Nesse sentido, as dinâmicas envolvendo a participação ativa permitem 

maior compartilhamento de experiências e opiniões de forma que o adolescente se sinta 

mais acolhido. 
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INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS i) corresponde a 

uma das modalidades de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) regulamentadas pela 

Portaria nº 336/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002. Os CAPS i atendem em cidades 

e/ou regiões com mais de 70 mil habitantes e visam atender crianças e adolescentes com 

transtornos mentais graves ou renitentes. Os serviços prestados incluem acolhimento de 

criança ou de adolescente, acompanhamento educacional e pedagógico, atendimento por 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiologia, psicologia e psiquiatria e oficinas terapêuticas. 

A família possui papel basal no desenvolvimento e no cuidado do usuário, tanto por ser 

o primeiro contato do sujeito com o mundo quanto por apoiar seu desenvolvimento 

físico e humano. Por isso, a família não deve se limitar ao papel de observadora, mas 

sim, ser inclusa ativamente às ações do serviço potencializando o tratamento. Integrar 

efetivamente a família, os profissionais e os pacientes é indispensável no sucesso de 

cuidados do usuário do serviço. Nesse contexto, conhecer e entender as dúvidas e 

angústias sentidas pelos familiares frente aos problemas passados pelo paciente é 

fundamental para o sucesso do tratamento como resultado dessa integração. Entretanto, 

esses familiares/responsáveis permanecem nas chamadas “salas de espera” durante as 

consultas e atividades de forma ociosa. OBJETIVOS: Promover uma melhor 

integração dos familiares no processo de comunicação com as crianças usuárias do 

CAPS-IJ de Ouro Preto, esclarecendo dúvidas e acolhendo angústias durante sua 

permanência ociosa na sala de espera. MÉTODO: O instrumento escolhido foi a 

técnica do Grupo Operativo de Pichon-Rivière. Essa técnica parte da ideia de que operar 

é produzir, executar, realizar. Dessa forma, o grupo trabalhou junto para formação da 

consciência grupal que auxiliou na resolução dos dilemas levantados pelos 
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participantes. DESENVOLVIMENTO: Realizamos 7 encontros no total. O primeiro 

foi realizado para pactuar com os participantes a organização dos encontros e os temas a 

serem abordados. A partir desse momento, cada encontro se iniciou com uma dinâmica 

de grupo ou “quebra gelo” seguida de um momento em que os participantes discutiam e 

compartilhavam experiências e saberes. Findo esse momento, houve um período para 

confraternização e lanche, favorecendo a solidificação das relações intra grupo. Nos 

encontros seguintes, os temas foram abordados foram: “Papel da Mulher/Mãe na 

Sociedade: Expectativas e Realidade”, “Mentiras na Infância”, “Dificuldade de 

Aprendizado”, “Hiperatividade Infantil” e “Timidez”. CONCLUSÕES: A atividade 

realizada obteve uma resposta positiva tanto por parte dos funcionários do CAPS-IJ 

quanto dos familiares. A integração entre os sujeitos permitiu a exploração de medos e 

angústias e ofereceu espaço aberto para discussões e esclarecimentos sobre das 

dificuldades vivenciadas pelas famílias. 

 

Palavras-chaves: Psicossocial, Interdisciplinar, Intervenções. 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde é uma estratégia muito utilizada no âmbito da 

saúde coletiva, visando a autonomia dos sujeitos e das comunidades em relação aos 

hábitos saudáveis de vida. Tendo em vista essa estratégia e a abrangência do setor 

educacional, foi proposta uma intervenção na Escola Municipal Izaura Mendes, visando 

a promoção de atividades que auxiliassem na melhora das noções de corpo dos alunos. 

Uma vez que, foi relatada pelos profissionais da escola, durante visita diagnóstica, essa 

necessidade. Para tal, trabalhamos com crianças matriculadas no quinto ano do ensino 

fundamental, promovendo atividades interativas sobre o sistema cardiovascular, 

respiratório e digestório, sendo as atividades respaldadas pelo método construtivista 

piagetiano. OBJETIVOS: Promover educação em saúde no ambiente escolar visando a 

valorização e conhecimento do próprio corpo. METODOLOGIA: Foi realizada uma 

visita diagnóstica, respaldada pelo método de estimativa rápida, visando compreender a 

realidade a ser trabalhada dentro dos espaços da escola. Após, foram definidas três 

visitas interativas que proporcionariam, por meio de uma conduta construtivista, uma 

vivencia sobre os sistemas anatômicos abordados. Para analisar a eficácia de nosso 

projeto, foi aplicado um questionário à professora que acompanhou as atividades e um 

esquema lúdico de avaliação para os alunos. ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA: No 

primeiro encontro foi tratado o sistema respiratório, as crianças puderam relatar seus 

conhecimentos prévios e experimentar um modelo de pulmão confeccionado para tal. 

Ainda, os alunos realizaram a ausculta do órgão através do estetoscópio. No segundo 

encontro o sistema cardiovascular foi abordado, ensinamos a palpação do pulso radial, 

realizamos a ausculta do coração, apresentamos figuras anatômicas do órgão e foi 

apresentada a técnica de reanimação cardiopulmonar (RCP), que foi treinado pelos 

alunos. O terceiro encontro foi realizado para apresentação do sistema digestório e as 

crianças puderam construir um modelo de massinha desse sistema e auscultar o abdome. 

Para finalizarmos as atividades realizamos uma quarta visita, na qual ofertamos um 

lanche saudável para os alunos, conversamos sobre a importância de uma boa 

alimentação e aplicamos um questionário para as crianças e outro para a professora 

acompanhante, para que o projeto pudesse ser avaliado. Durante todas as visitas as 

crianças se mostraram interessadas e participativas, tirando duvidas e relatando seus 
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conhecimentos prévios. A professora responsável pelos alunos demonstrou interesse 

pelas técnicas utilizadas e avaliou positivamente nossa presença. CONCLUSÃO: O 

projeto parece ter ampliado o conhecimento das crianças sobre seus próprios corpos, 

atingindo, portanto, um de seus objetivos. Contudo, não é possível avaliar o impacto 

dessa ampliação de conteúdos sobre a construção de um esquema corporal mais 

positivo, que leve à criança a ter melhores hábitos de vida, pois para isso seria 

necessário um estudo complexo. 

 

Palavras-chaves: educação em saúde; esquema corporal; construtivismo. 
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INTRODUÇÃO: Os CAPS surgem a partir do processo de reforma psiquiátrica cujos 

resultados demonstram a importância das atividades que proporcionam a reinserção 

social aos seus usuários. Nesse sentido, o acompanhamento terapêutico, gerado por 

equipe multiprofissional, garante uma nova visão de mundo ao usuário do CAPS. 

Percebe-se que ao invés do isolamento destes indivíduos, a garantia de convívio 

proporcionada pelas intervenções feitas na comunidade realiza o fim proposto que é a 

transformação e inclusão da realidade desses cidadãos em situação de vulnerabilidade 

psicossocial. Nesse contexto de reinserção social foi desenvolvido este trabalho, 

buscando incentivar o pertencimento de cada indivíduo ao seu território, por meio do 

acompanhamento terapêutico. OBJETIVOS: Utilizar-se da dimensão reabilitadora do 

acompanhamento terapêutico para promover a integração dos usuários do CAPS II de 

Ouro Preto, Minas Gerais, com a comunidade local por meio da ampliação das 

possibilidades de circulação pela cidade; realizar atividades de visitação por esses 

locais, promovendo a integração e a reinserção social dos usuários. METODOLOGIA: 

Revisão não sistemática da literatura, busca pelos temas: reforma psiquiátrica, CAPS, 

reinserção social e acompanhamento terapêutico. Promoção de oficinas com os 

usuários, abrangendo o território onde vivem e frequentam, para montar um mapa com 

os lugares que conhecem e visitar os locais selecionados. DESENVOLVIMENTO: O 

grupo iniciou a intervenção com duas visitas ao CAPS para conhecer o local, as 

demandas dos usuários e a equipe que auxiliaria as atividades propostas, além de 

estabelecer contato com os pacientes e observar suas relações e sua interação com o 

meio. Posteriormente foram feitas três visitas que envolveram o acolhimento dos 

participantes, a oficina do diário de bordo, caderno para registro das experiências 

vivenciadas no projeto, e a reintrodução e atualização dos mapas de regiões de Ouro 

Preto, implementados por intervenções anteriores, para a seleção dos locais que 

participariam da rota do acompanhamento terapêutico. Essa seleção foi feita a partir da 

identificação, nos mapas, dos espaços em que os participantes relataram se sentir 

acolhidos, rejeitados ou ansiosos por frequentar, embora inibidos pelo estigma social ao 

qual são submetidos cotidianamente. Finalmente foram realizadas visitas aos locais 

selecionados, Casa da Ópera, Igreja do Carmo e Mina do Veloso, nos quais os usuários 

tiveram a oportunidade de vivenciar maior inserção social na comunidade ouropretana. 

As visitas foram seguidas de oficinas para o preenchimento do diário de bordo, 

posteriormente usado para avaliação da intervenção. Além disso, foram criados espaços 

de interação, em que os usuários puderam compartilhar suas experiências, 

possibilitando a análise de pontos positivos e negativos do projeto. CONCLUSÃO: Foi 
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proporcionado aos usuários do CAPS o convívio social em ambientes antes 

desconhecidos por eles, por acreditarem equivocadamente serem locais onde o acesso é 

negado ao cidadão periférico. As visitas resultaram no reconhecimento do próprio 

território, no fortalecimento do sentimento de pertencimento e da interação e reinserção 

social. 
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INTRODUÇÃO: As práticas de agressões físicas, insultos, exclusões, apelidos e 

discriminações, realizadas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, sobre 

determinada vítima, são cada vez mais comuns no ambiente escolar e caracterizam o 

que se denomina por bullying. Nesse contexto, nota-se a importância da intervenção no 

ambiente escolar, a fim de prevenir o surgimento do bullying, quando se trabalha em 

idades precoces, minimizando seus impactos e malefícios, tanto à vítima quanto ao 

agressor. Assim, a presente proposta de intervenção, que aborda o bullying em 

escolares, teve como público alvo crianças com idades entre 7 a 8 anos, matriculadas no 

segundo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Izaura Mendes, situada no 

bairro Piedade, no município de Ouro Preto, Minas Gerais. OBJETIVOS: Apresentar o 

conceito de bullying e seus impactos nas relações sociais de forma lúdica e interativa; 

consolidar os conceitos de igualdade, individualidade e respeito nas relações sociais 

bem como promover maior interação dos alunos nos espaços da escola e com todos os 

seus atores sociais. MÉTODOS: No início do projeto, foi feita uma visita à escola e 

uma entrevista com as professoras do segundo ano e com a coordenadora da escola para 

diagnóstico situacional. Na semana seguinte, as atividades foram colocadas em prática, 

sendo cinco encontros, um por semana, os quais ocorreram nas segundas-feiras, com 

duração de aproximadamente uma hora cada. RELATO DA EXPERIÊNCIA: No 

primeiro encontro, foi feita a atividade de leitura da história “O Patinho feio” e 

discussão sobre o conceito de bullying, a fim de expor os impactos e consequências que 

tal prática pode trazer, tanto para a vida do agredido quanto do agressor. Com isso, foi 

introduzido o conceito de bullying bem como suas origens e formas de manifestações. 

No segundo encontro, houve apresentação do filme “A Bela e a Fera” e discussão sobre 

bullying, de maneira lúdica. Já no terceiro encontro, ocorreu a apresentação de vídeos 

do Youtube sobre bullying e reflexão sobre o tema. Com essa medida, os alunos tiveram 

mais oportunidades para entenderem a importância de não se praticar o bullying. No 

quarto encontro, foi feita a construção, pelos próprios alunos, do roteiro de um teatro 

com a temática do bullying. Dessa forma, os alunos puderam refletir sobre a 

importância da convivência e do respeito mútuo, frente às diferenças de cada um. Sendo 

assim, no quinto encontro, houve a apresentação do teatro bem como aplicação de um 

novo questionário às professoras do segundo ano e à coordenadora da escola. Por fim, 
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na semana seguinte, ocorreu a devolutiva do projeto para a escola. CONCLUSÕES: 

Infere-se, pois, que o atual projeto foi determinante para a diminuição do bullying entre 

os alunos matriculados no segundo ano do ensino fundamental da Escola Municipal 

Izaura Mendes, pois, segundo questionário respondido pelas professoras, percebe-se que 

os alunos adquiriram mais conhecimento sobre o tema e passaram a respeitar mais os 

colegas e funcionários da escola. Com isso, o convívio em sala de aula melhorou 

bastante, a ponto de os próprios alunos se policiarem quando alguém fala ou faz algo 

que desrespeita o próximo.  
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INTRODUÇÃO: O consumo de álcool e outras drogas não é um fenômeno recente. No 

entanto, em um determinado período histórico, as linhas que cruzam o uso, abuso e 

dependência tornaram-se tênues, configurando-se um problema de saúde pública. 

Ademais, os usuários de álcool e outras drogas sofrem com o estigma da criminalidade, 

sendo freqüentemente distanciados dos meios sociais. Atualmente, com a reforma 

psiquiátrica, os indivíduos que sofrem transtornos em decorrência do uso de álcool e 

outras drogas, são integrados a um sistema de tratamento que visa à universalidade de 

acesso assistencial estruturados em seus meios de convívio usuais. Nesse contexto é que 

foi implantado, em 2008, o CAPS AD de Ouro Preto, local onde foi feita a intervenção. 

OBJETIVOS: Realizar ações que favoreçam a diminuição dos riscos e danos em 

decorrência do uso de psicoativos aos usuários do CAPS AD de Ouro Preto, de forma a 

incentivar boas práticas, discussões e a valorização dos usuários. METODOLOGIA: 

Foram realizadas encenações fundamentadas no Teatro do Oprimido, criado pelo 

teatrólogo Augusto Boal (1931-2009). As temáticas abordadas foram, inicialmente, 

sugeridas pelos usuários e funcionários, buscando, assim, retratar situações de conflito 

que são recorrentes na vida dessas pessoas. Em cada intervenção foi abordado um tema 

no teatro, inicialmente realizado apenas pelos integrantes do grupo até conduzir a uma 

situação problema, na qual os usuários foram convidados para participar como atores e 

colocar em prática alternativa para o problema exposto. A somar-se a isso, foram 

realizadas rodas de conversa após os teatros, permitindo um enriquecedor debate. Nessa 

diretriz, buscou-se a participação ativa dos usuários no desenvolvimento das situações 

problemas e também durante as discussões. DESENVOLVIMENTO: Observou-se o 

grande interesse dos usuários e também dos funcionários no momento em que a equipe 
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de alunos foi apresentada, expondo a idéia de teatro a ser trabalhada, em que muitos 

usuários se mostraram prontamente interessados a participar. Na visita subseqüente, foi 

abordado o primeiro tema: Sabotar o tratamento dos colegas e recaídas, nesse dia alguns 

usuários se dispuseram a participar do teatro, mas o número de participantes aumentou 

ainda mais quando foi iniciada a roda de conversa. Na outras visitas, o número de 

usuários espect-atores aumentou significativamente, dando grande dinamismo as 

intervenções, em que as pessoas expunham sentimentos, experiências e expectativas em 

cada cena proposta, Exemplo disso foi na abordagem do tema: Situações de risco e 

responsabilidade, em que muitos se emocionaram nas encenações e contaram muitas 

experiências na roda de conversa. No ultimo encontro foi perceptível o bom 

acolhimento da intervenção pelos usuários, em que descreveram com apenas uma 

palavra o que guardaram da intervenção realizada. As principais palavras foram: 

gratidão e aprendizado. CONCLUSÃO: A partir das intervenções feitas foi percebido 

que os usuários se mostraram dispostos a promover a redução de riscos e danos em suas 

vidas, participando ativamente das intervenções, possibilitando, assim, a maior 

valorização do usuário e estreitamento dos vínculos sociais. 
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INTRODUÇÃO: A educação popular em saúde questiona o paradigma positivista de 

transmissão de conhecimento e, assim, propõe práticas de saúde que visem à 

participação social e à integração entre educação e saúde, no sentido de promover 

melhorias na vida dos indivíduos e da comunidade. Dessa maneira, é de grande 

importância a promoção da saúde em escolas para garantir a interface entre saúde e 

educação. Em outra perspectiva, a saúde sexual dos jovens, a gravidez na adolescência e 

a elevada taxa de evasão escolar têm figurado como preocupações no cenário brasileiro. 

