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ACOMETIMENTO NEUROLÓGICO DA COVID-19 EM CRIANÇAS 

 

Camila Blanco Cangussu ¹ - camila.cangussu@ufop.edu.br  

Beatriz Saez Bragança Rezende ² - beatriz.rezende@aluno.ufop.edu.br  

Carolina Morelli Campos Aragão ² - carolina.aragao@aluno.ufop.edu.br 

¹ Professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto 

² Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto  

Ouro Preto - Minas Gerais 

 

Introdução: Em janeiro de 2020, a OMS definiu como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) o surgimento e a transmissão comunitária do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19. A infecção se manifesta de forma 

diferente em adultos e em crianças, sendo que nestas os sintomas geralmente são mais 

brandos ou até ausentes (LI et al, 2020). Sabe-se, porém, que outros vírus do mesmo 

gênero apresentam tropismo pelo tecido nervoso, o que pode justificar os sintomas 

neurológicos apresentados por alguns pacientes com COVID-19. Tendo em vista a 

imaturidade neurológica das crianças, fez-se necessária esta investigação acerca do 

comportamento do vírus nessa faixa etária. Objetivo: Reunir os principais dados acerca 

da invasão neural pelo SARS- CoV-2, a fim de compreender seu comportamento no 

tecido nervoso infantil e os impactos no desenvolvimento neurológico. Metodologia: 

Realizada busca no PubMed com os descritores "((covid) AND (brain)) AND 

(pediatric)" e aplicados os filtros "review" e "systematic review". Foram obtidos 55 

resultados e incluídos os artigos que descreviam manifestações neurológicas e/ou 

pediátricas da COVID-19. Por fim, 24 artigos foram selecionados. Resultados: Sintomas 

neurológicos de COVID-19 foram observados em todas as faixas etárias (KUMAR et 

al., 2020), e dividem-se em centrais (cefaleia, vertigem e comprometimento da 

consciência) e periféricos (anosmia e ageusia). Tais sintomas associam- se a níveis 

elevados de marcadores inflamatórios no líquor, especificamente IL-6, IL-8 e MCP-1 

mailto:camila.cangussu@ufop.edu.br
mailto:beatriz.rezende@aluno.ufop.edu.br
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(CORREIA, 2020). Ainda não se sabe se a neurotoxicidade do SARS-CoV-2 se deve à 

ação viral direta ou à atuação indireta das citocinas inflamatórias. Conclusão: Há 

concordância na literatura sobre o acometimento neurológico do SARS-CoV-2 em 

crianças. Como a micróglia tem papel ativo na formação da rede neuronal e é muito 

reativa ao contexto microambiental (CHAGAS, et al., 2021), é possível que essa 

infecção em períodos críticos do desenvolvimento resulte em redes neuronais 

inadequadas e acarrete distúrbios futuros. 

Palavras-chave: COVID-19, Neurologia, Pediatria. Referências: 

Referências: 

1. CHAGAS, L. da S., et al. Neuroinflammation and Brain Development: Possible 

Risk Factors in COVID-19-Infected Children. Neuroimmunomodulation, Suíça, n. 28, 

v. 1, p. 22-28, fev. 2021. Disponível em: 

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33530091/>. 

Acesso em: 2 dez. 2021. 

2. CORREIA, A. O. et al. Neurological manifestations of COVID-19 and other 

coronaviruses: A systematic review. Neurology, Psychiatry and Brain Research, v. 37, 

p. 27-32, set. 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC7261450/>. Acesso em: 2 dez. 2021. 

3. LI, D. C; HINTON, E. A.; GOURLEY, S. L. Persistent behavioral and 

neurobiological consequences of social isolation during adolescence. Seminars in Cell 

and Developmental Biology, Coventry, v. 118, p. 73-82, out. 2021. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084952121001269? 

via%3Dihub>. Acesso em: 2 dez. 2021. 

