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PREFÁCIO  

 

 

 

Apresentar o Encontro Didático Científico (EDC) para mim é algo muito familiar 

porque é parte da minha vida. Da minha vida como professora em uma jornada de 

aprendizados pedagógicos. E da minha vida pessoal em fazer amigos e conhecer 

pessoas.  

 

O EDC sempre foi para mim um espaço de amizade de encantamento e descoberta. Ele 

surgiu de uma grata surpresa ao compartilhar entre professores e acadêmicos o entender 

da medicina pelo olhar das ciências humanas.  Mas um olhar diferente, iluminado pela 

vontade de ver daqueles acadêmicos que começavam sua jornada de formação. Ao 

mesmo tempo, um olhar mesclado pela esperança dos professores em trazer para o 

mundo a potência do conhecimento revigorado por essa vontade de ser dos médicos e 

médicas que ali começavam a nascer. 

 

Foram muitos anos de buscas, conquistas e mudanças.  O momento atual expressa a 

revitalização deste encontro mantendo toda a força original de ser um trabalho coletivo 

e colaborativo entre professores e acadêmicos, com fim de compartilhar esse desejo de 

saber e de fazer da Medicina um encontro. 

 

É com muito gosto que eu recebo da comissão organizadora a honra de escrever este 

prefácio e apresentar então este evento, àqueles que não conhecem e aos que o 

conhecem para que o recebam todos como um sopro de força e vida que se renova. 

 

Vida longa ao EDC! 

Adriana Maria de Figueiredo 

Professora Titular 

Departamento de Medicina de Família Saúde Mental e Coletiva 

Escola de Medicina 

Universidade Federal de Ouro Preto 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS 

CONGÊNITA NO NORTE E SUDESTE DO BRASIL 

 
Bruna Pereira Farias (brupfarias@hotmail.com) - Orientadora 

Tiago Pedrosa Ferreira (iotiagopf@gmail.com) 

Aline Dias Bedetti (alinebedetti@yahoo.com.br) 

Ana Caroline Costa (ana.caroline.98.ac@gmail.com) 

Ana Luiza Couto Braga (analuizacoutobraga06@gmail.com) 

 
Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal do Acre, Universidade de 

Itaúna 

Ouro Preto - MG 

 
Introdução: A Sífilis Congênita decorre da disseminação hematogênica da bactéria 

Treponema pallidum por via transplacentária, em consequência da gestante infectada 

não ser submetida a tratamento ou ser tratada inadequadamente. Apesar da existência de 

métodos eficazes, de baixo custo e de fácil uso para a sua prevenção e controle, 

observa-se o aumento no número de casos de sífilis nos últimos anos, constituindo um 

sério problema de saúde pública. Objetivos: Analisar comparativamente o perfil 

epidemiológico da Sífilis Congênita das regiões Norte e Sudeste do Brasil. Métodos: 

Estudo descritivo utilizando dados de Sífilis Congênita do DATASUS do período de 

1998-2019, tendo em vista os aspectos de incidência, coeficiente de mortalidade, nível 

de escolaridade e o esquema de tratamento da mãe e do parceiro. Discussão: Em ambas 

as regiões houve aumento do número de casos detectados de Sífilis Congênita em 

menores de 1 ano, da incidência em gestantes que realizaram o pré-natal e do 

coeficiente bruto de mortalidade. Isso pode ser resultado da melhoria da notificação de 

casos devido à utilização do teste-rápido, dos avanços da vigilância epidemiológica, da 

capacitação dos profissionais de saúde e da ampliação da cobertura do pré-natal em 

decorrência da implantação das equipes da Estratégia Saúde da Família. A incidência de 

Sífilis Congênita é maior na região Sudeste, o que pode ser explicado pela maior 

cobertura/qualidade de pré-natais nessa região comparada à Norte. Pode-se creditar o 

aumento do coeficiente de mortalidade a partir de 2014 (em ambas regiões) pelo 

desabastecimento de penicilina no Brasil. Além disso, mães se trataram mais no Norte 

que no Sudeste, embora o percentual de tratamentos adequados seja maior neste. 

Paradoxalmente, o percentual de parceiros tratados - indicativo de qualidade de 

tratamento apropriado - é menor no Sudeste, o que pode se explicar pelo grande número 

de dados ignorados nesta região. Neste contexto, cabe ressaltar a alteração no manejo da 

sífilis ocorrida no ano de 2019, segundo a qual o parceiro não é considerado na 

avaliação do tratamento para a doença, o que contrapõe estudos que demonstram que, a 

baixa adesão do parceiro ao tratamento está relacionada ao aumento da incidência de 

Sífilis Congênita, uma vez que pode ocorrer reinfecção da gestante. Além disso, o 

aumento da doença nas duas regiões pode estar relacionado ao aumento de iniquidades 

sociais, revelando que a Sífilis Congênita está aumentando em grupos mais vulneráveis. 

Por fim, a porcentagem de mães de crianças com Sífilis Congênita com ensino médio 

completo tem crescido nas duas regiões, indicando falha importante na educação em 

saúde sexual. Conclusões: Conclui-se que existem diferenças no perfil epidemiológico 

da Sífilis Congênita entre as regiões abordadas. Isso pode ser reflexo das divergências 

entre os serviços de assistência materno-infantil, aparentemente melhores no Sudeste. 

Cabe ressaltar que, apesar do grande percentual de informações ignoradas e 

indisponíveis, o manejo de sífilis no Brasil aparenta ser destoante das diretrizes, sendo 

mailto:iotiagopf@gmail.com
mailto:analuizacoutobraga06@gmail.com
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necessárias mais intervenções de educação em saúde e melhorias nos serviços pré e 

perinatais.  

 
Palavras-chave: Sífilis Congênita; Epidemiologia; Notificação de doenças. 

 
Referências: 
BRASIL. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. Secretaria de Vigilância em Saúde. Indicadores e dados básicos da 

sífilis nos municípios brasileiros. Disponível em: 

<http://indicadoressifilis.aids.gov.br>. Acesso em: 19 de agosto  de 2020. 

 
CONCEICAO, Hayla Nunes da; CAMARA, Joseneide Teixeira; PEREIRA, Beatriz 

Mourão. Análise epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. 

Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 43, n. 123, p. 1145-1158,  Oct.  2019 .   Available 

from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

11042019000401145&lng=en&nrm=iso>. access on  19  Oct.  2020.  Epub Mar 09, 

2020.  https://doi.org/10.1590/0103-1104201912313. 

 
FIGUEIREDO, Daniela Cristina Moreira Marculino de et al . Relação entre oferta de 

diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a incidência de sífilis 

gestacional e congênita. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 36, n. 3,  e00074519,  

  2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2020000305009&lng=en&nrm=iso>. Access on  19  Oct.  2020.  Epub Mar 23, 

2020.  https://doi.org/10.1590/0102-311x00074519. 

 
PIRES, Ana Célia Scari et al. Ocorrência de sífilis congênita e os principais fatores 

relacionados aos índices de transmissão da doença no brasil da atualidade - revisão de 

literatura. Revista Uningá Review, [S.L.], v. 19, n. 1, Jul. 2014. ISSN 2178-2571. 

Disponível em: <http://34.233.57.254/index.php/uningareviews/article/view/1522>. 

Acesso em: 19 out. 2020. 

 

http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
https://doi.org/10.1590/0103-1104201912313
https://doi.org/10.1590/0102-311x00074519
http://34.233.57.254/index.php/uningareviews/article/view/1522
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ANÁLISE SOBRE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL ENTRE 

OS JOVENS  

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

Gabrieli Cristina Lima (gabrieli.lima@aluno.ufop.edu.br) 

João Paulo Augusto Cora (joao.cora@aluno.ufop.edu.br) 

Natália Cristina dos Santos Silva (natalia.css@aluno.ufop.edu.br) 

Zico Pedro Tonego (zico.tonego@aluno.ufop.edu.br) 

 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto – MG 

 
INTRODUÇÃO: A transmissão do HIV entre o público jovem de 15 a 19 anos 

apresentou aumento significativo nas últimas décadas. Nesse sentido, as estratégias de 

prevenção contra essa e outras ISTs através das orientações no âmbito escolar, além de 

discursos ideológicos e políticas públicas, exercem considerável influência no panorama 

de atitudes e vulnerabilidades entre os adolescentes. OBJETIVO: Entender a análise de 

como os jovens soropositivos entendem as formas de prevenção contra o HIV, além de 

compreender, também, quais são os empecilhos de uma efetiva abordagem da 

sexualidade no ambiente escolar. MÉTODOS: Foi realizada reflexão teórico-

metodológica a partir da análise crítica de quatro artigos científicos publicados no 

período entre 2019 e 2020 na plataforma “SciELO”, em que se usou as palavras-chave: 

“prevenção”, “HIV” e “juventude”. DISCUSSÕES: Segundo Boletim Epidemiológico 

sobre HIV/aids do Ministério da Saúde, de 2009 a 2017 a taxa de detecção do HIV 

triplicou entre homens de 15 a 19 anos, subindo de 2,4 para 6,9 casos por mil 

habitantes. Fato esse preocupante, pois sugere que os jovens não estão sendo atingidos 

de forma eficaz pelas informações acerca da importância do uso de preservativos nas 

práticas sexuais. Nesse sentido, Paiva (2020) reforça a importância da educação sexual 

no ambiente escolar, visto que a distribuição de preservativos nas escolas é apoiada por 

90,3% dos estudantes entrevistados. Ainda de acordo com esse autor, os adolescentes 

que concordam em receber informação sobre preservativos apresentam maior chance de 

usá-los na primeira relação sexual. Do mesmo modo, Taquette e Souza (2020) 

consideram que a transmissão não se restringe a ações individuais, mas engloba o 

contexto cultural dos jovens no quesito vulnerabilidade. Além disso, defendem também 

que a participação da família através do diálogo pode aumentar o conhecimento técnico 

sobre o tema, de modo que a universalização dos conceitos e da linguagem são de 

grande relevância. Dessa forma, nota-se a necessidade do envolvimento de integrantes 

dos núcleos familiar e escolar na transmissão de conhecimento sobre o uso de 

preservativos, para que a conscientização dos jovens seja eficaz. Ademais, Santos 

(2019) discute como o ensino não só sobre doenças, métodos de prevenção e 

contraceptivos, mas também a respeito de alterações psíquicas e fisiológicas no corpo 

dos jovens, pode evitar situações de risco. CONCLUSÕES: A educação sexual 

promove discussões e transmissão de informações no que tange a sexualidade, a 

identidade de gênero e a prevenção de ISTs, como o HIV. Embora tal assunto seja de 

extrema importância para a promoção de conhecimento e de saúde, ele ainda configura 

um tabu social, sendo alvo de discursos religiosos, como a abstinência sexual, medidas 

estas sem eficácia comprovada. Diante de tal cenário, é de extrema importância a 

abordagem desse tema nas escolas, pois a promoção à prevenção de doenças, como a 

AIDS, causada pela infecção pelo HIV, consiste em um direito do cidadão. Dessa 
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forma, o quanto antes os jovens tornarem-se conscientes acerca das formas de 

prevenção de ISTs, maiores são as chances de praticarem o sexo protegido. 

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção de Doenças Transmissíveis; HIV e juventude. 

 

REFERÊNCIAS 
TAQUETTE, Stella Regina; SOUZA, Luciana Maria Borges da Matta. A prevenção do 

HIV-AIDS na concepção de jovens soropositivos. Rev. Saúde Pública , São Paulo, v. 