Torna-se, portanto, imprescindível a prática da educação popular em saúde de maneira a 

buscar a alteração desse contexto. Com base nisso, foi realizada intervenção de 

promoção á saúde na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira, no bairro Cabanas, 

Mariana-MG. OBJETIVOS: Conhecer as diferentes demandas sociais da escola; 

Levantar e compartilhar saberes e práticas sobre cuidados com a saúde do jovem em 

relação à sexualidade; prevenção da gravidez imprevista; higiene e cuidados com o 

corpo; autoestima e construção de perspectivas de futuro; Conhecer os fatores de risco 

sobre esses temas; Planejar e desenvolver ações educativas em saúde com os jovens. 

METODOLOGIA: Conhecimento do contexto escolar em reuniões da equipe com 

profissionais da Escola; aplicação de questionário sobre as perspectivas dos jovens de 9º 

ano; levantamento das principais demandas e elaboração de plano de intervenção 

apoiado na Pedagogia crítica. DESENVOLVIMENTO/RELATO DA 

EXPERIÊNCIA: As intervenções foram realizadas na Escola com turmas de 8º e 9º 

anos do ensino fundamental semanalmente, de agosto a novembro de 2018, em rodas de 

conversa e dinâmicas de grupo. Na primeira fase foram abordados gênero, higiene e 

sexualidade. Os adolescentes foram convidados a desenhar e nomear os órgãos do 

sistema reprodutor, e ao mesmo tempo participar de uma discussão sobre higiene 

corporal, métodos contraceptivos e sexualidade. Os alunos também foram estimulados a 

fazer perguntas relacionadas aos temas. Na segunda fase da intervenção foi realizada a 

dinâmica de “planejamento familiar”. Nela, os alunos foram divididos em subgrupos e 

tiveram que estimar os valores de insumos gastos por um bebê em seus primeiros meses 

de vida. Ao final, foi feita uma reflexão com os grupos sobre os custos financeiros 

associados aos cuidados de um bebê. Na terceira fase foi conduzida uma apresentação 

das oportunidades de ensino médio da região e discussão de perspectivas para o futuro. 
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E, por fim, foi convocada a presença dos pais dos alunos na escola, para a realização de 

uma exposição dialogada com participação de profissionais da rede de saúde do bairro, 

sobre adolescência: a interface entre saúde e educação. CONCLUSÕES: Com a 

realização desse trabalho, percebeu-se a importância da promoção de práticas de 

educação popular em saúde na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira. A abordagem 

de temas como perspectivas para o futuro, sexualidade, higiene, gênero e planejamento 

familiar na comunidade escolar mostrou-se satisfatória no sentido de orientar e propagar 

práticas saudáveis, sendo essa atividade, portanto, essencial para a promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde; Educação sexual; Evasão escolar. 
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INTRODUÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) realizam atendimento às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental, sendo o CAPS infanto-juvenil (CAPS-ij) 

responsável por assistir crianças e adolescentes nessa situação. Esse serviço é oferecido 

em Mariana-MG e conta com uma equipe interdisciplinar. Assim, foi desenvolvida uma 

ação de um grupo de estudantes do segundo período de Medicina da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) em conjunto a unidade com o objetivo de empregar a 

arteterapia, sendo este um método que utiliza as artes plásticas para desenvolver o bem-

estar emocional e social do indivíduo. No Brasil, a história da arteterapia nasce 

representada por Osório Cesar e Nise da Silveira, psiquiatras precursores no trabalho 

com a arte em instituições de saúde mental. Estes, inspirados em teóricos como Freud e 

Jung, desenvolveram espaços de aplicação da arteterapia, os quais foram responsáveis 

pela difusão desse método no país. OBJETIVOS: Colaborar para o fortalecimento do 

vínculo do CAPS-ij com os usuários a partir da arte. Ademais, tem-se como objetivos 

anexados: fomentar a arteterapia por meio de pintura em parede no formato de painel; 

colaborar com a equipe de saúde da unidade no acompanhamento dos usuários e 

contribuir para a transformação do ambiente com a pintura do painel, favorecendo o 

bem-estar e identificação dos usuários com o espaço. METODOLOGIA: A ação se 

iniciou por meio de visitas técnicas observacionais e foram intercaladas reuniões com a 

equipe e com os usuários. Dentre os encontros com a equipe, levantou-se a demanda 

dos participantes. Além disso, para maior conhecimento das estudantes acerca dos 

usuários, foram apresentados os prontuários. Para as intervenções, foram realizadas 

práticas de arteterapia com estêncil grafite, utilizando estratégias desenvolvidas por 

Machado (2013) em oficinas de artes com adolescentes. 

DESENVOLVIMENTO/RELATO DE EXPERIÊNCIA: Nas visitas iniciais, foi 

possível compreender a dinâmica de funcionamento da unidade e identificar situações 

passíveis de intervenção. Isto posto, elencou-se a pintura como mecanismo de atuação, 

visto que o espaço físico da unidade é pouco congruente com os indivíduos que a 

frequentam. A partir disso, o grupo se reuniu com uma artista plástica de Mariana – 

MG, a qual instruiu as estudantes na confecção dos moldes e pinturas.  No primeiro 

encontro com os usuários, o projeto foi apresentado e, diante do interesse, eles 

produziram desenhos que serviram como base para o desenvolvimento de moldes. 

Posteriormente, esses moldes foram utilizados para pintura e decoração de uma parede 

na recepção do CAPS. CONCLUSÕES: A aplicação da Arteterapia é um recurso 
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promissor para o engajamento dos usuários com o tratamento, na medida em que 

aumentou a frequência de participação das crianças e dos adolescentes no CAPS, além 

de maior interação entre eles. Ademais, durante os encontros, foi estabelecido um laço 

de confiança entre as universitárias e os participantes, em que estes expuseram situações 

pessoais, o que pode contribuir para a evolução do prognóstico. 
 

Palavras-chave: Saúde Mental, Arte, Vínculo 
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INTRODUÇÃO: O Brasil apresenta um padrão de crescimento da população idosa, 

logo faz-se necessária a realização de práticas que estimulem o envelhecimento ativo 

dessa população, as quais possam adiar ou minimizar as consequências negativas do 

envelhecimento. Tais atividades devem ser realizadas de modo a promover a educação 

em saúde com a participação ativa dos idosos. O projeto foi realizado na comunidade 

Piedade, em Ouro Preto - MG, caracterizada pelo alto índice de pessoas em estado de 

vulnerabilidade social. OBJETIVOS: Empoderar os idosos da comunidade Piedade 

para melhoria do autocuidado e autoestima. Além de promover encontros e interações 

sociais entre eles. MÉTODOS: Foram realizados três encontros sendo utilizada a 

metodologia roda de conversa. Esse instrumento metodológico amplia possibilidades 

para que os integrantes criem laços de diálogo e interações. Os temas previamente 

escolhidos pelos estudantes para as três ocasiões foram: "Como cuido da minha saúde", 

"Atividades físicas/Alimentação saudável" e "Segurança e cidadania do idoso/ Oficina 

de direitos/ Café dançante da cidadania”. A partir dessas reuniões, buscou-se, 

principalmente, informar melhores hábitos de vida aos idosos de forma interativa. 

RELATO DA EXPERIÊNCIA: A introdução do projeto de intervenção, na 

comunidade do bairro Piedade, pôde intensificar a interação entre as pessoas que 

compõem a população idosa de forma mais efetiva - através das rodas de conversa -, 

haja vista que, embora alguns já se conheciam, a partir dos encontros semanais, 

puderam saber mais sobre os demais moradores da  região, além de compartilhar suas 

próprias experiências sobre a saúde. É relevante salientar que, com o estabelecimento de 

um ambiente acolhedor e receptivo, os idosos sentiram-se, a cada encontro, mais 

dispostos a relatarem suas experiências, como também questionarem os alunos e o 

professor quanto aos temas de cada roda. Portanto, está sendo de grande importância 

social o movimento na comunidade iniciado pela intervenção no posto, uma vez que, 

esclarece dúvidas, conscientiza e auxilia nas melhores formas de promover qualidade de 

vida e saúde. Assim, a partir da rede de contatos entre os moradores, os conhecimentos 

construídos na roda podem ser difundidos, também, em parte da comunidade. 

CONCLUSÕES: O projeto apresentou resultados positivos,  tendo agradado tanto os 

profissionais de saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Piedade quanto os idosos 
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participantes, que demonstraram grande afeto pelos integrantes do grupo. A adesão foi 

alta como esperado, já que as ACS haviam relatado a alta participatividade desse grupo 

em atividades coletivas. Ademais, a troca de vivências e conhecimentos mostrou-se 

construtiva e eficaz, possibilitando o desenvolvimento da autonomia dos idosos. Vale 

ressaltar que o projeto contribuiu para o fortalecimento de um dos principais pilares do 

sistema educacional em saúde, o elo entre universidade, população e os serviços de 

saúde. 
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INTRODUÇÃO: As práticas educativas em saúde podem ser expressas em duas 

concepções distintas, mas complementares¹. A primeira, a educação em saúde 

propriamente dita, está voltada para a comunidade como um todo. Já a segunda, a 

educação permanente, tem como foco a contínua formação dos profissionais de saúde. 

Sobre essa dualidade construiu-se esse trabalho, que abrangeu ambas as facetas das 

práticas educativas em saúde. A ação ocorreu no cenário de Cachoeira do Campo, que 

com aproximadamente 12 mil habitantes, atualmente constitui o maior distrito do 

município de Ouro Preto. Em setembro de 2017, o distrito reestruturou seu modelo de 

saúde, a partir da inauguração do Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo que 

reuniu suas quatro equipes numa mesma unidade. OBJETIVOS: A partir do conceito 

de educação em saúde, desenvolver atividades educativas com os alunos do 1º ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, a respeito dos temas de 

saúde e sexualidade². Sob a concepção de educação permanente, desenvolver, em 

conjunto com as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), uma série de mapas 

inteligentes³ do território de Cachoeira do Campo. METODOLOGIA: A análise 

situacional primeiramente se deu por meio do método de estimativa rápida
4
, em 

conjunto com pesquisa de campo exploratória com informantes chave, por meio de 

entrevistas e acompanhamento das ACS. Também foram coletadas dúvidas entre os 

alunos do 1º ano sobre saúde e sexualidade, por meio de caixas colocadas em cada sala, 

em que os estudantes poderiam depositar perguntas e ter seu anonimato garantido. 

Ainda foi realizado o primeiro esboço do mapa inteligente. DESENVOLVIMENTO: 

A ação educativa em saúde com os estudantes primeiramente se deu por meio de 

reuniões na própria escola com cada sala do 1º ano do Ensino Médio. O encontro se 

baseou na dinâmica do “mito ou verdade”, a respeito dos temas de saúde e sexualidade. 

Nas reuniões, também era aberto um espaço para dúvidas espontâneas dos alunos. Por 

fim, ainda foi realizado um evento aberto aos estudantes, na escola, com uma 

miscelânea de atividades educativas. A construção dos mapas inteligentes se deu por 

meio de três reuniões e sucessivas conversas com as Agentes Comunitárias de Saúde, a 

fim de determinar de que forma se daria a representação da região de Cachoeira do 

Campo, especialmente em relação a quais pontos de referência que seriam 

representados. CONCLUSÃO: As duas vertentes das práticas educativas em saúde 

garantem uma miríade de possíveis intervenções dentro da área. Em relação à atividade 

com os estudantes do Ensino Médio, ficou claro seu interesse pelos temas de saúde e 

sexualidade, apesar de ainda haver certo constrangimento em discutir assuntos que 

consideram íntimos. Já quanto à construção dos mapas inteligentes, restou clara a 

importância da territorialização para a efetivação das práticas em saúde, bem como a 

essencialidade do trabalho das ACS na consumação das práticas educativas em saúde. A 
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multiplicidade dessas atividades distintas, contudo, convergem para um objetivo 

comum: a construção de um conhecimento em saúde com a comunidade, seja ela de 

maneira direta ou indireta. 

 

Palavras chave: Educação em Saúde, Saúde do Adolescente, Mapa de Risco 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde, bem como a saúde no processo de educação se 

mostra essencial para o processo de aprendizagem e aproveitamento escolar.  Muitas 

crianças com dificuldades na escola apresentam algum problema de saúde, seja no 

campo físico ou mental, afetando o rendimento escolar. Um fator que afeta o 

rendimento é a capacidade visual alterada nas crianças nos primeiros anos escolares. 

OBJETIVOS: Promover a integração entre a Unidade Básica de Saúde Santa Cruz e a 

Escola Municipal Hélio Homem de Faria. Realizar o teste de acuidade visual com as 

crianças de faixa etária entre 3 a 9 anos com o intuito de detectar deficiências oculares 

precocemente. Desenvolver práticas de lazer e cultura para o entretenimento entre os 

estudantes, professores e demais funcionários da Escola de modo a construir vínculo 

entre os profissionais de saúde e a comunidade escolar do bairro Santa Cruz. 

MÉTODOS: Para o estudo foram realizadas rodas de conversa, como dispositivo de 

construção dialógica, onde foram pautadas as percepções de profissionais de saúde e 

dos alunos da medicina sobre as dificuldades enfrentadas pela UBS. Coleta e análise 

dos dados sobre o baixo rendimento escolar das crianças da Escola Municipal Hélio 

Homem de Faria. Realização do teste de acuidade visual nas crianças com baixo 

rendimento escolar da Escola a fim de identificar possíveis alterações oftalmológicas 

para encaminhamento ao oftalmologista. Oferta de oficina de música de caráter lúdico 

como recurso pedagógico na formação integral das crianças. DISCUSSÃO: A Roda de 

Conversa com a Equipe de Saúde da UBS Santa Cruz revelou algumas dificuldades 

relacionadas à integração da equipe da saúde e da equipe pedagógica da escola do 

bairro, uma vez que o índice de medicalização dos alunos devido ao mau rendimento 

escolar havia crescido consideravelmente. Ademais, pesquisadores como D’Abreu e 

Marturano indicam forte correlação entre o baixo desempenho escolar e as condições 

adversas nas famílias, como nível socioeconômico baixo, observado nesta comunidade. 

Pela coleta de dados, foi identificada alta taxa de baixo rendimento escolar dos alunos, 

justificando uma ação em saúde na Escola a fim de identificar causas como alterações 

na capacidade visual destes alunos. De acordo com o Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia (CBO) aproximadamente 20% dos escolares apresentam alguma alteração 

oftalmológica no Brasil. Ainda, os programas de ação em saúde nas escolas podem 

constituir a primeira oportunidade de avaliação oftalmológica para maioria das crianças, 

contribuindo para a identificação de alterações na capacidade visual e encaminhamento 

ao serviço especializado. CONCLUSÃO: A investigação das causas do alto índice de 

baixo rendimento escolar através de ações em saúde na Escola se faz necessário, 

considerando o aumento das queixas de dificuldade de aprendizagem em consultório 

médico. Neste contexto, a realização do teste de acuidade visual se mostra interessante 
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em crianças com dificuldade em aprender. A articulação entre Escola e UBS constitui 

um caminho importante para a construção social da atenção à saúde.  