4. KUMAR, A. et al. Possible routes of SARS-CoV-2 invasion in brain: In 

contexto of neurological symptoms in COVID-19 patients. Journal of Neuroscience 

Research, v. 12, n. 98, p. 2376-2383, dez. 2020. Disponível em: 

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 32869376/>. Acesso em 2 dez. 2021. 
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COVID-19 E DIABETES INSÍPIDO: UM RELATO DE CASO 

Fabiana Alves Nunes Maksud (fabiana.maksud@ufop.edu.br) - Orientadora  

Amanda Miranda Matos Teixeira (amandamatos1001@gmail.com)  

Ana Victória Santos Costa (ana.victoria@aluno.ufop.edu.br)  

Carlos Eduardo Duarte (carlos.duarte@aluno.ufop.edu.br) 

Israel Farias de Souza (israelfariasdesouza@gmail.com)  

João Vitor Basilio Barros (joao.basilio@aluno.ufop.edu.br)  

Thaila Martins Silva (thailamartins069@gmail.com) 

Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais 

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus 

SARS- CoV-2 e consiste em um problema de saúde pública mundial. Seu espectro 

clínico engloba quadros assintomáticos à pneumonias graves, podendo levar à morte. 

Contudo, as repercussões endócrinas decorridas dessa infecção ainda não foram 

totalmente bem elucidadas e abordadas. RELATO DE CASO: SMM, 47 anos, 

previamente hígido, teve quadro de COVID-19 no início de 2021 e, novamente, em 

julho, com repercussão pulmonar leve e anosmia. Em agosto, apresentou sintomas de 

poliúria e polidipsia. Em consulta urológica, solicitou-se exame de urina rotina, o qual 

identificou baixa densidade urinária e a ausência de sinais de infecção. Paciente referia 

volume urinário de 9 litros/dia, e exames de osmolalidade plasmática de 305 mOsm/kg 

e de osmolalidade urinária de 41 mOsm/kg. Apresentou nível sérico de vasopressina 

baixo ( 0,54 pg/mL) e Ressonância Nuclear Magnética de Hipófise sem alterações. A 

terapêutica consistiu no uso de acetato de desmopressina, 0,1 mg/mL, na forma de spray 

nasal, BID. Relatou pouca melhora da poliúria (manteve-se 7 litros/dia de diurese), e 

houve a substituição da medicação prévia para acetato de desmopressina, 0,1mg, uso 

oral, 1 cp a cada 8 horas. DISCUSSÃO: O vírus Sars-Cov-2 pode promover dano 

epitelial nasal pela destruição de receptores ECA-2 locais, fator que poderia resultar no 

quadro anterior de anosmia do paciente e justificar a não-absorção da medicação no 

formato de spray nasal. Embora não houve a realização do teste de restrição hídrica no 

mailto:amandamatos1001@gmail.com
mailto:ana.victoria@aluno.ufop.edu.br
mailto:israelfariasdesouza@gmail.com
mailto:joao.basilio@aluno.ufop.edu.br
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paciente em questão, a diurese, concomitante aos sintomas apresentados e valores da 

osmolalidade e vasopressina, possibilita o diagnóstico de diabetes insípido. 

CONCLUSÃO: A partir de um quadro de poliúria com polidipsia, deve-se considerar a 

possibilidade de diabetes insípido, principalmente em pacientes previamente infectados 

pelo vírus Sars-Cov-2. Nessas situações, faz-se necessária a administração do 

tratamento farmacológico via oral para garantir uma conduta terapêutica efetiva. 

Palavras-chave: COVID-19. Diabetes Insípido. Poliúria. 

Referências: 

BICHET, Daniel et al. Evaluation of patients with polyuria. UpToDate. 2021. 

Disponível em: 

<https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-patients-with- 

polyuria?search=diabetes%20insipidus%20diagn%C3%B3stico&source=search_result

&selec tedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1>. Acesso em 29 de 

Novembro de 2021. 

 

CHRIST-CRAIN, Mirjam et al. Endocrinology in the time of COVID-19: management 

of diabetes insipidus and hyponatraemia. European journal of endocrinology, v. 183, n. 

1, p.G9-G15, 2020. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7938013/>. Acesso em 29 de 

Novembro de 2021. 