53, 80, 2019. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102019000100273&lng=en&nrm=iso>. acesso em 22 de outubro de 2020. Epub 30 

de setembro de 2019. http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001174. 

 
PAIVA, Vera; ANTUNES, Maria Cristina; SANCHEZ, Mauro Niskier. O direito à 

prevenção da Aids em tempos de retrocesso: religiosidade e sexualidade na escola. 

Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 24,  e180625,    2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832020000100401&lng=en&nrm=iso>. access on  22  Oct.  2020.  Epub Nov 25, 

2019.  http://dx.doi.org/10.1590/interface.180625. 

 
PAIVA, Vera; ANTUNES, Maria Cristina; SANCHEZ, Mauro Niskier. O direito à 

prevenção e a transformação do dispositivo da sexualidade em tensão com a nova-velha 

ordem: uma agenda de pesquisa. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 24,  e200141,    

2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832020000100410&lng=en&nrm=iso>. access on  22  Oct.  2020.  Epub Apr 22, 

2020.  http://dx.doi.org/10.1590/interface.200141. 

 
SANTOS, Ana Carolina Drehmer et al . Relato de Experiência: Construção e 

Desenvolvimento do Programa de Saúde na Escola (PSE) sob a Perspectiva da 

Sexualidade na Adolescência. Rev. bras. educ. med.,  Brasília ,  v. 43, n. 4, p. 193-199,  

Dec.  2019 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022019000400193&lng=en&nrm=iso>. access on  22  Oct.  2020.  Epub Oct 14, 

2019.  http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v43n4rb20180248. 

http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001174
http://dx.doi.org/10.1590/interface.180625
http://dx.doi.org/10.1590/interface.200141
http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v43n4rb20180248
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ATENDIMENTO MÉDICO REMOTO À ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

POR MEIO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19 PROMOVIDO POR PROFESSORES E ACADÊMICOS DO CURSO 

DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – MG 

 

Alexandre de Almeida Barra¹ (aalmeidabarra@gmail.com) 

Lincoln Assunção¹ (linc.marc@hotmail.com)  

Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro¹ (marcellabtropia@gmail.com) 

Fernanda Araujo Romera² (feer.romera@gmail.com) 

Giovanna Sousa Ferreira² (giovannasousaf@gmail.com)  

Guiley Oliveira Araújo Ferreira² (guiley2154@gmail.com) 

Isadora Pereira² (iisadora.pereira@gmail.com) 

Larissa Souza e Freitas² (lariszfreitas@gmail.com) 

Thalita Elian de Oliveira Meinberg Cunha (thalita.omc@gmail.com) 

1. Professores da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

2. Acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

 

Introdução/relevância: Na medida em que uma nova pandemia se alastra 

mundialmente, é natural que mulheres gestantes ou em acompanhamento ginecológico 

tornem-se inseguras quanto aos riscos da infecção na gestação ou evolução de sua 

enfermidade. Assim, são fundamentais ações que promovam à saúde da mulher. 

Objetivos: Orientar a população e divulgar informações seguras sobre temas 

relacionados à saúde da mulher durante a pandemia. Metodologia: Criação da página 

no Instagram: Ginecologia e Obstetrícia – UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) 

em que são divulgadas informações sobre gestação e coronavírus. São respondidas 

dúvidas da população pelos acadêmicos de Medicina sob orientação dos professores de 

Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Ouro Preto. Resultados: Alcance 

de 831 seguidores compostos por 82% de mulheres, a maioria com 25 a 34 anos, 

abrangendo cidades como Ouro Preto, Belo Horizonte, Mariana, São Paulo e Itabirito, 

demonstrando a expansão do público e da capacidade de alcance da informação. Do 

total de seguidores, houve uma média de 365 acessos à página por semana. Foram 

obtidas, em média, 52 curtidas nos posts realizados e foram contabilizadas 480 

visualizações em lives/IGTV. Além disso, 23 perguntas foram realizadas por meio do 

direct do Instagram. Uma das dúvidas relacionou a amamentação com a infecção pelo 

SARS-coV2: “Mãe com Coronavírus pode amamentar?”. Outra pergunta relacionou a 

pandemia com a necessidade de realização de cesariana: “Neste momento de pandemia, 

é necessária a cesariana?” Portanto, ao garantir acesso remoto ao atendimento médico às 

pacientes por meio do Instagram, a informação científica torna-se acessível 

virtualmente. Com isso, o projeto está promovendo a diminuição das desigualdades 

sociais relacionadas ao acesso aos atendimentos em saúde durante a pandemia. 

Discussão/conclusão: O projeto torna o apoio profissional acessível para aqueles que 

apresentam dificuldades para marcar consultas com o Ginecologista e/ou Obstetra 

durante a pandemia. Dessa forma, o trabalho promove o acesso a conteúdos científicos 

gratuitos e, assim, diminui os impactos da Covid-19 sobre a população mais vulnerável 

social e economicamente. 

Palavras chave: ginecologia, obstetrícia, coronavírus. 
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ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DE MINAS GERAIS 

(SOGIMIG). Coronavírus na Gravidez: Considerações e Recomendações 

SOGIMIG. 20 Mar 2020.  

Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/images/CORONAVIRUS-NA-

GRAVIDEZ- SOGIMIG.pdf>. Acesso em: 25/06/2020. 

BRASIL. Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 2,6 bilhões de 

pessoas no mundo não dispõem de acesso a saneamento básico e 884 milhões não 

possuem água de qualidade satisfatória para o consumo. Assim, a investigação da 

qualidade da água para consumo constitui uma importante ferramenta epidemiológica 

para inferir sobre o risco sanitário que uma comunidade pode estar exposta em relação 

às doenças coletivas de veiculação hídrica. OBJETIVOS: Analisar o grau de 

contaminação das águas de abastecimento que atendem pessoas em situação de 

vulnerabilidade como os moradores de asilos de idosos, presidiários e moradores de 

comunidades quilombolas de áreas remotas, bem como disponibilizar as informações 

para as respectivas Secretarias Municipais de Saúde, a fim de lhes auxiliar no 

planejamento de ações de Vigilância em Saúde Pública. MÉTODO: Análises da 

qualidade microbiológica das águas do asilo, presídio e de duas comunidades 

quilombolas localizados em municípios de Minas Gerais pelo teste quantitativo 

ColilertR, realizada com a finalidade de avaliar o grau do risco sanitário das fontes de 

abastecimento. RESULTADOS: Instituições de área urbana como o asilo e o presídio 

demonstraram nas amostras analisadas ausência de Escherichia coli, um indicador 

recente de contaminação fecal, apresentando, portanto, boa qualidade para o consumo 

humano. Por outro lado, as comunidades rurais de áreas remotas como as comunidades 

quilombolas, demostraram potencial de contaminação de seus mananciais e desse modo, 

estarão exigindo ações de vigilância. As comunidades quilombolas pesquisadas (Q-1 e 

Q-2) se beneficiam de mais de duas fontes abastecedoras de água, no entanto, em pelo 

menos uma fonte foram encontradas quantidades de Coliformes Totais (Q-1: 437,40 

NMP/100 mL e Q-2: 259,5NMP/100mL) e de Escherichia coli, um indicador recente de 

contaminação fecal (Q-1: 6,3 NMP/100mL e Q-2: 114,5 NMP/100mL). Esses 

resultados, indicam números de contaminações em concordância com os parâmetros do 

Ministério do Meio Ambiente (CONAMA Nº 357/2005), para balneabilidade dos 
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aquíferos ambientais. Entretanto, como são fontes de captação para consumo humano, 

encontram-se fora dos parâmetros aceitáveis de potabilidade estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde (Portaria Nº 2.914/2011), cujos parâmetros exigem a ausência do 

indicador Escherichia coli. CONCLUSÕES: Embora as situações de vulnerabilidade 

para a realidade dos grupos de riscos estudados terem ficado ainda mais preocupantes 

no atual momento da pandemia COVID-19, quando o sistema de saúde se encontra 

sobrecarregado, o que dificultaria ainda mais o atendimento para outras enfermidades, 

presume-se que as áreas urbanas que podem contar com redes de esgotos e água tratada 

em Estações de Tratamento, têm seguramente uma melhor qualidade dos recursos 

disponibilizados, o que contribui para um melhor estado de saúde e bem estar.    

  

  

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da Água; Grupos de Risco; Vigilância em Saúde 

Pública. 
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Introdução: A eletroconvulsoterapia (ECT) é uma das opções terapêuticas 

recomendadas pela literatura em caso de transtorno depressivo resistente ao tratamento 

convencional. Dada sua disponibilidade limitada, estigma e preocupações com efeitos 

colaterais cognitivos essa técnica permanece subutilizada. Buscou-se uma análise 

prognóstica comparativa entre a ECT e o tratamento farmacológico convencional para 

orientar a conduta na prática clínica diante de um paciente com essa condição. 

Objetivos: Investigar a eficácia da eletroconvulsoterapia (ECT) para diminuir os 

sintomas depressivos em comparação ao tratamento farmacológico conservador, em 

pessoas diagnosticadas com depressão resistente a tratamento. Analisar estudos e artigos 

por meio do referencial teórico da Medicina Baseada em Evidências. Métodos: 

Formulou-se a dúvida em formato PICO (paciente, intervenção, comparação e desfecho) 

para orientar a pesquisa. Realizou-se a busca de estudos adequados para responder a 

dúvida suscitada nas bases de dados secundárias UpToDate e Dynamed, selecionando-

se os artigos “Continuation electroconvulsive therapy vs pharmacotherapy for relapse 

prevention in major depression: a multisite study from the Consortium for Research in 

Electroconvulsive Therapy (CORE)” e “Continuation electroconvulsive therapy with 

pharmacotherapy versus pharmacotherapy alone for prevention of relapse of 

depression: a randomized controlled trial”. Os estudos elegidos foram avaliados quanto 

à adequação da randomização, cegamento, perdas de seguimento e quanto ao efeito da 

intervenção. Discussão: O discurso científico atual reconhece a eficácia da ECT em 

casos de transtornos depressivos resistentes ao tratamento. Constatou-se uma 

precariedade de ensaios clínicos que comparassem o uso da ECT ao tratamento 

farmacológico exclusivo. Em ambos os estudos selecionados houve realização prévia de 

sessões de ECT com os grupos controle e tratamento. Os estudos selecionados 

possibilitaram, mesmo que com limitação, a comparação entre os efeitos prognósticos 

da ECT e da farmacoterapia. Ambos os estudos realizam análise por intenção de tratar. 