 

Palavras chave: Educação em Saúde, Baixo Rendimento Escolar, Acuidade visual. 
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INTRODUÇÃO: A religião apresenta-se como um dos fatores que influenciam a vida 

do ser humano (Silveira e Azambuja, 2017), podendo ser um aspecto importante para o 

enfrentamento do adoecimento. Segundo Tix & Frazier (1998), a questão da 

religiosidade compreende diversas estratégias comportamentais que podem ser 

percebidas nas expressões do indivíduo, e que pode constituir-se de ajuda ou obstáculo 

no processo de enfrentamento e adaptação à doença. Para Pargament (1997), as pessoas 

mais propensas a utilizar as estratégias relativas à religiosidade nesse processo são 

aquelas cujas crenças e práticas religiosas são parte relevante de sua orientação geral no 

mundo. De acordo com Yousefi & Abedi (2011), a religião constitui uma necessidade 

situacional, provocando, por vezes, sentimento de estima e conforto, durante o processo 

de hospitalização. OBJETIVOS: Relatar a experiência de alunos de Medicina no 

contato precoce com o paciente hospitalizado na Santa Casa de Ouro Preto. 

METODOLOGIA: Foi utilizada metodologia participativa de inserção precoce de 

alunos em ambiente hospitalar. DESENVOLVIMENTO/RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: No segundo semestre de 2018, foi realizada uma visita hospitalar à 

Santa Casa de Ouro Preto-MG, integrada à disciplina Psicologia Médica, da Escola de 

Medicina da UFOP. A entrevista foi realizada com uma paciente do sexo feminino, 58 

anos, casada, mãe de 2 filhos, residente no município de Santo Antônio do Leite, que 

apresentava inflamação na vesícula e nódulo hepático. A paciente descreveu sua história 

de vida e, ao mencionar seu histórico clínico, expôs seus descuidos com a saúde como 

possível causa para o adoecimento, se co-responsabilizando pela sua condição. Durante 

a entrevista, ficou evidente uma grande aproximação da paciente com a Igreja 

evangélica e com as atividades religiosas, bem como o apoio espiritual no que tange ao 

enfrentamento de seu adoecimento. Outrossim, o uso de citações bíblicas corroborou o 

uso da religião como suporte para o processo saúde-doença. Após a entrevista com a 

paciente, foi realizada uma roda de conversa com o professor da disciplina e os alunos 

de outros grupos que acompanharam outros pacientes. O grupo apresentou os pontos 

mais relevantes das falas da paciente, citando a ênfase das falas religiosas. 

CONCLUSÃO: A religiosidade apresenta um papel importante para alguns pacientes 
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no processo de compreensão do seu adoecimento. No caso apresentado, os recursos 

religiosos são utilizados para não somente entender, mas lidar com este processo 

conferindo sentido, estabilidade e conforto. A visita realizada possibilitou o contato 

precoce de alunos do curso de Medicina com uma paciente, evidenciando a importância 

da compreensão do indivíduo de maneira holística, no processo de saúde-doença. Os 

alunos tiveram ganhos na sua formação no que diz respeito a ter mais sensibilidade com 

o paciente, principalmente durante a escuta, a entender a importância da maior 

humanização do cuidado, além de compreender a relevância do contexto em que o 

paciente está inserido e considerá-lo como elemento fundamental e constituidor desse 

indivíduo. 

Palavras-chave: hospitalização; psicologia médica; pacientes internados. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que a relação médico-paciente é guiada por aspectos 

racionais e irracionais (Balint, M. O médico seu paciente e a doença. Atheneu, RJ, 

1988) e por necessidades psicológicas do enfermo (Botega, 2007). Diante disso, espera-

se que o profissional de saúde esteja preparado para lidar com as expectativas 

conscientes e inconscientes do paciente hospitalizado. Dessa forma, visando o contato 

precoce dos estudantes com enfermos hospitalizados, fez-se uma visita ao Hospital 

Santa Casa de Ouro Preto no segundo semestre de 2018 no contexto da disciplina 

“Psicologia médica”. A experiência configurou um primeiro contato com 

microrrelações que envolvem o processo de saúde e doença e foi orientada pelo 

professor Francisco Moura e pela psicóloga Flávia Perdigão. OBJETIVO: Descrever a 

experiência vivenciada por acadêmicos acerca do primeiro contato com um paciente 

hospitalizado e associá-la a aspectos da disciplina psicologia médica. 

METODOLOGIA: Propiciar a interação aluno-paciente mediante entrevista para 

conhecer, brevemente, dados do paciente, problema de saúde que o acomete e interação 

psicológica do enfermo para com a doença, que foi enriquecida conforme seu 

desenvolver. RELATO DA EXPERIÊNCIA: A paciente entrevistada foi a Sra. V., 39 

anos, casada e com marido desempregado. O casal tem uma filha de 7 anos. Moradora 

de Amarantina, trabalha como varredora em um parque de Itabirito. Segundo o relato, 

está internada após diagnóstico de infecção de urina, porém diz sofrer com pedra nos 

rins desde 2011. De acordo com ela, logo após o nascimento da filha teve início dores 

na região esquerda do dorso, porém apenas em 2014 foi diagnosticada com cálculos no 

rim esquerdo. Desde então, espera para realizar uma cirurgia a laser em Belo Horizonte. 

Em 2017, a paciente, já com cálculos nos dois rins, sentiu fortes dores no rim direito e o 

órgão foi operado de imediato por um procedimento cirúrgico invasivo. O médico que 

realizou a intervenção estava disposto a operar o rim esquerdo, mas antes disso se 
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desvinculou do Sistema Único de Saúde e a cirurgia não ocorreu. Durante a entrevista, 

V. afirmou sentir dores intensas e preferir se manter hospitalizada, pois é medicada com 

frequência e se sente cuidada. Embora a paciente se mostre saudosa em relação a filha, 

demonstra uma relação distante e um sentimento de abandono em relação aos demais 

familiares, uma vez que, mesmo sem poder ter um acompanhante, não recebe visitas 

frequentes e diz que os contatos por telefone com sua família normalmente a aborrecem. 

Posteriormente, o relato foi discutido com o professor e a psicóloga e foi-se 

argumentado que a situação econômica da família era fator preponderante para a falta 

de visitas a paciente, que poderia haver uma relação entre o sentimento, por parte da V., 

de abandono e esquecimento da família e a manifestação dos sintomas da doença e a 

atenção que ela tem no hospital pode estar atrelada a objeção da enferma a possível alta. 

CONCLUSÕES: Foi possível, por parte dos alunos, perceber a interação entre o 

aspecto psíquico do enfermo e o seu processo de saúde e doença, de forma a melhor 

capacitá-los a estabelecer relação médico-paciente mediante a essa condição. 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho relata a primeira experiência de estudantes do 

curso de Medicina, no contexto da disciplina Psicologia Médica, com pacientes 

hospitalizados na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Esse contato precoce com 

o paciente é importante para que o estudante, desde os períodos iniciais, entenda a 

relação do doente com a sua doença (Balint, 1989), e os aspectos psicossociais dos 

pacientes e saiba como abordá-los da maneira adequada a cada situação, entendendo 

seus anseios e angústias e fazendo o possível para desenvolver estratégias do cuidado da 

forma necessária. OBJETIVOS: Analisar a importância do contato precoce entre os 

estudantes de medicina e pacientes hospitalizados; descrever o impacto deste contato e 

possibilitar aos estudantes analisarem aspectos psicossociais dos pacientes. 

METODOLOGIA: Foram realizadas entrevistas, em horário pré-definido, com 

pacientes hospitalizados na Santa Casa da Misericórdia em Ouro Preto baseadas no 

roteiro previamente recebido, que constava com instruções e sugestões de perguntas a 

serem feitas aos pacientes. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Após serem passadas as 

informações pelo professor e pela preceptora sobre os procedimentos para realizar a 

entrevista e fomos encaminhados aos respectivos pacientes. A primeira entrevista foi 

realizada com S., 44 anos, sexo feminino, que foi levada ao hospital por seu marido 

após sentir dores na região occipital da cabeça, além de formigamento e perda de 

sensibilidade do lado direito do seu corpo. Ela imaginava que poderia ser um acidente 

vascular encefálico devido aos sintomas que já havia visto na televisão e por ter 

conhecimento de que não havia tomado seus medicamentos para hipertensão da forma 

correta. Ela estava aguardando os resultados dos exames para ser liberada. Estava sem 

acompanhante devido à idade, mas relatou ter 3 filhos. O segundo paciente entrevistado 

foi A., de 64 anos, sexo masculino, que se encontrava hospitalizado há 33 dias, devido à 
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uma complicação de uma pneumonia, sendo que 24 desses haviam sido no CTI com o 

paciente recebendo sedativo. A. havia sido hospitalizada na enfermaria na manhã do dia 

de realização da entrevista. No momento da mesma, 3 de seus filhos estavam com o 

paciente, que se apresentava aparentemente bem, apesar de aparentar certa dificuldade 

na fala. Entretanto, o paciente relatou não se lembrar como chegou ao hospital e 

apresentou dificuldades quando foi relatar quantos netos possuía, sendo que um de seus 

filhos o ajudou. A partir de observações do grupo e pela fala da psicóloga Flávia, notou-

se que a família se fez presente durante todo o período de internação, demonstrando a 

proximidade dos filhos com o pai. CONCLUSÃO: A entrevista com os dois pacientes 

hospitalizados na Santa Casa foi enriquecedora pelo enfoque dado no aspecto 

psicossocial dos pacientes, fato que reforça a importância da inserção precoce de 

estudantes no ambiente hospitalar, além de ser possível relacionar como a doença é 

influenciada por esse aspecto e vice-versa, o que permite dar início, nos estudantes, às 

elaborações de reflexos sobre estratégias de cuidado ampliadas no ambiente hospitalar.  
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INTRODUÇÃO: Análise da visita ao hospital Santa Casa de Ouro Preto por estudantes 

de medicina do 3° período pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) que 

tiveram contato precoce com um paciente hospitalizado. OBJETIVO: Refletir a 

respeito de técnicas de entrevista e lançar luzes sobre a importância de um contato 

humanizado entre o acadêmico e o paciente. METODOLOGIA: A abordagem ocorreu 

por meio de perguntas abertas, feitas a partir das respostas do próprio paciente em 

relação às perguntas anteriores, estilo modelo “bumerangue”. RELATO DA 

EXPERIÊNCIA: No segundo semestre 2018 foi realizada uma visita à Santa Casa de 

Misericórdia de Ouro Preto pelos acadêmicos do 3° período do curso de medicina da 

UFOP, sob a orientação do professor Francisco de Assis Moura e da psicóloga Flávia 

Perdigão. Assim, iniciou-se a entrevista com o senhor M. M. de 61 anos, residente no 

distrito de Santo Antônio do Salto. Ele mora sozinho, solteiro e não possui filhos. Tem 

duas irmãs, que o acompanhavam no hospital durante a noite. O paciente mora em uma 

área rural, nesse sentido, praticava atividades como: criação de galinhas, hortas e 

plantações de frutas, além de possuir cachorros e gatos. Além do consumo próprio, ele 

vendia esses produtos. Em relação à comunidade em que mora, relatou ser participativo 

nos eventos, conhecido por todos os moradores da localidade e frequentador da igreja 

católica mais próxima duas vezes na semana. Ademais, alegou jogar baralho e consumir 

bebidas alcoólicas socialmente. Apesar das respostas serem bastante objetivas, o 

paciente demonstrou estar à vontade durante a entrevista, já que em alguns momentos 

ele respondia de maneira descontraída. Nesse sentido, ao responder as perguntas, 

demonstrou uma certa expectativa em relação ao diagnóstico. Isso foi possível inferir 

quando o paciente relatou que já esteve sujeito a sintomas semelhantes, uma vez que, no 

ano de 2014, havia sido diagnosticado com pancreatite e, após receber o tratamento 

adequado, conseguiu se recuperar. Assim, ele espera que os sintomas apresentados 

levem a um diagnóstico semelhante àquele de 2014. Além da expectativa pelo resultado 

dos exames e de ser diagnosticado, observamos também que esse indivíduo manifestava 

uma certa ansiedade pela sua alta do hospital. Isso foi possível perceber em perguntas 

como: “você está confortável aqui no hospital?”, em que ele respondia “estar em casa é 

muito melhor” e que “o tempo no hospital demora a passar”. Nesse momento, ele 

demonstrou seu apego ao ambiente em que mora, à sua casa e à sua vida típica de 
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homem do campo. O paciente não apresentou indícios de depressão ou negação do seu 

quadro. CONCLUSÃO: A experiência do grupo de estudantes demonstrou-se muito 

positiva para a formação educacional de um aluno do curso de medicina, uma vez que 

proporcionou um contato antecipado e humanizado com o paciente, e possibilitou 

grande aprendizado sobre a atuação do profissional médico e sobre sua relação com o 

enfermo. Vale destacar também a relevância da experiência obtida para o contexto da 

disciplina Psicologia Médica, já que muitos dos conceitos aprendidos foram aplicados. 
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INTRODUÇÃO: O primeiro contato com um paciente é uma experiência aguardada 

pelo estudante de medicina, mas envolve sentimentos novos diante do sofrimento do 

hospitalizado. Para Perbone e Carvalho (2010), lidar com o paciente envolve reflexões 

sobre a experiência pessoal e os próprios sentimentos. É importante que haja contato 

não intervencionista com o paciente desde o início da graduação, uma vez que os 

estudantes serão orientados precoce e prolongadamente sobre a adequabilidade de 

conduta diante do enfermo, o que pode transformá-lo em um profissional apto a lidar 

com o sofrimento de modo técnico, e, sobretudo, humano. OBJETIVOS: Descrever, 

sob a ótica do estudante de medicina do ciclo básico, a experiência do primeiro contato 

com um paciente e agregar aprendizado prático em uma fase da graduação que oferece 

pouco contato direto não intervencionista com pacientes. METODOLOGIA: Tratou-se 

de uma visita técnica a um paciente de enfermaria do hospital Santa Casa da 

Misericórdia de Ouro Preto, conveniado do SUS. Os coordenadores disponibilizaram 

roteiro básico de entrevista, que auxiliou na condução da mesma com o paciente, e 

orientaram que ela deveria ser fluida  e que o paciente detinha autonomia para responder 

ou não às perguntas e poderia conduzir a entrevista como lhe fosse mais confortável ou 

mesmo finalizá-la a qualquer momento. Houve orientação para que a fala não fosse 

interrompida e para que se desse sequência ao que era exposto pelo paciente. A 

entrevista deveria durar o tempo que fosse mais confortável para o paciente e sinais de 

desconforto deveriam ser notados para que ela fosse finalizada de pronto. Cada grupo 

foi composto por 5 pessoas e visitou um paciente. Os pacientes foram previamente 

selecionados pela psicóloga hospitalar Flávia Perdigão, que solicitou autorização para a 

realização da entrevista, além da assinatura no termo de consentimento. RELATO DE 

CASO: Após as orientações por parte dos coordenadores da visita, os estudantes se 

direcionaram para o leito do paciente. No local, a entrevista foi iniciada com perguntas 

do roteiro, mas, em poucos minutos, esvaiu-se da convenção e foi conduzida a partir das 

exposições feitas pela paciente. Além de falar sobre a enfermidade em si, que no caso 

tratou-se de uma trombose venosa superficial, a paciente falou sobre vida pessoal, 

relação com familiares, dentre outros. Nitidamente, associa a atual condição enferma 

com o fumo prolongado e arrepende-se de não ter interrompido o uso após orientações 
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profissionais.  CONCLUSÃO: O ciclo básico no curso de Medicina da UFOP ainda 

carece de maior contato não intervencionista com pacientes hospitalizados. A 

experiência do primeiro contato envolve a sentimentalidade do estudante, a qual deve 

ser moldada ao longo da graduação, a fim de que o futuro médico consiga aliar técnica, 

conhecimento e humanidade da melhor maneira possível. A experiência precoce de 

inserção no ambiente hospitalar permitiu aos estudantes vivenciar a relação médico-

paciente e se apresenta como uma ação didático-pedagógica precursora de uma 

formação médica humanista. Evidenciou-se ser possível captar e compreender sinais 

sobre sofrimentos emitidos por enfermos hospitalizados. 
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INTRODUÇÃO: O encontro entre médico e paciente desperta uma variedade de 

sentimentos e emoções, configurando uma relação humana especial, designada, através 

dos tempos, como relação médico-paciente (Porto,2014). Dessa forma, o primeiro 

contato com o paciente é uma situação marcante para o estudante de medicina por estar 

repleto de expectativas, idealizações e inseguranças. OBJETIVO: Estabelecer o 

primeiro contato com o paciente de forma orientada e supervisionada para aproximar o 

estudante da realidade da prática médica e da relação médico-paciente. MÉTODOS: 

