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Introdução: As Ligas Acadêmicas tendem a criar estratégias de ensino, pesquisa e 

extensão mediante as necessidades do curso e da comunidade. Durante a grade curricular, 

nem sempre é possível ter uma abordagem prática assistencial completa. Assim, as ligas 

acadêmicas podem oferecer um complemento no desenvolvimento de competências e 

habilidades consideradas de importância para o aprendizado e carreira profissional. 

Objetivo: Relatar os benefícios de participar de um projeto de ensino desenvolvido pela 

liga acadêmica de neurologia e neurocirurgia voltados para acadêmicos de medicina da 

UFMA e quais possíveis impactos para o curso. Relato de Experiência: O curso de 

exame neurológico foi realizado nos dias 30/06/2017 (manhã e tarde) e 01/07/2017. No 

primeiro dia, os alunos foram divididos em 3 grupos pois haviam três salas, cada uma 

com temas do exame físico neurológico que seriam desenvolvidos por meio de teoria e 
prática. Cada grupo de alunos rodou nas 3 estações, e essa dinâmica ocorreu também de 

tarde. No sábado pela manhã, foram 4 salas, cada uma com um caso clínico, em que os 

alunos da liga simulavam um paciente e os participantes do curso tinham que aplicar todo 

o exame físico neurológico e tentar estabelecer um diagnóstico por meio da alteração 

encontrada no exame. Em seguida, os grupos rodavam de modo que todos participassem 

das 4 estações. Conclusão: Observou-se que que os alunos que participaram tiveram a 

oportunidade de somar ao estudo que tiveram durante o curso de medicina. O curso 

favoreceu os alunos a conseguir correlacionar com a prática médica. Isso demostra a 

importância das ligas acadêmicas que podem promover atividade de modo a reforçar o 

conhecimento de uma maneira diferente ao que fora trabalhado no curso. Objetivando 

complementar (e não substituir) os conhecimentos desenvolvidos no curso de medicina.  

 

Palavras-Chave: Liga Acadêmica; Educação em Saúde; Educação Médica. 
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Introdução: A adolescência é uma fase de intenso desenvolvimento caracterizada por 

grandes transformações, sobretudo psicológicas. De acordo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a adolescência corresponde dos 10 aos 19 anos e consta-se na Constituição 

brasileira, a Lei 8.069/90 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos. Posto isso, nesse período 

característico, fatores biológicos, psíquicos e sociais afloram, juntamente com a iniciação 

sexual precoce, acarretando assim, uma preocupação cada vez maior entre profissionais 

de saúde, pais e professores. Objetivo: Este relato objetiva descrever a experiência vivida 

em campo pelos acadêmicos de medicina da Universidade Ceuma - Campus Imperatriz, 

em que observou-se um crescente grupo de adolescentes grávidas nas áreas cobertas pela 

Unidade Básica de Saúde do Conjunto Vitória. Relato de Experiência: Tratou-se de um 
estudo embasado por literatura e metodologia participativa, a qual, durante visitas 

domiciliares, acompanhadas de profissionais ACS da área coberta e enfermeiras da 

Unidade Básica, notou-se a vivência frente às abordagens com as jovens grávidas. 

Conclusão: Observou-se durante a entrevista a imprescindível resolução dos 

questionamentos e maus hábitos que afetarão mãe e filho; além de que, devido a falha no 

planejamento familiar e percalços presentes, na maioria dos casos ainda constata-se que 

o embate maior advém pelas famílias e da negação pelos companheiros dessas jovens 

gestantes. Não obstante, por ser biologicamente considerada uma gravidez de risco, 

transtornos psicológicos são bastante perceptíveis, como o medo da mudança no estilo de 

vida, insegurança do futuro e receio da discriminação social. As impressões vivenciadas 

nessa problemática giram entorno da necessidade de um bom planejamento familiar, seja 

para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, seja para evitar uma gravidez 

indesejada ou para a geração de uma nova vida com toda a importância que ela por direito 

necessita. 

 

Palavras-chave: Adolescência; Educação sexual; Gravidez; Fatores psicossociais. 
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Introdução: No Brasil a Hanseníase é um problema relevante de saúde pública, no 

entanto, além dos obstáculos enfrentados pela doença, o indivíduo é alvo de preconceito 

e discriminação da sociedade. O acolhimento pode ser uma boa prática em quadros 

clínicos percursores de preconceitos, começando em primeiro lugar, pelo profissional da 

saúde, que esclarece ao paciente o desenvolver da doença, assim como, quando não há 

mais contagio.  Objetivo: Compreender o preconceito enraizado sobre a hanseníase, a 

partir da visão dos acadêmicos de Medicina. Relato de Experiência: Foi possível 

acompanhar paciente com essa patologia, durante visitas à UBS do bairro Santa Inês, na 

cidade de Imperatriz - Maranhão. Constatou-se durante os discursos do paciente traços 

depressivos, além do receio em compartilhar com outras pessoas sua situação, preferindo 
muitas vezes ficarem sozinhos e reclusos. Estratégias para não expor as manchas e placas 

pelo corpo são blusas de manga comprida, inclusive no trabalho. Na hanseníase, a 

depressão se destaca por ser o transtorno psiquiátrico mais comum entre os pacientes, 

portando o cuidado é fundamental. Esta experiência tem sido relevante do ponto de vista 

da humanização que norteia o campo da medicina, pois o acompanhamento foi dando 

uma nova perspectiva terapêutica através da boa pratica do acolhimento e os encontros 

foram permitindo maior empatia pelos pacientes com a enfermidade. Conclusão: 

Percebe-se a preocupação dos profissionais em relação ao modo de lidar com pacientes 

hansenianos, pois a ansiedade, depressão e preconceito gerado pelo paciente, em 

determinado momento se refletirá em seu comportamento. É perceptível que o estigma e 

preconceito existe e não pode ser negligenciado, portanto, o acolhimento deve começar 

pelo profissional que o atende, seguido de orientações aos familiares e ao próprio 

paciente. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase; Preconceito; Humanização; Direitos Humanos. 
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Introdução: Universalidade é baseado no fato legal de que todos os cidadãos brasileiros 

têm direito à saúde, sendo o Estado o provedor dos serviços. Assim, deve garantir o acesso 

aos serviços e ações necessárias para a manutenção da saúde da população brasileira de 

forma igualitária, sem discriminações de quaisquer origens. Entretanto, quase trinta anos 

após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda se enfrenta problemas 

relacionados à prática dos seus princípios. Objetivo: Esse relato busca demonstrar a 

percepção dos alunos diante da deficiência dos serviços prestados na atenção primária do 

SUS, especificamente no atendimento prestado na UBS Vila Nova, dando ênfase a 

aplicação deficiente do princípio da universalidade. Relato de Experiência: Foi 
presenciado que nem todos os usuários cadastrados no sistema obtêm êxito na tentativa 

de atendimento pelo profissional da saúde. Formação de filas ao redor da UBS em busca 

de vagas para atendimento é frequente, haja vista que tais atendimentos são limitados e 

não são prestados como deveriam. A falta de estrutura é outro problema, faltam aparelhos, 

equipamentos, medicamentos e salas para acolher os que necessitam da prestação de 

serviços, o que inviabiliza a aplicação da universalidade. Tal situação é recorrente nos 

diversos níveis de complexidade do SUS, fazendo com que muitas pessoas fiquem sem 

atendimento, quando na verdade deveria ser prestado de forma universal, conforme 

previsão na Carta Magna. Conclusão: Para que o princípio da universalidade seja 

aplicado adequadamente, considerando a saúde como um direito, muito deve ser feito, 

em especial buscar uma formação profissional mais humanizada, principalmente a partir 

de experiências vivenciadas por acadêmicos. A contribuição de forma ética de cada 

profissional é fundamental para que muitos passem a ter acesso à saúde e então o princípio 

da universalidade se aproximará do ideal pretendido. 

 

Palavras-Chave: Atenção Primária; Princípios do SUS; Princípio da Universalidade; 

Aplicabilidade Ineficiente. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aumento no número de 

crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade deve sobrepor os desnutridos até o 

ano de 2022. Isto reflete mudanças comportamentais em decorrência da urbanização, o 

aumento da renda, acesso a comidas industrializadas e sedentarismo. OBJETIVO: 

Relatar a experiência vivenciada em prática de promoção a saúde na infância. RELATO 

DE EXPERIÊNCIA: Convidados a criar uma estratégia de educação e saúde para o 

público infantil, utilizamos os conhecimentos de nutrição para abordar a obesidade 

infantil, importância das atividades físicas e brincadeiras próprias da infância. Para tal, 

encontramos a equivalência calórica dos principais produtos ofertados e consumidos na 

infância com açúcar, sal e óleo, produtos comumente associados a patologias. Utilizando 
medidas comuns ao dia a dia (copos transparentes e colheres) constatou-se o 

desconhecimento dos pais sobre as propriedades calóricas dos alimentos. O espanto sobre 

a quantidade de carboidratos e valores energéticos dos produtos nos permitiu mostrar os 

benefícios nutricionais de uma alimentação balanceada. Outro aspecto de relevância 

dessa ação, consistiu em alertar sobre a necessidade de atividades físicas durante o 

crescimento, e sua importância no combate a obesidade. Notou-se entre os participantes 

o aumento do sedentarismo, causado pelo maior acesso a tecnologias. Para o incentivo a 

atividade física, confeccionamos um folder com instruções para a confecção de jogos, 

além de brincadeiras típicas e dicas sobre alimentação saudável. Realizamos 

posteriormente análise do peso corporal, segundo a carteira da criança, realizando 

instruções nutricionais caso fosse constatado situação de risco (obesidade, sobrepeso ou 

desnutrição). CONCLUSÃO: A experiencia em questão mostrou a relevância de práticas 

que promovam a conscientização da população. Embora essas ações devam ser realizadas 

na atenção primária, sua propagação também pode ser vinculada a outros ambientes, 

como: escolas, internet e televisão. Assim o processo de educação se tornará continuo e 

eficaz.  

 

Descritores: Obesidade infantil; Promoção à saúde; Pediatria. 
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Introdução: O tratamento da criança portadora de Paralisia Cerebral requer a atuação 

de vários profissionais devido aos múltiplos comprometimentos, desvios de postura, 

assimetrias e deformidades. O principal objetivo das várias terapias para a paralisia 

cerebral é melhorar a capacidade funcional dos indivíduos, com ênfase no movimento.  

Uma das opções de tratamento é a equoterapia, um método que utiliza o cavalo como 

instrumento cinesioterapêutico, promotor de ganhos físicos e busca a aquisição e o 

desenvolvimento de funções motoras. Objetivo: Relatar a experiência do 

acompanhamento de crianças com paralisia cerebral durante as sessões de equoterapia no 

Haras Liderança em Araguaína/TO. Relato de Experiência: No ano de 2017 a Liga 

Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Araguaína (LANNA) iniciou o 

acompanhamento de crianças com paralisia cerebral no Haras Liderança no norte do 

estado do Tocantins. A equoterapia reproduzida em Araguaína tem o objetivo de melhorar 

o ajuste tônico, o alinhamento corporal, a coordenação motora, força muscular, o 
equilíbrio, a flexibilidade e a consciência corporal através de exercícios que utilizam o 

cavalo para a sua execução. Os ligantes atuam conduzindo os movimentos da criança 

durante o andar do cavalo, bem como exercícios que envolvam equilíbrio estático e 

dinâmico. Conclusão: O acompanhamento da equoterapia através do olhar clínico dos 

ligantes ratificou os ganhos expressivos na simetria da postura da criança com paralisia 

cerebral, redução da espasticidade muscular, melhor controle e rotação do tronco, 

aprimoramento de habilidades motoras, proporcionando melhor prognóstico da marcha.  

 

Palavras-Chave: Liga Acadêmica; Equoterapia; Paralisia Cerebral. 
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Introdução: A fisioterapia neurofuncional atua na assistência específica aos indivíduos 

portadores de distúrbios cinético-funcionais decorrentes de danos ao sistema nervoso 

central e periférico. É reconhecida como especialidade fisioterapêutica pelo COFFITO 

(Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e está intimamente ligada à 

promoção de qualidade de vida aos pacientes que necessitam de intervenção de forma 

preventiva, adaptativa ou paliativa. Objetivo: Relatar a importância da prática assistida 

aos acadêmicos do 5º período do curso de fisioterapia de uma instituição de ensino 

superior através da disciplina Fisioterapia Aplicada à Neurologia e enfatizar a relevância 

de se observar disfunções funcionais de um indivíduo com uma patologia neurológica 

específica e planejar juntamente com o terapeuta supervisor um protocolo de reabilitação 

fisioterapêutica para que possam ser aplicadas as técnicas adquiridas. Relato de 

Experiência: As práticas assistidas foram realizadas no Lar São Francisco, instituição 

filantrópica de idosos, situada na cidade de Imperatriz-MA. A mesma comporta uma 
grande quantidade de idosos com limitações físicas e funcionais decorrentes de lesões no 

sistema nervoso central e/ou periférico. As patologias encontradas foram principalmente 

AVE e Parkinson. Durante os atendimentos, as principais condutas utilizadas foram 

cinesioterapia utilizando exercícios passivos, ativos assistidos e ativo livres através de 

alongamento e fortalecimento muscular com auxílio de bola, thera band, halteres e 

caneleiras; bola de cravo para treino proprioceptivo e de sensibilidade; garrafas pet em 

substituição aos cones, banquetas e bastões para formação de circuitos com obstáculos 

para treino de equilíbrio, propriocepção e marcha. Conclusão: A prática assistida é de 

suma importância tanto para o desenvolvimento do raciocínio clinico do discente quanto 

para observar a evolução do quadro clínico do paciente após aplicação das técnicas de 

reabilitação durante o processo de intervenção, pois visa a melhora na qualidade de vida 

do indivíduo tratado reduzindo os sintomas e incapacidades, buscando sua independência 

funcional.  

 

Palavras-Chave: Prática Assistida; Fisioterapia Neurofuncional; Relato de 

Experiência. 
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido por déficits 

persistentes na comunicação verbal/social e na interação social em múltiplos contextos, 

incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de 

comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e 

compreender relacionamentos. Objetivos: Rastrear os sinais de autismo infantil na 

Atenção Primária à Saúde. Relato de Experiência: Trata-se de um relato de experiência, 

subsidiado nas vivências de acadêmicos de enfermagem durante um projeto de extensão 

realizado em Balsas-MA, entre 2016 e 2017. Participaram do estudo 44 pais/cuidadores 

e a população infantil atendidas em Unidades Básicas de Saúde. A coleta de dados foi 

realizada mediante a aplicação de um formulário adaptado contendo questões acerca das 

condições sociodemográficas das famílias das crianças, juntamente com o instrumento de 
detecção precoce dos sinais de autismo, denominado M-CHAT. Revelou-se que 9 

(20,45%) das crianças foram identificadas como casos suspeitos de TEA, e as mesmas 

foram encaminhados a um especialista com a finalidade de se obter um diagnóstico 

adequado. Conclusão: O estudo revelou que o instrumento M-CHAT, é capaz de rastrear 

os sinais de autismo infantil, além ser um objeto de baixo custo, podendo ser utilizado 

por outras pesquisas que buscam o mesmo objetivo. 

 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista; Infantil; Diagnóstico precoce. 
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Introdução: A visita domiciliar tem sua história ligada a própria evolução da saúde 

pública nacional e dos recentes esforços em direção a um atendimento mais humanizado. 

No Brasil, tem-se investido na medicina centrada na pessoa, com o modelo 

biopsicossocial, e o trabalho nas habilidades de comunicação, com destaque para a 

humanização no atendimento dentro do modelo de Atenção Básica à saúde. Objetivo: 

Descrever a experiência das visitas domiciliares ao portador de diabetes mellitus tipo 2 

cego. Relato de Experiência: A assistência ao paciente pelos profissionais da UBS do 

bairro Bom Sucesso, na cidade de Imperatriz – Maranhao foi feita em sua residencia, e 

acompanhado por alunos do curso de Medicina da Universidade CEUMA. Frente a 

relatos do paciente, observou-se sobre suas condições de vida, a forma como estava 
tratando o diabetes e como a doença prejudicou a sua visão até a progressão de cegueira. 

Em um segundo momento, verificou-se abatimento, em virtude de sua perda da visão, 

pois interferia em suas atividades matinais, sendo incapaz de praticar suas caminhadas e 

usufruir de seu beneficio. A visita domiciliar veio como uma experiência enriquecedora, 

pois, além de possibilitar o aprendizado mediante teorizações e discussões, com o 

desenvolvimento de diversas habilidades, também engajou ao paciente e sua família na 

intervenção do processo saúde-doença. Conclusão: Percebeu-se a partir da vivência, a 

importância de integrar o ensino teórico à prática, assim como desenvolver um olhar 

crítico para a saúde e fortalecer a formação humanizadados futuros profissionais médicos 

tendo perfil para atuar no SUS, como recomendam as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Portanto, é fundamental que essa interação entre a teoria e a prática vivenciada respalde 

a atuação do estudante e promova um espaço de construção e troca de conhecimento.  