No primeiro deles, não há evidência sobre diferença na remissão dos sintomas ao se 

optar por uma ou outra forma tratamento. No segundo, há evidência de benefício da 

ECT, mas há fragilidade no tamanho amostral do estudo. Conclusões: Apesar de o 

discurso científico atual afirmar que a eletroconvulsoterapia é um método 

reconhecidamente eficaz, e recomendado para casos de transtorno depressivo resistente 

a tratamento, a análise dos dois artigos levanta suspeitas a respeito da eficácia do 

tratamento. Diante dos achados pouco sólidos, caberia ao profissional oferecer as 

evidências disponíveis, deixando que o paciente decida pelo tratamento mais adequado 

aos seus valores e preferências. 
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INTRODUÇÃO: A pandemia de Gripe Espanhola em 1918-19, causada pelo vírus 

Influenza H1N1, foi a mais letal historicamente com 20 milhões de mortes estimadas, 

superando o número de mortes da 1ª Guerra Mundial. Diferentemente da COVID-19 

(do inglês COronaVIrus Disease 2019), iniciada na cidade chinesa de Wuhan, não é 

evidente o local de origem da Gripe Espanhola, visto que surgiram surtos simultâneos 

na Ásia e na América do Norte. Apesar de estarem em contextos distintos, há diversas 

semelhanças entre essas pandemias. Assim, faz-se necessário analisar os paralelos entre 

elas. OBJETIVOS: Estabelecer um paralelo do contexto histórico das pandemias de 

Gripe Espanhola e de COVID-19. Ressaltar os aspectos característicos e avaliar os 

impactos e medidas de contenção adotadas nos cenários das 

pandemias. METODOLOGIA: Para a realização do estudo, foram selecionados 24 

artigos científicos, cujos critérios de inclusão foram: idiomas português, inglês, francês 

e espanhol e publicação entre janeiro e setembro de 2020. Utilizou-se os descritores 

“Gripe Pandêmica” e “COVID-19" combinados nas bases de dados MEDLINE, Lilacs e 

Google Scholar. A amostra final foi composta por 4 artigos. DISCUSSÃO: A Gripe 

Espanhola sofreu rápida propagação entre os continentes devido à mobilização militar, 

guerra de trincheiras e instabilidade das questões sanitárias e de saúde. Por sua vez, 

a COVID-19 disseminou-se, principalmente, devido à grande circulação de pessoas 

entre os países. Ambos os vírus causam infecções respiratórias agudas, cujo modo de 

transmissão primário ocorre por gotículas e contato. Além disso, o curso das duas 

doenças é semelhante, com casos inicialmente assintomáticos, complicações 

pulmonares e disfunções intestinais. Em relação a transmissibilidade, a COVID-19 

possui contágio acelerado, assim como a Gripe Espanhola. Entretanto, essas diferem na 

letalidade, com o vírus Influenza tendo maior taxa. Como forma de prevenção da Gripe 

Espanhola as autoridades exigiram o uso de máscaras, a lavagem das mãos e a 

desinfecção dos locais públicos. Cem anos depois, durante a pandemia da COVID-19, 

não houve muitas distinções das profilaxias adotadas. Durante a Gripe Espanhola, os 

adultos jovens foram os que mais apresentaram sintomas e tiveram a maior taxa de 

mortalidade. Na COVID-19, os idosos com comorbidades, como diabetes e hipertensão, 

mostraram-se o grupo mais afetado e com maior número de óbitos. Historicamente, a 

politização das pandemias revelou tendências governamentais semelhantes em amenizar 

a severidade das infecções, refletindo na mentalidade social. Em contrapartida, a 

veiculação midiática adota posicionamento contrário ao evidenciar números, estatísticas 

e medidas profiláticas.  CONCLUSÃO: Portanto, a partir do paralelo traçado, 

observou-se similaridades entre essas pandemias. Em ambos os casos, identifica-se 
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linearidade nos comportamentos e ações: avanço da doença, incerteza dos impactos e 

medidas profiláticas similares.  

 
Palavras-chave: Pandemias, Gripe Pandêmica, COVID-19. 
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INTRODUÇÃO: Doenças infecciosas emergentes são ocasionadas pelo surgimento de 

novos patógenos. Na China, em Wuhan, foram constatadas as primeiras vítimas do novo 

coronavírus no final de 2019. A COVID-19 disseminou-se pelo mundo mais de cem 

anos após a gripe espanhola e foi classificada como uma pandemia pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020. OBJETIVOS: Discutir a emergência de 

infecções em períodos históricos diferentes, contrapor as pandemias pelos vírus SARS-

CoV-2 e Influenza H1N1 e analisar os fatores que agravaram as patologias emergentes. 

MÉTODOS: Seleção bibliográfica de artigos com os descritores COVID-19, doenças 

emergentes e gripe espanhola na plataforma SciELO e análise crítica das questões 

apresentadas. DISCUSSÃO: Existem cinco principais aspectos que interferiram na 

morbimortalidade de doenças emergentes no Brasil. Em primeiro lugar, o fator 

socioeconômico exerceu um importante impacto na incidência de casos da COVID-19 e 

da gripe espanhola, por meio de efeitos absolutos e contextuais. A exemplo disso, 

estima-se que o risco de mortalidade por COVID-19 pode ser 10 vezes maior entre os 

residentes de bairros vulneráveis e 62% maior entre os negros. Em segundo lugar, 

encontra-se o fator demográfico, haja vista que a urbanização em países emergentes 

favoreceu a proliferação viral oriunda da intensa aglomeração. Ademais, no mundo 

desenvolvido a queda da natalidade impulsionou a entrada de imigrantes, que contribuiu 

para a disseminação do vírus, e o envelhecimento populacional fomentou a alta 

mortalidade, pois os idosos são mais suscetíveis à manifestação severa do SARS-CoV-2 

e do Influenza H1N1. Em terceiro lugar, constata-se que o fator político acentuou os 

casos de gripe espanhola e de COVID-19 no país, devido à negligência sanitária do 

Governo Federal. Enquanto em 1918 houve morosidade pública no controle da gripe 

espanhola, em 2020 há divergência das esferas políticas na adoção de ações profiláticas, 

como o distanciamento social, dificultando o combate ao vírus. Em quarto lugar, 

observa-se a influência dos meios de comunicação nas pandemias, visto que, 

atualmente, em meio às notícias de cunho científico, existem as fake news, criadas com 

o intuito de confundir a população, inclusive a respeito da COVID-19, tornando-se tão 

danosas à sociedade quanto a carência informacional que permeou a gripe espanhola. 

Por fim, nota-se que, de modo similar à crise sanitária em 1918, a pandemia do novo 

coronavírus desencadeia prejuízos ao desempenho do sistema de saúde. A curto prazo, 

houve sobrecarga do SUS, como reflexo direto da comorbidade e da dificuldade de 

acesso aos recursos hospitalares, e, a longo prazo, elevam-se as demandas por 
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atendimentos médicos. CONCLUSÃO: Portanto, expõe-se que os fatores supracitados 

agravaram o quadro da gripe espanhola e da COVID-19 no Brasil, impactando 

severamente as classes mais baixas. A apreensão dos aspectos que favorecem a 

disseminação de tais doenças é crucial para a prática médica, visto que pode levar ao 

preparo efetivo do sistema de saúde no combate às infecções emergentes. Além disso, 

constata-se a urgência de políticas de inclusão social para enfrentar os efeitos da 

pandemia. 

Palavras-chave: COVID-19, doenças transmissíveis emergentes, Gripe Espanhola 

Pandêmica. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é a fase marcada por transformações biológicas, 

psico-cognitivas e sociais. Ademais, destaca-se a vontade exploratória sobre questões 

sexuais, como afetividade, intimidade e independência quanto ao corpo. (CAMPOS 

HM, 2018) Assim, torna-se vulnerável a fatores de risco, como gravidez na 

adolescência, infecções Sexualmente Transmissíveis e abuso sexual. Diante disso, é 

fundamental a educação sexual nessa faixa etária. (QUIRINO; ROCHA, 2012). Este 

trabalho apontou para particularidades a uma abordagem ampla da sexualidade à 

adolescentes, além da importância de metodologias que fomentem o protagonismo dos 

jovens no processo ensino-aprendizado. OBJETIVOS: Promover a expansão de 

conhecimento sobre o corpo, autocuidado e sexualidade aos 50 infantes da Escola 

Municipal Izaura Mendes que participaram das intervenções em saúde, ministradas por 

Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. METODOLOGIA: 

As intervenções ocorreram em 6 encontros, com o público-alvo de 50 infantes na faixa 

etária de 10 a 13 anos. As atividades realizadas foram:1. Aula com uso de modelo 

anatômico do corpo humano, para compreensão do funcionamento do organismo e para 

mostrar as particularidades de cada sexo biológico; 2. Dinâmica que os alunos 

escreveram suas dúvidas anonimamente e colocaram em um balão. Após juntar todos, 

os alunos foram convidados a estourarem os balões e a debater sobre as dúvidas 

apontadas; 3. Apresentou-se sentenças sobre sexualidade, gênero e convivência social e 

os alunos foram orientados a levantar simultaneamente uma plaquinha de verdadeiro ou 

falso.  Em seguida, cada sentença foi discutida em grupo; 4. Dinâmica sobre fases da 

vida, em que os alunos colocavam no quadro atividades que identificavam como de 

cada fase: criança, adulto, adolescente, idoso;  5.Aplicação de um  questionário 

pictográfico para avaliar os conhecimentos obtidos. DESENVOLVIMENTO: Os 

primeiros encontros objetivaram tratar especificamente a questão da sexualidade. 

Porém, os alunos demonstraram maior interesse em aspectos do funcionamento do 

corpo que na discussão centrada na sexualidade. Percebeu-se que muitos não se 

identificavam, ainda, como adolescentes. Diante desse impasse, as intervenções foram 

adequadas ao grupo, tratando a sexualidade de maneira mais ampla. Foram então 

abordadas questões como abuso sexual, considerando tanto a relevância desse tema para 

o grupo abordado quanto a epidemiológica, haja vista que em 2012 foram relatados pela 

UNICEF, cerca de 17 milhões de mulheres abusadas na infância em 38 países em 
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desenvolvimento. (FORNARI, LF 2018). Abordou-se o preconceito contra LGBTQIA+, 

sabendo que, no Brasil, 336 homossexuais foram assassinados em 2012 (BASTOS, GG, 

2017) e, também, a promoção de autocuidado, tendo em vista que é na adolescência que 

se vivencia grandes transformações corporais. CONCLUSÕES: A expansão do 

conhecimento dos alunos sobre o corpo e sobre sexualidade possibilitou a redução do 

estigma sobre os temas.  Entraves encontrados relatam a importância de intervenções 

que se adequem ao grupo trabalhado, e que a sexualidade seja abordada de maneira 

plural pelos educadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência, sexualidade, educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer gástrico 

representa o quarto tipo de neoplasia mais frequente em homens, ocupando o sexto 

lugar entre as mulheres, além de ser a segunda maior causa de morte oncológica do 

mundo. Tal doença afeta, sobretudo, indivíduos entre 50 e 70 anos e, apesar de uma 

redução gradual em sua incidência, altas taxas de mortalidade ainda são registradas. 

Dentre os fatores de risco para a ocorrência de tal quadro, estudos sugerem que a 

bactéria Helicobacter pylori destaca-se como um agente carcinogênico muito relevante, 

visto que gera processos inflamatórios na mucosa gástrica, normalmente no antro 

gástrico, que podem predispor o aparecimento de lesões pré-neoplásicas, como a 

gastrite crônica atrófica e a metaplasia intestinal. A colonização gástrica crônica por H. 

pylori demonstra-se uma preocupação mundial, visto que evidências atuais sugerem que 

mais da metade da população existente pode estar colonizada por tal bactéria, que, por 

sua vez, pode gerar um aumento de 5 a 6 vezes no risco de desenvolvimento de tumores 

gástricos. Além disso, o consumo de alimentos ricos em nitrito ou nitrato também pode 

contribuir para o aparecimento de tumores gástricos, visto que podem ser formadas 

nitrosaminas (compostos N-nitrosos), com efeito carcinogênico. No entanto, estudos 

recentes têm mostrado que a própolis, substância obtida por meio de abelhas, pode 

apresentar uma alternativa para prevenção do desenvolvimento do câncer gástrico, 

através da ação de compostos fenólicos e polifenólicos presentes em sua estrutura. 