Foi realizada uma visita ao Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, na qual 

a preceptora selecionou pacientes dispostos a conversar com os alunos. Os alunos 

fizeram entrevistas semi-direcionadas pelo professor, porém de forma livre conforme as 

respostas da paciente. DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA: A Relação 

Médico-Paciente vai além do encontro situacional entre esses dois intérpretes, algo 

maior do que fazer perguntas e exames físicos, receitar medicamentos e prescrever 

condutas (Costa, 2009). Nesse primeiro momento, os alunos estavam ali para ouvir a 

paciente e entender suas necessidades e anseios. A paciente M.B., 68 anos, é cozinheira 

aposentada, vive em Ouro Preto, nunca se casou, atualmente vive sozinha, não tem 

filhos e seus parentes mais próximos são os irmãos. Apresentava um quadro de diabetes 

tipo 2, insulino-dependente, e um quadro agudo de trombose venosa profunda de 

membros inferiores. Os alunos ficaram muito tranquilos em sua presença devido ao seu 

comportamento receptivo e abertura para entrevista. M.B relatou que por muito tempo 

manteve a diabetes controlada, mas que após a morte dos pais e a mudança dos irmãos 

de sua residência (há dez anos) parou de acompanhar corretamente seu tratamento. A 

paciente relata que grande parte da sua dificuldade em lidar com a doença advém de um 

quadro depressivo consequente de sua solidão.  A depressão pode atuar como um fator 

de risco para o desenvolvimento do diabetes, piorar seus sintomas e interferir com o 

autocuidado dos pacientes (Fráguas, 2009).  Desse modo, torna-se evidente que o mau 

prognóstico de M.B. só reverter-se-á caso sejam tratados seus aspectos psicossociais, 

ressaltando, assim, a importância de uma relação médico paciente humanizada para a 

promoção real de saúde aos pacientes. CONCLUSÃO: A relação médico-paciente 

constitui parte fundamental da prática médica, devendo ser foco de atenção e de estudo 

a partir do momento em que o estudante encontra-se com seu primeiro paciente, 
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permanecendo assim durante toda a vida profissional (Porto,2014). Esse primeiro 

contato com o paciente, portanto, foi capaz de iniciar, mesmo que de forma limitada, a 

relação médico-paciente. A visita teve um caráter puramente humanizado, não 

direcionado a um viés clínico/patológico, o que permitiu aos estudantes desenvolverem 

e notarem a essência e a importância da relação médico-paciente, visto que, comumente, 

a riqueza desse contato é perdida pelos profissionais que se preocupam mais em tratar o 

problema orgânico do que em perceber todas as dimensões do ser humano que está em 

sua frente. 
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INTRODUÇÃO: O ambiente hospitalar e relações que nele se dão, não raro, é uma 

realidade desconhecida por parte de estudantes do ciclo básico de cursos de saúde. 

Nessa fase, é comum distanciamento desse cenário; rompido apenas no ciclo clínico. 

OBJETIVOS: Aproximar alunos do 3º período de medicina da UFOP ao ambiente 

hospitalar. Entender a importância do acolhimento de pacientes hospitalizados. 

Vivenciar a realidade de uma enfermaria. METODOLOGIA: Após leitura de “Prática 

psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência”, de Botega (2006), foi 

realizada uma visita à SCOP, onde o grupo de alunos entrevistou uma paciente. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: K., 30 anos, casada, doméstica, foi entrevistada pelo 

grupo no 2º semestre de 2018.  Ao chegar à SCOP, fomos recebidos pela psicóloga 

Flávia Perdigão, que orientou sobre a postura durante a atividade e nos encaminhou ao 

quarto de uma paciente, previamente informada da visita; o qual também era ocupado 

por outros 2 pacientes. De início, o contato foi tímido por parte dos alunos, que se 

apresentaram e de acordo com a abertura dada por K., realizou-se a entrevista. A 

paciente reside em Cachoeira do Campo. Segundo ela, durante a gravidez, acerca de um 

ano, apresentou 2 abcessos no dorso, devido aos quais ainda estava em tratamento. Deu 

entrada na SCOP dia 01/11/2018, onde ficaria internada por 6 dias e depois seria 

encaminhada para continuar o tratamento em Belo Horizonte. Este começou durante a 

gravidez, logo, não pôde amamentar sua filha, Y. (7 meses), afinal, passava por uma 

antibióticoterapia, o que a frustrava. Notou-se que K., uma pessoa carismática, se 

apresentava alegre e receptiva em relação à entrevista e demonstrava familiaridade com 

o ambiente, já que não era a primeira vez que estava lá, pois desde a gravidez tentou-se 

curar os abcessos. Momentos de solidão eram raros durante a internação; conversava 

com funcionários, pacientes e recebia visitas frequentes da família, o que revela uma 

estrutura de suporte e apoio emocional. A maior queixa de K. era saudade da filha, 

destacada vários momentos, a qual é muito apegada à mãe. Por isso, K. preferia que Y. 

não fosse visitá-la. Entretanto, tinha notícias frequentes de Y, que estava sob cuidados 

da avó materna. Quando perguntada do contexto de sua internação, a paciente disse que 

apresentou dores relativa aos abcessos, mas, de início, não foram detectados. Após 
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descobertos, foi internada, e como era uma experiência nova, relatou medo da situação e 

do que poderia acontecer ao bebê. Novamente internada, já não temia mais. Não se 

queixou de nada em relação à SCOP; elogiou o cuidado e a humanidade dos 

profissionais. Internada há 5 dias, K. mostrou grande vontade de ter alta e retornar a 

seus afazeres e a conviver com sua família. CONCLUSÕES: Nota-se o que foi crucial 

para a paciente a mescla entre técnica e empatia da equipe que a acompanha e a 

presença familiar, a fim de que ela se sentisse mais protegida da vulnerabilidade diante 

da doença e da hospitalização. Ademais, percebe-se que uma conversa atenciosa é algo 

importante para hospitalizados, sendo um momento que os fazem se sentirem bem e se 

conscientizarem do seu eu como indivíduo social. 

 

 

Palavras-chave: hospitalização; acolhimento; psicologia médica. 
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INTRODUÇÃO: Na contemporaneidade, um aspecto importante e não tão bem 

trabalhado é a inclusão do deficiente físico socialmente. Ou seja, apesar de existirem 

políticas de inserção, nota-se que estas não são de fato colocadas em prática. A 

Constituição Federal Brasileira defende, em sua lei Nº 13.146, de julho de 2015, que um 

deficiente tem o direito à inclusão social. No entanto, ao se analisar a realidade, tendo 

como base as pesquisas de França (2008), nota-se que ainda há a longos embates a 

serem vencidos. OBJETIVOS: Analisar a realidade vivenciada pelo deficiente físico na 

sociedade brasileira atual; buscar possíveis obstáculos diários, morais e físicos; e buscar 

um interrelação entre os artigos selecionados. MÉTODOS: revisão bibliográfica não 

sistemática em plataforma digital, estudo comparado e análise crítica. DISCUSSÃO: O 

questionamento acerca da origem e conceito de deficiência é fundamental para o 

entendimento da inclusão desse grupo social. A compreensão biomédica tradicional 

fornece uma explicação biológica para essa questão, ao passo que perspectivas de cunho 

humanizado a tratam sob outro viés. A declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras 

de Deficiência, aprovada pela ONU em 1975, garantiu a melhoria das condições de vida 

e inclusão das pessoas com deficiência. A inclusão, nesse sentido, refere-se à garantia 

de direitos e remete a uma mudança social acerca do manejo das necessidades de cada 

pessoa, pontuando alguns conceitos como autonomia, independência, empoderamento e 

equiparação de oportunidades. O Governo Federal Brasileiro dispõe de dispositivos 

capazes de proporcionar a efetividade dessas mudanças sociais, como aprovações de leis 

e emendas constitucionais. Por mais que as políticas de inserção e inclusão social 

existam, ainda se percebe uma grande desigualdade entre essas duas parcelas da 

população, sem e com deficiência, já que descritores como escolaridade/alfabetização e 

ocupação, avaliados pelo IBGE, reiteram essa intrincada relação, revelando os prejuízos 

e obstáculos enfrentados pelos últimos. Desse modo, é necessário observar a assistência 

médica oferecidas às pessoas portadoras de deficiência física. A reabilitação deve ser 
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focada tanto nos fatores sintomáticos causados pela deficiência, quanto nas questões 

socioculturais para favorecer a inclusão social, visto que, certos tipos de rotulações 

podem ser responsáveis por causar autodepreciação das características corporais e, 

consequentemente, exclusão social. Entretanto, mesmo que muitos médicos entendam a 

necessidade de um tratamento direcionado à inclusão social, visando a humanização do 

processo, a visão biomédica é hegemônica, contribuindo para a perpetuação da exclusão 

social. CONCLUSÃO: Portanto, percebe-se que diferentes concepções da deficiência 

demandam políticas distintas, e é a forma com a qual o país vem abordando a temática. 

Ademais, a compreensão dos dispositivos utilizados pela Constituição Federal, em 

conjunto com uma formação médica humanizada, são essenciais para a inclusão desse 

grupo social. 
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INTRODUÇÃO: É inegável, no contexto atual, que os profissionais de saúde, médicos, 

psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentre outros, tem fundamental importância na 

perpetuação da boa qualidade de vida populacional, tanto física, quanto mental. Ao 

mesmo tempo, estudos atuais se voltam para a análise da influência do processo de 

trabalho no bem-estar desses profissionais. Além do grande impacto psicológico trazido 

pelo cotidiano das unidades de saúde e do constante contato com pacientes enfermos, os 

profissionais de saúde urgem de cuidado mental contínuo, para que possam ajudar a 

população com suas respectivas enfermidades e necessidades. OBJETIVOS: Fazer 

uma análise crítica correspondente ao estado mental dos profissionais de saúde, de 

forma a indicar como o ambiente de trabalho afeta a condição psicológica desse grupo, 

por meio de pesquisa bibliográfica. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão não 

sistemática da literatura relativa à saúde mental dos profissionais de saúde, 

evidenciando a influência do meio de trabalho, da relação entre os membros das equipes 

de saúde e do contato com os pacientes para o estado psicológico em que esses 

profissionais se encontram. DISCUSSÃO: Os artigos analisados abrangeram pesquisas 

qualitativas e quantitativas com diversos profissionais de saúde e permitiram perceber 

que a saúde mental deles está sujeita ao contexto de trabalho, principalmente 

envolvendo a sua relação com a equipe local e com os pacientes. Em adição, o ato de 

adoecimento, em si, provoca grandes impactos psicológicos, tanto na família do 

enfermo, quanto nos profissionais que lidam com os seus cuidados. Nesse sentido, os 

profissionais dessa área muitas vezes apresentam sinais de estresse, ansiedade e até 

depressão, fatores que afetam diretamente a capacidade desses trabalhadores em 

oferecerem cuidados efetivos à população. A presença desses sintomas oferece grande 

impacto na vida pessoal e profissional desse grupo, de maneia que impedem a 

concretização de serviços bem executados, dificultando, assim, a relação do indivíduo 

com seus colegas e com os próprios pacientes. CONCLUSÃO: A revisão bibliográfica 

mostrou que a saúde mental é um problema frequente entre os profissionais de saúde. 

Por isso, discussões sobre o tema são necessárias para, além da conscientização sobre o 

assunto, possam ser tomadas medidas efetivas visando apoio psicológico para o grupo 

citado, de modo a garantir cuidados voltados à saúde mental a esses indivíduos que 

prezam pela maior qualidade de vida da população. 
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INTRODUÇÃO: A medicina científica ocidental sofreu um processo de expansão 

baseado numa sofisticação tecnológica sem precedentes. Esta sofisticação lhe permitiu 

uma sintonia ainda maior com o sistema produtivo na medida em que aumentou 

significativamente o seu poder de intervenção no corpo humano, se tornando, assim, 

compatível com o sistema capitalista, acompanhando o crescimento da sociedade de 

consumo e da Indústria Farmacêutica. OBJETIVOS: Identificar percepções referentes 

à relação entre médicos, indústria farmacêutica e a mercantilização da saúde frente a 

impasses éticos. MÉTODOS: Leitura dos artigos presentes nas referências; Discussão e 

Reflexão sobre pontos em comum e distintos aos textos. DISCUSSÃO/ANÁLISE 

CRÍTICA: A medicina está cada vez mais sujeita ao intervencionismo exacerbado, e ao 

uso abusivo de medicamentos industrializados assumindo papel de destaque, 

evidenciando uma tendência de medicalização da população. A importância do assunto 

para a formação médica é tão evidente que nas escolas de Medicina se inicia um debate 

sobre a presença da publicidade da indústria farmacêutica desde os primeiros anos do 

curso médico. O Consumismo de Doença é impulsionado pela agilidade da propaganda 

e da hábil defesa dos interesses industriais; das inspiradas infiltrações nos centros 

universitários de pesquisas, do afogamento do médico como usuário ou mediador do 

usuário ou do consumidor e, sobretudo, da preparação dos consumidores empresariais e 

dos individuais da saúde. Além da Indústria Farmacêutica, a própria criação de Novas 

Escolas de Medicina assume um caráter mercantilista: essa mercantilização do ato 

médico, isto é, visar o lucro acima de qualquer outro direito e a expropriação do bem-

estar vêm transformando o médico em tratador de pacientes e fomentador do 

consumismo na área da saúde. Em resposta a esses processos, surge a Atenção 

Quaternária, visando evitar novas intervenções médicas e medicalização desnecessária. 