 

Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem; Diabetes mellitus; Visitas domiciliares. 
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INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma desordem neurológica comum, atingindo cerca de 3 

a cada 100 pessoas, que ainda sofrem muito preconceito, devido à falta de informação 

sobre essa alteração. Existem diversas causas e diversos tipos de epilepsias. Os sintomas 

e comportamentos apresentados durante as crises dependem do foco de hipersincronia 

dos neurônios cerebrais. OBJETIVO: Compreender os principais aspectos relacionados 

à epilepsia. REVISÃO DE LITERATURA: A epilepsia é caracterizada por crises, que 

podem ser convulsivas ou não. As crises convulsivas (chamadas tônico-clônicas 

generalizadas) são aquelas em que o indivíduo perde a consciência e cai, apresentando 

movimentos rítmicos de flexão e extensão dos braços e pernas, extensão do tronco, versão 

da cabeça e falta de controle da saliva. Outra característica é a recorrência, ou seja, apenas 

uma crise não necessariamente serviria para o diagnóstico de epilepsia. Ela pode ser dita 

“idiopática” (primária) quando, por exemplo, tem origem genética, ou sintomática 

(secundária), quando é consequência de outros distúrbios cerebrais, como infecções, 
traumatismos, tumores, malformações, degenerações, acidente vascular, entre outras 

alterações. Os medicamentos anticonvulsivantes agem através da redução da 

excitabilidade cerebral. Essa redução pode ser gerada através de medicamentos que 

aumentam a inibição ou reduzem a excitação cerebral. O GABA (ácido gama-

aminobutírico) é um neurotransmissor inibitório, e diversos medicamentos mimetizam 

sua ação (primidona, fenitoína, carbamazepina, valproato, diazepam, vigabatrina, 

topiramato, gabapentina). A inibição do glutamato (neurotransmissor excitatório) pode 

ser gerada por primidona, carbamazepina, oxcarbamazepina, valproato, lamotrigina, 

topiramato e gabapentina. Outros mecanismos de ação, geralmente encontrados nos 

mesmos medicamentos, incluem o bloqueio de canais de sódio e de cálcio, que também 

reduzem a excitabilidade. CONCLUSÃO: A epilepsia é uma desordem multifatorial que 

necessita de melhores informações para a sociedade em relação à detecção, ao 

diagnóstico, à orientação e a não estigmatização do indivíduo epiléptico.  
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Introdução: A doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que causa 

progressivo declínio das funções cognitivas e motoras, sendo caracterizada pela perda da 

memória. Sabe-se que os idosos são os mais acometidos por essa enfermidade, mas não 

se pode afirmar que a doença se manifesta pela idade avançada, porém nos idosos o 

surgimento desse tipo de demência pode ser potencializado. Objetivos: Descrever a 

importância dos familiares no tratamento de pacientes com doença de Alzheimer, 

analisando os desafios enfrentados pelo cuidador no cotidiano familiar de pacientes 

idosos. Revisão de Literatura: A doença de Alzheimer (DA) afeta a formação do 

hipocampo que se caracteriza como o centro da memória de curto prazo, com o 

comprometimento de áreas corticais associadas. O comprometimento da memória 

aumenta, conforme a doença evolui, levando a pessoa idosa a não reconhecer amigos, 

familiares e pessoas do convívio. Fazendo com que esses indivíduos sejam parcialmente 
dependentes de terceiros para realizar suas atividades diárias. Nesse contexto a família 

exerce papel fundamental no cuidado do idoso com Alzheimer. As tarefas do familiar-

cuidador envolvem aspectos práticos como higiene, alimentação, administração de 

medicamentos e cuidados do lar, além de lidar com aspectos emocionais do idoso, 

oferecendo afeto com manutenção do vínculo. Dessa maneira, o familiar deve favorecer 

a adesão ao tratamento e ao processo de reabilitação, visando à qualidade de vida do 

idoso. Conclusão: Observa-se a importância do vínculo entre os familiares e o idoso com 

doença de Alzheimer. Além disso, o familiar-cuidador de doente de Alzheimer necessita 

de informações atualizadas sobre a patologia, para que haja manejo e cuidado adequados 

com o doente e consigo próprio. Dessa maneira, destaca-se a importância da atuação dos 

profissionais de saúde nas ações de educação em saúde.  
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Introdução: O aleitamento materno é indispensável para um desenvolvimento 

biopsicossocial adequado do lactente e de suas relações com a genitora. Sendo assim, 

durante os 6 primeiros meses é indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pelo Ministério da Saúde (MS) o aleitamento como alimento exclusivo. Nesse ínterim, a 

importância do aleitamento possui um papel indispensável ao desenvolvimento podendo 

interferir de forma relevante no campo cognitivo. Objetivos: Destacar a enorme 

influência do aleitamento materno sob o desenvolvimento cognitivo. Revisão de 

Literatura: Além de colaborar grandemente sob aspectos imunológicos, o aleitamento 

possui um posto essencial no âmbito cognitivo. Durante a gestação é formada uma relação 

simbiótica entre a mãe e o feto, no entanto, após o parto essa relação é rompida, podendo 

ocasionar prejuízos ao desenvolvimento, em contrapartida, o aleitamento possibilita uma 
adaptação, criando um vínculo entre ambos. O leite materno propicia um ótimo 

desenvolvimento neural por meio de sua riqueza nutritiva, com altas concentrações de 

ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, assegurando interação frequente que 

favorecem diversos estímulos externos e internos, estimulando a fala, adquirindo também 

uma maior agudez e enfoque visual e auditivo. Crianças amamentadas possuem escores 

de desenvolvimento cognitivo consideravelmente superiores aos de crianças alimentadas 

com fórmula, tal vantagem persiste até a fase da adolescência. Conclusão: O leite 

materno propicia um melhor e mais adequado desenvolvimento cognitivo, podendo ser 

um forte determinante na evolução biopsicossocial, principalmente na infância e 

adolescência. Sua não exclusividade nos 6 primeiros meses de vida e interrupção precoce 

pode acarretar em fatores prejudiciais ao lactente.  
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Introdução: A microcefalia é uma anormalidade em que o encéfalo não cresce e o crânio 

não se expande, fazendo com que o perímetro cefálico meça mais de três desvios padrão 

abaixo da média para a idade e o sexo. Em aproximadamente 90% dos casos está 

associada a alterações neurológicas que podem repercutir significativamente no 

desenvolvimento das crianças. Objetivo: Analisar os dados científicos acerca das causas 

da microcefalia e a recente relação existente entre esta e o ZIKAV. Metodologia: Este 

estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter sistemático e exploratório. 

Utilizaram-se as bases de dados online: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

PubMed, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (SBV) e sites governamentais. 

Revisão de Literatura: A Microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia 

cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão 

e audição. Etiologicamente, 15% a 50% dos casos podem ser de origem genética. 34,2% 

dos portadores mostraram-se sem etiologia definida. A causa responsável pelo maior 
número de afetados foi a ambiental como insulto hipóxicoisquêmico; alterações 

vasculares; exposição a drogas e álcool na gravidez, desnutrição grave na gestação; 

infecções do sistema nervoso central no período pré-natal (ex. rubéola, toxoplasmose e 

infecção congênita por citomegalovírus). Não existem estudos que demonstrem quanto 

cada uma das causas ambientais contribui para o total de casos. No Brasil, foram descritos 

os primeiros dois casos em RN relacionados ao ZIKAV, além da constatação da 

transmissão transplacentária deste vírus. Evidências recentes mostram que a variedade 

brasileira do ZIKAV causa morte celular mais acentuada e danifica preferencialmente 

células neuroprecursoras do feto. Conclusão: A investigação dos possíveis fatores de 

risco é de singular importância para avaliação da prática clinica futura e manejo de 

pacientes portadores desse sinal clínico, tendo em vista o crescente número de casos de 

microcefalia registrado no Brasil desde 2015. 
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Introdução: A prevalência de obesos mórbidos vem aumentando drasticamente no 

Brasil, assim como a nível mundial, levando a doença à condição de epidemia global. 

Sabe-se que a obesidade mórbida pode levar à síndrome restritiva, prejudicando a 

mecânica diafragmática e diminuir os volumes pulmonares, o volume de reserva 

expiratório e a capacidade residual funcional, devido à redução da complacência da 

parede torácica e pulmonar e maior resistência respiratória. A cirurgia bariátrica é 

considerada um dos tratamentos mais eficientes contra a obesidade mórbida, 

principalmente para aqueles em que o tratamento clínico, a maioria deles baseados na 

restrição de ingestão calórica, não obteve sucesso. Objetivo: Esse estudo visa avaliar as 

alterações provocadas pela obesidade mórbida na função pulmonar e o comportamento 

dos parâmetros após cirurgia bariátrica obtidos nas Provas de Função Respiratórias no 

pré e pós cirurgia. Revisão de Literatura: O presente estudo trata-se de uma revisão 

literária de caráter longitudinal e comparativo. Os critérios de inclusão foram artigos 
científicos publicados entre 2010 e 2016. A mecânica respiratória, a resistência das vias 

aéreas, os volumes pulmonares e os músculos respiratórios podem ser alterados pela 

obesidade. A cirurgia bariátrica se revelou um importante instrumento no controle da 

obesidade. Logo, frente ao desenvolvimento de fatores que acometem a funcionalidade 

do sistema respiratório do obeso, faz-se relevante avaliar a função pulmonar dessa 

população após a gastroplastia. Conclusão: De acordo com o presente trabalho de 

revisão, evidências atuais relatam que a perda de peso por meio da gastroplastia auxilia 

no controle de distúrbios pulmonares pré-existentes em obesos, prevenindo que 

indivíduos propensos ao excessivo ganho de peso desenvolvam doenças pulmonares. 

Concluiu-se que a cirurgia bariátrica apresenta grande relevância no tratamento da 

obesidade mórbida e que há fortes indícios de que a perda de peso após a cirurgia favorece 

a melhora das alterações fisiológicas e da mecânica torácica.  
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Introdução: As aflatoxinas (AF) são metabólitos secundários produzidos por espécies 

fúngicas de Aspergillus, desenvolvidos naturalmente em cereais processados e 

armazenados em condições precárias; além de alimentos produzidos inadequadamente, 

como o óleo de cozinha ilegalmente reciclado. Apresentam elevada toxicidade e foram 

designados como um importante carcinógeno humano, envolvidos nos cânceres de 

fígado, vesícula biliar e mama. Objetivo: Discutir, com base na literatura, a associação 

da ingestão de cereais contaminados com aflatoxinas e o desenvolvimento de cânceres. 

Revisão de literatura: As informações foram coletadas a partir de artigos publicados em 

revistas científicas indexadas nas bases de dados Bireme, LILACS e Scielo. Os 

descritores utilizados foram “aflatoxina", "câncer” e “proliferação”. Foram analisados os 

19 resultados da pesquisa, sendo 1 excluído por repetição e 6 por relevância de assunto. 

Estudos demonstram que qualquer exposição detectável da micotoxina de origem 

alimentar, AF fração B1, esteja associada a um risco significativamente aumentado de 

indução do desenvolvimento de células cancerígenas. A ligação da AFB1, que sofreu 
ativação oxidativa no fígado, com o DNA modifica a estrutura do acido nucleico, inibe 

sua síntese, provoca mutação no gene supressor de tumor TP53 e interfere na produção 

de proteínas, consequentemente podendo iniciar lesões hepáticas e biliares mutagências, 

carcinogênicas e teratogênicas. Ademais, o efeito combinado com a micotoxina fúngica 

de Fusarium, a zearalenona, pode interromper a via estrogênica e contribuir para a 

progressão de células de câncer de mama, devido ambas ser disruptores endócrinos. 

Conclusão: Entende-se que a presença de aflatoxinas em alimentos é considerada um 

fator de risco, relacionados à indução de diferentes tipos de cânceres raros em diversas 

áreas do corpo. 
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INTRODUÇÃO: O Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) é definido pela dilatação 

patológica da aorta. Pode ser consequência da inflamação transmural crônica, com 

destruição das células musculares lisas que ocasiona elevada produção de 

metaloproteinases na matriz extracelular, cuja sua formação envolve o colágeno, 

proteoglicanos, elastina e fibronectina. OBJETIVOS: Assim, tem como objetivo 

apresentar os aspectos gerais, clínicos, diagnóstico do aneurisma aorta abdominal. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, foi realizada a partir de 

trabalhos de mestrado e portal de periódicos MEDLINE e LILACS, com datas de 

publicação superiores a 2009. REVISÃO DE LITERATURA: O AAA pode estar 

associado a neoplasias, insuficiência renal crônica decorrente da aterotrombose das 

artérias renais e lesões estenóticas concomitantes em artérias como coronárias, carótidas, 

renais e dos membros inferiores. O diagnóstico é clinico e por realização de exames de 
imagens. No exame físico pode ser revelado expansão transversal da pulsação da aorta 

abdominal. A radiografia da coluna lombar ou de abdômen pode identificar o esboço 

calcificado de um aneurisma, sendo observada apenas em 60 a 70% dos portadores com 

aneurisma confirmado. Para método de triagem se utiliza a ultrassonografia, possuindo 

alta sensibilidade e especificidade, tendo baixo custo, porém é um método examinador 

dependente. Já, a tomografia computadorizada abdominal é mais precisa que a 

ultrassonografia no diagnóstico, porém mais cara e apresenta a necessidade de utilização 

de contraste, onde o mesmo pode ser prejudicial a saúde renal do paciente. A 

angiorressonância magnética possui ótima resolução e ausência de risco para pacientes 

com insuficiência renal, pois não utiliza contraste iodado, e sim agente paramagnético, o 

gadolínio, sendo contra-indicada apenas para portadores de próteses metálicas e marca-

passo. CONCLUSÃO: Sendo assim, AAA é uma doença altamente prevalente, 

possuindo elevação crônica e progressiva, onde o desafio atual dos médicos ainda é o 

diagnóstico precoce e com isso viabilizando um tratamento eficiente para os portadores. 
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Introdução: As novas diretrizes de manejo precoce o acidente vascular encefálico 

(AVE) isquêmico agudo foram divulgadas na International Stroke Conference 2018. 

Elas atualizam as orientações sobre os pacientes elegíveis para receber alteplase IV, 

trombectomia mecânica (TM) e outros tratamentos.  Objetivos: Tem-se como objetivo 

trazer as mais recentes recomendações no manejo do AVE isquêmico, a fim transmiti-las 

ao meio médico-acadêmico, tornando esse conhecimento mais difundido e facilitando sua 

aplicação na pratica clínica.  Revisão de Literatura: Dentre as orientações, a alteplase 

IV r-tPA em 4,5 horas após o início do AVE continua sendo o padrão de tratamento para 

a maioria dos casos, devendo ser administrada mesmo se a TM for considerada. Os 

exames de imagem cerebral devem ser realizados em até 20 minutos após a chegada ao 

pronto socorro para pacientes candidatos a essas terapias. A TM é indicada em pacientes 
selecionados com AVE dentro de 6 a 16 horas do início dos sintomas, devendo ser 

realizada em até no máximo 24 horas. É recomendada ainda em indivíduos com oclusão 

de grandes vasos na circulação anterior e exames de imagem favoráveis. As diretrizes 

também sugerem que haja um desenvolvimento de sistemas de atendimento precoce ao 

AVE que coordenem os serviços de socorro pré-hospitalar com os hospitais locais e 

regionais para obtenção de mínimo atraso entre o início dos sintomas até o tratamento 

definitivo. Para alcançar um atendimento rápido, a conscientização pública sobre os sinais 

de AVE e a importância de ligar para emergência quando identificá-los também é 

necessária.  Conclusão: É essencial que essas atualizações sejam de conhecimento da 

comunidade médica e acadêmica, visto que são produzidas a fim de otimizar o 

atendimento desses pacientes, tornando-o mais eficaz. Os benefícios da alteplase IV e da 

trombectomia mecânica dependem do tempo. Quanto mais cedo o tratamento dentro da 

janela de tempo, maior o benefício.  
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Introdução: A citomegalovirose congênita é caracterizada pela detecção do 

citomegalovírus nas 3 primeiras semanas de vida do recém-nascido, a investigação de 

infecção materna é feita através da detecção de IgM e IgG por métodos sorológicos. Na 

epidemiologia clinica desses pacientes, 90% das citomegalovirose congênita confirmado 

laboratorialmente, os recém-nascidos apresentaram-se assintomáticos e cerca de 10% 

destes tiveram sequelas neurológicas até 2 anos de vida. Objetivo: Revisar a literatura 

dando ênfase na frequência e no grau de acometimento neurológica em pacientes 

acometidos por citomegalovírus na gestação. Revisão de Literatura: Entre todas as 

infecções congênitas, o citomegalovírus é a mais comum e pode acontecer tanto na 

infecção primaria materna como na recorrente. As manifestações clínicas são quase que 

especificas de mães com infecção primaria e estão presente em menos de 20% dos casos. 

Entre as manifestações mais comuns encontra-se as neurológicas. É muito comum 

alterações no sistema nervo central e abranger a dificuldade de sucção, hipertonia, 
microcefalia, calcificações intracranianas, crises convulsivas e retardo no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Quase 30 % das crianças sintomáticas que 

sobrevivem ao nascerem apresentação sequelas neurológicas. Para a avaliação da doença 

neurológica, inicia-se ultrassonografia e tomografia computadorizada de crânio. Ainda 

deve-se realizar o exame oftalmológico e audiológico para detecções de anormalidades 

tardias. Conclusão: A citomegalovirose congênita é uma condição relativamente comum 

e responsável por altos índices morbidade neurológica neonatal. Soma-se a este quadro 

dramático a dificuldade em se obter o diagnóstico no recém-nascido, tendo em vista que 

as manifestações clínicas ocorrem em menos de 20%. Dessa forma é imprescindível os 

esforços para um diagnóstico precoce da patologia, com enfoque em um pré-natal 

adequado para que se possa evitar sequelas irreversíveis. 
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Introdução:As Células-tronco (CT) são células indiferenciadas que apresentam a 

capacidade de auto-renovação e diferenciação quando submetidas a estímulos 

apropriados. Atualmente, as CT representam uma estratégia para o tratamento do Mal de 

Parkinson (MP). No MP é observada a morte progressiva de neurônios responsáveis pela 

produção de dopamina, causando tremores, rigidez muscular e contrações 

musculares.Objetivo:Desenvolver uma revisão sobre o progresso do uso de CT no 

paciente portador de MP e os embates encontrados ao trabalhar com esse material 

biológico.Revisão de Literatura: A terapia celular tem objetivo de substituir células 

perdidas por processos degenerativos.  As células-tronco embrionárias (CTE) se destacam 

pelo potencial de multiplicação e diferenciação elevado.  Assim, acredita-se nos 

benefícios com o uso da terapia celular naqueles pacientes com MP. Nestes pacientes as 

terapias tradicionais limitam-se ao alívio sintomático, não alterando o curso da doença. 