OBJETIVOS: O presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos do extrato aquoso 

de própolis mineira no aparecimento e desenvolvimento de neoplasias gástricas em 

ratos Wistar previamente infectados pela bactéria H. pylori (HP) e submetidos a 

carcinogênese gástrica experimental, induzida pela  N-Metil-N´-Nitro-N-

Nitrosoguanidina (MNNG). MÉTODOS: Serão utilizados 165 ratos Wistar machos, 

pesando 80 g. Tais animais serão divididos aleatoriamente em 11 grupos, com 15 

animais cada, sendo que G1 será o grupo controle, a G2 será ofertada apenas com NaCL 

(0,9%), a G3 será ofertada a MNNG, G4 será colonizado pela HP, G5 receberá o extrato 

de própolis (EP), G6 receberá MNNG em conjunto com NaCL, G7 será colonizado pela 

HP e receberá MNNG, G8 receberá a MNNG e EP, G9 será colonizado pela HP e 

receberá EP, a G10 será ofertada a MNNG, EP e NaCL e G11 será colonizado por HP e 

ofertado com MNNG e EP. Todos os animais serão submetidos às mesmas condições. O 

carcinógeno será preparado concentração de 100μg/ml, diluído na água de beber, e será 

oferecido ad libitum, por 08 semanas. Solução de NaCl (0,9%) será oferecida por 

“gavage”, em 1 ml por rato a cada 3 dias, durante as 8 primeiras semanas. O EP será 

oferecido diluído em água a 0,1%, ad libitum, por 57 semanas após a carcinogênese. 

Após o período experimental, os animais serão devidamente submetidos a cuidados pré-
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operatórios e a gastrectomia total. Será realizado estudo morfométrico 

computadorizado, com o programa “ImageJ 1.29z”, além de serem obtidos cortes 

histológicos para posterior estudo histopatológico e citometria de fluxo. 

 
 

Palavras-chave: Neoplasias Gástricas; Helicobacter pylori; Própole. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de fígado representa uma doença muito comum, 

apresentando uma incidência de cerca de 800 mil novos casos anuais, além de alta 

mortalidade, com mais de 700 mil mortes por ano. Além disso, nos últimos 40 anos, foi 

constatado que a incidência de tumores hepáticos no mundo mais que triplicou. Estudos 

sugerem que diferentes tipos de extratos de própolis podem promover proteção contra as 

neoplasias hepáticas, contudo os efeitos específicos dos extratos aquoso e etanólico da 

própolis ainda carecem de evidências clínicas e experimentais. OBJETIVOS: O 

presente estudo teve por objetivo verificar o efeito dos extratos aquoso (EA) e etanólico 

(EE) de própolis no desenvolvimento de tumores hepáticos induzidos por carcinogênese 

experimental em ratos. MÉTODOS: Foram utilizados 50 ratos, da linhagem Wistar, 

machos, com peso de 50 g. Fêmeas não foram utilizadas, visando a exclusão de 

eventuais atividades hormonais nos resultados. Tais animais foram divididos 

aleatoriamente em cinco grupos, cada qual contendo 10 ratos, sendo que os ratos de G1 

foram ofertados apenas com o carcinógeno, os de G2 e G3 receberam apenas EA e EE, 

respectivamente, enquanto que os ratos de G4 foram ofertados com o carcinógeno e 

com EA e os animais de G5 com carcinógeno e com EE. O carcinógeno escolhido foi a 

Dietil-N-nitrosamina (DENA), sendo administrada ao sétimo dia de experimento, em 

dose única, intraperitoneal, de 200 mg/Kg. Os extratos aquoso e etanólico foram 

ofertados em ad libitum, diluídos em água de beber a 0,1%. Após a 20ª semana de 

administração da DENA, os animais foram submetidos à hepatectomia e sacrificados. 

Foi realizado um estudo morfométrico, considerando o número de lesões hepáticas 

encontradas e o tipo de lesão, além da realização de cortes histológicos das alterações 

encontradas, visando posterior estudo histopatológico. RESULTADOS: Em relação ao 

estudo morfométrico, foram obtidos os seguintes resultados: os ratos de G1 

apresentaram 115 lesões no total, sendo 81 nodulares e 34 planas, e os ratos de G5 

apresentaram 78 lesões no total, sendo 77 nodulares e 1 plana. Não foram identificadas 

alterações neoplásicas em G2 e G3 (controle) e em G4. Para análise estatística 

comparativa entre G1 e G4 e G1 e G5, quanto ao número total e tipo de lesões 

macroscópicas encontradas, foi utilizado o teste t de Student, que demonstrou T>T 

referência, ou seja, resultados estatisticamente significativos, na comparação de G1 e 

G4 quanto ao total de lesões, total de lesões planas e total de lesões nodulares, e G1 e 

G5 quanto ao total de lesões planas. Os resultados obtidos na comparação entre G1 e 

G5, bem como a ausência de lesões em G2, G3 e G4, sugerem um efeito protetor do 

extrato aquoso no aparecimento de tumores hepáticos, sendo que o efeito tóxico do 

álcool sobre os hepatócitos pode ter contribuído para o menor efeito citoprotetor 

visualizado no extrato etanólico, em comparação ao aquoso. CONCLUSÕES: Foi 
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possível identificar que o extrato aquoso de própolis promoveu efeitos inibitórios de 

aparecimento e desenvolvimento de lesões hepáticas nodulares e planas em fígados de 

ratos Wistar machos, previamente submetidos à carcinogênese experimental pela 

DENA. 

 
Palavras-chave: Neoplasias Hepáticas; Testes de Carcinogenicidade; Própole. 
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INTRODUÇÃO: O ingresso no curso de medicina é um processo marcado por muita 

dedicação, angústias, inseguranças e exigências. Portanto, a euforia na conquista da 

aprovação potencializa a romantização da carreira médica, criando expectativas 

intangíveis sobre a graduação e o mercado de trabalho. OBJETIVOS: Discutir algumas 

das expectativas idealizadas acerca da formação médica e do mercado de trabalho, 

confrontando com o que é, frequentemente, encontrado na realidade. MÉTODOS: 

Pesquisa bibliográfica de artigos na plataforma eletrônica SciELO, com a utilização dos 

descritores “Educação Médica”, “Estudantes de Medicina”, “Mercado de Trabalho” e 

“Políticas públicas de saúde”. DISCUSSÃO: A partir dos artigos analisados, é possível 

perceber que ocorrem transformações na visão sobre o “ser médico”, durante a 

formação desse profissional. No âmbito da graduação, diversas expectativas permeiam, 

frequentemente, o imaginário dos estudantes, tais quais: o pensamento de que o curso 

será menos desgastante do que o preparo para o vestibular ou de que o período 

acadêmico será pautado por coleguismo harmonioso e por   uma equipe docente calcada 

no altruísmo, na ética e na excelência didática. Na prática, o estudante se depara, muitas 

vezes, com uma carga horária intensa, com alguns professores pouco comprometidos e 

com um ambiente competitivo e individualista, embora seja também percebida a 

construção de fortes laços de amizade. Assim, a graduação pode se tornar um desafio 

maior que o previsto, permeado pela frustração e pelo comprometimento psicológico do 

aluno. O mercado de trabalho é igualmente idealizado pelos estudantes. Os médicos são 

comumente caracterizados como indivíduos altruístas que desejam, acima de tudo, 

ajudar e servir quem precisa. Ademais, as condições de trabalho são, muitas vezes, 

associadas à possibilidade de trabalhar com equipes também harmônicas e em um 

ambiente capaz de oferecer as condições básicas para o exercício da medicina. Contudo, 

a realidade do mercado de trabalho normalmente não condiz com essas expectativas: a 

precariedade do sistema público, o conflito entre profissionais de saúde, a hierarquia 

rígida - frequentemente associada a interesses políticos e individualistas - e a elevada 

carga de trabalho são alguns dos obstáculos encontrados pelos recém-egressos. Nesse 

sentido, muitos profissionais ingressam despreparados no mercado, o que afeta a 

qualidade do atendimento no sistema público de saúde. Ao se deparar com o ambiente 

desarmônico e a precariedade estrutural, o profissional busca por melhores 

oportunidades de emprego, fazendo com que o índice de rotatividade aumente e a 

promoção da saúde pública fique prejudicada. CONCLUSÃO: As expectativas criadas 
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em torno do ser médico comprometem o preparo do estudante para lidar com futuras 

adversidades.  Na graduação, isso prejudica a saúde mental do aluno e o aprendizado de 

qualidade. No mercado de trabalho, gera profissionais inseguros e compromete a 

promoção de saúde. Por isso, é importante dialogar mais sobre esse assunto durante a 

formação médica, afinal, o sistema demanda profissionais que contribuam, de fato, para 

a sociedade, mesmo em meio a todas as deficiências existentes. 

Palavras-chave: Educação Médica, Estereotipagem, Mercado de Trabalho. 
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Introdução: Em estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos 

da Universidade Federal de Ouro Preto, realizado no ambulatório da disciplina 

Medicina Geral de Adultos, Unidade de Saúde (US) Passagem de Mariana, foram 

avaliados 107 pacientes inseridos em grupo de risco para doença renal crônica 

(DRC).Objetivos:1-Identificar na população de risco os pacientes com DRC; 2- 

Propiciar o conhecimento e aprendizagem acadêmica sobre a DRC. Métodos: 1-

Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde a reconhecerem indivíduos em risco e 

referendá-los a US; 2-Avaliação clínico laboratorial, registro em questionário validado, 

análise descritiva e estatística em banco de dados específico. Resultados: Dos 107 

participantes, 80 (74,8%) eram mulheres e 27 (25,2%) homens; 18 brancos (21,7%), 24 

negros (28,9%) e 41 pardos (49,4%), 6 pacientes tinham de 20-40 anos (6%), 33 de 41-

60 anos(31%), 59 de 61 a 80 anos (55,6%) e 8 > 80 anos (7,54%). 92 pacientes eram 

hipertensos (86%) e 36 diabéticos (33,6%). A classificação por Estágios de DRC 

utilizando a Equação CKD-EPI foi: G1: 54 (51%), G2: 35 (33%), G3a: 11 (10,3%), 

G3b: 3 (2,8%), G4 e G5: 0%. Conclusões: A DRC é um desafio para a saúde pública. O 

diagnóstico precoce e implementação de medidas nefro e cardioprotetoras é essencial. O 

presente estudo possibilitou aos acadêmicos de medicina aprofundar o conhecimento 

sobre a DRC em relação a sua epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, sua natureza 

incidiosa, diagnóstico, prevenção e planejamento do cuidado. 

Palavras Chave: Doença Renal Crônica, Educação Médica, Prevenção. 
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INTRODUÇÃO: A hidronefrose fetal é a malformação congênita mais comumente 

identificada na ultrassonografia (US) fetal, com prevalência em 1 a 4% das gestações. 