CONCLUSÕES: A medicina perdeu sua visão unificadora do paciente em particular e 

da vida em geral como agentes que resultam, na saúde e na doença, de fatores 

ambientais, sociais e econômicos, além dos fatores biológicos. Portanto, deve-se visar 

visando diminuir a medicalização e a iatrogenia do cuidado, ampliando o 

desenvolvimento e o ensino em larga escala de conhecimentos de vertente próxima à 

prevenção quaternária na formação dos profissionais de saúde, a fim de que práticas de 

excelência em atenção primária à saúde possam ser desenvolvidas e consolidadas na 

Estratégia Saúde Família. 
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INTRODUÇÃO: Análises mostram que a qualidade de vida do estudante de medicina 

tem sido afetada pela extensiva exigência em aprendizagem de conteúdos, causando 

falta de tempo para atividades sociais e aumentando fatores de estresse, além do contato 

próximo com o sofrimento e a morte de pacientes. Essas características do curso de 

medicina podem levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, como depressão, 

ansiedade e dependência do uso de entorpecentes, podendo até desencadear tentativas 

de suicídio. OBJETIVOS: Discutir como a formação médica influencia na qualidade 

de vida do estudante de medicina e comparar o modelo tradicional de ensino e o da 

aprendizagem baseada em problemas (APB). MÉTODOS: Foi feita a análise de um 

artigo que aborda o tema de saúde mental em estudantes de medicina, com ênfase nos 

transtornos mentais e fatores que os influenciam. DISCUSSÃO: A rotina de um 

estudante de medicina no Brasil é extremamente cansativa, sendo um curso que possui 

uma das maiores cargas horárias, além de possuir um conteúdo denso. É comum 

estudantes sofrerem privação de sono e terem suas interações sociais afetadas para se 

dedicarem aos estudos. Além disso, o constante contato com cadáveres e enfermos pode 

dificultar a adaptação de muitos estudantes com a realidade médica. Esses fatores, 

somados, podem afetar a saúde mental dos alunos e desencadear problemas como a 

depressão e culminar no suicídio, por exemplo. O estudo de Tenório (2016) realizado no 

estado do Sergipe mostrou que os alunos de diversos cursos não recebem auxílio 

adequado da Universidade nesse âmbito, como a disponibilização de psicólogos para 

atendimento de alunos e discussões sobre o tema de saúde mental nas salas de aula, o 

que pode agravar o estresse desses indivíduos. No artigo “Saúde mental de estudantes 

de escolas médicas com diferentes modelos de ensino”, ao se comparar a metodologia 

tradicional de ensino e o modelo ABP percebeu-se que o grupo entrevistado do método 

ABP possuía um grau menor de estresse e sofrimento que os alunos do grupo do modelo 

tradicional de ensino. Isso, após ser discutido, pode estar associado ao fato de essa 

metodologia garantir ao aluno uma maior liberdade no estudo, buscando respostas por 

conta própria. Além disso, é possível ter mais contato com o professor e debater sobre 

diferentes assuntos e, por fim, esse método garante ao aluno um contato desde o 

princípio com atendimentos e a vida profissional, que compõe as práticas médicas. Ao 

passo que o método tradicional não garante essas vantagens. CONCLUSÃO: Logo, 

com esse estudo bibliográfico buscamos entender mais os aspectos que envolvem a 
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saúde mental dos estudantes de medicina, analisando fatores como o estresse, carga 

horaria, modelo de ensino, dentre outras variáveis. Sendo assim, podemos concluir que 

atitudes devem ser tomadas, como mudanças nas grades curriculares de Escolas 

Médicas com modelo tradicional de ensino, para que o fato de esses estudantes terem 

comprometidos sua saúde mental e consequentemente sua qualidade de vida, com 

estresse e doenças mentais, seja mitigado. 
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INTRODUÇÃO: Em anos recentes, estudos das áreas das ciências humanas e biológicas 

estabelecem novos parâmetros para a classificação e tratamento dos transtornos 

alimentares. Nessa perspectiva, os transtornos alimentares são entendidos como 

síndromes comportamentais e não como doenças (CLAUDINO E BORGES, 2012) pois 

configuram-se de maneira multifatorial, em que se destacam fatores de ordem biológica e 

metabólica, familiar, ambiental e social. OBJETIVOS: Avaliar a relação entre fatores 

sociais, psicológicos e socioculturais dentro da ótica dos transtornos alimentares. 

Compreender os transtornos alimentares, relacionando-os com uma união de fatores e 

não sob uma visão reduzida apenas ao seu viés biológico. MÉTODOS: Leitura de 

artigos científicos referentes a transtornos alimentares e fatores determinantes, análise 

crítica e discussão acerca dos pontos abordados na bibliografia em questão. 

DISCUSSÃO: Vários dos transtornos alimentares estudados, como a Anorexia Nervosa 

(AN), Bulimia Nervosa (BN), Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) e 

Síndrome do Comer Noturno (SCN), são influenciados por inúmeras questões que 

circundam a vida do indivíduo. Em uma abordagem biológica, pode-se ressaltar 

alterações metabólicas determinantes no estabelecimento de determinados casos, como 

ocorre na SCN, em que indivíduos que apresentam esse transtorno possuem níveis 

alterados dos hormônios cortisol, leptina e melatonina. Quanto ao fator familiar e social é 

possível associar o padrão alimentar assumido pelos indivíduos à relação sociocultural 

existente em torno dos alimentos, esses que participam na criação e na manutenção de 

laços sociais no núcleo familiar e em outros ambientes de convivência. É pertinente 

analisar, ainda, o destaque dos fatores sociais e culturais na determinação de 

comportamentos alimentares patológicos. Nesse sentido, é notável a atuação dos meios 

de comunicação em massa, bem como a existência de expectativas sociais quanto ao 

culto à magreza e a padrões corporais específicos, sendo a saúde física e mental do 

indivíduo negligenciada nessa lógica. Assim, questões relacionadas à aceitação social só 

se torna efetiva quando inclusa em tal padronização e influenciam o estabelecimento de 

distorções comportamentais ligadas à alimentação.  CONCLUSÕES: Dessa forma, 

mediante a discussão proposta anteriormente, é notável a urgência de se tratar do tema de 

transtornos alimentares na sociedade brasileira visando à atenuação dos prejuízos 

ocasionados, haja vista o padrão alimentar de risco assumido por determinados 

indivíduos. Nesse sentido, faz-se necessário assumir uma percepção ampla desses 

transtornos, tratando-os de acordo com sua natureza multifatorial, o que deverá ser 

realizado por uma abordagem ampla dos profissionais de saúde, integrando as inúmeras 

áreas de interesse. Também é imprescindível que o tema seja discutido de forma ampla 

na sociedade, contribuindo para a criação de uma consciência crítica e favorecendo a 
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desconstrução de posicionamentos e de comportamentos sociais potencialmente 

prejudiciais.  
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INTRODUÇÃO: O autismo foi descrito por Kanner, em 1943, como um distúrbio 

mental associado ao isolamento social, problemas na comunicação, dificuldade na 

interpretação de emoções e uma incapacidade de manter contatos e vínculos afetivos 

com outras pessoas. A sua complexidade impede que abordagens clínicas e terapêuticas 

sejam exatas e únicas. Dessa forma, a natureza do Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) torna-se generalizada, aliada à tendência contemporânea de objetificação. 

Contudo, é imprescindível considerar as peculiaridades de cada indivíduo portador de 

TEA, devido às suas diferentes vivências, de modo que elas influenciam na construção 

de vínculo social dos portadores de tal distúrbio com a sociedade. OBJETIVOS: 

Compreender as relações sociais que cercam os portadores de TEA e as intervenções 

necessárias para ampliar suas interações sociais e comunicativas. MÉTODOS: Revisão 

bibliográfica artigos científicos publicados entre os anos de 2011 a 2018 na base de 

dados SciELO.  Os descritores utilizados foram: “autismo”, “sociedade”, “representação 

social” e “contexto pedagógico.” DISCUSSÃO: O autismo é uma doença que possui 

várias compreensões acerca das manifestações que ela pode causar nos seus portadores. 

Metáforas utilizadas para designar o autismo, como a "tomada desligada" de Leo 

Kanner, remetem ao isolamento social, inacessibilidade, vazio e superficialidade 

psíquica, reforçando o senso comum sobre tal transtorno. Isso leva à objetificação das 

crianças portadoras de TEA, causando a perda de suas individualidades. Logo, a escola 

deve priorizar a humanização e a criação de laços sociais. Nesse sentido, foram 

implementadas a Lei de Inclusão e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo, visando garantir a vaga dessas 

crianças nas escolas, atendendo às suas necessidades. Porém, a escolarização de autistas 

ainda é um processo novo e acaba perpetuando uma forma de distanciamento do 

portador. CONCLUSÃO: O problema de um portador de TEA para interagir com 

outras pessoas pode ser reduzido por meio de tratamentos específicos e intervenções 

sociais e familiares. Estudos têm sido realizados a fim de minimizar sintomas e 

promover maior sociabilidade aos portadores, de forma a promover maior inclusão 

social. No entanto, ainda há entraves que comprometem a qualidade de vida do portador 

da síndrome. 
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INTRODUÇÃO: A busca de novas metodologias que fujam da aula tradicional e sejam 

capazes de entreter os alunos, ao mesmo tempo que proporcionam aprendizado e 

fixação do conteúdo, é um dos desafios enfrentados pelos educadores na atualidade. 

Nesse contexto, os jogos educativos constituem uma ótima ferramenta, uma vez que são 

atribuídas a eles as mais diferentes características educacionais, entre elas a de serem 

estratégias motivadoras utilizadas no ensino de conteúdos e a possibilidade de serem 

usados como recurso que favorece a tomada de consciência e de decisão por parte dos 

alunos. Além disso, os jogos facilitam a introdução e desenvolvimento de conceitos de 

difícil compreensão; a participação ativa dos alunos na construção do seu próprio 

conhecimento; promovem socialização entre eles e a conscientização do trabalho em 

equipe, além de os motivar a participarem da aula. Sendo assim, o jogo Abdome&Ação 

foi desenvolvido utilizando tais princípios. OBJETIVOS: Ampliação e fixação, de 

maneira lúdica, de conhecimentos da semiologia do abdome, incluindo exame físico, 

principais doenças, complicações, sinais patognomônicos e estimulação do trabalho em 

equipe. MÉTODO: O jogo consiste num tabuleiro com um círculo ao centro, formado 

por 4 fileiras com 15 casas, 4 peões, 1 dado com as seguintes categorias: inspeção (I), 

ausculta (A), percussão (PR), palpação (PA), ação (A) e bônus (B). Também, 5 caixas 

coloridas, 4 delas com perguntas referentes às categorias (I, A, PR e PA) e 1 caixa com 

expressões referentes à A. As categorias I, A, PR e PA se referem às perguntas 

relacionadas ao exame físico do abdome; o lado A abrange perguntas referentes à 

semiologia do abdome que podem ser interpretadas através de mímica ou desenhos no 

quadro branco e o lado B possibilita à equipe que está jogando escolher qualquer 

categoria para que alguma equipe adversária possa executar, se a última errar o grupo 

inicial pontua; mas se ela acertar, as duas equipes pontuam.  Os jogadores podem se 

dividir em até 4 equipes. Todas as equipes começarão no início das casas. À medida que 

forem acertando às questões vão progredindo nas casas. A equipe que atingir primeiro a 
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última casa será a vencedora. DISCUSSÃO: O jogo Abdome&Ação consiste na criação 

de cartões com perguntas, assertivas e expressões. Possui como princípio o lúdico como 

motivação, proporcionada por jogos didáticos, uma vez que os jogadores são envolvidos 

de forma ativa, desenvolvendo autoconfiança e saindo da passividade que normalmente 

ocorre em aulas tradicionais. Com as experiências vivenciadas durante as práticas 

lúdicas, o indivíduo se engaja mais na execução da atividade, tornando o aprendizado 

prazeroso. O jogo facilita ainda o aprendizado porque oferece ações imprescindíveis 

para isso como o estabelecimento de metas e de estratégias, utilizando o raciocínio, 

pensamento e o trabalho em equipe. Por fim, a integração entre o emocional e a 

memória é propiciado pelo envolvimento do sistema límbico, responsável pelas 

emoções, pelo comportamento social e pelo controle das funções do aprendizado e da 

memória. CONCLUSÃO: Dessa maneira, o jogo Abdome&Ação permitirá a melhora 

da interação entre estudante e conteúdo ministrado na disciplina Semiologia I. Por ser 

organizado em forma de jogo, suscitará de forma mais leve e descontraída a revisão do 

conteúdo, além de promover a prática de habilidades em equipe, fundamentais em 

qualquer profissão.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem, semiologia do abdome, jogos didáticos. 
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INTRODUÇÃO: Historicamente, a formação dos profissionais da saúde tem sido 

baseada no uso de metodologias tradicionais, nas quais o processo de aprendizado fica 

restrito à mera reprodução de conhecimentos. Entretanto, a aprendizagem necessita de 

estímulos motivacionais para o envolvimento mais profundo dos estudantes, o que pode 

ser viabilizado por meio de jogos. Esses jogos refletem um espaço onde a racionalidade 

e a sensibilidade se fazem presentes, potencializando habilidades socioafetivas, 

cognitivas e retendo a atenção dos alunos por mais tempo, o que favorece a 

internalização das informações.Além disso, jogos fomentam a criatividade, a tomada de 

decisões, a participação ativa, o senso crítico e o trabalho em equipe, valores 

importantes não só para a vida profissional mas também para o crescimento pessoal dos 

estudantes. OBJETIVOS: Permitir, por meio de uma metodologia ativa de ensino (jogo 

educacional), o aprendizado de conceitos e conhecimentos semiológicos relacionados à 

prática da ectoscopia. METODOLOGIA: Aplicação do conceito de ludificação a uma 

dinâmica que envolve perguntas e respostas relacionadas à ectoscopia e semiotécnica de 

exame físico geral, semelhante ao programa televisivo “Show do Milhão”. A utilização 

da ideia de perguntas e respostas para o ensino e aprendizado foi baseada em artigos 

relacionados à metodologia ativa na educação, que demonstraram que essa maneira de 

aplicação de um jogo tem alta eficiência no que diz respeito à retenção de 

conhecimentos, além de propiciar uma alta participação dos alunos. Todo o 

embasamento teórico para a formulação das questões da dinâmica foi retirado de livros 

de semiologia ( Porto, 7ª edição; Bates, 11ª edição) e de artigos relacionados ao exame 

físico geral e sua semiotécnica. DISCUSSÃO: Serão quatro equipes formadas pelos 

alunos de medicina presentes no auditório.Cada equipe escolherá um representante para 

responder às perguntas. Logo, haverá quatro representantes. Estes deverão responder a 

quinze questões a respeito de ectoscopia e exame físico geral, com o tempo de um 

minuto para responder a cada pergunta. O participante tem direito a errar no máximo 
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três questões. Caso erre, será eliminado. Os participantes podem pedir ajuda às equipes 

(ajuda dos “universitários”) para responder, mas só podem recorrer a essa ajuda cinco 

vezes ao longo do jogo. Vencerá aquele que for eliminado por último ou aquele que 

acertar o maior número de questões. O vencedor ganhará um brinde, que será revelado 

apenas na hora da premiação. CONCLUSÃO: O jogo desenvolvido é capaz de reforçar 

de forma lúdica e descontraída os conceitos aprendidos ao longo do semestre na 

disciplina de Semiologia I no que diz respeito à semiotécnica e à ectoscopia, otimizando 

o aprendizado dos estudantes e permitindo que estes sejam participantes ativos na 

construção de seu aprendizado médico, e não apenas agentes passivos, que apenas 

reproduzem os conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO: A Metodologia Ativa é uma concepção educacional que condiz 

muito com a realidade vivenciada no ciclo clínico, pois nele os estudantes atuam como 

principais agentes de seu aprendizado. Jogos aplicados em ambientes acadêmicos 

podem promover a melhora da percepção, retenção de conhecimento e melhor 

desempenho na disciplina (SCHNEIDER e JIMENEZ, 2012; TAROUCO et al.,  

2004). O Raio X da RespirAção é um exemplo dessa proposta aplicada ao ensino da 

semiologia médica. OBJETIVOS: Estimular as habilidades teóricas, práticas, auditivas 

e visuais necessárias para a prática semiológica de maneira lúdica. Além disso, o jogo 

permite que essas habilidades não sejam desenvolvidas de forma individual, 

proporcionando o desenvolvimento do raciocínio clínico de forma conjunta e 

interdisciplinar. METODOLOGIA: 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 será composto por 3 jogadores, os 

quais serão voluntários representantes de cada subturma determinados antes do início da 

atividade. Eles terão que cumprir um circuito composto por 4 etapas abrangendo 

conteúdos do sistema respiratório, com duração de 4 minutos cada. Cada etapa terá uma 

pontuação máxima predeterminada. Os pontos terão caráter cumulativo. Ao fim da 

gincana, o grupo com maior pontuação será o vencedor. DISCUSSÕES/ANÁLISE 

CRÍTICA: O ensino da semiologia não deve ser uma experiência desestimulante ou 

desmotivadora ao ingressante no ciclo clínico. Nesse contexto, jogos de circuito são 

uma  boa ferramenta que auxiliam de forma interativa no desenvolvimento de diversas 

competências e  habilidades que se espera no ambiente acadêmico, bem como 

despertam uma prática reflexiva, o que vai além das salas aula. Na primeira etapa do 

jogo a ser desenvolvido serão abordados conceitos fundamentais para a compreensão do 

sistema respiratório; na segunda os participantes deverão identificar e diferenciar os 

ruídos adventícios das patologias pulmonares  mais freqüentes; na terceira prova os 