Uma pesquisa em pacientes com MP grave submetidos a transplante com neurônios 
dopaminérgicos de embrião humano mostrou melhoras significativas. O transplante de 

CTE em ratos com MP demonstrou aumento de neurônios dopaminérgicos e redução dos 

sintomas.  Entretanto, a aplicação terapêutica de CTE em humanos enfrenta obstáculos 

como: impasse ético, compatibilidade genética entre doador e receptor, crescimento 

tumoral.  A clonagem de CTE e reprogramação genética de células somáticas são 

alternativas viáveis.Conclusão:Os estudos relacionados as CT mostram um progresso 

significativo quando testados em animais. O seu uso em seres humanos, portadores MP, 

apresentam-se como um desafio para a ciência em manter o equilíbrio dessa célula e o 

corpo receptor. Além das questões biológicas, encontra-se barreiras éticas quanto ao uso 

dessas células. 
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Introdução: A Teledermatologia, teleconsulta em dermatologia, apresenta duas formas 

de transmissão de imagem, por meio de imagem estática - store and forward (SAF) - ou 

por meio de videoconferência (VC). Alguns estudos avaliaram o nível de concordância 

entre o diagnóstico presencial e à distância, concluindo que este é um método confiável. 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo revisar a produção científica sobre o grau de 

concordância diagnósticos de Teledermatologia na atenção básica brasileira. Revisão de 

Literatura:  3 artigos foram analisados. Silva et al. utilizou um estudo prospectivo 

comparativo com a participação de 60 pacientes, um dermatologista responsável pela 

consulta principal e outros dois dermatologistas pela consulta a distância. Ribas et al. 

realizou seu trabalho por meio de um trabalho de intervenção, transversal, de teste 

diagnóstico com abordagem descritiva que avaliou a concordância entre os grupos SAF 

e Consulta Presencial (CP), contando com 174 indivíduos que estiveram envolvidos no 
processo, sendo diagnosticados por 4 dermatologistas, dois responsáveis pela avaliação 

presencial e dois pela avaliação a distância. D´Lia et al. efetuou um estudo comparativo 

entre grupos CP e SAF em que 100 pacientes foram divididos em 2 grupos, o primeiro de 

20 pessoas visto presencialmente por 2 dermatologistas separadamente, e o segundo 

avaliado pelos mesmos 2 especialistas, um deles utilizando a teleconsulta e o outro a CP.  

Na análise dos resultados, Ribas et al. encontrou um intervalo de concordância que variou 

de 78,2 a 83,3%. D’lia et al. obteve como resultado 68,6% de concordância no grupo SAF 

e 91% no grupo CP. Por último, Silva et al. apresentou como conclusão o nível de 

concordância elevada da SAF em relação a CP, sendo que os diagnósticos idênticos foram 

de 86,6% a 91,6%. Conclusão: Esse trabalho conseguiu demostrar que a 

Teledermatologia, por meio da análise de 3 estudos, é uma excelente ferramenta 

diagnóstica. 
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Introdução: O Diabetes Mellitus caracteriza-se como um conjunto de distúrbios 

metabólicos ocasionados pela elevação das taxas de glicose no sangue resultante de 

defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. Tal doença acarreta eventos deletérios que 

envolvem múltiplos órgãos e sistemas, sendo o sistema nervoso periférico um dos mais 

cruciais pela conexão que faz entre o sistema nervoso central e todos os órgãos efetores 

periféricos. O desenvolvimento de neuropatias deixa o indivíduo propenso a síndrome do 

pé diabético, nome dado a gama de problemas decorrentes do Diabetes Mellitus que afeta 

os membros inferiores, definido pela OMS (Organização Mundial da Saúde), como, 

"situação de infecção, ulceração ou também destruição dos tecidos profundos dos pés, 

associada a anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica, nos 

membros inferiores desses pacientes, provocando desde ulcerações até amputações de pés 

ou pernas.. Objetivo: Descrever os mecanismos fisiopatológicos das complicações 

crônicas decorrentes da neuropatia diabética periférica como causa na síndrome do pé 
diabético. Revisão de Literatura: A síndrome do pé diabético se dá por processos 

degenerativos e crônicos nos sistemas vascular, nervoso central e periférico. A neuropatia 

autonômica desregula a temperatura local e a função das glândulas sudoríparas 

ocasionando a perda da produção do suor ressecando a pele, que com rachaduras e 

fissuras, especialmente no calcanhar, cria uma porta de entrada para bactérias. A 

mortalidade relacionada à amputação imediata é estimada em 19% e a sobrevida é de 65% 

em três anos. Com isso, em termos globais, a complicação do diabetes conhecida como 

"Pé Diabético" ocupa os primeiros lugares entre os principais problemas de saúde. 

Conclusão: Em face do aumento epidêmico do Diabetes Mellitus e, por consequência, de 

sua complicação microvascular mais incidente, a neuropatia diabética, ressalta-se o 

conhecimento de suas manifestações clínicas para diagnóstico precoce e prevenção.  
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Introdução: Na última década, tem-se constatado um crescente aumento de cirurgias 

bariátricas realizadas no Brasil com intuito de vencer a obesidade, no entanto, observa-se 

no período pós-cirúrgico, de maneira recorrente entre os pacientes, o reganho de peso. O 

impacto desse reganho vem acarretando enorme desafio para cirurgiões e 

endocrinologistas. O medo e a frustação, que acometem esses pacientes, podem 

desencadear compulsão, piorando consideravelmente o quadro alimentar. 

Frequentemente, pacientes buscam alternativas cirúrgicas para vencer a obesidade, 

envolvendo riscos elevados e resultados, algumas vezes, desapontadores. Objetivo: 

Compreender os fatores que favorecem o ganho de peso em pacientes pós cirurgia 

bariátrica. Revisão de Literatura: O reganho pode estar associado à diversas causas, 

como o próprio método cirúrgico ou falhas técnicas da operação. Fatores não cirúrgicos 

também são responsáveis, dentre eles: sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, 
baixa adesão ao acompanhamento pós-operatório, IMC inicial muito elevado, dentre 

outros. Possíveis falhas no sistema neuroendócrino também estão envolvidas, 

influenciando a perda da saciedade. Tais motivos desencadeiam quadros de ansiedade, 

depressão e compulsão alimentar. Técnicas especificas acarretam em má absorção 

nutricional resultando em alterações metabólica prejudiciais, como falha na absorção do 

cálcio, ferro e ácido fólico, além da diarreia constante. Atualmente, muitos procedimentos 

fazem a exclusão de segmentos do sistema digestório, resultando em outros problemas. 

Alternativas cirúrgicas para obesidade são indicadas em casos de obesidade grave pois 

promove a melhoria das comorbidades, assim como reduz as taxas de mortalidade. 

Conclusão: O reganho de peso após a cirurgia bariátrica indica que a obesidade é uma 

doença crônica e evolutiva, não tem cura e necessita de tratamento específico com 

acompanhamento contínuo. A busca de fatores que justifiquem o reganho, juntamente 

com o surgimento de alterações metabólicas, mostram que o tratamento cirúrgico atual, 

acaba desencadeando “outra doença”, para compensar a obesidade. 
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Introdução: O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é definido como 

um distúrbio do neurodesenvolvimento que envolve um padrão prejudicial de desatenção, 

impulsividade e/ou hiperatividade com intensa repercussão negativa no desempenho 

social, acadêmico e profissional. Objetivo: Analisar as consequências do TDAH em 

universitários. Revisão de literatura: De acordo com o levantamento bibliográfico, no 

Brasil, apenas dois estudos avaliaram a prevalência de TDAH em universitários. O 

primeiro, realizado com estudantes de diversos cursos, evidenciou uma taxa de 5,4%, já 

o outro, realizado no curso de medicina, evidenciou uma frequência de 4,5%. Pensava-se 

que esse distúrbio desaparecia no fim da adolescência, entretanto na atualidade sabe-se 

que afeta também adultos com sintomatologia, como dificuldade de concentração e no 

cumprimento de prazos, problemas com a execução de tarefas que exijam organização, 

demasiada inquietação interna e insensibilidade aos estímulos sociais, além da 

dificuldade de conviver e de se relacionar. Desse modo, estudantes universitários com 

TDAH manifestam maiores chances de ter um desempenho acadêmico inferior quando 
comparados com os que não têm o transtorno, pois podem apresentar uma reduzida 

capacidade de planejamento e de estudo, dificuldades de concentração, distrações 

frequentes, problemas de relacionamento com colegas e professores, desenvolvimento de 

comportamento antissocial e mais outras alterações que possam vir a prejudicar o 

desempenho educacional. Diante disso, a esse público, devem ser oferecidas estratégias 

didáticas e métodos de avaliação diferenciados a fim de integrá-los aos demais alunos. 

Apesar de ainda não existir legislação específica para os portadores do transtorno, deve-

se inseri-los nas leis de inclusão e permanência de estudantes com necessidades 

educacionais especiais. Conclusão: O TDAH é um distúrbio que, independente de idade, 

pode trazer prejuízos na performance educacional como o baixo rendimento e 

dificuldades na adaptação à vida acadêmica, principalmente se não for identificado 

precocemente e não for concedido o apoio psicopedagógico necessário.  
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INTRODUÇÃO: Endometriose é a presença de estroma e glândulas endometriais em 

locais extrauterinos, normalmente na pelve; possui grande morbidade e é o principal fator 

de risco para gravidez ectópica. OBJETIVO: Descrever o mecanismo fisiopatológico da 

endometriose. REVISÃO DE LITERATURA: Revisão de literatura eletrônica com 

abordagem qualitativa, utilizando-se as bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE, 

com uso do descritor Endometriose. A endometriose se apresenta quase exclusivamente 

nas mulheres em idade reprodutiva, média entre 25 e 29 anos, sendo rara em pré-púberes 

e no climatério. Três teorias explicam a fisiopatologia da endometriose. A teoria da 

metaplasia celômica defende que tanto as células endometriais quanto as peritoneais 

derivam da mesma superfície. Isso é apoiado pelo conhecimento de que a diferenciação 

pode prosseguir em alguns tecidos adultos. Porém, a teoria é contradita pelo fato de que, 

se existe mesmo essa diferenciação, homens também deveriam apresentar o fenômeno. 
Outrossim, a ocorrência de metaplasia deveria aumentar com a idade, enquanto a 

endometriose está, em sua maioria, limitada às mulheres em idade fértil. A segunda teoria 

diz respeito ao transporte de células endometriais uterinas para outras regiões através de 

vários mecanismos, como o transporte linfático ou vascular, a disseminação iatrogênica 

e a menstruação retrógrada. Para tanto, é crucial que as células endometriais subsistam 

fora da cavidade uterina e mantenham-se viáveis e capazes de implantação. Tal teoria é 

sustentada pela ocorrência de endometriose cutânea em regiões cicatriciais de 

laparoscopia, como a endometriose umbilical. A teoria da indução combina as duas 

primeiras teorias, defendendo que o derramamento de substâncias desconhecidas do 

endométrio pode induzir à formação de tecido endometrial a partir de células 

mesenquimais indiferenciadas. CONCLUSÃO: Qualquer que seja a etiologia da 

implantação endometrial ectópica, admite-se que a expressão clínica da doença seja 

devido a menstruação retrógrada, a qual induziria irritação local pela presença de sangue 

e resíduos. 
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Introdução: A epilepsia é uma disfunção cerebral caracterizada pela ocorrência periódica 

e imprevisível de crises convulsivas que, por sua vez, constituem modificações 

temporárias do comportamento causadas pelo disparo desordenado, sincrônico e rítmico 

de vários neurônios. O tratamento farmacológico convencional não apresenta resultados 

em 1/3 dos pacientes, definindo a epilepsia refratária ou farmacorresistente. Em vista 

disso, a ciência contemporânea despertou-se para os efeitos benéficos do canabidiol 

(CNB) como anticonvulsivante. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura sobre a 

eficácia do uso do CNB na população de crianças e adolescentes com epilepsia refratária. 

Revisão de literatura: Os canabinoides agem no receptor CB1 na membrana pré-

sináptica das células inibindo a transmissão sináptica por bloqueio dos canais de cálcio 

(Ca2+) e potássio (K+) dependentes de voltagem. Ademais, possuem como características 

serem não psicoativos, terem baixa toxibilidade e alta tolerabilidade. Diversos estudos 
reforçam o potencial terapêutico do CNB, e de maneira corroborativa, no Brasil, em 2015, 

o Conselho Federal de Medicina permitiu o uso compassivo do CNB em epilepsias 

refratárias que acometem crianças e adolescentes. Mais recentemente, em uma pesquisa 

realizada na Eslovênia envolvendo 66 pacientes infanto-juvenis com epilepsia refratária 

que fizeram uso de CNB, foram obtidos como resultados: 32 apresentaram 50% de 

melhora nas convulsões, 14 ficaram livres, 15% não tiveram nenhuma reação, e apenas 5 

pacientes apresentaram efeitos colaterais maléficos. Conclusão: O canabidiol tem 

aplicabilidade dentro do cenário das epilepsias intratáveis e de dificíl controle em crianças 

e adolescentes, possivelmente com excelente resposta em alguns casos, razoável resposta 

em outros e nenhuma resposta em uma pequena porcentagem. 
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Introdução: Conforme a descrição da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Acidente 

vascular cerebral (AVC) é um comprometimento neurológico global, ocorrendo de forma 

súbita, por mais de 24 horas e causando perda de função na pessoa afetada. Sendo dividido 

em 2 fases, fase aguda e fase crônica e ainda classificado como hemorrágico e isquêmico. 

Podendo acometer adultos jovens devido os fatores de risco relacionados a essa faixa 

etária.  Para reabilitar, reeducar ou adaptar as funcionalidades de um paciente com 

sequelas decorrentes do AVC a fisioterapia tem se mostrado imprescindível. Objetivo: 

O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa sobre o tratamento 

fisioterapêutico na fase do AVC. Revisão de Literatura: Nos resultados encontrados 

foram descritas melhoras em vários aspectos através de técnicas fisioterapêuticas, sendo 

uma destas a mobilização precoce, que é realizada ainda no leito hospitalar, esta técnica 

pode diminuir as chances de apresentar ulceras de pressão proporcionando melhor 

recuperação facilitando a funcionalidade motora e cognitiva. As técnicas utilizadas 

podem proporcionar melhora desde a função motora, coordenação até a qualidade de vida. 

Diante disso alguns autores defendem que a forma mais eficiente para controlar está 
patologia seria a prevenção que consiste em controlar e eliminar os fatores de riscos 

possíveis, como a hipertensão e o tabagismo por exemplo, pois pode impedir que ocorra 

o primeiro AVC ou até mesmo uma recorrência da doença. Conclusão: Com isso foi 

possível observar que ocorreram melhoras tanto na funcionalidade do paciente quanto na 

qualidade de vida mostrando eficácia quando o tratamento é iniciado ainda na fase aguda, 

podendo ocorrer a diminuição de disfunções e possíveis complicações. 
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Introdução: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é definida como um polineuropatia 

flácida autoimune, inflamatória e desmielizante e que surge, geralmente, após um cenário 

infeccioso. Essa síndrome pode estar associada a cetoacidose diabética(CD), apesar de 

não ser reconhecida como uma causa da polirradiculopatia inflamatória, na literatura 

existem relatos de associações entre as patologias, situações em que o diabetes mellitus 

(DM) complicado evoluiu para um quadro de SGB.  A CD é uma complicação aguda pela 

hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose, na falta exagerada de insulina. 