Caracterizada pela dilatação anormal da pelve renal e ou cálices, com ou sem alterações 

no parênquima renal, é mais observada em fetos masculinos e em apresentações 

unilaterais. A alteração persiste no pós-natal em aproximadamente 50% dos pacientes e 

pode ser preditora de problemas renais mais graves. RELATO DO CASO CLÍNICO: 

C.R.R.S.T., sexo masculino, 2 meses de idade, trazido pela mãe para consulta com 

nefrologista pediátrica. Nascido de parto normal com 40 semanas, peso e testes de 

triagem normais. Apgar 8/9. Pais hígidos e ausência de doenças renais na família. US 

morfológico feito com 37 semanas de gestação indicando hidronefrose fetal. US é 

repetido aos 2 dias de vida e evidencia hidronefrose grave, com diâmetro ântero-

posterior da pelve renal direita igual a 16,4mm. O lactente estava sob uso de cefalexina 

2mL. Mãe é aconselhada a manter cefalexina e a retornar com nova US. Paciente 

retorna com US apresentando hidronefrose grave, dolicomegaureter grau IV à direita 

com inserção ectópica na bexiga. Rim esquerdo sem alterações. Solicitados 

Cintilografia Renal (DTPA e DMSA) e Uretrocistografia Miccional (UCM). UCM 

mostra ausência de Refluxo Vesicoureteral. DTPA evidencia discreto déficit da função 

glomerular direita, com depuração reduzida e retenção do radiotraçador no sistema 

pielocalicial. DMSA revela rim direito hipocaptante em relação ao esquerdo. 

Encaminhado para abordagem cirúrgica com urologista pediátrico. Após a cirurgia, 

paciente retorna para consulta com novos resultados de cintilografia renal mostrando 

melhora da captação renal direita e função excretora satisfatória. O rim direito 

apresentava discreto déficit da função glomerular. Foi mantido antibioticoterapia 

profilática e a mãe foi aconselhada a manter acompanhamento com nefrologista 

pediátrica. DISCUSSÃO: A hidronefrose grave diagnosticada via US pré-natal ou 

neonatal, e com diâmetro ântero-posterior da pelve renal superior a 15mm, exige 

investigação precoce e acompanhamento. Exames como a UCM e as Cintilografias 

Renais Estática e Dinâmica podem ser usados em suporte à US para elucidar a causa e 

definir a terapêutica. Em quadros mais leves, a Hidronefrose pode involuir 

espontaneamente. No caso descrito, a hidronefrose era grave e associada a uma 

condição de Estenose da Junção Ureterovesical (JUV) com Dolicomegaureter de grau 

IV, sendo a profilaxia com antibióticos e a abordagem cirúrgica, condutas importantes 

para o manejo desse paciente. CONCLUSÕES: Considerando a elevada incidência e os 
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riscos que a hidronefrose fetal e suas causas podem gerar para a saúde renal do paciente, 

o diagnóstico precoce via US pré-natal é fundamental. Após o nascimento, é importante 

o acompanhamento do caso por nefrologista pediátrico visando estabelecer o manejo 

adequado e evitar a progressão desfavorável da doença. 

 
Palavras chaves: “Diagnóstico Precoce”, “Hidronefrose” e “Ultrassonografia” 
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INTRODUÇÃO: O trabalho em turnos exige do funcionário uma rotina diferente do 

ciclo circadiano humano, suscitando turnos de trabalho em momentos mais propícios ao 

sono. Isso provoca irregularidades no tempo de sono e descanso, piorando a atividade 

de vigília do indivíduo. Está cientificamente comprovado que, quando comparado aos 

trabalhadores de turnos não alternantes, os de turno alternante apresentam piores 

desfechos em saúde, como maior propensão ao infarto, à obesidade, ao aparecimento de 

cânceres e de doenças neurodegenerativas. No campo da mineração, que emprega cerca 

de 1% da mão de obra mundial, nota-se que a taxa de fatalidades relacionadas à 

atividade representa 8% de todos os relatos mundiais. OBJETIVOS: Compreender os 

impactos cognitivos do trabalho em turnos nos empregados do ramo da mineração; 

Correlacionar possíveis adoecimentos em saúde com a privação de sono e o maior risco 

de acidentes no ambiente de trabalho. MÉTODOS: Revisão integrativa da literatura por 

meio dos bancos de dados SciElo, LILACS e PubMed, com recorte temporal 2010-

2020. Para a busca nas plataformas SciELO e LILACS foram utilizados os descritores 

“Jornada de Trabalho em Turnos” e “Disfunção Cognitiva”. Na plataforma PubMed os 

descritores foram “Shift Work Schedule” e “Cognitive Dysfunction”. Ao todo, cinco 

trabalhos foram encontrados, sendo três selecionados após análise, que excetuou dois 

artigos relacionados à área da saúde. DISCUSSÃO/ANÁLISE CRÍTICA: Os 

resultados dos estudos apontaram a redução do tempo e qualidade de sono em 

trabalhadores da mineração de meia idade, independentemente do tipo de turno ou dia 

de folga. Desse modo, em geral, esses trabalhadores começam seu turno com algum 

grau de privação de sono. Usando teste padrão de atenção e foco, as consequências 

cognitivas deste período de sono reduzido e do aumento da fadiga, observou-se que não 

houve diferença no tempo de reação entre os turnos. Ademais, é válido salientar que 

durante os turnos noturnos, embora os grupos estudados terem o ápice de desempenho 

por volta de meia noite, o declínio da performance cognitiva durante o restante do turno 
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foi rápido, com seu pior desempenho após o término da jornada noturna, quando a 

pressão do sono e as influências circadianas contribuem para a sonolência. Apesar de 

não terem achado nos estudos a relação de o trabalho em turnos alternantes e a privação 

de sono comprometerem as funções intelectivas, o que provavelmente ocorreu devido à 

idade e necessidade desses trabalhadores estarem alerta para realizar tarefas de alta 

periculosidade, a redução das horas de sono, fadiga, perturbação circadiana 

potencialmente reduzem as funções cognitivas, acarretando em risco de lesões ou morte. 

Outrossim, o trabalho em turnos rotativos também está relacionado a fatores, como 

excesso de peso, tabagismo, alcoolismo, consumo indevido de opióides e 

benzodiazepínicos. CONCLUSÕES: É imprescindível a realização de estudos com 

amostras significativas, a fim de elucidar os impactos das condições relacionadas ao 

trabalho em turnos e, assim, sugerir ações para melhorar as conjunturas ocupacionais, 

tornando-as salubres e dignas para a atuação dos trabalhadores do ramo da mineração. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornada de Trabalho em Turnos; Disfunção Cognitiva; Saúde 

do Trabalhador. 

REFERÊNCIAS:  

BROWN, Jessica P.; MARTIN, Destiny; NAGARIA, Zain; VERCELES, Avelino C.; 

JOBE, Sophia L.; WICKWIRE, Emerson M. Mental Health Consequences of Shift 

Work: an updated review. Current Psychiatry Reports, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 1-7, 18 

jan. 2020. Springer Science and Business Media LLC. 

 
KOWALSKI-MCGRAW, Michele; GREEN-MCKENZIE, Judith; PANDALAI, Sudha 

P.; SCHULTE, Paul A. Characterizing the Interrelationships of Prescription Opioid and 

Benzodiazepine Drugs With Worker Health and Workplace Hazards. Journal Of 

Occupational And Environmental Medicine, [S.L.], v. 59, n. 11, p. 1114-1126, nov. 

2017. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 

 
LEGAULT, Glenn; CLEMENT, Alexandra; KENNY, Glen P.; HARDCASTLE, 

Stephen; KELLER, Nancy. Cognitive consequences of sleep deprivation, shiftwork, and 

heat exposure for underground miners. Applied Ergonomics, [S.L.], v. 58, p. 144-150, 

jan. 2017. Elsevier BV. 

 
WEINMANN, Tobias; VETTER, Céline; KARCH, Susanne; NOWAK, Dennis; 

RADON, Katja. Shift work and cognitive impairment in later life – results of a cross-

sectional pilot study testing the feasibility of a large-scale epidemiologic investigation. 

Bmc Public Health, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 1-8, 14 nov. 2018. Springer Science and 

Business Media LLC. 



36 
 

IMPACTO SOCIAL DO TRABALHO EM TURNOS 

Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta (faloisio@uol.com.br) - Orientador 

Isadora Lopes Pereira (Isadora.lopes97.il@gmail.com) 

João Vítor Gonçalves Ferreira (joaovitorgf19@gmail.com)  

Kenya Menezes Brasileiro (kenyamenezes96@gmail.com)  

Marcus Vinicius de Souza Sabino (marcus.sabino@aluno.ufop.edu.br) 

Paula Caroline Oliveira Vilela (vilelapaula@yahoo.com.br  

Vinícius Gustavo de Carvalho Moura (vinicius.moura@aluno.ufop.edu.br) 

 
Universidade Federal de Ouro Preto – Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 
INTRODUÇÃO: O trabalho em turnos, caracterizado por atividades de trabalho 

rodiziantes durante 24 horas por dia, tem se tornado frequente na atualidade em muitos 

segmentos produtivos devido à intensa demanda por produtos e serviços de forma 

contínua, dando origem à chamada “Sociedade 24 horas”, o que o torna um importante 

estressor biológico e social. Os trabalhadores que se submetem a esse modo de trabalho 

podem enfrentar dificuldades de adaptação aos horários em função das alterações 

cronobiológicas provenientes dele, além de esses funcionários, frequentemente, serem 

excluídos da vida social e da sociedade. OBJETIVOS: Avaliar, por meio de reflexões 

teórico-metodológicas, de que modo o trabalho em regime de turnos afeta o ciclo social 

e a qualidade de vida dos trabalhadores expostos a ele. MÉTODOS: Revisão 

bibliográfica de artigos científicos, disponíveis na plataforma Scielo, e dissertações 

disponíveis em bases de dados de universidades brasileiras, utilizando os seguintes 

descritores: Trabalho em Turnos; Saúde; Saúde do Trabalhador. DISCUSSÃO: O 

trabalho em regime de turnos é uma realidade na qual os profissionais que a ela se 

submetem, em troca da satisfação de uma sociedade continuísta, sofrem consequências 

dos desajustes cronobiológicos que dela advém. A quantidade e a qualidade do tempo 

disponível fora do trabalho são fundamentais, pois a sociedade e as famílias tendem a 

reger-se por um padrão temporal diurno que pode, em alguns casos, colidir com os 

horários de trabalho em turnos (COSTA, C. S. R., 2019).  Entretanto, essa conjuntura, 

na maioria das vezes, obriga esses profissionais a lidar com horários contrários ao ciclo 

circadiano, causando privação de sono e outras alterações das relações sociais, como o 

uso abusivo de álcool, e a ausência no cotidiano do cônjuge, dos filhos e dos demais 

familiares (RODRIGUES, 1998). Todas essas alterações unem-se em uma condição 

denominada Síndrome da Má-Adaptação ao Trabalho em Turnos (FILHO, 1998).  

CONCLUSÕES: Conclui-se, portanto, que o sono e a relação familiar e social são 

afetados negativamente por essa modalidade de trabalho, a qual também produz, a longo 

prazo, fadiga, estresse e alterações no estado de saúde, principalmente mental, dos 

trabalhadores. 

  

Palavras-chave: Trabalho em turnos; Saúde; Saúde do Trabalhador; 
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INTRODUÇÃO: Os hábitos alimentares na pandemia da COVID-19 sofreram grandes 

alterações e diversos fatores contribuíram tanto positiva quanto negativamente para 

essas mudanças. As medidas de isolamento social, o fechamento de estabelecimentos 

alimentícios e a eventual redução na renda familiar por perda de emprego são elementos 

que devem ser considerados para a avaliação das mudanças dos hábitos alimentares. 