 

LIU, Mengyuan et al. Potential role of ACE2 in coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

prevention and management. Journal of translational internal medicine, v. 8, n. 1, p. 9, 

2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227161/>. 

Acesso em 29 de Novembro de 2021. 

 

MISGAR, R. A. et al. Central diabetes insipidus (Infundibuloneuro hypophysitis): A 

late complication of COVID-19 infection. Journal of endocrinological investigation, p. 

1-2, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215999/>. Acesso em 

29 de Novembro de 2021. 
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DISFUNÇÕES OLFATIVAS E GUSTATIVAS DECORRENTES DA 

COVID-19 E FATORES DE RISCO PARA SEU DESENVOLVIMENTO 

 

Gabriela Guerra Leal de Souza (gabriela.souza@ufop.edu.br) - Orientadora 

Marina Coimbra Saldanha (marina.saldanha@aluno.ufop.edu.br)  

Gabriela Santos Sousa Silva (gabriela.sss@aluno.ufop.edu.br)  

Victória de Almeida Figueiredo (victoria.almeida@aluno.ufop.edu.br) 

 

Universidade Federal de Ouro Preto Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

Introdução: No início do ano de 2020 foi declarada a pandemia da COVID-19. 

Dentre diversos sintomas da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, cerca de 45% dos 

pacientes relatam disfunções olfativas e gustativas. Tal significativa proporção fez 

emergir pesquisas com o intuito de compreender a fisiopatologia envolvida na perda do 

paladar e do olfato, além dos fatores de risco para o seu desenvolvimento. Objetivos: 

Compreender a fisiopatologia dos distúrbios olfativos e gustativos causados pela 

COVID-19 e analisar os fatores de risco para o seu desenvolvimento. Métodos: Seleção 

bibliográfica de artigos com os descritores COVID- 19, Olfaction Disorders e Taste 

Disorders na plataforma PubMed e análise dos fatos apresentados. Foram utilizados 4 

artigos científicos. Discussão: Quanto ao distúrbio olfativo, sugere-se que o epitélio 

olfatório tenha um tropismo aumentado pelo vírus, uma vez que suas células expressam 

grande quantidade do receptor da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2) e da 

enzima Serina Protease Transmembranar 2, que são, justamente, a porta de entrada do 

vírus nas células. Assim, há grande replicação local, causando disfunção na condução 

do estímulo devido à inflamação e a danos do epitélio. Quanto ao distúrbio do paladar, 

sugere-se que o vírus infecta as células gustativas através do receptor da ECA2, 

inativando-o e bloqueando a transformação de sinais químicos em potenciais de ação e, 

consequentemente, a percepção gustativa. Além disso, o vírus causa edema dos botões 

gustativos, o que também prejudica a percepção dos sabores. Cabe dizer que pacientes 

fumantes ou com alergias respiratórias foram mais afetados; e a perda do olfato e do 

paladar pode estar associada a manifestações menos graves da doença. Conclusão: 
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Apesar da existência de propostas de processos fisiopatológicos para explicar os 

distúrbios olfativos e gustativos decorrentes da COVID-19, mais estudos são 

necessários, para que se chegue a tratamentos mais eficazes. 

 

Palavras-chaves: COVID-19; Transtornos do Olfato; Distúrbios do Paladar. 

 

 

Referências: 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590257121000225. Acesso em: 25 

nov. 2021. 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS FINANCEIROS E À SAÚDE DEVIDOS À ALIMENTAÇÃO 

INADEQUADA E AO EXCESSO DE PESO NO BRASIL E UNIDADES 

FEDERATIVAS 

 

Orientadora: Isis Eloah Machado (isis.machado@ufop.edu.br)1 

Autores: Jorge Luiz Duarte Filho (jorge.duarte@aluno.ufop.edu.br)1; Ana Caroline 

Costa (ana.cc1@aluno.ufop.edu.br)1; Aline Siqueira Fogal Vegi 

(alinefogal@gmail.com); Larissa Fernanda Fonseca Guedes 

(larissa.guedes@aluno.ufop.edu.br)1 

1Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

RESUMO: Introdução: No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são 

atualmente a maior causa de morbimortalidade e têm como fatores de risco o excesso de 

peso e as dietas ricas em alimentos ultra processados. O impacto desses fatores de risco 

sobre os custos no adoecimento por esse grupo de doenças ainda é inespecífico na 

literatura brasileira. Objetivos: Estimar os custos financeiros para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) relacionados à alimentação inadequada e ao excesso de peso na população 

adulta para o Brasil e Unidades Federativas (UF). Métodos: Inicialmente será obtida a 