Objetivo: Revisar a literatura com enfoque em casos descritos de pacientes 

diagnosticados com CD e SGB. Pôr em pauta a existência de um suposto fator 

desencadeante comum. Revisão de literatura: A SGB geralmente tem evolução aguda 

sendo a manifestação mais comum a polirradiculoneuropatia inflamatória aguda 

desmielinizante.  Apresenta quadro de fraqueza rapidamente progressiva, podendo 

evoluir para falência respiratória, arritmias cardíacas, sudorese e picos hipertensivos. A 
SGB geralmente é precedida por um processo infecciosos. O diabetes tem sido associado 

com SGB em alguns casos descritos. Estudos descritivos evidenciam pacientes com 

polirradiculopatia desmielinizante após quadro de CD, em que foi feito diagnóstico de 

SGB após biópsia do nervo periférico. Dessa forma, estudos observacionais propuseram 

um fator desencadeante  entre CD e SGB, surgindo então a hipótese de um agente 

infeccioso comum. Conclusão: Ainda é desconhecido o fator desencadeante comum 

entre o diabetes manifesto e a SGB. Em estudos recentes, observando a concentração de 

novos casos de SGB desenvolvida após DM1 com CD, propôs a hipótese de um agente 

infeccioso comum, que explicasse a sazonalidade. Algo, entretanto, ainda inconsistente e 

distante diante de um caso de CD em paciente com DM2, sem evidências de auto-

imunidade evoluindo com essa polirradiculopatia inflamatória. 
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Introdução: Obesidade, doença crônica caracterizada pelo acúmulo em excesso de 

gordura corpórea. Pode ser classificada utilizando-se o índice de massa corporal (IMC), 

considerado pelos intervalos de 30 a 34,9, 35 a 39,9 e > 40 kg/m2 como obesidade grau 

I, II e III, respectivamente, portanto a obesidade mórbida compreendida pelo IMC maior 

ou igual a 40 kg/m², é classificada como grau III, gravíssima, pois, a este nível, o excesso 

de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida de uma pessoa, 

interferindo em seu psicossocial e somado a isso, importantes comorbidades associadas, 

principalmente, disfunções respiratórias relevantes. Objetivo: Ressaltar a partir da 

revisão de literatura o impacto da obesidade mórbida nas funções pulmonares. Revisão 

de Literatura: A obesidade tem sido um dos problemas de saúde pública mais 

preocupantes. No mundo, 2,1 milhões de pessoas sofrem desse distúrbio, enquanto no 

Brasil, em 2003, essa taxa já alcançava 609.000 entre os adultos e atualmente 52,5% está 

em sobrepeso; destes, 17,9% são obesos. Essa patologia pode afetar o tórax e o diafragma, 

devido ao aumento do esforço respiratório e comprometimento do sistema de transporte 

dos gases, determinando alterações respiratórias mesmo os pulmões estando normais, 
comprometendo a Capacidade Vital. Conclusão: O estudo da obesidade mórbida como 

determinante na função pulmonar, caracteriza e ressalta de forma imperiosa que, o 

aumento no índice de obesos tem grande impacto evidenciado para a saúde, no entanto, 

alternativas como a cirurgia bariátrica tem sido o tratamento adequado e altamente eficaz, 

confirmado pela prova de função pulmonar através espirometria antes da cirurgia.  
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Introdução: A ingestão alimentar e o armazenamento de energia, além de serem 

realizadas pelas atividades do trato gastrointestinal (TGI), são reguladas por mecanismos 

neuroendócrinos, controlados por fatores hormonais (leptina, grelina, colecistocinina e 

insulina) e por fatores neurológicos. No que tange o sistema nervoso, há a regulação das 

sensações de fome e saciedade, que são promovidas por neurônios específicos do 

hipotálamo: os AgRP (proteína relacionada ao agouti) que estimulam a fome 

(orexígenos), e os neurônios POMC (pró-opiomelanocortina) que promovem a sensação 

de saciedade (anorexígenos). Esses mecanismos, contudo, podem ser alterados por uma 

dieta hipelipídica, que pode interferir negativamente sobre o mecanismo de saciedade, 

dando azo à inúmeras patologias. Objetivo: Entender como a dieta rica em lipídios age 
como fator inibitório da atividade dos neurônios POMC no hipotálamo, responsáveis pela 

sensação de saciedade. Revisão de Literatura: Os neurônios POMC e AgRP agem como 

antagonistas no hipotálamo, inibindo ou estimulando a ingestão alimentar, 

respectivamente, através da sinalização hormonal e nervosa. Todavia, comprovou-se que 

a dieta hiperlipídica aumenta a atividade dos neurônios AgRP responsáveis pela fome, ao 

passo que reduz o funcionamento dos neurônios POMC, interferindo na saciedade. Essa 

situação emerge da fusão e aumento do tamanho das mitocôndrias dos neurônios AgRP, 

em decorrência do excesso das proteínas mitofusinas 1 e 2. Isso produz uma geração 

excessiva de ATP que aumenta a atividade dos neurônios AgRP, que em antagonismo 

aos neurônios POMC, inibe a saciedade, aumenta a fome e o armazenamento de energia 

em forma de gordura. Conclusão: Essas alterações podem a longo prazo gerar patologias 

crônicas como a obesidade e suas comorbidades. Contudo, os avanços em pesquisas sobre 

o funcionamento desses neurônios e suas implicações sobre o organismo humano, tem 

sido fator preponderante para o desenvolvimento de fármacos mais eficientes para tratar 

distúrbios alimentares em consequência de desequilíbrio dos mecanismos supracitados. 

 

Palavras-Chave: Dieta hiperlipídica; Hipotálamo; Neurônios POMC e AgRP; Controle 

Neuroendócrino. 
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INTRODUÇÃO: A meningite asséptica (MA) é uma síndrome clínica de inflamação 

meníngea com manifestações clínicas típicas, acompanhada de pleocitose linfocítica no 

líquido cefalorraquidiano (LCR) com cultura bacteriana estéril. Essa condição apresenta 

várias etiologias, sendo uma delas a meningite asséptica induzida por drogas (MAID). 

OBJETIVO: Descrever os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da MAID. 

REVISÃO DE LITERATURA: Vários medicamentos podem causar meningite 

resultando em um desafio diagnóstico e terapêutico para o médico. As drogas mais 

associadas são: antibióticos, antiinflamatórios não esteroides (AINEs), imunoglobulina 

intravenosa e anticorpos monoclonais. A teoria mais aceita para a gênese da MAID é uma 

reação de hipersensibilidade tipo I e III levando a inflamação da meninge. Assim a 

maioria dos casos ocorre nos pacientes que tiveram exposição prévia ao medicamento. O 

tempo entre a administração e surgimento dos sintomas varia de horas até semanas e a 

gravidade do sintomas não é dose-dependente. A condição subjacente mais associada ao 

quadro é o lúpus eritematoso sistêmico. Os pacientes apresentarão: cefaleia, febre, sinais 

de irritação meníngea, convulsões e alteração do nível de consciência. A análise do LCR 
mostra pleocitose neutrofílica, níveis de glicose normais ou reduzidos e 

hiperproteinorraquia. Exames de imagens como ressonância magnética e tomografia 

computadorizada não demonstram alterações. O diagnóstico deve ser suspeitado nos 

pacientes que apresentam sinais de irritação meníngea em que se estabelece um fator 

temporal com uso dos medicamentos. CONCLUSÃO: A MAID é uma condição 

comumente benigna e a suspensão da droga desencadeante reduz o processo inflamatório 

com resolução completa sem sequelas ou déficits funcionais. Os médicos devem estar 

atentos a essa condição e fazer uma história detalhada sobre uso de medicamentos para 

evitar terapias inadequadas e iatrogenia ao paciente.  

 

 

Palavras-chave: Meningite asséptica induzida por drogas; Aspectos clínicos; Aspectos 

diagnósticos: Líquido cefalorraquidiano. 
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Introdução: O curso de medicina é o que mais pleiteia psicologicamente dos seus 

estudantes. Ademais às horas presenciais, são necessárias horas extras de estudos e 

atividades extracurriculares, somada a pressão para assimilar a imensa carga de 

conteúdos, exigência de alto rendimento e redução drástica do tempo para atividades 

sociais. Todos esses fatores influenciam na qualidade de sono do estudante. Objetivo: O 

presente trabalho objetiva enfatizar a partir da literatura a avaliação do padrão de sono e 

os fatores relacionados à sua qualidade entre os estudantes de medicina. Revisão de 

Literatura: Desvela-se um estudo de revisão literária de caráter observacional, 

qualitativo e transversal, revisados artigos científicos indexados na SCIELO, com 

destaque para a presença de questionários autoaplicáveis, como o Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh, sendo referência por avaliar aspectos do sono; e a Escala de 

Sonolência de Epworth, que avalia a sonolência diurna excessiva. A Organização 

Mundial de Saúde define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 
relacionando-se aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Essa 

percepção está ligada ao desempenho no processo de formação e na realização das 

atividades acadêmicas que influenciam diretamente a qualidade do sono dos estudantes, 

podendo atenuar ou originar os sintomas de estresse, ansiedade e depressão, afetando 

diretamente a qualidade psicossocial dos estudantes. O sono regular é um elemento 

primordial na qualidade de vida do indivíduo, e seu déficit afeta diretamente a saúde 

física, psíquica e social dos acadêmicos. Conclusão: Concluiu-se que os estudantes de 

medicina dormem, em média, menor quantidade de horas e apresentam sonolência diurna 

excessiva. Mostrando-se evidente a relação entre a baixa qualidade de sono e 

interferências nas atividades diárias, o que contribui com a redução do aproveitamento 

acadêmico. 

 

Palavras-Chave: Qualidade do sono; Estudantes de medicina; Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh; Escala de Sonolência de Epworth. 
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Introdução: A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta a obesidade como um 

problema de saúde pública mundial, alguns levantamentos concluíram que 50% dos 

brasileiros estão com sobrepeso. A etiologia da doença envolve aspectos multifatoriais 

ambientais e genéticos, contudo, as mudanças do modo de vida na sociedade moderna 

potencializaram os riscos para a obesidade. Dessa forma, uma dieta com excesso de 

gorduras e carboidratos causam uma desregulação no controle neuroendócrino da fome e 

saciedade. Objetivo: Analisar a importância do núcleo arqueado (N.A), bem como os 

hormônios que atuam sobre este, na manutenção da homeostase energética, e como a 

alteração em sua funcionalidade contribuindo ao ganho de peso. Revisão de Literatura: 

O principal centro regulador neuroendócrino, relacionado a fome e saciedade encontra-

se no N.A do hipotálamo, sendo este composto por neurônios anorexígenos (POMC, a-

MSH, CRH e CART) e orexígenos (NPY e AGRP). Dessa forma, a ligação da leptina ao 
seu receptor estimula a síntese de neuropeptídios anorexígenos, que diminuem a ingestão 

de alimentos porque provocam a sensação de saciedade. Por outro lado, a grelina estimula 

os neurônios orexígenos, responsáveis pela sensação de fome. Pessoas obesas possuem 

altos níveis de leptina sérica (hiperleptinemia), caracterizada por alterações em seus 

receptores ou deficiência em seu sistema de transporte na barreira hematoencefálica, 

interferindo na regulação neuroendócrina. Conclusão: Os mecanismos que regulam a 

homeostase energética, ajudam a entender melhor a fisiopatologia da obesidade e seus 

impactos, com isso, novas intervenções terapêuticas podem ser descobertas e auxiliar no 

tratamento e prevenção dos fatores de risco.  
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Introdução: A obesidade é um importante problema de saúde pública e, quando presente 

na infância, por estar associado a distúrbios cardiovasculares, psicossociais e metabólicos 

imediatos ou a longo prazo. Há relatos acerca do aleitamento materno (AM) como fator 

protetor contra obesidade infantil, bem como acerca da associação entre a introdução 

prematura da alimentação complementar e o aumento do risco para o excesso de peso 

infantil. Objetivo: Analisar a relação descrita na literatura do AM e da introdução precoce 

da alimentação complementar com o desenvolvimento de obesidade infantil. Revisão de 

Literatura: Estudos demonstram que o AM está associado a uma proteção moderada e 

consistente contra a obesidade infantil (13% de redução do risco). Sugerem-se alguns 

mecanismos envolvidos nesse efeito, como a composição do leite materno, variável entre 
as mulheres e de acordo com o estágio de lactação, e os hormônios presentes nele – 

relacionados com a fome do bebê e a homeostase energética – podendo, portanto, estar 

associados a um posterior ganho de peso. A introdução prematura da alimentação 

complementar (<3-4 meses de idade) está relacionada a aumento significativo de peso, 

mas somente para pequena duração de AM. Isso deve-se, provavelmente, a maior 

quantidade de proteínas nas fórmulas infantis em relação ao leite materno, o que promove 

ganho de peso, e ao início precoce de alimentos sólidos, que pode afetar o controle do 

apetite e atrapalhar a capacidade da criança autorregular sua ingestão calórica. Além 

disso, relatam-se diferenças entre a microbiota intestinal de crianças em AM e daquelas 

utilizando fórmulas, que podem influenciar a absorção e o armazenamento de energia. 

Ainda, elenca-se a mamadeira, independente de preenchida com leite materno ou fórmula, 

como relevante para o ganho de peso. Conclusão: O AM reduz o risco de desenvolver 

obesidade, enquanto a alimentação complementar precoce pode aumentar o ganho de 

peso infantil. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Alimentação complementar; Obesidade Infantil. 
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INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) consiste de uma anomalia ou lesão cerebral, 

resultando em casos clínicos de disfunções e deficiências físicas, comportamentais, 

cognitivas e convulsivas. Em países subdesenvolvidos como o Brasil o número de 

ocorrência é maior, relacionado a deficiências de acompanhamento de pré-natal e 

ocorrências perinatais e pós-natais. Além das limitações físicas, crianças com PC 

apresentam também dificuldades no processo de aprendizagem, assim se faz necessário a 

devida inclusão dos indivíduos afetados pela Paralisia Cerebral na escolarização. 

OBJETIVO: Descrever a importância da inclusão escolar para indivíduos com Paralisia 

Cerebral. REVISÃO DE LITERATURA: Foram selecionados XX artigos sobre o tema, 

tendo como critérios de inclusão: idioma português, nos últimos cinco anos, relacionando 

paralisia cerebral e inclusão escolar. Os estudos mostram que a educação inclusiva para 
paciente com PC e outras alterações, deve proporcionar uma escolarização de qualidade 

afim de que haja desenvolvimento independente de suas limitações. A Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (LEI Nº 13.146 -06.07.2015) é destinada a assegurar 

e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Desta 

forma, para que o aluno desenvolva suas habilidades e competências, são necessários 

mobiliários específicos, equipamento de informática e de softwares educacionais e outros 

instrumentos, acompanhamento psicopedagógico e a família, para que a inclusão se torne 

algo concreto, evidenciando as potencialidades do indivíduo. CONCLUSÃO: A inclusão 

é conviver com o diferente, sendo assim o processo inclusivo não transforma só a vida do 

indivíduo com PC, mas, também a do grupo em que ele se insere. Por isso é preciso que 

desde cedo, os métodos educacionais sejam introduzidos para que tenham melhores 

condições de desenvolvimento e socialização com a sociedade. 

 

Palavras-chave: Paralisia cerebral; inclusão; aprendizado. 
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Introdução: A síndrome de Wernicke-Korsakoff é um grupo de sinais e sintomas 

neuropsiquiátricos induzido por uma deficiência nutricional de vitamina B1 (tiamina), 

cujo principal fator responsável é o consumo abusivo de álcool. Esta doença, sem um 

tratamento adequado, pode progredir para um estado de estupor, coma e até morte. 

Objetivo: Descrever o uso e a importância da tiamina como tratamento da doença 

Wernicke-Korsakoff. Revisão de Literatura: A tiamina é uma vitamina hidrossolúvel e 

possui um papel central no catabolismo de hidratos de carbono e formação de 

neurotransmissores. Desse modo, o tratamento da síndrome de Wernicke-Korsakoff deve 

ser imediatamente iniciado com a administração de tiamina, em razão de que esta previne 

a progressão da doença e reverte as anormalidades cerebrais que não tenham provocado 

danos estruturais estabelecidos. Em pacientes com abstinência alcoólica, esta reposição 

deve ser prioritária, e em alguns doentes a tiamina deve ser administrada por via 

endovenosa, intramuscular ou por via oral. Além de que em todo paciente em coma de 

origem desconhecida deve receber tiamina. O tratamento com altas doses de B1 deve ser 
fornecido quando há risco de desenvolver a Síndrome de Korsakoff ou quando há 

persistência dos sintomas. Contudo a terapia deve ser combinada com uma dieta 

balanceada. Conclusão: O uso da Tiamina é muito importante no tratamento da sìndrome 

de Wernicke-Korsakoff, pois esta é grave e tardar as orientações de tratamento pode ter 

consequência indesejada resultando em estupor, coma e até mesmo a morte. Com isso, 

não se deve esperar a confirmação do diagnóstico para dar início ao tratamento.  
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Introdução: A diabetes mellitus é uma doença que possui incidência universal. Essa 

patologia pode levar a diversas complicações como a neuropatia, que por sua vez podem 

ocasionar lesões em 90% dos casos. Nesse processo a cicatrização e as possíveis infecções 

podem contribuir o aumento dos casos de amputações que alteram por completo a vida 

do paciente, ocasionando doenças como depressão e aumento dos índices de 

morbimortalidade. Os pacientes podem apresentar fraqueza muscular e diminuição de 

amplitude de movimentação. Objetivos: Descrever em linhas gerais o processo 

assistencial do enfermeiro no tratamento do pé diabético. Revisão de literatura: Para o 

desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa, extraindo o conteúdo de materiais do Google Acadêmico, BVS e Lilacs, onde 

foram selecionados 7 artigos. Segundo Hirota (2008) o papel da enfermagem em conjunto 

com a equipe de saúde é orientar os pacientes diabéticos sobre os cuidados para com os 
pés e a prevenção do surgimento de úlceras. Para a prevenção da doença os profissionais 

da saúde devem analisar os pés das pessoas com diabetes minuciosamente e com 

regularidade e também desenvolver atividades educativas que visem aumentar o 

autocuidado. Para Andrade (2010) a ausência do cuidado aos pés é um dos fatores que 

dificultam o diagnóstico precoce em pacientes com diabetes melllitus (DM). O autor 

refuta ainda, que 19% do pacientes com DM possuíram seus pés examinados após a 

retirada dos sapatos, e que 85% dos casos são suscetíveis de prevenção desde que sejam 

oferecidos os cuidados necessários. Conclusão: Diante disso, pode-se evidenciar a 

grande relevância deste trabalho, pois atenta o profissional de enfermagem para as 

diversas formas de prevenção da doença e ainda, as orientações necessárias nos quadros 

de pé diabéticos. 

Palavras-chave: Pé diabético, cuidados de enfermagem, prevenção.  
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INTRODUÇÃO: Morte encefálica (ME) é a perda irreversível de todas as funções do 

cérebro, onde não mais se vê atividade encefálica. Uma vez que existe a suspeita de ME, 

iniciam-se os procedimentos de diagnóstico, padronizados pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM). OBJETIVO: Mostrar as atualizações no protocolo de diagnóstico de 

morte encefálica. REVISÃO DE LITERATURA: Nos parâmetros para o início do 

diagnóstico, adicionou-se ao coma aperceptivo com ausência de atividade motora 

supraespinhal e apneia a necessidade de lesão encefálica irreversível de causa conhecida 

capaz de causar ME, sem fatores capazes de confundir o diagnóstico; ainda, temperatura 

corporal acima de 35 ºC, spO2 > 95% e pressão arterial sistólica ≥ a 100 mmHg. Após o 

coma estabelecido, deve-se esperar 6 horas para iniciar o protocolo. O tempo mínimo 

entre as duas avaliações clínicas diminuiu, tanto para adultos (de 6h para 1h) como para 

menores de 2 anos. Agora, além dos dois exames clínicos e um exame complementar para 

o sistema nervoso, deve-se fazer, à parte, o teste de apneia. A equipe médica foi alterada, 
conferindo a outras especialidades (medicina intensiva e de emergência), além da 

neurologia e neurocirurgia, a capacidade de realizar a determinação de ME. 

CONCLUSÃO: Com as alterações é possível ter maior segurança no diagnóstico, por 

aumentar a quantidade de fatores que devem ser obrigatoriamente observados antes da 

confirmação, excluindo outras afecções que possam gerar confusão à equipe médica. 