Esses fatores foram ponderados juntamente à avaliação de características culturais, 

educacionais e econômicas das populações, que são influenciadas pelo país em questão 

durante a análise. OBJETIVOS: Analisar as mudanças de comportamento alimentar 

dos indivíduos antes e durante o período de confinamento imposto pela pandemia da 

COVID-19, observando diferenças entre os países analisados e as razões por essa 

alteração nos hábitos alimentares durante a quarentena. MÉTODOS: Revisão 

bibliográfica de artigos científicos publicados em 2020 nas bases de dados SciELO e 

PubMed. Foram usados os descritores “COVID-19”, “hábitos alimentares”, 

“pandemia”; “Brasil”; “comportamento”; “eating habits”; “pandemic”. DISCUSSÃO: 

Estudos realizados através de questionários online indicaram, por um lado, que o maior 

tempo em casa ocorreu um aumento nos níveis de estresse e ansiedade e gerou uma 

necessidade de conforto, buscada por muitos na alimentação, causando um aumento do 

consumo de alimentos não saudáveis¹ e da realização de receitas muito calóricas 

(pães/bolos/etc). Notou-se que o acesso a alimentos fresco (frutas e hortaliças) foi 

prejudicado pelas limitações geradas pela pandemia - redução da logística de 

deslocamentos, para abastecimento ou para compras². Diferentemente, observou-se, em 

alguns casos que os hábitos alimentares melhoraram justificando o fortalecimento do 

sistema imune, responsável por conter a infecção pelo vírus.1 Outra razão encontrada 

para esse efeito é o consumo de mais refeições preparadas no domicílio, as quais 

tendem a ser mais saudáveis em comparação às realizadas em restaurantes e bares, que 

foram fechados por um longo período.1 Uma importante discussão levantada pelos 

estudos foi a influência do país de residência na mudança dos hábitos alimentares, 

indicando que aspectos culturais induzem o comportamento dos habitantes, assim como 

características econômicas e educacionais.1 O estudo de coorte NutriNet Brasil 

demonstrou que nas regiões menos desenvolvidas econômica e educacionalmente, 

Nordeste e Norte, houve aumento na quantidade de grupos de alimentos 

ultraprocessados ingeridos durante a pandemia.2 Ademais, pesquisa realizada com 

adolescentes de alguns países da Europa e da América Latina corroborou essa 

influência, na qual a adesão à alimentação não saudável durante o período foi maior nos 

adolescentes que viviam na Europa e entre os quais as mães possuíam maior 

escolaridade.3 CONCLUSÕES: Sejam benéficas ou maléficas para a saúde, ocorreram 
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mudanças nos padrões alimentares de diversas populações mundiais. São necessários 

mais estudos para delinear se tais mudanças foram mais positivas ou negativas e quais 

causas específicas de fato interferem nas mudanças em curso seja em relação a 

quarentena seja a períodos de lockdown. 

 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar; COVID-19; Isolamento Social. 
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INTRODUÇÃO: Desde a Declaração de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) 

se constitui no primeiro nível de contato com o sistema nacional de saúde para um 

processo contínuo de atenção (GOMES, 2011). No modelo brasileiro, a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) traduz essa proposta de mudança de um sistema de saúde 

curativo e individual, centrado no hospital, em um modelo de saúde coletivo, 

multiprofissional e centrado na família e na comunidade. Sendo assim, o acesso, como 

destaca Azevedo e Costa (2007), faz-se o primeiro requisito para que a APS, de fato, 

torne-se porta de entrada para o sistema de saúde, livre de barreiras financeiras, 

geográficas, organizacionais e/ou culturais. OBJETIVOS: Identificar e discutir os 

obstáculos ao acesso à atenção básica ou ESF como porta de entrada ao sistema de 

saúde no Brasil. MÉTODOS: Consulta a base de dados de artigos científicos nas 

plataformas Scielo e Google Acadêmico, com análise crítica dos artigos. DISCUSSÃO: 

O acesso à APS enfrenta obstáculos organizacionais que impedem a concretização de 

seu objetivo e sua efetivação como porta de entrada ao sistema de saúde. Dentre eles, 

está o elevado número de habitantes sob responsabilidade das equipes de saúde, como 

exemplifica Azevedo (2007), situação que culmina em dificuldade na marcação de 

consultas e no elevado tempo de espera no atendimento, de acordo com Chagas e 

Vasconcellos (2013). Outro conjunto de dificuldades, segundo Azevedo e Costa (2007), 

refere-se à busca dos usuários por serviços de saúde quando em situação de sintomas 

agudos e, não tendo suas expectativas atendidas, dirigem-se aos serviços emergenciais e 

os lotam com demandas de baixa complexidade, que poderiam ser resolvidas na APS. 

Há, ainda, o excesso de encaminhamentos desnecessários para especialistas, oriundos de 

casos não solucionados no âmbito da unidade básica. Além disso, muitas vezes o 

acolhimento na ESF é comprometido pela inexistência de estrutura física que permita o 

usuário ter “reservado para si um espaço privativo” (CHAGAS; VASCONCELLOS, 

2013). Em termos da organização do trabalho, observou-se a falta de integralidade e 

multidisciplinaridade dos serviços de saúde, o conflito de planejamento, o 

desconhecimento do território e a ausência de visitas contínuas, além da desorganização 

e da falta de gerenciamento. Por fim, há a agravante influência político-partidária na 

gestão das ESFs, com utilização destas como base eleitoral, as diferenças salariais entre 

municípios, a incompatibilidade na distribuição de verbas e a dificuldade de trabalhar 

em alguns locais por falta de equipamentos e transportes, contribuindo para a alta 

rotatividade dos profissionais da ESF e a consequente falta de vínculos com a 

comunidade atendida (MEDEIROS; CÁSSIA et al, 2010). CONCLUSÃO: Os desafios 
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apresentados prejudicam o acesso adequado à saúde pelas comunidades e a efetiva 

mudança de modelo de oferta baseado na APS, que se propõe a ESF no Brasil. 

 

Palavras-chave: SUS, Atenção Primária à Saúde, Assistência à Saúde. 
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Introdução: A microbiota intestinal pode ser caracterizada como um ecossistema 

próprio bacteriano que coloniza o trato intestinal. Ela convive em equilíbrio com o 

organismo do hospedeiro, com funções imunomoduladoras, sendo importante no 

controle de bactérias patogênicas. Devido à função protetora, um desequilíbrio na 

microbiota pode favorecer a colonização do intestino por bactérias como Clostridium 

difficile, principal causa de diarreia no ambiente hospitalar, cujo aumento na incidência 

de infecções resistentes está associado à antibioticoterapia indiscriminada. Com isso, 

atualmente o Transplante de Microbiota Fecal (TMF) tem sido o foco de pesquisas 

como um tratamento alternativo ao convencional, nos casos de infecções intestinais 

recorrentes. Objetivo: Comparar a eficácia de TMF em pacientes com infecção por C. 

difficile em relação à antibioticoterapia tradicional por meio de uma revisão narrativa da 

literatura. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa na base de dados PubMed, usando 

os descritores “Intestinal microbiota transplantation” e “clostridium difficile”, retirados 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Discussão: Tradicionalmente, a infecção 

por C. difficile é tratada com os antibióticos vancomicina associada ao metronidazol ou 

fidaxomicina. Porém, estudos indicam altos índices de recorrência dessa infecção, 

associados ao uso constante desses antibióticos, que geram alterações na microbiota 

intestinal. Dessa forma, o uso do TMF é visto como uma terapia alternativa nesses 

quadros, visto que ele restabelece o equilíbrio da microbiota, dificultando a proliferação 

de bactérias patogênicas pela competição por recursos. De fato, diretrizes internacionais 

indicam o uso do TMF em pacientes com infecção repetitiva por C. difficile, com pelo 

menos duas recorrências, o que sugere uma eficácia maior em relação à 

antibioticoterapia tradicional. Embora apresente ser uma terapia promissora, o TMF 

ainda possui obstáculos, como a falta de estudos dos efeitos a longo prazo, a ausência de 

técnica única e limitações dos estudos acerca do tema (baixa amostragem e a 

heterogeneidade de parâmetros clínicos). Conclusão: O TMF se mostrou mais eficaz no 

tratamento de reinfecções frequentes por C. difficile comparado à antibioticoterapia 

tradicional. No entanto, mais estudos devem ser realizados a fim de padronizar a técnica 

e assegurar os efeitos a longo prazo. Por fim, é indicado um maior preparo e 

conscientização dos profissionais da saúde acerca desta terapia. 
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INTRODUÇÃO: O Papilomavírus Humano (HPV) é um DNA-vírus pequeno, não-

capsulado, que apresenta mais de 180 sorotipos descritos na literatura, sendo que destes, 

aproximadamente 40 tipos afetam o trato anogenital, em homens e mulheres¹. A 

infecção pelo HPV é uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis mais frequentes no 

mundo, com prevalência de cerca de 54% na população entre 16 e 25 anos com vida 

sexual ativa no Brasil², podendo causar lesões variadas, desde condilomas até 

carcinomas invasivos em região anogenital. O Carcinoma de Células Escamosas (CCE) 

anal invasivo, apesar de raro, vem aumentando sua incidência e mortalidade nas últimas 

décadas e, assim como o Câncer Cervical Uterino (CCU), tem etiologia relacionada à 

infecção pelo HPV³. Nesse contexto, estudos recentes vêm tentando demonstrar a 

correlação entre anormalidades na citologia cervical e presença de HPV anal ou 

desordens relacionadas à infecção anal pelo HPV, avaliando o risco de desenvolvimento 

de CCE anal em mulheres com história positiva para neoplasia cervical e CCU4. 

Ademais, esses estudos sugerem que mulheres em grupo de risco para CCE anal, 

incluindo aquelas com anormalidades citológicas oncóticas cervicais, poderiam se 

beneficiar com o rastreio de lesões anais percussoras de câncer. OBJETIVOS: O 

presente projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a frequência de acometimento 

sincrônico pelo HPV na região anal em mulheres que apresentem achados na citologia 

oncótica cervical compatíveis com a infecção pelo HPV, independente de evidências de 

doença perianal. Busca-se, ainda, verificar a concordância entre os sorotipos do vírus 

encontrados nas regiões anal e cervical. MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal que 

busca avaliar a prevalência de HPV anal em mulheres com alterações citológicas 

cervicais sugestivas de infecção pelo HPV, atendidas nos serviços de atenção básica do 

município de Ouro Preto-MG. A seleção da amostra será feita através da identificação 

dos resultados positivos nos exames de Papanicolau, obtidos através do acervo do 

Laboratório de Análises Clínicas da Escola de Farmácia (LAPAC) da UFOP. As 

mulheres participantes da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e serão submetidas a uma avaliação médica que inclui exame clínico e 

coleta de amostras anal e cervical por um profissional capacitado no setor de cirurgia 

ambulatorial da UFOP. A citologia anal será analisada pelo LAPAC, sendo o laudo 

emitido de acordo com as recomendações do sistema Bethesda para diagnóstico. Além 

disso, parte do material coletado será destinado ao Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas da UFOP para a realização de tipagem do HPV anal e cervical pela técnica 

de Polymerase Chain Reaction (PCR). Todas as participantes serão informadas sobre os 

riscos inerentes ao processo de coleta citológica anal e sobre os possíveis benefícios do 
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rastreio para CCE anal nesse grupo. Também será oferecido acompanhamento 

programado por no mínimo seis meses posteriores ao encerramento da pesquisa, no 

próprio local de atendimento. 
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Introdução: Anemia, definida como a concentração reduzida de hemoglobina, é um 

grave problema global de saúde pública, que afeta cerca de ¼ da população mundial. 