Fração Atribuível Populacional (FAP), uma medida que representa a proporção de uma 

doença na população que pode ser atribuída à exposição e é calculada originalmente 

pelo estudo Global Burden of Disease. Após a obtenção da FAP são extraídos os custos 

dos procedimentos de média e alta complexidade provenientes do Sistema de 

Informações Ambulatoriais e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS por 

doença. Em seguida, os valores por cada doença serão multiplicados pelo valor da FAP. 

Os valores monetários serão obtidos em reais e convertidos para dólares internacionais 

considerando o fator de conversão da época. Resultados esperados: Ao final do projeto, 

será possível determinar o quanto poderia ser economizado pelo SUS, caso a exposição 

ao excesso de peso e às dietas ricas em alimentos ultra processados fosse reduzida ao 

mínimo no país e UF. Outros resultados serão a revisão e aprendizado de novas técnicas 

e metodologias de avaliação, a ampliação da oferta de disciplinas em cursos de 

graduação e pós-graduação das instituições participantes, com orientação a alunos de 

iniciação científica, mestrado e doutorado. Assim, o presente estudo é uma potencial 

ferramenta de grande valia que pode auxiliar os gestores públicos na alocação mais 
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assertiva de recursos financeiros destinados ao SUS, especialmente em um cenário de 

contingenciamento de gastos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Crônicas não Transmissíveis; Sistema Único de Saúde; 

Comportamento Alimentar. 

 

Referências: 

1. GBD Compare - Viz Hub. 2021. Non-comminicable diseases (Both sexes, All 

ages, 2019, Deaths per 100,000). Disponível em: <https://vizhub.healthdata.org/gbd- 

compare/>. Acesso em: 26 nov 2021. 

2. GBD Compare - Viz Hub. 2021. Brazil (Both sexes, All ages, 2019, Deaths per 

100,000). Disponível em: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>. Acesso em: 26 

nov 2021. 

3. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 

countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223-49. 
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IMPASSES E AVANÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA 

EFICAZ CONTRA A MALÁRIA 
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Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Medicina 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

INTRODUÇÃO: A malária é responsável por alto nível de morbimortalidade, causando 

cerca de 216 milhões de casos clínicos e de 445 mil mortes no mundo anualmente. 

Houve progresso no controle da malária, mas o processo estagnou nos últimos anos, 

sendo necessárias novas ferramentas para o controle global. OBJETIVOS: Examinar as 

evidências científicas sobre impasses e avanços no desenvolvimento de uma vacina 

eficaz contra a malária. METODOLOGIA: Seleção de artigos nas bases de dados 

PubMed e nos periódicos CAPES, utilizando os descritores “vaccine”, "development'' e 

“malaria”. Foram selecionados quatro artigos para essa revisão, publicados entre 2018 e 

2021. DISCUSSÃO: Muitos desafios foram superados para desenvolver uma vacina 

contra um protozoário tão complexo igual ao Plasmodium sp. As vacinas candidatas 

contra o P. falciparum, o mais letal, são bem mais avançadas, sendo a RTS,S/AS01 

(Mosquirix), pré-eritrocitária, a mais amplamente testada. Ela foi projetada com a 

proteína circunsporozoíta (CSP), presente na superfície do esporozoíto, e testada em um 

programa piloto preconizado pela OMS, em países africanos: Malawi, Quênia e Gana. 