Além disso, o novo protocolo confere maior agilidade ao processo ao considerar outras 

especialidades capazes de determinar a ME e determinar a diminuição do intervalo entre 

as avaliações. 

Palavras-Chave: Diagnóstico de Morte Encefálica; Protocolo; Atualização. 
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INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica, inflamatória e 

autoimune, provocando lesões cerebrais e medulares. A EM não tem cura e pode se 

manifestar por diversos sintomas, como: fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, 

alteração do equilíbrio da coordenação motora, dores articulares e disfunção intestinal e 

da bexiga. OBJETIVOS: Assim, tem como objetivo apresentar a qualidade de vida e 

profissional nos portadores de esclerose múltipla. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa, foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos 

SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2005. REVISÃO DE 

LITERATURA: A qualidade de vida em pacientes com doenças crônicas, como a EM, 

está muitas vezes associado a fatores, tais como: estado de saúde, satisfação com a vida 

e bem-estar subjetivo, onde a mesma provoca consequências em termos funcionais no 

doente, como, por exemplo, as tarefas diárias que deixam de ser executadas e as atividades 
ligadas ao projeto de vida que é modificada de forma relativamente profunda, pois a 

mesma de forma acentuada pode mudar a vida das pessoas. Em geral, é uma doença 

crônica com implicações físicas, psicológicas e sociais, caracterizada pela sua 

imprevisibilidade e porque afeta, sobretudo jovens adultos, comprometendo as suas 

carreiras profissionais e sociais. Alguns estudos evidenciam a importância da atividade 

profissional para estes portadores. Alguns autores (Mitchell, et al.; 2005) defendem que 

através do trabalho é assegurada a ativa física e cognitiva, prevenindo as incapacidades, 

protegendo dos estados de depressão e, consequentemente, mantendo melhores valores 

de qualidade de vida. CONCLUSÃO: Apesar da EM não ter cura e sua causa ainda esteja 

desconhecida, tem sido foco de muitos estudos, o que possibilita uma significativa 

evolução na qualidade de vida dos portadores.  
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória, autoimune, 

desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central. A causa da EM ainda 

permanece pouco conhecida, mas acredita-se que seja uma doença auto-imune que ocorre 

em indivíduos geneticamente suscetíveis após exposição a muitos fatores ambientais 

ainda não definidos. Um desses fatores é a vitamina D (colecalciferol), um conhecido 

modulador imunológico. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo principal revisar a 

literatura atual acerca da relação entre a forma clínica da Esclerose Múltipla e o uso 

terapêutico da vitamina D. Revisão de Literatura: Nesse contexto, a deficiência de 

vitamina D que já apresenta-se como um problema de saúde global, pode levar a várias 

consequências fisiopatológicas, incluindo doenças cardiovasculares, e 

neurodegenerativas, como a EM. Um baixo nível de vitamina D é um fator de risco para 
a EM, estando associada a um mau prognóstico, e a suplementação de vitamina D tem 

sido recomendada para prevenir a progressão da esclerose múltipla e para manter a saúde 

óssea, segundo médicos e pesquisadores. Assim, níveis de vitamina D abaixo de 30 

ng/mL devem ser corrigidos, e acima de 100 ng/mL devem ser evitadas em sangue 

periférico. Nesse raciocínio, níveis séricos acima de 40 ng/mL são passíveis e causar ação 

modeladora nas células do sistema imune. Com base nessas evidências, é recomendável 

suplementar os seus níveis séricos dos pacientes entre 40 e 100 ng/mL, pois são níveis 

não tóxicos. Entretanto, por não existir evidências que justifiquem o uso da vitamina D 

em monoterapia, seu uso não é aplicado na prática clínica, quando utilizado, apenas de 

forma experimental ou de suplementação. Conclusão: Dessa forma, a restituição da 

concentração sérica adequada de vitamina D pode contribuir para a redução de risco de 

desenvolvimento da EM, como também em uma melhor manutenção da doença. No 

entanto, a pesar da comprovação desta relação, o papel específico que a vitamina D 

desempenha na EM ainda é desconhecido, sendo necessário a elaboração de mais estudos 

de padrão ouro com esta terapêutica para comprovar de fato sua eficácia. 
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Introdução: A epilepsia é um distúrbio cerebral ocasionado por descargas elétricas 

anormais, tendo como característica principal a recorrência de crises convulsivas. É neste 

aspecto que a enfermagem deve ampliar os conhecimentos que possibilitem a uma melhor 

atuação nas crises convulsivas. Objetivo: Descrever os sinais e sintomas dos pacientes 

em crise assim como um relato das principais condutas e tratamentos utilizados. Revisão 

de Literatura: A crise convulsiva deve-se a alguns processos fisiológicos e patológicos. 

Os sinais e sintomas frequentes presentes em uma crise convulsiva são: movimentos dos 

braços e pernas, rigidez, desvios oculares, descontrole dos esfíncteres e perda da 

consciência. Podem acontecer movimentos violentos, rítmicos e involuntários. Pode sair 

espuma pela boca, contrações musculares, os braços dobrados e o resto do corpo esticado. 

A assistência de enfermagem deve ser fundamentada principalmente nas alterações 

fisiológicas do organismo do paciente avaliando o nível de consciência, mantendo as vias 

aéreas desobstruídas, observar os movimentos respiratórios, aferir sinais vitais, não 

realizar qualquer tentativa para restringir a sua movimentação. As principais formas de 
tratamento são: as drogas antiepilépticas eficazes no controle das convulsões onde se 

destacam: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina e valproato. A cirurgia de epilepsia é 

uma das alternativas quando há insucesso no tratamento com drogas, destacando também 

acupuntura como tratamento coadjuvante, assim como o uso do canabidiol no tratamento 

dos transtornos psíquicos, em especial nas epilepsias refratárias. Conclusão: Conclui-se 

que este trabalho contribuiu de forma direta nas tomadas de decisões da enfermagem no 

que se referem às orientações, condutas a serem aplicadas de acordo com os sinais e 

sintomas apresentados, bem como, o tratamento adequado disponibilizado a serem 

realizados para o paciente com epilepsia. Contudo, observa-se a grande importância do 

profissional de enfermagem na busca constante do aprendizado para uma melhor tomada 

de decisão nas práticas de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. 
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INTRODUÇÃO: A meningite bacteriana (MB) é a infecção purulenta das meninges e 

do espaço subaracnoide, condição relacionada a uma intensa reação inflamatória no 

sistema nervoso central, que se manifesta como rebaixamento do nível de consciência, 

convulsões, aumento da pressão intracraniana e eventos isquêmicos. Pelo frequente 

envolvimento do parênquima cerebral, o termo mais adequado seria meningoencefalite. 

OBJETIVO: Compreender a etiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento 

relacionados à MB. REVISÃO DE LITERATURA: Revisão de literatura eletrônica 

com abordagem qualitativa, utilizando-se as bases de dados SciELO, LILACS e 

MEDLINE/PubMed, com uso do descritor em DeCS meningite bacteriana. A meningite 

no recém-nascido e no lactente de até 3 meses é ocasionada mais frequentemente pelo 

Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes e por bactérias Gram-negativas 

entéricas, como a Escherichia coli (principal). Dos 3 meses aos 18 anos são mais 

frequentes infecções por Neisseria Meningitidis, Streptococcus pneumoniae e o 

Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Dos 18 aos 50 anos, o pneumococo se torna mais 

frequente, assim como em pessoas acima dos 50 anos. Três síndromes caracterizam a 
apresentação clínica das MB agudas: síndrome toxêmica (febre alta, mal-estar, prostração 

e agitação psicomotora), síndrome de irritação meníngea (rigidez de nuca) e síndrome de 

hipertensão intracraniana (cefaleia holocraniana, náuseas, vômitos, fotofobia e confusão 

mental). O diagnóstico deve ser feito com exame físico e confirmado com uma punção 

lombar diagnóstica, estudo do líquido cefalorraquidiano, ressonância nuclear magnética, 

hemocultura e biópsia de lesões cutâneas. A MB é uma emergência infecciosa e deve ser 

tratada sem demora. A aplicação da dose inicial de antibiótico na suspeita de MB, embora 

altere um pouco a sensibilidade dos métodos diagnósticos, diminui enormemente a 

morbiletalidade da doença. Tratamento empírico consiste em Ampicilina e Ceftriaxone 

para menores de 3 meses, Ceftriaxona (ou cefotaxima) para indivíduos entre 3 meses a 

50 anos, podendo acrescentar Vancomicina nas regiões onde mais de 2% dos 

pneumococos apresentam alta resistência à penicilina. Para maiores de 50 anos usa-se 

Ampicilina e Ceftriaxona. CONCLUSÃO: O bom prognóstico da doença está baseado 

em diagnóstico e tratamento precoces e, portanto, o conhecimento da doença, da etiologia 

e de técnicas desenvolvidas de análise são decisivos. Medidas como uso de vacinas e 

quimioprofilaxia são importantes ferramentas no controle desta doença e suas sequelas. 
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INTRODUÇÃO: A morte encefálica (ME) representa o estado clínico irreversível em 

que as funções cerebrais e do tronco encefálico estão irremediavelmente comprometidas. 

O diagnóstico de ME é obrigatório e a notificação é compulsória, para tanto, deve ser 

aberto o protocolo para todos os pacientes com suspeita de ME. OBJETIVOS: 

Compreender o protocolo diagnóstico da ME e as atualizações nesse processo. 

MÉTODOS: Revisão de literatura eletrônica com abordagem qualitativa, utilizando-se 

as bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE/PubMed, com uso do descritor em 

DeCS Morte Encefálica, Teste de Apneia e Eletroencefalograma. Foram selecionadas 

publicações entre 2010 e 2017 em qualquer idioma, completos, excluídos estudos 

inconclusivos. RESULTADOS: O protocolo de ME deve ser iniciado mediante paciente 

com Glasgow 3 e sem incursões ventilatórias voluntárias. Além disso, deve ter 

comprovada por exame de imagem uma lesão estrutural encefálica. O protocolo de ME, 

atualmente, contempla a execução de 2 exames clínicos, um teste de apneia e um exame 

complementar comprobatório. A avaliação clínica deve confirmar o coma aperceptivo, 

ausência dos reflexos de tronco e de incursões respiratórias aparentes. Será considerado 
positivo para ME caso não existam quaisquer movimentos respiratórios e a gasometria 

demonstrar pCO2 igual ou acima de 55 mmHg. Finalizando o protocolo deve-se realizar 

o exame complementar para demonstrar a ausência de atividade elétrica ou metabólica ou 

ausência de perfusão sanguínea cerebral. CONCLUSÕES: O diagnóstico de ME precisa 

ser entendido e conhecido por todos os profissionais da saúde. Assim, é necessária a 

familiaridade com os conceitos da ME, sua identificação correta e rigorosa.  
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Introdução: A doença de Alzheimer configura-se como a principal causa de declínio 

cognitivo em adultos, sobretudo idosos, representando mais da metade dos casos de 

demência. De acordo com o World Alzheimer Report do ano de 2016, existem cerca de 

46,8 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com a doença, e a expectativa é de 

que essas cifras aumentem para 131,5 milhões até 2050. No campo do tratamento 

farmacológico, inúmeras substâncias psicoativas têm sido propostas, contudo os efeitos 

das drogas hoje aprovadas limitam-se ao retardo na evolução natural da doença. Em sua 

maioria, tratam-se de moléculas que modulam a atividade colinérgica no sistema nervoso 

central. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre as 

pesquisas atuais em torno da aplicabilidade dos canabinoides na terapêutica da doença de 

Alzheimer. Revisão de Literatura: Pesquisas apontam que os canabinoides encontrados 
na Cannabis sativa, em especial o canabidiol, reduzem o acúmulo de placas amiloides e 

emaranhados neurofibrilares observados nessa patologia. O sistema endocanabinóide tem 

sido alvo de estudos e correlações com a doença de Alzheimer. Os canabinoides vêm 

apresentando efeitos positivos ao interagirem com os receptores CB1, regulando 

neurotransmissores envolvidos em processos neurodegenerativos excitotóxicos, assim 

como receptores CB2, ao reduzirem a neuroinflamação pelo controle da função 

microglial. O canabidiol, por exemplo, tem melhorado a taxa de sobrevivência das células 

pelos efeitos neuroprotetores, antioxidantes, anti-inflamatórios e antiapoptóticos, 

balanceando assim a toxicidade causada pelas placas amiloides. Conclusão: Os derivados 

da Cannabis sativa oferecem ampla abordagem no tratamento da doença de Alzheimer. 

Um maior número de trabalhos deve ser desenvolvido para se estabelecer mais dados 

sobre a biodisponibilidade e segurança farmacológica dessas substâncias in vivo. Além 

dos mecanismos já comprovados, a melhora da agitação psicomotora, a redução da 

agressividade e evolução da comunicação dos pacientes vêm mostrando o potencial dos 

canabinoides nesse contexto. 
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Introdução: No meio acadêmico há uma cobrança muito grande por resultados e 

aproveitamento. Desse modo, os estudantes recorrem a substâncias psicoestimulantes, 

como os fármacos do grupo das anfetaminas, em destaque o metilfenidato. Estes, são 

capazes de aumentar o limiar da fadiga, bem como melhorar o desempenho cognitivo. 

Não obstante, o consumo de psicoestimulantes é considerado um comportamento de risco 

pelo seu potencial elevado de efeitos adversos. Objetivo: Dissertar sobre o uso indevido 

de substâncias estimulantes do sistema nervoso central por estudantes de Medicina e seus 

efeitos adversos.  Revisão de Literatura: Promessas de êxito profissional podem levar 

ao uso de estimulantes com o intuito de elevar a produção em curto prazo, o que pode 

afetar a saúde mental e autoestima.  Nesse contexto, um dos medicamentos mais 

utilizados é o cloridrato de metilfenidato. Sendo este, um anfetamínico que age como 

estimulante do sistema nervoso central, inibindo a recaptação de dopamina e de 

noradrenalina na fenda sináptica. Esse aumento no meio extracelular favorece o estado 
excitatório cerebral, resultando em melhor concentração, coordenação motora e redução 

do sono, pois bloqueia a captura das catecolaminas pelas terminações das células nervosas 

pré-sinápticas. Dessa forma, impedindo que sejam removidas do espaço sináptico. O 

metilfenidato possui efeitos agonistas sobre os receptores alfa e beta adrenérgico. Isso 

resulta num incremento no estado de vigília, aumentando da capacidade de concentrar-

se. O uso indevido desse medicamento pode acarretar em efeitos colaterais, como a 

redução de apetite e insônia, dor abdominal e cefaleia. Além disso, a longo prazo podem 

causar: dependência, efeitos cardiovasculares e possível redução da estatura. Conclusão: 

Os resultados apontam para uso abusivo e disseminado de metilfenidato, que podem 

ocasionar graves efeitos colaterais. Nesse sentido, o estudo mostra a necessidade de 

pesquisar a alta prevalência de uso de metilfenidato, com a finalidade de promover 

medidas preventivas. 
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INTRODUÇÃO: A dor neuropática é uma síndrome de dor crônica causada por injúria 

no Sistema Nervoso. São exemplos de dores neuropáticas a neuralgia do trigêmeo e a 

polineuropatia diabética. Essa condição pode ser debilitante, principalmente por existirem 

poucos tratamentos realmente efetivos. Diante disso, tem-se estudado a toxina botulínica 

tipo A (TBA) como uma opção segura para tratar a dor neuropática. OBJETIVO: 

Discutir, com base na literatura, de que forma a toxina botulínica age no tratamento 

alternativo da dor neuropática e a sua efetividade como método terapêutico. REVISÃO 

DE LITERATURA: As informações foram obtidas a partir de artigos publicados em 

revistas científicas indexadas nas bases de dados Google Acadêmico, MEDLINE e 

Scielo. Os descritores utilizados foram “botulinum toxin" "neuropathic pain" e 

“treatment”. Foram analisados 14 artigos, sendo esses escolhidos por ordem de 

relevância. Um dos mecanismos de ação da TBA relacionado à analgesia envolve o 

bloqueio da acetilcolina na junção neuromuscular. A toxina se fixa nos receptores de 
membrana pré-sinápticos e é internalizada por endocitose para o terminal nervoso motor. 

Após essa internalização, sua cadeia leve se liga ao complexo proteico SNARE para clivá-

lo, resultando no bloqueio da exocitose que liberaria a acetilcolina. Esse processo culmina 

com uma desenervação química parcial e enfraquecimento da musculatura dolorosa, 

interrompendo o ciclo espasmo-dor. Ademais, a toxina botulínica age também sobre o 

glutamato, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (PRGC) para 

diminuir a inflamação neurogênica e, consequentemente, o quadro de dor. Estudos 

recentes mostraram a eficácia de injeções repetidas de TBA, com redução de até 50% na 

intensidade da dor neuropática, especialmente em pacientes com alodinia. 