Especialmente entre idosos, está relacionada à fragilidade, redução da função cognitiva 

e aumento global de morbidade, mortalidade e hospitalização. As suas principais causas 

são deficiência de micronutrientes, desordens genéticas e condições que podem 

aumentar a perda ou absorção de ferro (infecção aguda ou crônica, doença crônica renal, 

neoplasias, doenças autoimune, doença inflamatória intestinal e insuficiência cardíaca 

crônica) (NUNES, 2020). Sabe-se que a população idosa é mais suscetível à anemia de 

doença crônica, que geralmente carece de causa subjacente conhecida. (NUNES, 2020). 

Assim, torna-se importante o estudo da prevalência e principais fatores associados à 

essa desordem na população idosa, a fim de reduzir seus desfechos negativos. 

Objetivos: Verificar a prevalência e fatores associados à anemia em idosos brasileiros, 

por meio de análise de exames laboratoriais coletados pela Pesquisa Nacional de Saúde 

de 2013. Métodos: Utilizou-se dados provenientes do estudo transversal Pesquisa 

Nacional de Saúde, que realizou exames laboratoriais de 1608 indivíduos com idade 

acima de 60 anos, de todos estados brasileiros em 2013-2014. Foram analisados os 

seguintes parâmetros: dosagem de hemoglobina, volume corpuscular médio (VCM) e 

hemoglobina corpuscular média (HCM). Estabeleceu-se, como critério para anemia, os 

valores de referência de hemoglobina adotados pela Organização Mundial de 

Saúde(referência): menor que 13g/dL para homens e menor que 12g/dL para mulheres. 

Associações estatísticas entre variáveis sociodemográficas e presença de doenças 

crônicas foram analisadas por meio de teste de quiquadrado de Pearson. Resultados: A 

prevalência de anemia entre idosos brasileiros foi de 15,1 %, sendo 15,4% em mulheres, 

e 14,6% em homens. Entre os idosos, maiores prevalências de anemia e casos mais 

graves foram encontrados entre mulheres, pessoas de baixa escolaridade e de cor de pele 

preta e parda. A escolaridade mostrou associação estatisticamente significante com a 

anemia. Anemia normocítica e normocrômica foi o tipo mais comum (62,6%). Dentre 

os marcadores de doenças crônicas estudadas, o diagnóstico médico de hipertensão 

arterial sistêmica e doença renal crônica mostraram associação positiva com a presença 

de anemia. Conclusões: A prevalência de anemia em idosos no Brasil em 2013-2014 é 

próxima ao valor encontrado na literatura. Foram observados mais casos nas populações 

de menor escolaridade, ou seja, mais desfavorecidas socialmente e também entre 

portadores de hipertensão arterial e doença renal crônica. Devido à sua relação com as 

condições sociais e com as doenças crônicas, a anemia não deve ser considerada uma 

condição natural do envelhecimento, merecendo atenção clínica adequada. Ademais, 

considerando o crescimento da população acima de 60 anos no país, intervenções para 

tratar e prevenir a anemia em idosos em nível populacional são fundamentais. 
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INTRODUÇÃO: O programa de rádio “Viva Mais” é um projeto de extensão fruto de 

uma parceria entre a Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e a 

Rádio Ufop Educativa. Criado em 2017, a partir de um trabalho para uma das 

disciplinas do curso de Medicina, tornou-se uma ação extensionista devido ao seu 

potencial educador em saúde. O rádio foi o recurso escolhido, por articular o 

conhecimento popular e o técnico-científico. Desde seu início, foram produzidos 

episódios sobre variados temas no contexto da saúde coletiva, mas, em 2020, as 

produções se voltaram para as implicações provocadas pela pandemia de SARS-COV 2. 

Visto a necessidade de informações aprofundadas no assunto, a equipe intensificou sua 

produção de conteúdo, bem como a duração de cada programa, introduzindo um novo 

gênero da educomunicação, o podcast. OBJETIVOS: O projeto busca a 

conscientização e transmissão de informação em saúde da população, pelo rádio, nos 

municípios de João Monlevade, Mariana e Ouro Preto, pelas mídias sociais e 

plataformas de streaming da Rádio UFOP e do Viva Mais. Além disso, esta ação 

extensionista busca promover a integração entre profissionais, bolsistas e voluntários de 

diferentes áreas do conhecimento, o que possibilita aos discentes envolvidos no projeto 

uma visão que abrange o ser humano, num aprendizado não fragmentado. 

METODOLOGIA: Devido, estritamente, à pandemia da Covid-19, os encontros entre 

os  integrantes do projeto se deram via Google Meet (plataforma de videoconferência), o 

que possibilitou um trabalho  mais dinâmico , minimizando os efeitos do distanciamento 

social. Em relação à produção, foi feito, inicialmente, um debate em relação ao 

conteúdo de cada episódio, com posteriores pesquisas bibliográficas e factuais, 

conversas com especialistas (principalmente da área acadêmica), para possibilitar a 

gravação de conteúdo para os podcasts. Após estas etapas, cada produto foi formatado 

para os padrões de radiodifusão, veiculação em plataformas de streaming e redes 

sociais. RELATO DE EXPERIÊNCIA: O conteúdo dos podcasts produzidos levou 

informação e conhecimento para o público ouvinte, a respeito dos principais e mais 

importantes temas relacionados ao SARS-COV-2 e à COVID-19, bem como de seus 

principais desdobramentos políticos, econômicos e sociais. cumprindo seu papel na 

tentativa de promover a educação em saúde. A produção e o projeto tornaram-se 

desafiadoras, em razão da modificação extrema de sua metodologia, causada pelo 

distanciamento social. Outro fator de destaque é a absorção de conteúdos acadêmicos e 

de noticiários e sua transformação para os padrões radiofônicos, essenciais para a 

produção dos podcasts. CONCLUSÕES: O projeto de extensão Viva Mais permite aos 
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envolvidos desenvolvimentos pessoal e coletivo, assim como a aquisição de diversas 

habilidades. Apesar da suposta dificuldade provocada pelo contato remoto, a equipe se 

adaptou com grande maestria diante deste desafio. Diante de toda a desinformação, 

presente, sobretudo, nas mídias sociais, fazem-se necessárias práticas de 

educomunicação como esta, para que os sujeitos sejam conscientizados acerca de sua 

saúde, por fontes confiáveis. 

 

Palavras-chave: educação em saúde, webcast, infecções por coronavírus 
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Introdução: A análise da Qualidade de Vida (QV) passa por fatores que pertencem aos 

domínios físico e mental. Assim, entre os aspectos físicos, o presente estudo buscou 

realizar uma avaliação sobre o impacto do excesso de peso e da distribuição da gordura 

corporal na QV. Objetivos: Em razão da necessidade epidemiológica desse tipo de 

avaliação, devido aos poucos estudos já realizados, a presente análise busca 

compreender os possíveis impactos do excesso de adiposidade na QV da população de 

trabalhadores de turno alternante. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo, conduzido em uma empresa mineradora de grande porte situada na região 

dos Inconfidentes, em 2012. O estudo contou com 437 participantes que trabalhavam 

como motoristas de caminhão fora de estrada. A jornada de trabalho era de 6h por turno 

e descanso de 12h entre os turnos, feitos de forma rotativa. A avaliação da QV foi feita 

por meio do The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survery (SF-36). 

O método constitui de 36 itens com 8 domínios, que recebem um escore para a 

avaliação da QV. Além disso, foi feita a aferição dos dados antropométricos e de 

composição corporal. A análise de composição corporal foi realizada por meio do 

monitor de bioimpedância elétrica tetrapolar segmentada Inbody 720â. Discussão: A 

capacidade funcional apresentou correlação negativa com os índices de composição 

corporal e circunferência da cintura (CC). O aumento em tais índices pode conferir uma 

redução da QV nesses domínios. Contudo, nos domínios físicos, emocionais e sociais, 

não se constatou correlação com os índices antropométricos e de composição corporal. 

Vale ressaltar que a população estudada consiste de adultos jovens, tendo em vista a 

influência do fator idade na percepção da QV. As maiores pontuações foram obtidas nos 

domínios físico, emocional, social e de capacidade funcional. Contudo, há vários 

estudos que evidenciam a presença de obesidade em trabalhadores de turnos. Ademais, 

verifica-se que a capacidade funcional é inversamente associada à composição corporal 

e CC, exceto ao IMC, este foi correlacionado apenas com o domínio saúde geral. 

Também não foram encontradas correlações entre os aspectos emocionais e a 

composição corporal e a CC. Não foram detectados aspectos negativos na QV nos 

domínios de saúde mental. Conclusões: Os escores obtidos em alguns domínios da QV 

(saúde geral, vitalidade e capacidade funcional) apresentaram diminuição com o 
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aumento da gordura corporal. Em relação aos indicadores de composição corporal e aos 

dados antropométricos (CC), estes possuem correlação com a capacidade funcional dos 

trabalhadores. Sobre o IMC, tem-se uma correlação negativa com a saúde geral. No 

entanto, observou-se que a QV e a adiposidade corporal não se associaram ao tempo 

que o indivíduo trabalha em regime de turno. Assim, recomenda-se a realização de 

estudos longitudinais que permitam observar se a QV é influenciada pelo tempo de 

serviço nesses trabalhadores de turno da mineração. 

Palavras-chave: qualidade de vida; trabalho em turnos; saúde do trabalhador 
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INTRODUÇÃO: com a pandemia do novo coronavírus, mais de 14 mil alunos dos 51 

cursos presenciais da Universidade Federal De Ouro Preto tiveram suas aulas suspensas 

no início do mês de março de 2020. Devido à necessidade de isolamento social, o 

Período Letivo Especial (PLE) tornou-se uma alternativa que viabiliza os alunos 

cursarem disciplinas de forma remota, dentre estas a Farmacologia III do curso de 

Farmácia. Com intuito de manter a qualidade do processo ensino-aprendizagem, faz-se 

necessário a utilização de ferramentas que viabilizam a participação ativa dos discentes 

e docentes, sendo o Fórum um ambiente virtual que permite esta dinâmica. Dentre os 

conteúdos abordados em Farmacologia III, o  uso racional de medicamentos (URM) é 

fundamental para a formação do profissional farmacêutico, e dada a relevância do tema, 

foi proposto aos 24 discentes matriculados  a discussão sobre em um fórum. 

OBJETIVO: analisar a ferramenta fórum como ambiente de discussão sobre temas 

relevantes. METODOLOGIA: utilizando a plataforma Moodle, foi criado um Fórum 

com  objetivo de discutir o URM. Este tema foi previamente apresentado aos alunos em 

uma aula síncrona, com a exposição de conceitos e da metodologia preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de saúde (OPAS) 

para a seleção de medicamentos e tratamentos baseado na eficácia, segurança e 

comodidade dos mesmos. A discussão no fórum foi pautada no seguinte 

questionamento: “Baseado no conhecimento de toda a cadeia de medicamento, desde a 

produção da matéria prima até o uso e acompanhamento do paciente que o utiliza, e 

baseado principalmente no conhecimento da farmacologia em prol do URM, quais as 

suas potenciais contribuições como farmacêutico? Utilize  também exemplos práticos.” 