Em ensaio de fase III, a vacina mostrou-se eficaz, já que houve diminuição de 

internações e de transfusões de sangue para tratar anemia devido à malária, mas houve 

aparecimento de riscos para meningite e malária cerebral entre as crianças. Além disso, 

a proteção é parcial, diminui com o tempo, e a eficácia foi menor em crianças de 6 a 12 

semanas do que nas de 5 a 17 meses. Portanto, o programa piloto precisa continuar, já 
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que reduziu a mortalidade, porém é necessário persistir com os estudos, garantindo 

segurança e eficácia da vacina. CONCLUSÃO: O uso da Mosquirix é uma conquista 

histórica, mas a continuidade de pesquisas para a entrega de vacinas eficientes, 

duradouras e seguras é indispensável, juntamente com investimentos para uma ampla 

imunização, principalmente em áreas endêmicas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Vacinas Antimaláricas, Infecções por Plasmodium, Malária. 
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Introdução: As doenças crônicas exigem monitoramento continuo do quadro de saúde 

dos indivíduos ao longo do tempo. No atual contexto de pandemia do COVID-19, esse 

acompanhamento realizado pela equipe da Unidade Básica de Saúde Bauxita, encontra-

se afetado pela dificuldade de comunicação com os moradores devido as medidas 

restritivas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. Dessa forma, nota-se a 

dificuldade em observar o desenvolvimento das patologias, especialmente daqueles em 

condições crônicas de saúde. Objetivo: Conhecer os impactos da pandemia para o 

quadro dos indivíduos com condições crônicas de saúde não transmissíveis (diabetes e 

hipertensão) e propor estratégias que facilitem a dinâmica de trabalho da equipe no 

acompanhamento destas pessoas. Metodologia: As atividades foram realizadas com 

coleta e utilização dos dados da plataforma eSUS para caracterizar a população em 

condições crônicas de saúde não transmissíveis e fazer cruzamentos de dados 

informativos, juntamente com entrevistas com funcionários do posto de saúde, e a 

produção de vídeos de curta duração. Desenvolvimento: Foram produzidos vídeos de 

curta duração, com aspectos mais essenciais observados pela equipe de saúde da UBS-

Bauxita e pelo grupo, dando ênfase na promoção da saúde através do autocuidado tendo 

em vista o contexto de pandemia marcado por grande insegurança ao qual inviabiliza 

um contato próximo entre a população e os profissionais de saúde. Em adição foi 
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analisado o feedback dos moradores em relação aos vídeos, juntamente com a opinião 

da equipe da UBS que não só avaliou como também apontou aprimoramentos que 

foram realizados antes dos vídeos serem disponibilizados a toda população. Conclusão: 

Percebe-se que a pandemia de coronavírus modificou muitas atividades, dificultando o 

acompanhamento da população por parte das unidades de saúde, assim iniciativas que 

facilitem a comunicação entre moradores e profissionais de saúde são essenciais para 

impedir o agravamento de doenças crônicas e o surgimento de novas patologias. 

 

 

Palavras-chave: COVID-19, autocuidado, doenças crônicas. 
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Introdução: A pandemia provocada pelo novo coronavírus levou a diversas mudanças, 

uma vez que foi preciso adotar medidas de proteção individuais e coletivas que 

incluíram o isolamento social e o fechamento de escolas, comércios e instituições, fato 

que pode ter causado impactos na saúde, particularmente, na dos adolescentes. 

Objetivos: Descrever as mudanças no estado de saúde dos adolescentes brasileiros 

durante a pandemia de covid-19. Métodos: A coleta de dados, por meio de questionário 

eletrônico, ocorreu de junho a outubro de 2020, com uma amostra de 9.470 adolescentes 

de 12 a 18 anos, utilizando método de amostragem em cadeia. As mudanças no estado 

de saúde foram aferidas por meio de autoavaliação. As análises foram estratificadas por 

sexo, faixa etária, raça/cor, região geográfica e escolaridade materna. As associações 

entre as variáveis foram estimadas por meio do Qui Quadrado e Teste Z. Resultados: A 

amostra analisada foi composta em maior proporção por meninas (60,19%). 60% eram 

da faixa etária de 15 a 18 anos, 46% de cor parda, 41% da região Sudeste e 33,8% 

tinham mães com ensino médio completo. A maioria dos participantes classificou sua 

saúde como boa ou excelente (83,3% no sexo masculino; 72,1% no feminino). Durante 

a pandemia, quase 30% dos participantes relataram piora do estado de saúde, com piora 
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mais prevalente no sexo feminino (33,8%) e naqueles na faixa etária de 15 a 18 anos 