CONCLUSÃO: A TBA pode ser considerada uma opção eficiente no tratamento da dor 

neuropática crônica. Entretanto, por se tratar de uma nova terapêutica, são necessários 

mais estudos discutindo sua aplicabilidade, vantagens e desvantagens.  
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma alteração de 

comportamento, cognitivo e um distúrbio de desenvolvimento complexo. Em meados dos 

anos 80, com avanço de estudos citogenéticos, identificou-se uma importante relação de 

interação genética associado à etiologia dessa patologia neuropsiquiátrica, em que 20% 

de pacientes com uma síndrome chamada de X frágil tinham sintomas que eram presentes 

no diagnóstico do TEA. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura acerca dos avanços 

genéticos e sua importância para identificação da etiopatogenia do TEA. Revisão de 

Literatura: Com o avanço genético humano houve uma identificação de genes 

responsáveis pelo autismo que foram analisados em pacientes e famílias, um desses  

chamado SHANK3 que é um gene localizado  no cromossomo 22q13.3 contendo 

informação para o corpo sintetizar uma proteína envolvida no contato entre neurônios. A 

evidência do envolvimento desse gene com o TEA originou de estudos citogenéticos que  

analisaram os efeitos de diferentes mutações neste gene e intrínseca associações do 

fenótipo autístico. Além disso, em 2004 as descobertas das Variações do Número de 

Cópias (VNC) ou mutações de novo, foram amplamente estudadas sobre a relação com o 
TEA, como o estudo que relatou a frequência comumente reportada de VNC´s em 

pacientes autistas. Embora o diagnóstico do TEA seja clínico, os avanços genéticos 

permtiram que exames pesquisem a variação no materiap genético, como testes de 

sínrome do X frágil; cariotipagem e sequenciamento de DNA.Conclusão: Dessa forma, 

é evidente a importância dos avanços genéticos para o diagnóstico do autismo, com 

auxílio de exames precisos que corroboram para um relato precoce da doença e 

consequentemente tratamento, para possível redução dos sintomas, estimulando um 

progresso sociofamiliar. 
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Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) invade o sistema nervoso 

central (SNC) e estabelece um local de reservatório viral seguro, protegido pela barreira 

hematoencefálica. A infecção crônica no SNC pode gerar comprometimentos cognitivos 

que compreendem deficiência na atenção, aprendizado, memória, alteração de 

personalidade e alucinações. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura a cerca da 

importância do tratamento com antirretrovirais de alta potência na infecção por HIV para 

evitar a demência. Revisão de Literatura: As alterações neurocognitivas identificadas 

pelo HIV apresentam-se em variados graus, que vai desde a forma assintomática até um 

estado de demência. O quadro de demência era comum nas fases graves da doença antes 

da introdução da terapia antirretroviral de alta potência (HAART), a incidência anual era 

de 7 a 14%. Na era pós-HAART, a incidência da demência reduziu marcadamente, mas 

a prevalências das formas leves apresentaram aumento considerável. Estima-se que a 
prevalência seja de 15 a 30% nas formas leves, 20 a 50% nas formas moderadas e 2 a 8% 

para demência associada ao HIV. A HAART prolonga a vida e restaura a resposta imune 

do paciente, mas não previne a patologia direta correlacionada ao HIV no cérebro que 

apesar de diminuir a prevalência de casos graves, ainda configura-se como a causa mais 

comum de demência em jovens com idade abaixo de 40 anos. Conclusão: Dessa maneira, 

é possível identificar que a introdução do HAART no tratamento do HIV/AIDS surge 

como um marco na redução dos casos de demência associado ao HIV. Todavia, os casos 

de alterações neurocognitivas leves e moderadas permaneceram elevados, o que 

demonstra a necessidade de maiores investimentos em tratamentos mais efetivos que 

visem reduzir a morbidade neurológica dessa doença. 
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Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa e a 

principal causa de demência caracterizada por um declínio lento e progressivo de funções 

cognitivas, decorrente do acúmulo de placas beta-amilóide (Aβ), com etiologia 

multifatorial. O herpes orofacial é uma infecção de prevalência considerável no mundo 

causado pelo vírus herpes simples tipo 1 (HVS-1), um vírus neurotrópico que é capaz de 

desencadear o aumento da formação do peptídeo Aβ que resulta na deposição amilóide 

em placas neuríticas. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica acerca da correlação 

entre herpesvirus tipo 1 como uma etiopatogenia para o Alzheimer, suscitando assim uma 

possibilidade de prevenção para a doença. Revisão de Literatura: As primeiras 

descrições oficiais que interligam o HVS-1 com o Alzheimer decorrem dos anos 80, a 

partir disso diversos estudos epidemiológicos foram desenvolvidos para comprovar a 
presença do herpesvírus no cérebro de pacientes diagnosticados com DA. A associação 

do HSV-1 e a proteína β-amilóide foi destacada com a localização do DNA viral nas 

placas amiloides, acreditando-se que esse vírus seria uma etiologia para a doença de 

Alzheimer. Além disso, outros fatores de risco para a DA estão ligadas ao herpesvírus, 

que demostrou capacidade de hiperfosforilação da proteína tau, contribuindo para 

degeneração neuronal. Analogamente, estudos imunológicos relatam que indivíduos com 

os anticorpos IgM anti- HSV, apresentam quase o dobro de risco de evoluir para a DA. 

Assim como, variantes genéticas ligadas ao Alzheimer, sugerem aumento da 

suscetibilidade a infecções virais, como o gene que codifica para a apolipoproteína E 

(APOE), sendo o maior fator de risco gênico conhecido da DA. Conclusão: Dessa forma, 

estudos e evidências epidemiológicas, moleculares, imunológicas e genéticas que 

associam DA com HSV-1, denotam que medidas preventivas anti-herpéticas podem ser 

um meio para evitar demência, como a doença de Alzheimer com etiopatogenia viral.  
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Introdução: Os defeitos do tubo neural (DTNs) são malformações que ocorrem na fase 

inicial do desenvolvimento fetal, durante a quarta semana de embriogênese, envolvendo 

a estrutura primitiva que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Anencefalia e 

espinha bífida respondem por cerca de 90% de todos os casos de DTNs. Os 10% dos 

casos restantes consistem principalmente em encefalocele. Objetivos: Evidenciar a 

importância do uso do ácido fólico durante a gestação para prevenir DTNs. Revisão de 

literatura: O ácido fólico é indispensável na regulação do desenvolvimento normal de 

células nervosas, na prevenção de defeitos congênitos no tubo neural e na promoção do 

crescimento e desenvolvimento normais do ser humano, e é considerado o mais 

importante fator de risco para os DTNs identificado até hoje. A suplementação 

periconcepcional e durante o primeiro trimestre de gravidez tem reduzido tanto seu risco 
de ocorrência como seu risco de recorrência em cerca de 50 a 70%. O Ministério da Saúde 

do Brasil (MS) recomenda a dose de 400µg (0,4mg), diariamente, por pelo menos 30 dias 

antes da concepção até o primeiro trimestre de gestação para prevenir os DTNs, e para as 

mulheres com antecedentes de malformações congênitas o MS recomenda a dose de 5 

mg/dia a fim de reduzir o risco de recorrência de malformação. Em 2002 a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) emitiu uma resolução determinando a adição 

obrigatória de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo e milho, buscando diminuir a 

prevalência de anemia falciforme e de DTNs, evidenciando assim a sua importância. 

Conclusão: O ácido fólico é de suma importância no desenvolvimento do tubo neural, 

dessa forma, seguindo recomendações médicas, mulheres que pretendem engravidar ou 

que já estejam no primeiro mês de gravidez, devem fazer uma ingestão suplementar de 

ácido fólico, de modo a prevenir DTNs. 
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INTRODUÇÃO: O nascimento representa uma experiência marcada por sentimentos de 

ansiedade, expectativa, dentre outros. Deste modo, inicia-se uma nova fase na vida da 

mulher, denominada puerpério. Este momento é marcado por instabilidade emocional e 

vulnerabilidade feminina em relação às síndromes psiquiátricas no pós-parto. 

OBJETIVO: Compreender a etiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento 

relacionados à Depressão pós-parto (DPP). REVISÃO DE LITERATURA: Revisão de 

literatura eletrônica com abordagem qualitativa, utilizando-se as bases de dados SciELO, 

LILACS e MEDLINE/PubMed, com uso do descritor em DeCS Depressão pós-parto. 

Intercorrências gestacionais, como prematuridade e má-formação congênita do bebê, ou 

as condições do puerpério podem submeter a mulher ao risco da DPP. Uma puérpera 

acometida por tal patologia pode apresentar sintomas físicos, tais como cefaleia, dores 

nas costas, erupções vaginais e dor abdominal, sem causa orgânica aparente. Todavia, os 

sintomas mais comuns são desânimo persistente, sentimento de culpa, alterações do sono, 
ideias suicidas, temor de machucar o filho, diminuição do apetite e da libido, diminuição 

do nível de funcionamento mental e presença de ideias obsessivas ou supervalorizadas, 

sentimentos de tristeza, angústia e desesperança, baixa autoestima, de ruína e desvalia, 

visões pessimistas do futuro, sendo estas características concomitantes a alterações 

somáticas. O diagnóstico pode ser efetivado por meio de diferentes escalas, dentre elas a 

“Edinburgh Postnatal Depression Scale”. A terapêutica baseia-se em assistência 

humanizada e resolutiva no puerpério por meio de métodos semelhantes aos empregados 

no tratamento de transtornos depressivos em outros períodos da vida, tais como a 

psicoterapia, farmacologia, acupuntura, massoterapia, eletroconvulsoterapia e 

internamento em casos especiais. CONCLUSÃO: Múltiplos fatores de risco estão 

envolvidos, mas a etiologia exata ainda não foi estabelecida, uma medida eficaz de 

prevenção é o acompanhamento humanizado e holístico dos episódios psiquiátricos 

precedentes à gestação propiciando à mulher ferramentas e suporte para cuidar de si e do 

filho de uma forma qualificada. 
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Introdução: O Trauma Raquimedular (TRM) decorre de qualquer injúria causada na 

medula e afeta a vida social, física e psíquica do indivíduo. Na coluna vertebral está 

localizada a medula espinhal, que é responsável por conduzir informações do cérebro para 

o corpo e do corpo para o cérebro. Quando os impulsos enviados são de alguma forma 

interrompidos, ocorre alterações em diversos sistemas do corpo, principalmente no 

muscular (SCHENKMAN et Al., 2016). No país, mais de 10 mil novos casos são de lesão 

medular predominantemente por trauma, um número relevante em relação a outros países 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Objetivo: Relatar sobre a utilização e eficácia da 

estimulação elétrica em pacientes com fraqueza muscular diafragmática decorrente de 

TRM. Revisão de Literatura: Há mais de um século usa-se a Estimulação Elétrica 

Neuromuscular para promover fortalecimento muscular. Existem controvérsias a respeito 

do seu uso exclusivo; Alguns autores defendem sua associação a cinesioterapia 

(NELSON, 2003). Todo o corpo é coordenado e controlado pelo sistema nervoso, que 

responde a estímulos de acordo com o que o corpo necessita para gerar contrações, 
sensações e todos os movimentos (DÂNGELO, 2008). Quando o SNC é lesionado, existe 

uma interrupção da passagem de estímulos e respostas, com isso órgãos e sistemas entram 

em desuso. A fisioterapia surge minimizando as contraturas musculares, evitando a perda 

da amplitude de movimento das articulações, espasticidade, buscando devolver 

funcionalidade aos membros em que ainda há presença de estímulos e utiliza-se da 

eletricidade no recrutamento de fibras altamente energética e eficiente (SANTOS, 2009). 

Conclusão: Comprova-se que trata-se de um recurso válido e eficaz que promove 

melhora do metabolismo muscular, a captação de glicose e a reserva de glicogênio, 

possibilitando desmame mais rápido de ventilação mecânica, normalização do padrão 

ventilatório, sinais vitais, manovacuometria, oximetria, diminuindo grau de dispneia e 

beneficiando até mesmo o sistema digestivo (SILVA, 2009) 
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Introdução: A síndrome de Turner (ST) é uma das aneuploidias mais comuns em recém-

nascidos com fenótipo feminino, causando graves consequências ao seu 

desenvolvimento. Citogeneticamente, a síndrome é caracterizada por uma monossomia 

de cromossomo sexual (45,X) em 50-60% dos casos. A presença de sequências de 

cromossomo Y especifícas em pacientes com essa síndrome aumentam o risco de tumores 

gonadais, especialmente gonadoblastoma. Objetivos: Fazer uma revisão sobre a relação 

existente entre a prevalência de sequências do cromossomo Y e o desenvolvimento de 

gonadoblastoma em pacientes com síndrome de Turner. Revisão de Literatura: O 

gonadoblastoma é um tumor gonadal benigno com um alto potencial de transformação 

maligna, pode diferenciar-se em disgerminoma invasivo em 60% dos casos e, também, 

em outras formas malignas de tumores. Cerca de 90% dos pacientes com gonadoblastoma 

têm material do cromossomo Y em sua constituição genética. Por esse motivo, a detecção 
de sequências do cromossomo Y, por técnicas citogenéticas e/ou moleculares, é de 

extrema importância clínica. Os métodos moleculares têm como vantagem a não 

necessidade de cultura celular e de apenas uma pequena quantidade de amostra para 

análise. A pesquisa de sequências do cromossomo Y por PCR (reação de polimerase em 

cadeia), é uma técnica de alta sensibilidade, baixo custo e fácil execução, que em casos 

de resultados positivos, tem como indicação a cirurgia profilática para retirada das 

gônadas. Conclusão: A presença de sequências específicas do cromossomo Y no 

cariótipo de mulheres acometidas pela síndrome de Turner é fator que aumenta os riscos 

do desenvolvimento de tumores, como o gonadoblastoma. Pesquisas moleculares para 

sequências do cromossomo Y nessa síndrome, independente do cariótipo, são de grande 

relevância para acompanhamento e tratamento direcionado. 
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Introdução: O cuidado domiciliar é de extrema relevância por se tratar de uma prestação 
de serviço essencial fornecido pela Estratégia Saúde da Família (ESF) a um público 

específico e vulnerável. Nesse interim o âmbito do cuidar é de suma importância no que 

tange as necessidades do usuário e cuidador, visto que o índice de pessoas que se 

enquadram nesse tipo de cuidado, tem aumentado consideravelmente. Buscando 

diminuir internações desnecessárias e promover autonomia dos usuários e familiares 

que, mesmo após a estabilização dos quadros pós-hospitalização, necessitam de 

cuidados na rotina domiciliar. Objetivo: Ressaltar a importância do serviço de 

atendimento domiciliar ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da ESF. 

Revisão de Literatura: Contrariamente à perspectiva de integralidade, o sistema de 

saúde brasileiro é marcado pelo predomínio de práticas fragmentadas e pontos de 

atenção que não se comunicam, fragilizando a consolidação deste princípio no cotidiano 

dos serviços, como também as estratégias previstas para sua concretização, entre elas a 

atenção domiciliar (AD). Tendo em vista o exposto, nota-se as potencialidades e 

fragilidades da AD para o alcance da integralidade no contexto da Rede de Atenção em 

Saúde (RAS) Portanto, analisar a Atenção Domiciliar como estratégia de fortalecimento 

da integralidade no contexto da RAS, é de forma imperiosa. A Portaria nº 2.527, de 27 

de outubro de 2011, redefine a AD no âmbito do SUS, incluindo normas para cadastro 

desse serviço e sua habilitação, definições, diretrizes, organização domiciliar, 

modalidades de atenção domiciliar e financiamento. Nessa portaria, consta que a AD é 

um componente de atenção às urgências, estruturada com as redes de atenção à saúde. 

Conclusão: O cuidado domiciliar é indispensável, partindo do princípio da integralidade 

garantido pelo SUS, portanto, prestadores de serviço, usuários e cuidadores, devem 

exigir a execução desta modalidade de assistência nas unidades de Estratégia Saúde da 

Família.  
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Introdução: Os schwannomas vestibulares (ou neuroma do acústico) são tumores 

intracranianos benignos originários das células de Schwann do nervo vestibulococlear. A 

maioria desses tumores origina-se no ramo vestibular inferior e mais de 90% são tumores 

esporádicos unilaterais, enquanto o restante é de schwannomas bilaterais devido à 

neurofibromatose tipo II (NF2). A manifestação mais comum do neuroma acústico é a 

perda unilateral e gradual da audição. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura sobre 

os schwannomas vestibulares, apresentando sua etiopatogenia, quadro clínico, formas de 

diagnóstico e tratamento. Revisão de literatura: Os schwannomas vestibulares origina-

se das células de Schwann dos nervos vestibulares superiores ou inferiores, como 

resultado de mutações em um gene supressor de tumor codificadores da proteína chamada 

Merlin, responsável por controlar a proliferação de células de Schwann, regulando sua 

abundância e localização. Já em casos de neurofibromatose tipo 2, requer apenas a 

presença da mutação de um dos alelos para a aparência do tumor. Os sintomas iniciais do 

schawannoma vestibular são sempre otoneurológicos, sendo a hipoacusia, o tinnitus e a 
tontura as principais queixas. Com a evolução do quadro, podem surgir outros sintomas 

não tão comuns, como dor facial, cefaleia, ataxia ou outras disfunções neurológicas 

graves. O diagnóstico começa a partir da história clínica, posteriormente podem ser feitos 

exames complementares como: audiometria, BERA, exames otoneurológicos, 

ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC). O tratamento pode se 

dar de 3 formas: através da observação, radiocirurgia ou neurocirurgia. Conclusão: Os 

schwannomas vestibulares são raros, apresentando sintomas normalmente relacionados à 

perda de audição, barulhos no ouvido ou distúrbios de equilíbrio, têm origem genética, e 

podem ser tratados através de manejo conservador ou procedimentos cirúrgicos. Seu 

diagnóstico pode ser dado através de uma RM com contraste de gadolínio, considerado 

padrão ouro para a identificação desses tumores, ou através de outros exames 

complementares. 
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INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio que causa problemas 

motores corporais, como tremor em repouso e rigidez, e, além disso, prejudica diversos 

subsistemas. A principal causa da doença de Parkinson é a morte das células do cérebro, 

em especial, na área conhecida como substância negra, responsável pela produção de 

dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos. 

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é descrever em linhas gerais os impactos gerados 

na sociabilidade de portadores da DP. REVISÃO DE LITERATURA: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica realizada nas plataformas virtuais BIREME, LILACS e Biblioteca 

Virtual em Saúde-Scielo, de artigos publicados na integra, em português.  

Aproximadamente 90% dos portadores de DP têm problemas na comunicação oral, sendo 

a voz a mais afetada que os outros subsistemas, podendo ser o sintoma inicial. Além das 
alterações motoras, que incluem os sintomas disfágicos, frequentes na DP, acometem 

cerca de 80 a 100% dos indivíduos e podem estar presentes em qualquer estágio da 

doença.  Nos estágios mais avançados pode levar à desnutrição, desidratação e a 

complicações pulmonares, uma das principais causas de mortes nessa classe. Indivíduos 

apresentam distúrbios progressivos no equilíbrio, na postura e na marcha além de 

prejuízos na execução das atividades diárias e mobilidade. Frequentemente apresentam 

redução na força muscular e instabilidade postural, o que aumenta o risco de quedas deles. 