alunos deverão associar exames de imagem com achados radiográficos e possíveis 

diagnósticos e na quarta e última fase os jogadores serão desafiados a determinarem o 

diagnóstico mais provável para o caso clínico por eles sorteado. CONCLUSÃO: A 

chegada da gamificação no ensino da semiologia tende a promover a confluência entre o 

aprendizado e o conteúdo proposto de forma mais ativa, facilitando a consolidação e 

desenvolvimento das capacidades adquiridas na disciplina de Semiologia I. O ludismo 

da atividade proposta pode ser considerado um ponto chave para o seu êxito, uma vez 

que mais alunos são atraídos e aderem a essa metodologia. No mais, esta ferramenta 

pode tornar o cotidiano das aulas menos exaustivo, melhorando o processo de 

aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO: Embora sejam, via de regra, ignorados nas instituições de ensino em 

geral, inclusive nos cursos de Medicina, os jogos são comprovadamente ferramentas 

eficazes para o aprendizado de temas variados. Além do aprendizado do conteúdo em si, 

os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades como a de 

comunicação e a de trabalho em equipe, além de proporcionar experiências sensitivas e 

emocionais agradáveis a quem participa. Dessa forma, a utilização de jogos no ensino 

da Medicina possibilita o desenvolvimento do aluno enquanto ser humano; além do 

âmbito intelectual, pode haver o desenvolvimento social, criativo, afetivo, histórico e 

cultural.¹ OBJETIVOS: Possibilitar, de forma lúdica e eficaz, a aprendizagem dos 

conteúdos relativos a semiologia do aparelho cardiovascular. MÉTODOS: O jogo é 

composto de uma roleta com quatro divisões: ausculta, palpação, inspeção e caso 

clínico. Ao início do jogo, os participantes, serão divididos em quatro equipes, que 

deverão sortear a ordem de jogada. Um participante de cada equipe, à sua vez, deve 

girar a roleta para saber qual divisão será abordada. Com exceção da divisão “caso 

clínico”, todas as outras demandarão que o participante jogue “cara ou coroa” com uma 

moeda disponibilizada, sendo a face “cara” correspondente à opção “Perfil” e a “coroa” 

correspondente à “Verdade ou Consequência”, ambas são modalidades diferentes de 

abordar o assunto definido na primeira fase do jogo, ao girar a roleta. Em “Perfil”, o 

participante deve selecionar uma carta com “dicas” que descrevem algo relativo ao tema 

de modo que a equipe terá 2 minutos para dizer do que se trata. Em “Verdade ou 

Consequência”, o participante deverá escolher se irá responder, em 2 minutos, a uma 

pergunta aberta sobre o tema; caso erre ou não queira responder, deverá executar a 

manobra ou técnica de exame exigida. Já em “Caso Clínico”, a equipe terá 2 minutos 

para responder a questão fechada sobre o caso apresentado. Ganhará o jogo a equipe 

que acumular mais pontos. DISCUSSÃO: A abordagem do aparelho cardiovascular 

com o jogo apresentado terá o foco na semiologia e não somente nas patologias do 

sistema. Antes de buscar um diagnóstico e o que está “anormal” é necessário que os 

estudantes saibam o que é normal e o que deveria ser esperado naquele processo. Como 

o exame do aparelho cardiovascular é um dos que têm mais queixas sobre a dificuldade 

de execução, o treino do que é habitual para a percepção das anormalidades torna-se 

uma prática essencial e os jogos relacionados ao tema constituem ferramentas eficientes 

para esse processo. A utilização de jogos com moldes já conhecidos dinamiza o tempo 
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que é gasto com explicações, além de poder diminuir a margem de erro dos estudantes 

sobre a semiologia por não terem compreendido o jogo, restando assim, mais tempo 

para pensarem na solução das questões. É esperado dessa forma, que os participantes 

relembrem e fixem conhecimentos  e reconheçam possíveis déficits. CONCLUSÃO: O 

uso de formas lúdicas no aprendizado apresenta grande valor educacional uma vez que 

permite integrar teoria e prática ao poder mimetizar situações reais indispensáveis na 

vivência do acadêmico de medicina. 
  

Palavras-chave: Sistema Cardiovascular, Aprendizagem, Jogos Recreativos. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é, na idade reprodutiva 

feminina, uma das endocrinopatias mais prevalentes¹. Apresenta hiperandrogenismo que 

pode se manifestar por: acne, hirsutismo, irregularidade menstrual, obesidade e 

alterações morfológicas ovarianas. A SOP possui complicações reprodutivas e 

metabólicas que devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente, devido ao risco de 

infertilidade, síndrome plurimetabólica e hiperplasia endometrial³. RELATO DE 

CASO: M. F. J. B., sexo feminino, 30 anos, comparece ao Centro de Saúde - UFOP 

encaminhada pela Clínica Médica para acompanhamento de alterações hormonais 

relacionadas à SOP. Alega, desde a menarca aos 12 anos, oligomenorreia, hirsutismo, 

acnes e cólicas intensas pré-menstruais. Uso de anticoncepcional oral Diane 35 com 

alívio das cólicas menstruais e da acne, exceto do hirsutismo e da disfunção menstrual. 

Relata propensão a ganho ponderal com dificuldade de emagrecimento. Sedentária e 

baixa ingestão hídrica e de verduras. Exames Laboratoriais:   25-OH D: 17 ng/; FSH: 

4,64 mUI/mL; LH: 15,81 mUI/mL; Testosterona Total: 137,4 ng/dL; Testosterona Livre 

calculada: 0,048 nmol/L; Insulina 22,7 mcUI/mL; 17-α-hidroxiprogesterona: 163,9 

ng/dL; SHBG: 74,3 nmol/L; Prolactina: 7,92 ng/mL; HbA1c: 5,1%. Exame físico: IMC: 

24,35 kg/m², CA: 74cm; PA: 104/62 mmHg, MSE, manguito 18-36cm. Acnes e 

cicatrizes hipercrômicas destas menores que 1cm, distribuídas difusamente no dorso e 

na face; sinais de hirsutismo nas regiões facial, cervical e sacral. Sistemas 

cardiovascular, respiratório, digestório sem alterações. Hipóteses diagnósticas: SOP; 

Hiperandrogenismo clínico e bioquímico; Hipovitaminose D. Condutas: manteve Diane 

35; vitamina D, 7000 UI por semana; espironolactona, 100 mg, MID; orientações 

alimentares e de prática de atividades físicas; retorno em 2 meses. DISCUSSÃO: O 

diagnóstico de SOP segue os critérios de Rotterdam, sendo necessários 2 ou mais dos 

itens: hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, disfunção ovariana e morfologia de 

ovários policísticos. O diagnóstico clínico da SOP é de exclusão, devendo-se afastar 
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hiperprolactinemia, doenças da tireóide, gravidez². O tratamento visa reduzir os sinais 

do hiperandrogenismo, regularizar os ciclos ovulatórios, controlar traços da síndrome 

metabólica e minimizar fatores de risco cardiovasculares relacionados à resistência 

insulínica. Há abordagens não medicamentosas e medicamentosas, sendo benéficos 

exercícios físicos regulares, dieta balanceada e uso de antiandrogênicos, como a 

espironolactona prescrita à atendida. Assim, em relação aos critérios de Rotterdam, a 

paciente apresentou hiperandrogenismo, disfunção menstrual e morfologia de ovários 

policísticos ao US (Volume > 10 cm³). Apesar de a atendida apresentar IMC adequado, 

a orientação para a prática de atividades físicas é válida a fim de se evitar distúrbios 

metabólicas relacionadas a essa Síndrome. CONCLUSÃO: A SOP é uma 

endocrinopatia frequente com amplo espectro de manifestações clínicas. Diagnóstico, 

tratamento, hábitos de vida adequados favorecem a prevenção de complicações, 

devendo-se ficar atento à pluralidade de achados clínicos.  
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INTRODUÇÃO: A hérnia de disco é a ruptura do anel fibroso com consequente 

prolapso do núcleo pulposo do disco intervertebral. É uma patologia extremamente 

comum, ocorrendo entre a terceira e quarta década de vida, e tendo como fatores de 

risco causas ambientais, posturais, desequilíbrios musculares e predisposição genética. 

A compressão de raízes nervosas pela hérnia pode dar origem à cervicobraquialgias 

correspondentes à raiz nervosa afetada, promovendo parestesia, perda de função ou 

espasmos, por exemplo. O diagnóstico é clínico, através da sintomatologia e exames 

neurológicos, e auxiliado por exames de imagem, a fim de se determinar o tamanho da 

lesão e sua localização. O tratamento é conservador, optando-se pela cirurgia em casos 

de resposta inadequada ao mesmo. RELATO DE CASO: A.A.E.S, sexo feminino, 46 

anos, residente e natural de Ouro Preto, MG. Há aproximadamente dois anos, em 

novembro de 2016, recebeu o diagnóstico de hérnia de disco em C6-C7 no Hospital 

Santa Casa Misericórdia de Ouro Preto, sendo submetida à cirurgia para correção da 

hérnia em junho de 2018. Procurou atendimento no Centro de Saúde da UFOP, em 

outubro de 2018, queixando-se de dor em membro superior direito (MSD) e parestesia 

em face e língua. Apresenta histórico de rinite alérgica crônica e quadro de ansiedade. 

Faz uso de citalopram, topiramato, loratadina e budesonida. Nega uso de álcool ou 

tabaco. Exame físico: BEG, fácies atípica, corada, hidratada, anictérica, acianótica. FC: 

64 bpm; FR: 20 irpm; peso: 65,7 kg; altura: 1,57 m; IMC: 26,65 kg/m²; PA 100x80 

mmHg; sem alterações cardiovascular, respiratória, digestiva e neurológica. Ao exame 

do MSD, identificou-se a presença de edema vascular secundário à disautonomia, com 

temperatura elevada em comparação à membro contralateral. DISCUSSÃO: O plexo 

braquial é formado pelas raízes nervosas de C5 a T1, possuindo ramificações para 

inervação dos membros superiores. No caso de uma hérnia discal em C6-C7, como no 

relato, pode-se haver um comprometimento das raízes nervosas desse plexo. Dessa 

forma, o caso apresentado permite exemplificar e discutir o exame clínico direcionado 

para o diagnóstico de hérnia cervical, diante dos sintomas apresentados por A.A.E.S., 

como dor no membro superior, parestesia e disautonomia, típicos de compressão 

nervosa cervical. Indica-se o tratamento cirúrgico quando o tratamento conservador não 

apresenta os resultados esperados, ou também em casos de compressão nervosa 

associada a danos neurológicos. No caso de A.A.E.S., a cirurgia foi recomendada 

apenas após tentativas, sem sucesso, de uso de anti-inflamatórios e realização de 

acupuntura.  CONCLUSÃO: A hérnia discal é uma patologia bastante comum, 

podendo estar associada a danos neurológicos, como déficits motores ou de 
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sensibilidade. Assim, torna-se importante que o diagnóstico clínico e complementar seja 

feito de forma emergencial quando se suspeita de tal acometimento. Além disso, deve-

se orientar a prática de hábitos saudáveis de vida, por meio de exercícios físicos 

regulares, atividades de alongamento e postura, e fortalecimento da musculatura 

abdominal e paravertebral, prevenindo doenças discais ou casos de reincidências. 

 

Palavras-chave: hérnia de disco; plexo braquial; coluna cervical.  
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial primária (ou essencial), que ocorre em 90% a 

95% dos casos, é de origem multifatorial, ou seja, não é possível identificar uma causa 

única da elevação crônica na pressão sanguínea. Ao contrário, a hipertensão secundária 

possui alguns fatores que podem desencadeá-la, entre elas: doença renal, a apneia do 

sono, doença adrenocortical e iatrogênica. Assim, no caso clínico em questão foi 

necessário diferenciar hipertensão primária e secundária devido ao histórico e idade da 

paciente. RELATO DE CASO CLÍNICO: P.M, 25 anos, sexo feminino, solteira, 

parda, evangélica, natural e residente em Ouro Preto. Compareceu ao atendimento com 

queixa de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e com dificuldade psicoemocional para 

aceitar a doença. Solicitou-se exames laboratoriais para dosagem de catecolaminas, 

metanefrinas urinárias, hemograma completo e colesterol total e frações, apesentando 

apenas leve alteração em catecolaminas. Diante dos exames apresentados, foi 

diagnosticado o quadro de hipertensão primária e prescrito Losartana-50mg duas vezes 

ao dia. Paciente orientada a retornar em janeiro 2019 com exames de rotina e 

eletrocardiograma. Paciente retorna ao consultório após 2 meses, mostrando-se muito 

emotiva e relatando que a pressão se manteve elevada mesmo com uso da medicação. 

Ao exame físico apresentou níveis pressóricos em torno de 138 x 99 mmHg. Diante da 

dificuldade de adesão ao tratamento, paciente foi orientada sobre a importância do 

tratamento, da prática de atividades física regular, alimentação saudável e encaminhada 

ao acompanhamento psicológico. Além disso, foi acrescido à terapêutica 

hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia. Ao retorno, repetir os exames para HAS 

secundária. DISCUSSÃO: A HAS secundária deve ser uma hipótese diagnóstica diante 

de níveis pressóricos elevados e resistentes à terapêutica, início da hipertensão em 

crianças e adultos jovens e pacientes idosos. Assim, sendo uma paciente jovem, com um 

quadro recente de elevados níveis pressóricos, a investigação é importante, uma vez que 

a causa da hipertensão secundária pode ser tratada ou curada, revertendo o quadro de 

HAS. No caso clinico descrito, considerando o histórico familiar e os resultados dos 

exames, pressupõe-se que o quadro da paciente seja HAS primária, contudo, diante dos 

aumentos pressóricos persistentes, é fundamental refazer os exames para confirmação 

do diagnóstico. Além disso, considerando a dificuldade de aceitação da doença pela 

paciente adotou-se medidas não farmacológicas como terapia psicológica a fim de 
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elucidar para a paciente que a doença é tratável e se controlada não provocará danos 

futuros. Esse caso revela a importância de considerar o paciente como ser 

biopsicossocial e o impacto no processo saúde-doença do indivíduo. CONCLUSÃO: É 

importante compreender a realidade do paciente e intervir sobre ela para alcançar a 

terapêutica ideal, uma vez que a não adesão ao tratamento promove pior prognóstico,  o 

que, nesse contexto, alterará significativamente a qualidade de vida do paciente e 

prevenirá complicações oriundas do tratamento inadequado. 

Palavras-chave: Hipertensão, educação em saúde, terapêutica 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma doença genética, 

multissistêmica que ocorre em 70-75% dos casos, por deleções genéticas no 

cromossomo 15q11 – q13 de origem paterna ou em casos mais raros por alterações no 

cromossomo 15 materno. A incidência é de aproximadamente 1:15.000 nascidos vivos e 

a prevalência de 60:1.000.000, acometendo igualmente ambos os sexos. No que tange a 

semiologia, deve-se atentar para as manifestações clínicas apresentadas pelo paciente 

como hipotonia neonatal, dificuldade de alimentação na infância, retardo do 

desenvolvimento neuropsicomotor, ganho excessivo de peso a partir de 1 ano e 6 meses, 

hipogonadismo, problemas de aprendizado, hiperfagia, olhos amendoados, lábio 

superior pouco espesso, baixa estatura, problemas de comportamento. O objetivo deste 

trabalho é apresentar o quadro semiológico de um paciente, desde as manifestações 

clínicas até o diagnóstico, contribuindo para maior conhecimento semiológico da SPW. 