(33,4%). Escolaridade materna e regiões geográficas não se associaram à mudança na 

avaliação de saúde. Conclusão: Após o início da pandemia e instituição de medidas 

restritivas houve piora no estado de saúde dos adolescentes brasileiros, especialmente 

entre meninas e aqueles mais velhos. Espera-se que esses achados possam contribuir na 

orientação das ações de saúde visando minimizar os efeitos adversos trazidos pelo 

isolamento social prolongado. 
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INTRODUÇÃO: O corpo é uma construção social e, atualmente, protagoniza as 

relações sociais, sendo a aparência instrumento de comunicação e sinônimo de 

realização pessoal. Nesse contexto de culto ao corpo, as cirurgias plásticas se destacam, 

contudo, observa-se uma preocupante banalização. OBJETIVO: Refletir acerca da 

imposição do “corpo perfeito” determinado socialmente e o preocupante contexto de 

naturalização dos procedimentos cirúrgicos estéticos. MÉTODOS: Análise de artigos 

em plataformas digitais e bancos de dados - Scielo e PubMed - utilizando as palavras-

chaves “cirurgias plásticas”, “estética” e “saúde coletiva”. DISCUSSÃO: O corpo é 

moldado segundo determinações sociais, sendo que a imagem de corpo “perfeito” na 

contemporaneidade encontra-se, equivocadamente, associada a características 

vantajosas nas relações interpessoais: sucesso, realização pessoal e confiança. Assim, o 

corpo é objetificado, estando à disposição do sujeito para ser alterado conforme suas 

expectativas1. Essas alterações, possibilitadas por procedimentos e cirurgias estéticas, 

vem aumentando no Brasil, colocando-o em protagonismo no mundo2. Esse cenário 

converge com interesses da mídia, do mercado de moda e da publicidade, que 

consolidam padrões que as pessoas buscam se encaixar, além de beneficiar a indústria 

da medicina estética, que lucra e cresce1. Segundo o médico Ivo Pitanguy, as cirurgias 

plásticas objetivam estabelecer uma ligação do corpo e do espírito, para que as pessoas 

se sintam bem; porém, a subjetividade nessas cirurgias é frequentemente silenciada, 
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refletindo o viés biomédico que desconsidera a complexidade do sujeito, as reflexões 

acerca do corpo e das implicações psicológicas consequentes desses procedimentos, 

convergindo, portanto, na banalização desses3. Outros fatores pouco abordados são os 

riscos envolvidos, como: infecções, problemas com anestesia e pós-operatório, 

hemorragias e conflitos psicológicos (Depressão Pós-Operatória2,3). CONCLUSÃO: 

Uma relação médico-paciente humanizada é essencial para a conscientização da 

população acerca desses procedimentos invasivos, considerando a complexidade que 

envolve a sua busca e o cenário pós-intervenção, refletindo também acerca da 

construção inatingível de “corpo perfeito”. 

Palavras-chaves: Cirurgias Plásticas, Estética, Saúde Coletiva 
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INTRODUÇÃO: A conjectura de pandemia de COVID-19 interferiu negativamente na 

dimensão psicossocial de profissionais da saúde no Brasil, aumentando a 

susceptibilidade à exaustão física e mental por excesso de carga de trabalho, risco de 

contaminação e distanciamento dos círculos sociais. OBJETIVO: Compreender os 

motivos que levam ao desgaste emocional e adoecimento psíquico de profissionais da 

saúde em tempos de pandemia de COVID-19. MÉTODOS: Realizou-se a reflexão 

teórico-metodológica após leitura e análise de quatro artigos científicos disponíveis na 

plataforma “SciELO” publicados entre 2020 e 2021, usando-se as palavras-chave para 

busca “saúde mental”, “profissionais da saúde” e “COVID- 19”. DISCUSSÃO: Dados 

atuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021) apontam mais de 22 milhões de casos da 

COVID-19 no Brasil e mais de 615 mil óbitos. Barbosa et al (2020) ressalta que durante 

o surgimento de uma nova doença ameaçadora é comum priorizar as descobertas 

clínicas em detrimento dos problemas psíquicos que possam surgir nesse cenário. 