CONCLUSÃO: Para a adequada funcionalidade nas atividades da vida diária, é 

necessária a harmonia de fatores intrínsecos e extrínsecos, como a integralidade das 

funções mentais e físicas dos sujeitos, em conjunto com a adaptação do corpo às variáveis 

ambientais. Tais comprometimentos geram prejuízos na qualidade de vida, limitam a 

independência funcional e causam isolamento ou pouca participação na vida social. 
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Introdução: Entende-se que o "trauma" é uma patologia que compreende a troca de 

energia do corpo e o ambiente externo, que causa ferimentos que lesionam sistemas e 

órgãos distintos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 5,8 milhões de 

cidadãos vão a óbito todo ano devido ao trauma, os mais acometidos são adultos jovens. 

Objetivo: evidenciar através da literatura os sinais que permitem o diagnóstico clínico da 

fratura de base de crânio em pacientes vítimas de trauma. Revisão de Literatura: Trata-

se de uma pesquisa, bibliográfica de caráter qualitativo. A suposição de fratura de base 

do crânio deve surgir se o Líquido Cefalorraquidiano (LCR) se exteriorizar pelas narinas 

ou pelos canais auditivos. A equimose periorbital “olhos de guaxinim”, e “sinal de 

Battle”, são os sinais sugestivos da fratura, porém demoram a se tornar visíveis. Além de 

considerar a história clínica, o exame físico completo e avaliar o funcionamento do 

cérebro de acordo com o comportamento humano, a primordial alternativa para avaliar o 

TCE, em conjunto com a ECG e a constatação ou ausência da fratura de crânio, é a 

tomografia computadorizada (TC). A imagem tomográfica monstra alterações que na 

maior parte dos casos se relacionam com a importância da lesão. Conclusão: a fratura de 

base de crânio é de grande relevância para o estudo neurológico, devendo ser descoberto 
o quanto antes para ser tratado precocemente e amenizar as possíveis sequelas que podem 

ser adquiridas a curto ou a longo prazo. 
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Introdução: A depressão pós-parto (DPP) é um transtorno biopsicossocial que resulta de 

uma combinação de fatores físicos e emocionais e influencia na capacidade da mulher 

cuidar de seu filho(a). A DPP é muito prevalente e acomete cerca de 1 em cada 4 

brasileiras, concentrando uma maior frequência entre mulheres com idade entre 13 a 18 

anos, ou seja, na adolescência. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo, realizar uma 

revisão literária para compreender a alta prevalência e os fatores biopsicossociais que 

influenciam na depressão pós-parto na adolescência. Revisão de Literatura: A 

depressão pós-parto está intimamente associado com as grandes mudanças 

biopsicossociais que uma mulher passa durante o período do pós-parto. Estudos têm 

apontado que os principais fatores da DPP são a baixa escolaridade e o baixo nível 
socioeconômico, ambos com grande relevância nos diversos casos. Soma-se a isto outros 

fatores psicossociais como o histórico de doenças psiquiátricas, baixo autoestima, 

gravidez não planejada e estresse na vida. A alta prevalência desta doença está 

relacionada com a pouca identificação e informação e da relutância das mães admitirem 

o estado depressivo durante um período de suposta alegria. A depressão não é um 

acontecimento normal no período puerperal, ao contrário do que algumas mães de 

primeira viagem acreditam, estigmatizadas pela pesada, negativa e pejorativa carga deste 

vocábulo e também pela visão e percepção dos efeitos desta doença. A depressão é uma 

das doenças psiquiátricas mais frequentes na população em geral e segundo a 

Organização Mundial da Saúde será um dos principais problemas de Saúde Pública do 

mundo ocidental. Conclusão: Pode-se concluir que as precárias condições 

socioeconômicas do puerpério e a não aceitação da gravidez somado a idade juvenil são 

os fatores que mais influenciam o aparecimento de depressão no pós-parto.  
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Introdução: A encefalopatia de Wernicke (WE) é uma patologia neurológica aguda, 

consequência da deficiência de tiamina (vitamina B1) associada ao etilismo crônico. 

Clinicamente, é caracterizada por distúrbios neurológicos, como confusão mental, 

oftalmoplegia e ataxia. Seu diagnóstico é clínico e, muitas vezes, realizado tardiamente, 

quando a doença já evoluiu para síndrome de Wernicke-Korsakoff (WKS), estado 

crônico, caracterizado por amnésia anterógrada, associada a confabulação e perda de 

função cognitiva. Objetivo: Avaliar sistematicamente as publicações referentes à WKS 

e sua relação com o etilismo crônico e a deficiência de vitamina B1. Revisão de 

literatura: O etilismo crônico é um fator de risco reconhecido para o desenvolvimento 

de WE e WKS em países ocidentais. O etanol contribui para a deficiência de vitamina 

B1, pois diminui a capacidade do fígado de armazenar vitaminas, e inibe as proteínas 

transportadoras de tiamina presentes na mucosa intestinal. Além disso, o abuso de álcool 

está, muitas vezes, relacionado a uma dieta inadequada, pois a substância prejudica a 
quantificação de calorias, levando à diminuição da ingesta de alimentos. Os mecanismos 

envolvidos na WKS, bem como os papeis desempenhados pelo álcool e pela tiamina ainda 

são pouco conhecidos. Entretanto, é sabido que o etanol exerce efeitos sob os 

neurotransmissores e seus receptores, podendo levar a eventos tanto excitatórios 

(receptores GABAérgicos) quando inibitórios (receptores glutamatérgicos). O manejo da 

WKS e da WE envolve medidas básicas de suporte e reposição nutricional com tiamina 

endovenosa. Se a terapêutica não for instituída rapidamente, os sintomas tendem a tornar-

se irreversíveis, e o paciente apresenta grandes chances de evoluir com complicações 

graves. Conclusão: A educação em saúde, voltada para o controle do consumo de álcool 

é uma importante ferramenta na prevenção da WKS. Sua identificação precoce, com 

instituição de terapia com tiamina endovenosa o mais rápido possível, é fundamental para 

determinar um bom prognóstico. 
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Introdução: A leishmaniose é uma doença infecciosa crônica causada por protozoários 

do gênero Leishmania. Seu tratamento inclui o uso de antimoniais pentavalentes, 

anfotericina B e anfotericina B lipossomal que são compostos caros e tóxicos.  

Considerando isto, diversos estudos têm buscado avaliar o potencial terapêutico de 

espécies vegetais para o tratamento da leishmaniose. Objetivo: Realizar uma revisão de 

literatura sobre o efeito leishmanicida de espécies vegetais. Revisão de Literatura: De 

acordo com a literatura, foi comprovado o efeito de várias espécies vegetais em pesquisas 

in vitro e in vivo em camundongos. O extrato de Ocimum sanctum Linne Cococsnucifera 

Linn reduz a carga de parasitas hepáticos em até 94%. O extrato de Withania somnifera 

reduz a contagem de amastigotas em macrófagos infectados por L. donovani. Extratos da 

Bergeniali gulatarica e Aloe vera inibem forma promastigota de L. donovani. Os óleos 

essenciais de Cinnamodendron dinisii, Matricaria chamomilla, Myroxylon peruiferum, 

Salvia sclarea, Bulnesia sarmientoi, dentre outros; e o extrato de Casearia silvestres e 
Stachytarpheta cayennensis atuam contra L. amazonenses. Os extratos de alho, P. 

khinjuk, Quercus infectoria e Zataria multiflora inibem o crescimento de promastigotas 

de L. tropica, e para a forma amastigota, apenas o P. khinjuk e a Zataria multiflora. 

Lavandula angustifolia foram efetivas para amastigotas e promastigotas da L. major e a 

Eucalyptus camaldulensisem promastigotas. Já as espécies Tridaxprocumbens, Loncho 

carpusxuule Pentalinon andrieuxii foram efetivas para a destruição da L. mexicana, 

melhorando as lesões cutâneas. A Stevia satureiifolia atua contra promastigotas da L. 

brasiliensis. Os subtipos B e F da Physalins tiveram efeito sobre a Leishmania como L. 

brazillenesis, L. amazonensis, L. major e L. chagasi. Conclusão: Observou-se que 

diversas espécies vegetais são eficazes na destruição e/ou inibição do crescimento de 

espécies de Leishmania. Porém, outros estudos são necessários, para entender seus 

mecanismos de ação, e seus efeitos em humanos. 
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Introdução: A epilepsia é um problema de saúde pública, que afeta mais de cinquenta 

milhões de pessoas no mundo. (AMARAL LC, et al., 2014). Aproximadamente 25% dos 

portadores têm epilepsia refratária, ou seja, as crises epilépticas persistem após o uso de 

dois fármacos antiepilépticos indicados. (GONZALES FJ, et al., 2015). Nestes casos, são 

necessários outros métodos terapêuticos para controlar as crises e melhorar a qualidade 

de vida. Objetivo: Revisar a literatura atual sobre os tratamentos realizados em pacientes 

com epilepsia refratária. Revisão de Literatura: Para a epilepsia resistente a 

medicamentos, existem opções de tratamento cirúrgico, dietas e neuroestimulação. A 

abordagem cirúrgica apresenta melhores resultados nas epilepsias focais, principalmente 

de lobo temporal, com sucesso em até 80% dos pacientes. (AMARAL LC, et al., 2014). 

Especialmente na epilepsia pediátrica, a intervenção cirúrgica precoce está se tornando 

frequentemente defendida, pois melhora o resultado cognitivo e comportamental. 
(HERTA J, DORFER C, 2018). Dieta Cetogênica e de Atkins Modificada são de eficácia 

moderada e bem toleradas, mas frequentemente descontinuadas pela restrição alimentar. 

32% dos pacientes tratados com Dieta Cetogênica e 29% com Dieta de Atkins atingiram 

redução de convulsões maior ou igual a 50%. (KLEIN P, et al., 2014). Tanto a 

estimulação cerebral quanto a Estimulação do Nervo Vago (ENV) têm reduzido a 

frequência de convulsões. Em crianças, a ENV é menos efetiva, mas está relacionada a 

um número menor de hospitalizações. (CHAMBERS A, BOWEN JM, 2013). ENV pode 

atuar em crises focais e generalizadas; após 12 meses de uso, cerca de 35% dos pacientes 

têm redução na frequência de crises maior do que 50%. (GARZON E, 2002). A 

estimulação intracerebral do núcleo talâmico anterior tem reduzido a frequência de 

convulsões. Conclusão: A epilepsia refratária é um desafio quanto a sua abordagem 

terapêutica. Há necessidade de mais estudos sobre tratamentos eficazes para esses 

pacientes. 
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Introdução: A morte encefálica(ME) constitui-se em uma condição clínica complexa que 

caracteriza um estado irreversível de cessação de todo o encéfalo e funções neurais, 

resultantes de edema e/ou maciça destruição dos tecidos encefálicos, apesar de a atividade 

cardiopulmonar poder estar mantida por avanços tecnológicos de suporte de vida. NO 

Brasil, o critério de ME foi introduzido, em 1968, por conta do primeiro transplante 

realizado a partir de órgão cadavérico e foi baseado apenas em critérios 

eletroencefalográficos. Objetivo:  revisar os critério de morte cerebral com destaque as 

adequações impostas pela nova resolução nº 2.173/2017 do Conselho Federal de 

Medicina. Revisão de literatura: A partir da nova resolução aprovada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), além do neurologista, outros especialistas como médico 

intensivista, neurocirurgião ou médico de emergência, poderão diagnosticar o fim da 

atividade cerebral do paciente. São necessários três pré-requisitos para definir: coma com 

causa conhecida e irreversível; ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio 

metabólico grave; exclusão de intoxicação exógena ou efeito de medicamentos 

psicotrópicos. Baseia-se na presença concomitante de coma sem resposta ao estímulo 
externo, inexistência de reflexos do tronco encefálico e apneia. O diagnóstico é 

estabelecido após dois exames clínicos, com intervalo de no mínimo seis horas entre eles, 

realizados por profissionais diferentes e não vinculados à equipe de transplantes. É 

obrigatória a comprovação, por intermédio de exames complementares, de ausência no 

sistema nervoso central de perfusão ou atividade elétrica ou metabolismo. Conclusão: É 

necessário que todo profissional de saúde, especialmente o médico de outras 

especialidades além do neurologista, esteja familiarizado com o conceito de ME, para que 

haja aplicação da tecnologia de suporte de vida adequada, e não apenas promover 

intervenção inadequada, extensão do sofrimento e angústia familiar. 
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Introdução: o cuidado paliativo é um conceito de assistência multidisciplinar à saúde 

voltada para garantir a qualidade de vida do paciente que tem uma doença grave, 

potencialmente incurável, com curso progressivo, limitante e/ou incapacitante. Dentro 

dessa perspectiva, diversas condições e doenças neurológicas são elegíveis para a 

abordagem paliativa. Objetivo: conhecer a interface entre a neurologia e os cuidados 

paliativos através de revisão de literatura a partir da busca sistematizada na base de dados 

Bireme, com os descritores “Palliative Care” e “Neurology”, em artigos disponíveis e 

publicados nos últimos 5 anos. Revisão de Literatura: muitas condições neurológicas 

como demências, doenças cerebrovasculares, doenças neuromusculares, traumatismo 

cranioencefálico grave e malignidades do sistema nervoso impõem ao paciente condições 

crônicas e progressivas que o afetam físico, espiritual, social e emocionalmente. 

Complicações relacionadas ao diagnóstico neurológico, como disfagia, dor, depressão, 

entre outras, se manifestam e intensificam progressivamente, sendo necessário 

gerenciamento adequado para tais sintomas além do tratamento da doença de base, 
quando disponível. Dados demonstram que cerca de metade dos pacientes com esclerose 

lateral amiotrófica (ELA) referem dor moderada à grave no processo de terminalidade. 

Pesquisas demonstraram evidências da contribuição dos cuidados paliativos na qualidade 

de vida para pacientes com Doença de Parkinson (DP) e outras doenças neurológicas. 

Quanto aos cuidadores dos pacientes com condições neurológicas, estes podem ter taxas 

de depressão e de Bournout maiores do que as dos cuidadores de pacientes oncológicos. 

Conclusão: a partir da análise dos relatos científicos, conclui-se que há uma gama de 

condições neurológicas que afetam o paciente em muitas dimensões de maneira 

progressiva. Logo, a abordagem dos Cuidados Paliativos é imperativa para intervenção, 

manejo de sintomas e apoio para paciente e sua família, a fim de garantir a melhor 

qualidade de vida, devendo ser indicada no momento do diagnóstico e oferecida 

concomitantemente com os tratamentos da doença de base. 
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Introdução: A epilepsia é caracterizada por um estado de hiperatividade dos neurônios 

e circuitos cerebrais, capazes de gerar descargas elétricas sincrônicas, podendo 

manifestar-se de formas diversas, desde descargas interictais eletroencefalográficas até 

surtos prolongados cursando com crises epilépticas ou, em casos mais graves, assumindo 

a forma de estado de mal epiléptico. Objetivo: Analisar os efeitos colaterais das 

principais medicações antiepiléticas. Revisão de Literatura: As drogas antiepilépticas 

(DAE) e seus efeitos adversos mais comentadas são o Ácido valpróiico é relatado em 

cerca de 3 artigos a Carbamazepina em 2, Fenobarbital em 3, Fenotoína em apenas 1 e a 

Vigabatrina em 3. A relação entre sono e epilepsia é influenciada pelo tratamento 

farmacológico. Foi constatado que carbamazepina e o ácido valpróico poderiam ter um 

efeito estabilizante no sono dos pacientes epilépticos e o fenobarbital é considerado a 

DAE com maior efeito sedativo, doses de fenobarbital alta para controlar crises 

convulsivas rebeldes observou-se que a sonolência e depressão sensorial ocorreu com 

relativa frequência. No estudo da Vigabatrina com 23 pacientes, 6 destes pacientes 

apresentaram eventos adversos sonolência, agressividade ou retinopatia. A literatura traz 
que a introdução do ácido valpróico no arsenal terapêutico, mostra vários casos de 

hiperamonemia secundária ao uso da droga. A politerapia tem sido enfatizada como fator 

de risco, tanto pela associação do ácido valpróico a outros anticonvulsivantes, como a 

medicamentos diversos. Foi analisado que 66 pacientes com epilepsia avaliados, 37 

utilizavam fenitoína 29 outras DAE. Dos usuários de fenitoína, 13 apresentaram atrofia 

moderada a severa, 24 atrofia leve ou ausência de atrofia. Conclusão: Todos as DAEs 

apresentam potenciais efeitos colaterais que podem trazer alterações no modo de vida dos 

epiléticos. É importante identificar o tipo de crise, a síndrome epiléptica, o uso de outras 

medicações associadas, a experiência do médico no manejo da DAE e no reconhecimento 

de seus efeitos colaterais.  
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Introdução: O consumo de substâncias psicoativas (SP) é uma questão de saúde pública 

em praticamente todo o mundo, produzindo alterações comportamentais na humanidade 

há milênios. Objetivo: Descrever o fenômeno da dependência química (DQ) em usuários 

de SP. Revisão de literatura: Pesquisa qualitativa realizada através da coleta de dados, 

utilizando-se das plataformas SciELO, LILACS e MEDLINE/PubMed. Sendo os 

descritores (substâncias psicoativas, dependência e abstinência) obtidos em DeCS. A DQ 

não atinge todos os usuários, mas quando ocorre, pode ser entendida como uma doença. 