RELATO DE CASO: Paciente MCG, sexo masculino, 20 anos, estudante da APAE, 

residente e natural de Ouro Preto, MG, portador da síndrome de Prader-Willi 

diagnosticado aos 5 anos de idade por meio de avaliação clínica e exame de cariótipo, 

faz atividade física regular (natação 2 vezes na semana) e mora com os pais. Comparece 

ao ambulatório para entrega de exames e acompanhamento pela SPW e Diabetes 

Mellitus tipo 2(DM2) diagnosticado aos 16 anos. Ao exame neuropsicomotor, mostra-se 

atrasado para a idade. Foi submetido em janeiro de 2018 a uma cirurgia ortopédica por 

fratura no tornozelo. Em 2015 submetido a um transplante de córnea no olho direito 

devido a ceratocone. Criptorquidia corrigida. Pressão Arterial 120x80 mmHg, 107 kg, 

1,52m, IMC 47,5 kg/m2. Medicamentos em uso: Metformina 500mg 3x, Glibenclamida 

5 mg 2x, Alogliptina 25 mg, Sertralina 50mg e Dapagliflozina 10mg. HD: Síndrome de 

Prader-Willi Diabetes Mellitus tipo 2 compensado, Hipogonadismo hipogonadotrófico. 

Optou-se pelo uso de testosterona Intra-Muscular. DISCUSSÃO: As alterações 

decorrentes da SPW envolvem uma ampla variação metabólica. No caso do paciente, as 
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manifestações se iniciaram nas primeiras semanas de vida com dificuldade de sucção, 

sendo necessária a internação do paciente para o uso de sonda nasogástrica para 

alimentação. Evoluiu posteriormente com quadro de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e com hipotonia significativa. Aos 5 anos, apresentava obesidade 

significativa(24 kg e 1,00m) e fácies dismórfica com hiperemia de região malar. A 

partir disso, foi solicitado o cariótipo, o qual apontou a anomalia genética compatível 

com a SPW. Atualmente, o paciente faz acompanhamento em vários segmentos da 

medicina, dentre eles, a endocrinologia para acompanhamento do hipogonadismo 

hipogonadotrófico, obesidade grau 3 e  Diabetes Mellitus tipo 2. É importante ressaltar 

que a obesidade é um fator de risco para desenvolvimento de Aterosclerose e DM2. 

CONCLUSÃO: Nesse sentido, infere-se a importância do conhecimento semiológico 

para a suspeita e o diagnóstico da SPW, enfatizando, assim, a importância de um 

diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e proporcionar melhor qualidade vida. 

Palavras-chave: Obesidade; Síndrome de Prader-Willi; Diabetes Mellitus 
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INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii e 

representa uma significativa causa de morbimortalidade no mundo. As manifestações 

clínicas variam desde sintomas leves e autolimitados à coriorretinite, à 

meningoencefalite e à infecção congênita. Bebês infectados congenitamente podem 

apresentar hidrocefalia, epilepsia e danos visuais¹. RELATO DE CASO: J. B. S., 6 

meses e 18 dias, sexo masculino, comparece ao Centro de Saúde - UFOP, com os  pais, 

para acompanhamento de toxoplasmose congênita (TC). Mãe relatou descoberta da 

infecção pelo T. gondii no final do 3º trimestre de gestação. Ao nascimento, detectou-se 

TC, ainda na maternidade, por apresentar lesões oculares bilaterais e calcificações 

intracranianas. A sorologia por Eletroquimioluminescência evidenciou, IgG: 650 UI/mL 

(VR: Reagente se > 30 UI/mL) e IgM: 0,75 UI/mL  (VR: Não Reagente se < 0,8 

UI/mL). O tratamento foi instituído com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. O 

paciente apresentou convulsões, com cerca de 2 meses de idade. Exame físico: difusas 

lesões epiteliais eritematosas descamativas em regiões articulares, sistemas 

cardiovascular, respiratório, digestivo, geniturinário sem alterações. Hipóteses 

diagnósticas: lactente, alimentação, crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor 

adequados (triagem da caderneta da criança), vacinação atualizada, risco moderado de 

acidentes, neurotoxoplasmose e toxoplasmose ocular congênitas, lesões de pele a 

esclarecer: dermatite atópica (?),  farmacodermia (?). Condutas: orientações alimentares 

e de prevenção de acidentes, encaminhamento para Dermatologia, manutenção do 

tratamento para TC, solicitação de hemograma e retorno em 1 mês. DISCUSSÃO: A 

TC resulta da transferência transplacentária do T. gondii para o concepto, devido à 

infecção primária materna durante a gestação ou à reagudização de infecção prévia em 

mães imunodeprimidas². O risco de transmissão vertical se eleva se a infecção materna 

ocorre no 3º trimestre
3
. Estima-se que a TC ocorra em 0,2 a 2 recém-nascidos (RN) 

vivos por 100 nascimentos no Brasil por ano
3
. A principal lesão ocasionada pelo 
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protozoário é a necrose com inflamação, fibrose e calcificação em órgãos alvo, como 

olhos e sistema nervoso central, podendo fomentar coriorretinite, crises convulsivas, 

hidrocefalia². Recomenda-se que o paciente com TC tenha acompanhamento 

multiprofissional, sobretudo durante o tratamento no primeiro ano de vida, com acesso 

mensal à Infectologia Pediátrica (até 6 meses e posteriormente a cada 2 meses até 1 

ano), à Oftalmologia (a cada 3 meses no primeiro ano e posteriormente semestrais até os 

6 anos) e a outros profissionais, se necessário². Assim, o lactente em análise é assistido 

periodicamente por Infectologia Pediátrica, Neurologia e Oftalmologia. 

CONCLUSÃO: Tendo em vista a considerável prevalência de TC no Brasil e suas 

possíveis complicações, a curto e a longo prazo, evidencia-se a importância de 

acompanhamento pré-natal adequado às gestantes em geral, a fim de minimizar os 

riscos de transmissão vertical e aprimorar a assistência apropriada ao RN. 

 

Palavras-chave: Toxoplasmose Congênita, Coriorretinite, Pediatria  

 

Referências: 

 

1. BISSATI, K. El. et al. Global Initiative for Congenital Toxoplasmosis: A 

Comparative Observational and International Clinical Analysis. Emerg Microbes 

Infect . 2018; 7: 165. 

Publicado online em 2018 27 de setembro. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6160433/ 

 

2. MOREIRA, Lícia Maria Oliveira. Infecções perinatais - Toxoplasmose Congênita. 

Depto de Neonatologia da SBP. Elaborado em 16 de janeiro de 2012. Disponível em: 

http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/TOXOPLASMOSE_congenita-

LM-SBP16.pdf. Acesso em 11 de novembro de 2018.  

 

3. TABILE, P.M., et al. Toxoplasmose Gestacional: uma revisão da literatura. Rev 

Epidemiol Control Infect. 2015;5(3):158-162. Disponível em: 

http://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/5178. DOI: 

http://dx.doi.org/10.17058/reci.v5i3.5178 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6160433/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6160433/
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/TOXOPLASMOSE_congenita-LM-SBP16.pdf
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/TOXOPLASMOSE_congenita-LM-SBP16.pdf
http://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/5178
http://dx.doi.org/10.17058/reci.v5i3.5178


152 
 

DERMATITE ATOPICA: RELATO DE CASO 

Aline Joice Pereira Gonçalves Nicolato (alinejoicenicolato@gmail.com)- Orientadora 

Amanda Maria de Souza Lacerda (amandinha_souzalacerda@hotmail.com) 

Carla Carolina Ferreira Silva (carlacferreirasilva@gmail.com) 

Guiley Oliveira Araújo Ferreira (guiley@globo.com) 

João Pedro Lopes Furtado de Mendonça (jplfm.13@gmail.com) 

Marcela de Matos Assunção (cela_assuncao@hotmail.com) 

Mariana Fonseca Guimarães (marianafgui94@gmail.com) 

Matheus Rocha Almeida (matheus_rocha1@hotmail.com) 

Verônica Maria Alves Vitoreti (veronicavitoreti@gmail.com) 

Walfran Moraes Oliveira Peito (walfranmedufop@gmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto  

Ouro Preto - MG 

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica (DA) é a dermatose mais frequente na infância e 

se caracteriza por prurido intenso, xerodermia e hiper-reatividade cutânea. É um quadro 

inflamatório crônico caracterizado por evolução cíclica em que se intercalam períodos 

de atividade e acalmia (LEÃO et al, 2013). No lactente, manifesta-se em 85% dos casos 

no primeiro ano de vida, geralmente a partir dos primeiros três meses de idade (LOPES 

et al, 2017). CASO CLÍNICO: Paciente T.S., 3 meses e 12 dias, sexo F, nascida a 

termo, AIG, é trazida ao centro de saúde universitário pela mãe, N.A., 20 anos, no dia 

10/09/2018, que relata que há cerca de um mês observou lesões no corpo da criança, 

tendo utilizado nistatina, sem melhora. Ao exame, foram observadas lesões papulo-

eritematosas nas regiões cervical, submandibular, tórax e abdome, que apresentavam 

áreas hiperemiadas associadas, bem como lesões úmidas nas dobras de pele do pescoço. 

Diante da suspeita de DA, orientou-se a aplicação de hidratante a base de óleo de 

amêndoas, uréia e cold cream em todo corpo, associada à suspensão da nistatina, sendo 

feitas também orientações acerca da temperatura e duração do banho, uso de sabonetes 

neutros e tecidos de algodão. Para as lesões úmidas, foi orientado o uso de óxido de 

zinco e a secagem apropriada da pele. Após 15 dias, paciente retorna para reavaliação, 

observando-se piora das lesões, que se tornaram maiores e mais avermelhadas, apesar 

da melhora da hidratação da pele. Diante disso, foi prescrito hidratante sem ureia para as 

regiões de lesão, bem como corticóide tópico. Após uma semana, retornou apresentando 

boa resposta ao tratamento e melhora do quadro. A criança apresentava, também, risco 

de sobrepeso, imunização, alimentação e desenvolvimento adequados para a idade. 

Nega história familiar de atopia. DISCUSSÃO: O diagnóstico de DA é essencialmente 

clínico. A presença de prurido é essencial e a localização das lesões varia conforme a 

faixa etária, sendo nos lactentes, como no caso em questão, mais frequentes na face, 

poupando a região central, no couro cabeludo, no tronco e na região extensora dos 

membros. A gravidade da doença é determinada pelo tempo, recidivas, aspecto e 

distribuição das lesões e influencia na qualidade de vida do paciente. Durante o 

acompanhamento da evolução do quadro diante dos tratamentos instituídos, observou-se 

piora das lesões com aumento da irritabilidade da pele após o uso do hidratante com 

ureia, solucionada por meio da troca da medicação. A obtenção de bons resultados se 

deve a adequada adesão ao tratamento, propiciado pelo cuidado da mãe com a criança. 

Na idade de três meses, deve-se atentar aos diagnósticos diferenciais de miliária rubra e 

dermatite seborreica. CONCLUSÃO: O tratamento se baseia em educação e cuidado 

do paciente, hidratação da pele, controle dos desencadeantes e uso medicamentos 
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tópico/oral. Sua abordagem deve iniciar com uma explicação detalhada ao paciente e 

seus familiares com orientações sobre o controle de fatores agravantes. As drogas mais 

empregadas são os corticoesteroides tópicos. A natureza cíclica e crônica do quadro 

ressalta que o objetivo do tratamento é o controle e não a cura. 

Palavras-chave: Dermatite atópica, Lactente e Eczema. 

Referências:  

CARVALHO, Vânia O. et al. Guia prático de atualização em dermatite atópica - 

Parte II: abordagem terapêutica. Posicionamento conjunto da Associação Brasileira 

de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Arquivos de Asma, 

Alergia e Imunologia, [s.l.], v. 1, n. 2, p.1-26, 2017. GN1 Genesis Network. 

http://dx.doi.org/10.5935/2526-5393.20170020 

LEÃO, Enio; CORREA, Edison José. Pediatria Ambulatorial. Editora COOPMED. 4ª 

edição, 2005. 

LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 4.ed. 

Editora Manole, 2017.  

 

http://dx.doi.org/10.5935/2526-5393.20170020


154 
 

NEVO SEBÁCEO DE JADASSOHN: UM RELATO DE CASO 

 
Cibelle Ferreira Louzada (cibelle.louzada@hotmail.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 (giselda-ribeiro@hotmail.com) 

Isabelle Moreira Vilete de Oliveira (belvilete@gmail.com) 

Jessica Pires de Camargo (jessicapcamargo1995@gmail.com) 

Sophia Pozzolini Dias Fróes (sophiapozzolini@gmail.com) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 Ouro Preto - MG 

 

 

INTRODUÇÃO: As alterações de pele são recorrentes em recém-nascidos (RN), 

tornando o exame físico essencial para o diagnóstico. O nevo sebáceo de Jadassohn 

(NSJ) é uma lesão tumoral não neoplásica presente em 0,3% dos RN. Localiza-se 

frequentemente em cabeça e pescoço e apresenta-se como uma placa alopécica definida. 

Quando associado a certas características sindrômicas, configura a síndrome de 

Schimmelpenning. Ao nascimento, a lesão é proeminente, atenua-se na infância e 

reativa-se na puberdade. O NSJ associa-se a neoplasias secundárias e alguns autores o 

consideram uma lesão pré-neoplásica. O diagnóstico é confirmado por biópsia e o 

tratamento é controverso, sendo realizada, comumente, a excisão profilática antes da 

puberdade. RELATO DE CASO: RN, 10 dias, acompanhado pela mãe para consulta de 

puericultura. Mãe G2P2A0, O+, pré-natal iniciado no 1º trimestre, sorologias adequadas 

(toxoplasmose susceptível do 3º trimestre); apresentou infecção do trato urinário com 

36 semanas de gestação, tratada, sem registro de controle de cura. Utilizou sulfato 

ferroso e ácido fólico; nega uso de álcool, tabaco e outras drogas na gestação. Parto 

cesárea sem intercorrências, RN com APGAR 9 e 10, PIG e a termo (39 semanas). 

Evacuação e diurese presentes e aleitamento materno exclusivo com uso de 

intermediário de silicone. Vacinas em dia. Exame físico: presença de lesão alopécica, 

bem delimitada, em couro cabeludo, medindo 3 cm em seu maior diâmetro, amarelada e 

de aspecto aveludado. Aparelhos cardiovascular, respiratório, digestório e geniturinário, 

oroscopia e otoscopia sem alterações dignas de nota; reflexos primitivos presentes. 