Assim, Almeida et al (2020) preocupou-se em debater um tema importante que foi 

deixado em segundo plano pelas políticas públicas durante a pandemia. Segundo 

pesquisa (ALMEIDA et al, 2020) realizada com 1.257 profissionais que cuidavam de 

pacientes infectados, 50% apresentaram sintomas depressivos, 45% ansiedade, 34% 

distúrbios do sono e 72% angústia. Ainda, foram discutidos outros sintomas que 

acometem esses profissionais como medo, estresse, tristeza, exaustão física e mental. 

Evidenciando que essas alterações psicossociais são decorrentes da dicotomia, entre a 
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proximidade desses profissionais com a doença e a distância que estes precisam manter 

dos familiares para protegê-los da infecção, além da insegurança relacionada à escassez 

de insumos e EPIs. CONCLUSÃO: Nota-se a necessidade de medidas de apoio 

psicológico para garantir a saúde psicossocial dos profissionais de saúde diante do 

cenário pandêmico, a fim de evitar danos psicossociais e assegurar que eles estarão 

aptos para desempenharem suas funções. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Pessoal de Saúde; COVID-19. 
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Introdução: Em Cabanas (Mariana, Minas Gerais) as equipes da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) oferecem a Atenção Domiciliar (AD) à comunidade, como parte de suas 

atribuições. No entanto, como as estratégias de organização e priorização dos pacientes 

na AD ainda são recentes, os critérios e o planejamento destas atividades não foram 

empregadas de modo integral pela equipe. Objetivos: Estabelecer um método de 

planejamento eficiente das visitas domiciliares em Cabanas, através de uma ferramenta 

digital, abordando os critérios de classificação dos pacientes em níveis de 

vulnerabilidade. Metodologia: Inicialmente, foram feitas rodas de conversa com as 

enfermeiras da UBS Cabanas, buscando compreender as dificuldades no serviço de AD 

e ouvir as experiências delas sobre o assunto. Nessas reuniões, discutiu-se ainda sobre 

as diferentes classificações de vulnerabilidade encontradas na literatura que poderíamos 

utilizar como base teórica da ferramenta, conforme orientação da preceptora Naiara. 

Posteriormente, os alunos se reuniram por videoconferências e construíram os materiais, 

os quais foram apresentados às profissionais, estabelecendo um desenvolvimento 

orgânico das soluções. Desenvolvimento: Com o curso do projeto, foi possível a 
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construção e a disponibilização, pelo Google Planilhas de uma ferramenta que auxilie 

na classificação dos pacientes da AD, com base em escores encontrados na literatura, 

facilitando a organização do processo de trabalho da AD na UBS Cabanas. Essa 

planilha é interativa com o Google Maps, objetivando auxiliar o planejamento das rotas 

das visitas domiciliares, e será acompanhada por tutoriais de vídeo e em PDF, 

permitindo a manutenção do produto mesmo com equipes diferentes que venham a 

integrar a ESF Cabanas. Conclusão: A experiência do projeto “Além dos Muros” trouxe 

à tona reflexões acerca da organização do trabalho da AD na UBS e foi uma importante 

forma de unir os alunos da graduação com os profissionais de saúde em busca de 

soluções para problemas enfrentados, permeados pelo diálogo. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Serviços de Assistência Domiciliar, 

Organização e Administração 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Bartter é uma tubulopatia hereditária caracterizada por 

hipocalcemia, hipocloremia, hiperaldosteronismo sem hipertensão e alcalose metabólica 