As contribuições feitas pelos discentes e os comentários realizados pela docente foram 

disponibilizadas aos demais participantes do fórum, que finalizou com 53 comentários. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: dentre as 53 contribuições feitas pelos discentes e 

docente, 17 referências bibliográficas foram citadas por 12 alunos. A partir da análise da 

discussão no fórum, foram selecionados os termos abordados com maior frequência 

pelos estudantes a respeito da URM: “custos” (aparece em 12 comentários), “reações 

adversas” (presente em 13 contribuições), “segurança” (citado 10 vezes), “interações 

medicamentosas” (9 vezes), “dispensação” (8 vezes), “orientação” (15 vezes), 

“posologia” (9 vezes), “atenção farmacêutica” (4 vezes), “equipe multidisciplinar”(5 

vezes), “automedicação” (4 vezes), “polifarmácia” (5 vezes) e  termos relacionados à 

cadeia produtiva de medicamento foram encontrados em 6 contribuições. O ambiente 

virtual se demonstrou eficaz para discussão de temas relevantes, com contribuições de 

todos os alunos, embasadas em artigos científicos e de boa qualidade. CONCLUSÃO: 

a ferramenta Fórum se mostrou eficiente como um espaço de aprendizagem, podendo 

estender-se para além do PLE, uma vez que é um espaço democrático, que permite a 
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construção ativa do conhecimento pelo discente, enquanto o docente exerce a função de 

orientar , intermediar e incentivar essa construção coletiva.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Fóruns de Discussão, Uso de Medicamentos e Farmacologia.  
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INTRODUÇÃO: A Nefropatia por IgA é uma condição patológica caracterizada pela 

deposição de Imunoglobulina A nas células mesangiais glomerulares. Ela se configura 

como a principal causa de Glomerulonefrite Primária, podendo manifestar um quadro 

típico de Síndrome Nefrótica (SN). O diagnóstico é feito a partir do exame clínico, 

sendo confirmado pelo resultado da biópsia renal. A doença é mais prevalente na ásia 

oriental e entre os caucasianos, estando mais presente em homens com idade entre 16 e 

35 anos. RELATO DO CASO CLÍNICO: J.M.L. sexo masculino, 28 anos, é 

encaminhado ao ambulátório da disciplina eletiva de nefrologia da UFOP após 2 dias de 

internação com quadro clínico de hipertensão arterial sistêmcia (HAS), edema e queixa 

de “urina espumosa” em uso de Losartan 50mg e Sinvastatina 40mg. Na avaliação 

clínico-laboratorial foi confirmado HAS, edema de membros inferiores, proteinúria, 

hematúria, hipoalbuminemia, dislipidemia. Sorologias virais, FAN, P-ANCA e C-

ANCA não reagentes e função renal preservada. Diagnóstico clínico: Síndrome 

Nefrótica Primária. Conduta: biópsia renal percutânea teleguiada por US (BR). 

Resultado Anatomopatológico: A microscopia óptica e de imunofluorescência do tecido 

demonstrou padrão granular grosseiro mesangial e deposições marcadas de IgA 

compatível com Nefropatia por IgA. A microscopia eletrônica (ME) detectou 

podocitopatia extensa e lesões tubulares e intersticiais. A terapêutica foi feita com 

prescrição de Prednisona 1,0 mg/kg/dia por 4 meses com redução gradual, apresentando 

boa tolerância e ótima resposta ao tratamento. Atualmente, paciente encontra-se 

assintomático, sem edemas visíveis e com PA 120/80 mmHg e proteinúria menor que 

500mg nas últimas 24h e faz uso de Losartan 50mg BID. DISCUSSÃO: Na vigência de 

um quadro clínico de Síndrome Nefrótica torna-se imperativo investigar uma etiologia 

primária ou secundária. Diante da suspeita de Síndrome Nefrótica Primária considerou-

se as seguintes hipóteses diagnósticas: Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, Doença 

de Lesões Mínimas e Nefropatia por IgA. O diagnóstico de Nefropatia por IGA foi 

confirmado ao estudo anatomopatológico através da microscopia óptica 

imunofluorescência e microscopia eletrônica O tratamento do caso incluiu 

imunossupressão por Prednisona, uso de iECA ou BRA (medidas de renoproteção), 

medidas de suporte, dieta hipossódica e normoproteica. CONCLUSÕES: Houve 

melhora clínica e laboratorial com o tratamento instituído. O paciente deverá manter 

controle periódico de seu quadro clínico. 

 

Palavras - Chave: Síndrome Nefrótica. Glomerulopatias Primárias. Proteinúria.  
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INTRODUÇÃO: A síndrome nefrótica (SN) é reconhecida por proteinúria nefrótica 

>50 mg/kg/dia, hipoalbuminemia <3 g/dL, edema e hiperlipidemia. As etiologias 

primárias incluem doença por lesões mínimas, glomeruloesclerose segmentar focal e 

glomerulonefrite membranoproliferativa. Acomete 2 casos por 100.000 por ano. 

RELATO DO CASO CLÍNICO: MLRG, escolar, sexo feminino, 7 anos, previamente  

hígida, iniciou quadro de edema bipalpebral e abdominal com piora progressiva, 

aumento de peso, pressão arterial normal, proteinúria nefrótica, hipercolesterolemia, 

hipoalbuminemia, boa diurese, sem hematúria. Relação proteína/creatinina (RPC) 5,5, 

FAN negativo, sorologias para hepatites negativas, função renal normal. Diagnosticada 

com Síndrome nefrótica por lesões mínimas, prescrito prednisolona 2mg/kg/dia por 6 

semanas, seguido de 1,5 mg/kg/dia em dias alternados, por 4 semanas, com redução 

posterior de 50% da dose semanalmente. Após dois meses de tratamento, apresenta total 

remissão do quadro. Cinco meses depois, retorna com edema, proteinúria nefrótica e 

hipoalbuminemia. Diagnosticada com recidiva de Síndrome Nefrótica. Recebe novo 

curso de Corticóide e é encaminhada ao Nefrologista Pediátrico. Na consulta de 

nefrologia, apresentava-se com piora do quadro de edema e da proteinúria. Aventada 

possibilidade de córtico-resistência, porém a mãe assumiu ter suspendido a medicação 

por não entender a sua real necessidade. Ao Exame: edema palpebral e abdominal, 

elevação do peso; hipertensão estágio I. Proteinúria nefrótica, hipoalbuminemia, 

Dislipidemia, C3, C4 e CH50 normais, FAN não reagente. Reiniciado Prednisona 2 

mg/kg/dia, prescrito Furosemida (20mg, 12/12h) e Espironolactona (25mg, meio cp, 

1x/dia) por uma semana e orientado  à mãe sobre a importância da manutenção do 

tratamento, com consultas de controle mais frequentes. Um mês e meio após, a paciente 

apresentava-se assintomática. DISCUSSÃO: A paciente apresentava a clínica clássica 

de SN. Foram excluídas as causas secundárias de SN (FAN, sorologias de hepatites e 

dosagem do complemento sérico). O tratamento foi instituído de forma adequada. 

Durante a terapia, foram monitorados: proteinúria, dislipidemia, função renal, peso e 

pressão arterial. A paciente apresentou boa resposta à terapia no primeiro episódio o que 

não ocorreu na recidiva, aventando-se a possibilidade de córtico-resistência. Porém, 

após  escuta atenta foi evidenciada baixa adesão ao tratamento, com a interrupção da 

medicação pela mãe. CONCLUSÕES: A SN idiopática da infância é geralmente 

controlada com a corticoterapia. É comum a ocorrência de recidivas que devem ser 

tratadas da mesma forma que o episódio inicial. Quadros de córtico resistência e córtico 

dependência podem ocorrer e causas secundárias ou formas diferentes de lesões 

mínimas devem ser aventadas quando a resposta à corticoterapia é insatisfatória. 
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Entretanto, devido ao longo curso do tratamento, a proposta terapêutica deve ser bem 

discutida e explicada à família e a adesão correta ao tratamento deve sempre ser 

pesquisada nos casos de evoluções desfavoráveis dos casos. 

 
Palavras-chaves: “Síndrome Nefrótica”, “Corticosteróides”, “Cooperação e Adesão ao 

Tratamento”. 
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INTRODUÇÃO: A ultrassonografia doppler transcraniana (UDT) é um exame médico 

de diagnóstico que fornece, em tempo real, as características do fluxo sanguíneo 

cerebral (FSC) e da hemodinâmica cerebrovascular nas artérias basais do cérebro. Por 

ser um método não invasivo e com maior custo benefício, é indicado para monitorar 

mudanças vasculares e detectar doenças que acometem essa região. Na anemia 

falciforme (AF), devido às alterações fisiológicas causadas por ela, o doppler pode 

funcionar como um importante método de rastreamento precoce de casos convulsivos. 

Uma vez que essa doença é caracterizada por alteração estrutural dos glóbulos 

vermelhos, ao tomarem o formato de “foice”, as hemácias elevam a velocidade do fluxo 

sanguíneo cerebral nas artérias basais, fazendo com que os portadoras de tal patologia 

sejam mais propensos a terem um histórico de fraqueza focal e, consequentemente, 

maior risco de convulsões. OBJETIVOS: A revisão sistemática elaborada objetiva 

relatar a relação existente entre a execução do UDT e a sensibilidade do rastreamento 

em crises convulsivas em pessoas portadoras de anemia falciforme. MÉTODOS: As 

bases de dados utilizadas para o levantamento bibliográfico foram: PubMed/Medline e 

LILACS, com base nos descritores "Anemia Sickle Cell"; "Ultrasonography Doppler 

Transcranial"; "Seizure"; "Doppler transcranial" e "Seizures", tendo como data final das 

buscas o mês de outubro de 2020. Foram encontrados 17 artigos entre as plataformas, e 

destes, 2 artigos foram selecionados por correlacionar dados entre UDT com dados 

anormais em portadores de AF que apresentaram episódios convulsivos. Dentre a 

avaliação da UDT, enquadrou-se como anormal exames que apresentavam relação entre 

as velocidades maior e menor do FSC na Artéria Cerebral Média (ACM) menor que 0,5, 

relação entre as velocidades da FSC na Artéria Cerebral Anterior e na ACM maior que 

1,2, velocidade total de FSC na ACM maior ou igual a 200 cm/s ou menor a 50 cm/s e 

exames em que a assimetria direita/esquerda  das artérias Carótida Interna e Cerebral 

Média fosse maior que 15%. DISCUSSÃO: Ambos artigos observaram sensibilidade 

da UDT superior a 60% para rastreamento de convulsões em portadores de AF em 

intervalo de confiança superior a 95%. O resultado pode ser considerado razoável 

devido aos custos de manejo e manutenção mais baratos, ao uso pouco restritivo a 

quadros clínicos do paciente e ao teor menos invasivo da UDT em relação a ressonância 

magnética, exame que também permite o diagnóstico precoce de convulsões nos 

pacientes em questão. Isso pode permitir que um maior número de pacientes com 

diagnóstico de AF tenham acompanhamento adequado e, logo, menor risco de sofrerem 

um evento convulsivo e danos cerebrovasculares permanentes. CONCLUSÃO: O 

exame do doppler transcraniano, tanto pelo seu caráter não invasivo, quanto pelo seu 

custo benefício, mostrou-se  uma ferramenta eficaz para se rastrear possíveis quadros 

convulsivos futuros em portadores de AF. Mostra-se necessário um maior número de 

estudos e dados para que o uso desse exame possa ser melhor difundido e estabelecido 

para tal finalidade. 
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Palavras-chaves: "Anemia Sickle Cell"; "Ultrasonography Doppler Transcranial"; 

"Seizure". 
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