Crescimento e desenvolvimento adequados. DISCUSSÃO: RN apresentam, 

frequentemente, alterações cutâneas com vários diagnósticos diferenciais. No relato, a 

hipótese diagnóstica (HD) principal é o NSJ, hamartoma de origem epitelial e anexial, 

geralmente esporádico, mas pode haver casos familiares; é congênito, sem predileção 

sexual e composto por glândulas sebáceas e apócrinas. Apresenta-se como uma placa 

bem delimitada, elevada, amarelada, de superfície lisa ou aveludada e varia de 0,5 a 

15cm. Os principais diagnósticos diferenciais incluem: aplasia cútis, xantogranuloma 

juvenil, mastocitoma, siringocistoadenoma papilífero e encefalocele. O NSJ pode 

evoluir para neoplasias benignas ou malignas e sua excisão cirúrgica é ainda 

controversa. A evolução benigna mais comum é o tricoblastoma e a maligna, o 

carcinoma basocelular. O NSJ, quando associado a anormalidades esqueléticas e do 

sistema nervoso central, retardo mental, defeitos cardiovasculares ou oculares, configura 

a síndrome de Schimmelpenning. Como algumas destas manifestações podem ser 

tardiamente perceptíveis, um acompanhamento minucioso se faz necessário. 
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CONCLUSÕES: Considerando-se as características da lesão congênita apresentada 

pelo RN, a principal HD é o NSJ. Vistos os riscos de evolução para neoplasias e de sua 

associação com a síndrome de Schimmelpenning, a confirmação diagnóstica e o 

acompanhamento detalhado do RN são importantes. A excisão do NSJ pode ser 

cogitada, porém, é controversa antes de puberdade e considera os riscos de 

malignização e preocupações estéticas. 
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INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral é um transtorno do neurodesenvolvimento, 

principal causa de deficiência física na infância e ocorre de 2 a 2,5 casos por 1.000 

nascidos vivos. As principais características são desordens do tônus, da postura e do 

movimento e problemas musculoesqueléticos secundários. (RIBEIRO, 2016). O quadro 

clínico e o desenvolvimento dessa doença são muito variáveis, o que pode atrasar ou 

confundir o diagnóstico precoce. RELATO DO CASO CLÍNICO: SGCF, 2 anos e 10 

meses, sexo feminino, natural de Ouro Preto, compareceu ao ambulatório junto à mãe, 

que tem como queixa “minha filha não anda, não senta e não fala”. Mãe, 22 anos, 

realizou consultas pré-natal e sorologia para sífilis, hepatite B e HIV, todas não 

reagentes. Parto foi realizado por cesariana na Santa Casa de Ouro Preto devido à 

distócia de colo; o médico relatou que a criança nasceu com alguns tremores, mas que 

eram normais. Mãe relata que a filha tosse constantemente, com piora ao dormir, e 

secreção nasal amarelada, durante todo o dia; alega pneumonia tratada há 2 meses, mas 

com continuidade de sintomas. Dificuldade para deglutir, com piora nos últimos 30 

dias. Nunca aprendeu a mastigar, e ainda come alimentos amassados. Sem coordenação 

de tronco. Fezes tipo 1 na escala de Bristol, ressecadas, com intervalos de 3-4 dias sem 

evacuar; faz uso de fralda. Possui perda da acuidade visual bilateralmente. Febre, 

prostração e choros constantes. Faz acompanhamento em terapia ocupacional, 

fonoaudiologia e APAE, sem interação com as crianças ou brinquedos. Apresentação de 

exames: vídeo-EEG: disfunção cortico-subcortical difusa de caráter inespecífico; 

MLPA: sem alterações cromossômicas; TC: ventriculomegalia supratentorial 

comunicante, sem outras alterações acessíveis ao método.  Mãe relata angústia por não 

obter um diagnóstico preciso de sua filha, sendo citada paralisia cerebral mas sem 

muitas especificações. Exame físico: tórax simétrico, escavado; escoliose; ausculta com 

presença de roncos e sibilos, presença de secreção e tosse ineficiente; abdome flácido, 

com presença de fezes; hiperextensão dos pés; perímetro cefálico: 45cm; peso: 12,80kg; 

comprimento: 93cm. DISCUSSÃO: A incapacidade de deglutição correta causa risco 

de pneumonias de repetição, sendo indicada uma gastrostomia para aumentar a 

qualidade de vida da criança e de seus cuidadores, sendo esse o procedimento de maior 

urgência no momento. Além disso, o acompanhamento de fisioterapia para a melhora da 

hiperextensão dos pés, que, apesar de em seu caso não ser corrigível, pode diminuir a 

dor que causa constante perturbação da criança. CONCLUSÕES: A inconclusão de 

exames acompanhado de claros sinais e sintomas de acometimento neurológico são 



157 
 

causas de angústia e de sofrimento para a família da paciente, que necessita de um 

encerramento ou diagnóstico final da doença da menina. Sua clara apatia, desordem 

musculoesquelética, postural, intestinal e deglutiva apontam para uma paralisia cerebral, 

mas ainda sem características específicas que podem ser suficientes para um diagnóstico 

certo e final. É necessária uma conduta de acolhimento para a família de forma a 

aceitação do quadro e entendimento da situação da criança. 
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INTRODUÇÃO: A Vigilância em Saúde é um conjunto articulado de ações destinadas 

a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações, sob a ótica da 

integralidade do cuidado, incluindo abordagens individuais e coletivas dos problemas de 

saúde (CONASS, 2011). No Brasil, a tendência de mortalidade e morbidade por causas 

externas, como as violências e acidentes de trânsito, são alvo de constante preocupação 

da população e dos órgãos governamentais, justificando o controle e monitoramento 

desses aspectos pela Vigilância Epidemiológica. Assim, a Análise de Situação de Saúde 

(Asis) torna-se uma ferramenta importante para a produção de dados e informações que 

vão nortear as ações em saúde por permitir caracterizar o perfil de saúde-doença de uma 

população. Nesse contexto, os acidentes de trânsito correspondem a um número 

significativo de óbitos e lesões, provocando grande impacto socioeconômico. Segundo a 

OMS, em 2012 os acidentes de trânsito foram responsáveis por 1,2 milhão de mortes no 

mundo, acometendo principalmente jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos. 

Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial por mortes no trânsito, 

sendo de grande relevância o monitoramento deste agravo. MÉTODOS: Foi utilizado o 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Morbidade Hospitalar 

SIH, entre 2013 a 2016, e calculados os indicadores de mortalidade proporcional, taxa 

de mortalidade/internação por sexo e faixa etária. RESULTADOS: Entre 2013 a 2016 

ocorreram 1718 óbitos em Ouro Preto, sendo 168 (9,7%) por causas externas. Dentre 

elas, 36 (21,4%) foram por acidentes de transporte, sendo 30 (83,3%) do sexo 

masculino e 6 (16,7%) do sexo feminino, principalmente entre 20 a 39 anos. Quanto à 

raça, os óbitos foram 13 (36,1%) de raça branca; 6 (16,6%) preta e  17 (47,2%) parda. 

No quesito escolaridade, a grande parte foi de 8 a 11 anos (19,4%), mas a maioria 

(69,4%) foi ignorada. Em relação à morbidade hospitalar, com um total de 1979 

internações, 263 (13,3%) foram por acidentes de trânsito. Dentre elas, as principais 

categorias foram motociclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em 

acidentes de transporte não especificados (V29), com 98 internações (37,2%), acidentes 

de transporte não especificados (V99), com 43 internações (16,3%) e ocupante de um 
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automóvel (carro) traumatizado em outro acidente de transporte e em acidente de 

transporte não especificado, com 34 internações (12,9%). Na distribuição por sexo, 229 

(87,1%) correspondem ao sexo masculino e 34 (12,9%) ao feminino. Por faixa etária, há 

uma maior prevalência nas idades de 20 a 29 anos, com 82 (31,2%) internações e de 30 

a 39 anos, com 56 (21,3%). CONCLUSÕES: A partir dos dados, verifica-se que os 

acidentes de transporte correspondem a uma parte significativa, mais de 20%, dos 

óbitos por causas externas e a aproximadamente 13% das morbidades hospitalares,. Ao 

traçarmos o perfil epidemiológico da população, a faixa etária de 20 a 39 anos e o sexo 

masculino estão predominantemente envolvidos em acidentes de trânsito. Essa análise 

permite, então, a criação de políticas públicas que enfoquem esses dois grupos, a fim de 

reduzir tais índices.  
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INTRODUÇÃO: No Brasil, os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios 

respondem por cerca de dois terços dos óbitos por causas externas. Estas correspondem 

ao número de óbitos por acidentes e violências. Neste capítulo, está o subgrupo de 

agressões, que inclui homicídios e lesões infligidas por outra pessoa, empregando 

qualquer meio, com a intenção de lesar ou de matar. Entre 2013-2016, as agressões no 

Brasil corresponderam à aproximadamente 38% dos casos de mortalidade do capítulo 

XX. Sendo que, em Ouro Preto (OP) - Minas Gerais, no mesmo período, os óbitos por 

agressão representaram 20% do total de óbitos por causas externas. Taxas elevadas de 

mortalidade associam-se à prevalência de fatores de risco específicos para cada tipo de 

causa externa. Por isso, a análise de tais dados é importante para o direcionamento de 

subsídios para atividades de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

preventivas e assistenciais relativas a morbimortalidade associada às agressões. 

MÉTODOS: Analisou-se dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade no 

período de 2013-2016 no município de Ouro Preto - Minas Gerais e foram utilizados os 

indicadores de taxa de mortalidade e mortalidade proporcional. RESULTADOS:  No 

período analisado, ocorreram 1718 óbitos em OP, destes, 10% por causas externas. 

Dentre as causas externas, destacam-se 40,4% por causas acidentais e 20% por 

agressão. Os eventos cuja intenção é indeterminada, somam 34%. Dentre as agressões, 

alvo deste trabalho, agressão por disparo de arma de fogo representa 50% do total e 

agressão por objeto cortante ou penetrante 26%. Dos óbitos por agressão, a maioria foi 

do sexo masculino (80%), da cor parda (47%), solteiro (62%) e se concentra nas faixas 

etárias de 15-24 e 25-34 anos, somando 55% dos casos. Dados sobre a escolaridade 

foram ignorados em quase 59% dos óbitos e mais de ¼ dos casos apresentam até 7 anos 

de escolaridade. A maioria dos óbitos ocorreu em via pública (47%). Em 2016, no 

Brasil, a taxa de mortalidade por agressão foi de 30 óbitos/100.000 habitantes; em 

Minas Gerais, de 22 óbitos e em Ouro Preto, de 7 óbitos. CONCLUSÃO: A partir 

desses dados, é possível traçar um perfil de maior risco para óbitos por agressão em OP: 

homens jovens, pardos, de baixa escolaridade e em sua maioria solteiros. Tais dados são 

compatíveis aos encontrados em nível nacional. Fatores preocupantes no Brasil, como a 

desigualdade social, o uso de drogas, o mau desempenho na educação refletem esses 

dados, auxiliando os episódios de violência, consequentemente de agressões. Portanto, 

percebe-se a necessidade de medidas que possam contribuir para a diminuição e a 

prevenção desses fatores. Também, é importante mencionar os registros inadequados 
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quanto à escolaridade, no qual mais da metade dos dados tiveram sua transcrição 

ignorada. Dados como esses mais precisos, permitiriam uma relação mais aprofundada 

e, consequentemente, uma melhor forma de intervenção para prevenção dos casos. 
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INTRODUÇÃO: As doenças crônicas constituem um dos mais graves problemas de 

saúde global. Elas ocasionam aumento da perda da qualidade de vida, elevação da 

incapacidade e geram impactos econômicos para toda sociedade. Dentre as doenças 

crônicas, as complicações hipertensivas estão entre as principais causas de mortalidade. 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a hipertensão arterial 

(HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos 

níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Contudo, controlar esses valores de pressão 

não é tarefa fácil. No período de 1996 a 2016 no Brasil, cerca de 737.731 pessoas 

morreram por problemas relacionados a doenças hipertensivas, de acordo com o 

DATASUS. Por isso, a hipertensão arterial sustentada é uma condição clínica com forte 

impacto social, constituindo assim, um problema de saúde prioritário na sociedade, pela 

elevada morbimortalidade. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, desenvolvido na 

cidade de Ouro Preto. Foram utilizados o número de óbitos de residentes de Ouro Preto, 

Minas Gerais, registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o 

número de internações, registrados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) 

disponíveis no site do DATASUS, referentes ao período de 1996 a 2016. As doenças 

crônicas foram classificadas de acordo com a décima revisão da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID10), 

distribuídas entre as seguintes causas: doenças cardiovasculares (I00-I99), doenças 

respiratórias (J30-J98), neoplasias (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14). 

RESULTADOS: Em Ouro Preto, de 1996 a 2016, ocorreram 8.118 óbitos registrados, 

desses 61% correspondem a doenças crônicas. Entre as doenças crônicas 31% 

correspondem a doenças do aparelho circulatório. Dos 2.577 óbitos relatados por 

doenças do aparelho circulatório, 350 deles são de causas exclusivas de Doenças 

Hipertensivas. Além disso, desses óbitos por doenças do aparelho circulatório, 32% são 

por doenças cerebrovasculares e 21% são por doenças isquêmicas do coração. Doenças 

essas, intimamente ligadas a hipertensão. Ou seja, aproximadamente 66% de todas as 

doenças do aparelho circulatório estão ligadas a hipertensão. No ano de 2016, a taxa de 

mortalidade por doenças hipertensivas foi de 47,3 em Ouro Preto, enquanto em Minas 

Gerais foi de 25,34 e no Brasil foi de 23,8. Ocorreram 4.043 internações totais em Ouro 

Preto no ano de 2016. Aproximadamente 54% devido a Doenças crônicas e cerca de 

10% dessas doenças crônicas são motivadas por doenças hipertensivas. 

CONCLUSÃO: De 1996 a 2016 vemos um elevado número de mortes causada por 
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doenças hipertensivas em Ouro Preto. Ou números apresentados mostram que a taxa de 

mortalidade por doenças hipertensivas em Ouro Preto é muito superior à do Estado de 

Minas Gerais e a do Brasil. Por isso, deve ocorrer, em Ouro Preto, a intensificação do 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde e prevenção primária, já que essas são 

fundamentais para o combate a hipertensão. 

  

Palavras-chave: doenças crônicas, doenças do sistema circulatório, hipertensão arterial 

sistêmica. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil a saúde é um direito constitucional, havendo inclusive uma 

atribuição específica do SUS no âmbito da saúde dos trabalhadores, sendo este 

responsável pela atenção integral dos trabalhadores, com ênfase na Vigilância em Saúde 

do Trabalhador (VISAT), além de promover a saúde, prevenir a morbimortalidade 

decorrente dos processos produtivos e colaborar com a proteção do meio ambiente. 

Entretanto, há uma subnotificação nos sistemas de informação em saúde em relação a 

agravos relacionados ao trabalho, principalmente devido a uma dificuldade no 

estabelecimento, pelo profissional de saúde, do nexo causal entre agravos e trabalho, 

havendo inclusive uma diferença entre os valores encontrados nos sistemas de 

informação do SUS (SINAN) e da Previdência Social (DATAPREV).  OBJETIVOS: 

Analisar a situação de saúde do trabalhador de Ouro Preto e levantar hipóteses para 

justificar as discrepâncias dos dados entre o SINAM e o DATAPREV, especificamente 

quanto aos acidentes de trabalho. MÉTODOS: Foram realizados acessos ao SINAN e 

ao DATAPREV de forma a obter os dados sobre agravos relacionados ao trabalho sob 

os mesmos parâmetros de análise e produzindo, a partir destes, tabelas comparativas e 

uma consulta bibliográfica, de forma a tentar identificar hipóteses que justifiquem a 

diferença entre os valores encontrados. RESULTADOS: O SINAN apresentou 195 

casos de acidentes de 2011 a 2016 em Ouro Preto, enquanto o DATAPREV obteve 

1351 casos notificados no mesmo período. Além disso, não há registros no SINAN em 

relação às doenças relacionadas ao trabalho. Dentre os números encontrados no SINAN, 

vê-se o predomínio de acidentes com exposição a material biológico (54,8%) na cidade 

de Ouro Preto em relação a acidentes graves de trabalho (45,1%). Reforçando os dados 

obtidos, a ocupação com maior número de notificações de acidentes é “técnicos de 

enfermagem”. O sexo feminino apresenta um total de acidentes no período analisado 

(51,8%) superior ao masculino, destoando da tendência nacional. Acidentes são mais 

prevalentes entre pardos e entre 24 e 35 anos no município. CONCLUSÕES: A análise 

dos dados mostra a discrepância entre os valores obtidos a partir do SINAM e do 

DATAPREV, o que poderia ser explicado devido à natureza dos agravos, com o 

trabalhador recorrendo diretamente à perícia previdenciária, sem antes passar pelo 

atendimento básico de saúde. Ademais, há o fato de que as fichas de notificações de 

ambos sistemas são diferentes, ocorrendo um sub-registro de informações 

complementares em tais formulários, principalmente no SINAN. Ainda, os dados 

encontrados mostram uma maior incidência de acidentes de trabalho entre profissionais 

da saúde, o que é compatível com o quadro nacional. Isso indica uma necessidade de 
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reforço das medidas de prevenção de acidentes, além de garantias de suporte adequado 

em caso de uma ocorrência. Por fim, também mostra uma necessidade de uma 

universalidade de informação e uma melhor capacitação dos profissionais da área da 

saúde para que tenham maior sensibilidade na identificação e correta notificação de 

agravos relacionados, proporcionando um panorama mais preciso da situação da 

população em relação a este tema. 
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