. O pseudohipoparatireoidismo tipo 2 ocorre por uma mutação no gene PRKAR1A que 

prejudica a resposta dos órgãos-alvo ao PTH. RELATO DO CASO CLÍNICO: LKS, 48 

anos. Aos 22 anos, foi diagnosticada com hipotireoidismo (pós parto). Usava 

regularmente levotiroxina e vitamina D. Devido a ganho ponderal, foi colocado balão 

intragástrico e, além de náuseas, apresentou paresia difusa. No PA, foi detectado cálcio 

iônico sérico de 2,97 mg/dL e potássio de 3,03 mmol/L. Foi internada para reposição 

venosa de cálcio, potássio e retirada do balão. Entretanto, os níveis baixos de cálcio se 

mantiveram. Sinais de Trousseau e Chvostek positivos. O PTH sérico era de 752 

pg/mL. Foi iniciado o uso de calcitriol 1x/dia e citrato de cálcio 6 comprimidos/dia. 

Função tireoidiana normal. US tireóide e paratireóides NDN. Apesar do uso dos 

medicamentos, o PTH se manteve em 452 pg/mL e os níveis séricos de cálcio no limite 

inferior da normalidade. Níveis séricos de potássio foram normalizados com uso de 

espironolactona. Seus dois filhos (22 e 18 anos) têm hipotireoidismo. O mais novo tem 

PTH elevado e níveis baixos de cálcio, e recebeu prescrição de cálcio e calcitriol. 

DISCUSSÃO: A síndrome de Bartter provoca deficiência na reabsorção de sódio e de 

cloreto, resultando em maior liberação de renina e aldosterona, que, por sua vez, 

acarretam em perda de potássio e hidrogênio. Já a tetania é provocada pela hipocalcemia 
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decorrente da resistência periférica ao PTH, característica do 

pseudohipoparatireoidismo tipo 2. CONCLUSÃO: Ambas as condições são 

caracterizadas por prejudicar a função do receptor de hormônio nas células alvo, mas a 

relação entre essas doenças ainda é pouco conhecida. 

Palavras-chave: Síndrome de Bartter. Pseudohipoparatireoidismo. Hipocalcemia. 
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INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 tem impactado de forma negativa diversos 

setores da sociedade, especialmente, os profissionais da saúde, que lidam de forma mais 

direta com essa nova realidade. Isso fica evidente com os relatos de danos à saúde 

mental entre esse público, que são provocados, em parte, pela intensa sobrecarga 

emocional e física imposta pela crise sanitária. Assim, problemas como depressão e 

ansiedade tornam-se mais frequentes entre esses profissionais. OBJETIVO: Promover a 

discussão sobre a saúde mental dos profissionais da Unidade Básica de Saúde São 

Cristóvão no contexto da pandemia. METODOLOGIA: As atividades incluíram a 

produção e divulgação de vídeos educativos que abordam o tema da saúde mental, 

realização de roda de conversa sobre as experiências emocionais vividas durante a 

pandemia e aplicação de questionário para avaliar a percepção do público alvo acerca 

do tema. DESENVOLVIMENTO: O conteúdo dos vídeos disponibilizados para os 

profissionais da UBS, em suma, buscaram instigar a discussão sobre o tema, trazer 

algumas orientações de autocuidado e discutir sobre o papel do ambiente de trabalho na 

prevenção do adoecimento mental. Já a roda de conversa, ocorreu na UBS São 

Cristóvão, e contou com a participação majoritária dos trabalhadores da unidade e de 

um profissional psiquiatra, especialista nessa área, o qual mediou a discussão. Durante o 

encontro, os participantes compartilharam suas vivências emocionais ao longo da 

pandemia e muitos destacaram uma maior sobrecarga física e mental. Por fim, o 
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questionário constatou que os trabalhadores da UBS São Cristóvão acham a temática de 

grande importância e que gostariam de ouvir mais sobre o tema. CONCLUSÃO: 

Percebe- se que o tema da saúde mental dos trabalhadores da saúde é de extrema 

relevância, sobretudo no contexto atual. Dessa forma, iniciativas que buscam ampliar a 

discussão sobre o tema são indispensáveis para a manutenção do cuidado e bem-estar 

desse público. 

 

Palavras-chave: COVID-19; Saúde Mental; Profissionais de Saúde. 
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