A DQ é definida como uma síndrome na qual o indivíduo continua a tomar a droga por 

causa do efeito prazeroso que é derivado dela. Tal dependência atua em dois campos: 

físico e psicológica. Efeitos físicos (comportamentos anormais e sintomas autonômicos) 

desenvolvem-se após a suspensão abrupta da administração da droga. Psicologicamente, 

as drogas produzem um efeito prazeroso imediato, seguido de disforia e uma intensa 
necessidade do reúso. Ademais, a síndrome de abstinência e da tolerância podem estar 

associados à DQ. A abstinência é uma síndrome que se dá logo após a cessação ou 

redução da quantidade ingerida anteriormente de forma regular. Já a tolerância é a 

necessidade de aumentar progressivamente a substância a fim de obter o mesmo efeito. 

Além disso, temos a chamada dependência cruzada, onde uma droga pode suprimir os 

sintomas de abstinência devido ao consumo de outra, sendo que isso só pode ocorrer entre 

drogas com um mecanismo similar de atuação em nível celular. Conclusão: Percebe-se 

uma correlação entre abstinência e tolerância, onde respectivamente o usuário é forçado 

a elevar a dose continuamente para não sentir os efeitos colaterais provocados pela 

interrupção ou suspensão do uso, como também para manter os mesmos efeitos da droga 

utilizada. 
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Introdução: A síndrome de Menkes (SM), tricopoliodistrofia ou Kinky- hair/Steely-hair 

syndrome é um distúrbio metabólico multissistêmico neurodegenerativo de herança 

recessiva por mutação no gene ATP7A localizada no braço longo do cromossomo X 

(Xq13.3) impossibilitando a codificação da ATpase transportadora de cobre que é cofator 

enzimático, sua ausência fomenta disfunção enzimática ocasionando os achados clínicos. 

Sua tríade clínica: atraso neuropsicomotor, degeneração neurológica e má formação dos 

cabelos inicia nos primeiros meses de vida com incidência de 1:300.000 nascidos vivos e 

em 67% desses, a herança é materna. Possui prognóstico fatal aos 3 anos e se tratada 

tardiamente, 87% dos óbitos podem ocorrer ainda aos 1,8 anos. Objetivo: Relatar um 

caso de síndrome de Menkes e seus acometimentos neuropsicomotores. Descrição do 

Caso Clínico: ISDO, masculino, 2 anos, peso (P) de 9.300 gramas (g), perímetro cefálico 

(PC) 44 centímetros (cm) e comprimento (C) 86,7 cm. Mãe primigesta (G1PIA0), pré-

natal iniciado no terceiro mês, nega comorbidades maternas/paternas, exceto ovários 

policísticos, ou uso de teratógenos. Parto vaginal de 39 semanas, apgar 9/9, aspiração 

meconial, P 2710g, PC  32cm e C 50cm. Aos 4 meses iniciou crises convulsivas e 

epilepsia após pentavalente descontinuando-se amamentação, aos 7 meses submeteu-se à 

herniorrafia bilateral inguinal, histórico de divertículos na bexiga. Ao exame físico: 

cabelos eflúvios branco-avermelhados; alopecia; hipotonia axial, anormalidades 

musculoesqueléticas, ausência de sustentação craniocaudal e pinça fina, Babinsk positivo 

até 8 meses. Achados laboratoriais aos 8 meses: dosagem de cobre 16,1 (VR 90-190), 

ceruroplasmina 6 (VR 18-45), lesões em substância branca frontotemporal e acidose 

metabólica. Diagnóstico confirmado aos 1,3 anos pelo estudo molecular do gene ATP7A, 

usando injeção subcutânea de cobre-histidina, vigabatrina, levatiracetam e canabidiol. 

Conclusão: É evidente que a SM é uma doença rara, no entanto, o diagnóstico precoce e 

tratamento empírico são indispensáveis à minimização das repercussões 

neuropsicomotoras que limitam a qualidade de vida do paciente. 
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Introdução: Aneurisma intracraniano é uma dilatação anormal e localizada da parede 

das artérias, cujos fatores de risco são hipertensão arterial, tabagismo, alcoolismo e uso 

de drogas simpaticomiméticas. Sua rotura é responsável por cerca de 85% das 

Hemorragias Subaracnóideas Aneurismáticas (HSA) não traumáticas ou espontâneas. A 

HSA é o extravasamento sanguíneo entre as membranas pia-máter e aracnoide, que ocorre 

predominantemente entre mulheres de 50 a 60 anos, sendo o sintoma mais comum forte 

cefaleia holocraniana súbita e rigidez nucal. Objetivo: Relatar o caso e os aspectos 

clínicos de uma paciente com aneurisma cerebral. Descrição do caso clínico: J. S. M, 80 

anos, sexo feminino, hipertensa, admitida em pronto socorro dia 26 de fevereiro de 2018, 

com cefaleia holocraniana intensa e súbita, náusea, tontura, sudorese, síncope e ausência 

de febre. Ao exame: pupilas anisocóricas, rigidez nucal, sem déficit motor e Glasgow 15. 

Levantou-se hipótese diagnóstica de meningite e hemorragia subaracnóidea. Tomografia 

Computadorizada realizada no dia seguinte, no Hospital Municipal de Imperatriz, 

identificou Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico e Hematoma Subaracnóideo não 

indicativo de cirurgia. Paciente seguiu com quadro de cefaleia intermitente, sem novas 
queixas. Em 6 de março, realizou-se exames laboratoriais que mostraram fragilidade 

capilar negativa e hemograma, leucograma e EAS normais. No décimo dia de internação 

diagnosticou-se aneurisma intracraniano através de angiografia cerebral. No dia 18, 

manteve a queixa de cefaleia e evoluiu com constipação intestinal. Foi requerida cirurgia 

e vaga de UTI após novo episódio de síncope no dia 24, depois do qual paciente 

permaneceu letárgica. Dois dias depois, foi solicitada vaga de UTI e classificou-se como 

grau II na escala Hunt & Hess. Aguarda Cirurgia. Conclusão: Conclui-se que a gravidade 

do caso nem sempre condiz com os aspectos clínicos do paciente, sendo as variáveis mais 

importantes no manejo: fatores de risco, conduta médica e acesso à saúde. 

Palavras-chave: Aneurisma; hemorragia subaracnóidea; acidente vascular encefálico 

hemorrágico. 
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Introdução: A cefaleia histamínica, ou cefaleia em salvas, é uma forma rara de cefaleia 

primária, caracterizada por episódios de dor intensa, intermitente, e com uma frequência 

que varia entre dias alternados até vários episódios diários. Os surtos podem ocorrer 

durante semanas ou meses, e costumam ser intercalados por períodos de remissão 

superiores a um mês. Apesar de sua apresentação clínica característica, a cefaleia 

histamínica é uma condição clínica pouco estudada e subdiagnosticada .Objetivo: 

Descrever o caso de uma paciente diagnosticada com cefaleia histamínica. Descrição do 

Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 38 anos, sem comorbidades, iniciou quadro de 

cefaleia muito intensa, incapacitante, em toda região do crânio, mas principalmente no 
lado direito, que não melhorava com uso de analgésicos, anti-inflamatórios, opioides e 

corticoides. A paciente não apresentava outras queixas. A ressonância magnética (RM) 

do crânio não mostrou alterações, exames laboratoriais para doenças infecciosas ou 

reumatológicas, todos normais, e a punção liquórica revelou aumento de células 

mononucleares. Após ser avaliada por médicos especialistas, foram descartadas doenças 

neurológicas e outras causas. Depois de duas semanas de internação, estabeleceu-se o 

diagnóstico clínico por exclusão de cefaleia histamínica. Sendo instituído o tratamento 

com oxigenoterapia (4ml O2/minuto), sumatriptano 25mg/dia, amitriptilina 25mg/dia e 

fexofenadina 180 mg duas vezes ao dia. Após 24 horas, a paciente já apresentava melhora 

significativa dos sintomas. O tratamento foi mantido durante sete dias.  Conclusão: A 

cefaleia histamínica é uma patologia ainda pouco conhecida e de difícil diagnóstico. 

Muitas vezes, portanto, são instituídos tratamentos desnecessários e ineficazes, que 

podem acarretar complicações para os pacientes. 

 

Palavras-Chave: Cefaleia histamínica; Dor; Diagnóstico. 
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Introdução: O hematoma subdural crônico (HSDC) é uma das entidades mais comuns 

na prática neurocirúrgica diária, e caracteriza-se como uma coleção hemática degenerada 

sob a camada dural, não se estendendo ao espaço subaracnóideo, com distanciamento de 

no mínimo 21 dias a contar do evento determinante, ou igual período de sintomas ou na 

ausência destes. Os principais fatores de risco são idade avançada, sexo, alcoolismo e 

coagulopatias, incluindo anticoagulação terapêutica e terapia antiplaquetária. Objetivo: 

relatar o caso de um idoso com HSDC a direita. Descrição do Caso clínico: paciente 

homem, 77 anos, hipertenso de longa data, internado com Glasgow 8, apresentando 

quadro de hemiparesia há 13 dias e  piora há 3 dias, com perda de força muscular, 

sonolência, afasia  há +/- 4 dias, relatando quadro de cefaleia intensa há +/- 10 dias. Ao 

exame físico apresentava-se com pupilas não fotoreagentes e rigidez de nuca. Evoluiu 

com episódio de síncope, perda da sensibilidade, sinal de babinski presente, com piora 

para Glasgow 7. Foi realizado uma TC de crânio, observando-se uma coleção hiperdensa 

periférica adjacente à calota direita, com formato meniscoide, dando-se o diagnóstico de 
HSDC. O Paciente então foi submetido a um procedimento cirúrgico para a drenagem do 

hematoma. Conclusão: A cefaleia é a queixa principal na maioria dos casos de HSDC. 

Podem ocorrer dificuldades cognitivas, muitas vezes confunde-se com quadros 

demenciais entrantes. Tanto nas queixas de cefaleia, quanto nestas a manifestação de 

sonolência torna-se um dado importante, como costuma acontecer nas hipertensões 

intracranianas estabelecidas. Os déficits motores geralmente sucedem a cefaleia ou às 

turvações da consciência, raramente manifesta-se como sintomas iniciais. Nem sempre 

têm caráter evolutivo, observando-se às vezes hemiplegias súbitas semelhando a um 

AVE. 

 

Palavras-Chave: Hematoma Subdural Crônico; Cefaleia intensa; Relato de caso. 

 

 

 

 

 

mailto:rogeriodr_@hotmail.com


 
 

 
 

DISTONIA CERVICAL APÓS ARTRODESE CERVICAL POR VIA 

ANTERIOR – DESFECHO CIRÚRGICO INCOMUM. 

Carolina Almeida Silva Balluz 

Gabriel Costa Ferreira Andrade 

Karoline Cabral Nascimento 

Joelmistokles Luís da Silva de Macêdo Vale 

Paulo Henrique Silva Bezerra 

 Eustáquio Diego Fabiano Campos 

 

Acadêmico de Medicina da Universidade Ceuma, São Luís-MA.  

E-mail: carolina_balluz@hotmail.com  

 

Introdução: Distonia é definida como uma alteração de movimento caracterizada pela 

contração muscular sustentada causando posturas ou movimentos anormais repetitivos. 

Dentre diversos tipos, a distonia focal que acomete a musculatura da região cervical é a 

principal forma em adultos. Os sintomas de dor, alteração da postura e o aspecto 

biopsicossocial são fatores que afetam a qualidade de vida. A artrodese cervical por via 

anterior tem sido utilizada como tratamento de diversas patologias, e é considerada 

padrão-ouro para doença degenerativa cervical. Há discussão sobre a utilização de placas 

cervicais anteriores devido aumento do tempo cirúrgico e a possibilidade de danificar 

estruturas retraídas. Todavia, o dispositivo cage é muito utilizado em artrodeses e tem 

como finalidade restaurar o suporte biomecânico, obtendo recuperação mais rápida. 

Objetivo: Descrever caso clínico que demonstra surgimento de distonia cervical após 

realização de artrodese cervical via anterior. Trata-se de desfecho pouco associado a tal 
abordagem e, portanto, sua avaliação mostra-se imperiosa. Descrição do Caso Clínico: 

Paciente masculino, 34 anos, funcionário industrial, com quadro de distonia cervical 

direita após artrodese cervical por via anterior. Eletroneuromiografia compatível com 

Síndrome do Túnel do Carpo, mielínica, sensitivo-motora à esquerda e sensitiva à direta; 

sinais de radiculopatia crônica em C7 à direita; movimentos estereotipados e distonia 

focal cervical com maior atividade em músculos cervicais posteriores. Conclusão: O 

tratamento da distonia cervical pode ser etiológico ou apenas sintomático, mas não há 

protocolo específico. As formas generalizadas respondem ao tratamento com drogas 

anticolinérgicas. O uso da toxina botulínica é geralmente primeira escolha para pacientes 

com distonia cervical, por melhorar a dor e os sintomas distônicos, na grande maioria dos 

pacientes. Já a abordagem cirúrgica está indicada apenas em condições prolongadas e 

refratárias ao tratamento conservador, ainda com resultados variáveis. Entre as técnicas 

adotadas, o procedimento mais utilizado é a desnervação periférica para músculos 

distônicos. 

Palavras-Chave: Distonia; Artrodese; Neurocirurgia. 
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Introdução: A fixação espinhal instrumentada de segmento longo coloca tensão 

biomecânica substancial nos parafusos pediculares no sacro, em S1. Por isso, a adição de 

parafusos ilíacos, que constitui a fixação espino-pélvica, diminui a tensão sobre o 

parafuso lombossacro. A técnica de fixação envolve classicamente a colocação do 

parafuso em ambos os lados da pelve e as indicações incluem espondilolistese 

lombossacral (grau II ou superior), fusão de segmentos longos (L2 ou superior ao sacro) 

para deformidade espinhal, fraturas osteomielíticas ou fraturas traumáticas. Objetivos: 

Elencar as vantagens e principais indicações cirúrgicas para esta técnica, bem como 

relatar procedimento executado em paciente. Descrição do caso clínico: Paciente sexo 

masculino, 69 anos, aposentado, com quadro de dor lombar de padrão misto (axial e 
discogênica), associada a claudicação neurogênica. Refere ausência de resposta ao 

tratamento clínico-conservador instituído (10 meses). Raio X pré-operatório: escoliose 

degenerativa toraco-lombar com estenose de canal associada e latero-listese L3-L4. Raio 

X pós-operatório: fixação ilíaca em um adulto com escoliose degenerativa com estenose 

associada. O paciente foi então submetido a artrodese toraco-lombar (T12-S1) com 

emprego de parafusos transpediculares + discectomia com implante de Cage em L3-L4, 

L4-L5 e L5-S1 + laminectomia descompressiva em L3-S1 + fixação em ilíaco 

bilateralmente. Após cirurgia, paciente evoluiu com melhora progressiva dos sintomas 

antes manifestos. Conclusão: A sobrecarga sobre os parafusos em S1 pode ocasionar 

complicações importantes na evolução pós-cirúrgica, como a pseudoatrose da articulação 

lombossacral, deslocamento do parafuso e até mesmo fratura por insuficiência sacral no 

S1-S2. A adição de parafusos ilíacos nos casos indicados diminui a tensão sobre o 

parafuso sacral e resulta em menor incidência de complicações. 

Palavras-Chave: Fixação Espino-Pélvica; Relato de Caso; Indicações e Vantagens.  
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Introdução: Os hematomas intracranianos prevalecem em até 60% dos TCEs graves, 

incluindo-se hematomas epidurais, subdurais e intraparenquimatosos. A hemorragia 

intraparenquimatosa cerebral traumática tem prevalência superior aos outros tipos de 

hematomas e é relacionada a pior desfecho. De modo geral, está presente em cerca de 

8,2% de todos os TCEs e em até 35% dos TCEs grave. Objetivo: Investigar o impacto 

das manifestações agudas da hemorragia intraparenquimatosa pós TCE grave, verificar o 

desenvolvimento de seus sinais e sintomas, bem como o processo do diagnóstico clínico 

e de imagem para a conduta adequada. Descrição do Caso Clínico: Paciente feminino, 

53 anos, HAS, com história de queda da própria altura, evoluindo com rebaixamento do 

nível de consciência, Glasgow 10, dispneia intensa decorrente de pneumonia, afebril e 

traqueostomizada. Exame neurológico indicando hemiparesia esquerda. TC de crânio 

evidenciando hemorragia intraparenquimatosa frontotemporal direito. Em uso de 

Dipirona, Hidantal, Nimodipina, Anlodipina, Carvedilol, Levofloxacina, N-

Acetilcisteina, Hidrocortisona e nebulização com Berotec e Atrovent. Evoluiu com 
Glasgow 13. Aguarda conduta da neurocirurgia. Conclusão: Geralmente, as lesões 

traumáticas intracerebrais parenquimatosas ocorrem nos lobos frontal e temporal, como 

consequência do impacto do cérebro contra as proeminências ósseas da calota craniana. 

Tais lesões são visibilizadas na TC de crânio como áreas hiperdensas envoltas por halo 

de baixa densidade que representa edema e potencial necrose. O prognóstico das lesões 

cerebrais parenquimatosas decorrentes de trauma varia conforme alguns fatores 

relacionados à gravidade dos TCEs em geral, associada à comorbidades preexistentes ou 

adquiridas no curso do trauma.  

 

 

 

Palavras-Chave: TCE; Hemorragia intraparenquimatosa; Relato de Caso. 
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Introdução: As deformações dos vasos sanguíneos podem se apresentar clinicamente de 

forma variada, em diversas regiões do corpo, e são conhecidas como malformação 

arteriovenosa (MAV). As MAV’s apresentam um epicentro denominado ninho (nidus) 

que consiste em deformidades de capilares de artérias e veias. Clinicamente caracterizam-

se por massa coberta por estrutura angiomatosa, geralmente tensa e brilhante, com 

aumento do calor e frêmito. Estas MAV’s também podem atingir o sistema nervoso 

central, trazendo grandes prejuízos funcionais. Objetivo: Descrever os benefícios do 

tratamento fisioterapêutico em malformação arteriovenosa (MAV) do sistema nervoso 

central. Descrição do caso clínico: O presente estudo foi aprovado quanto a Ética em 

Pesquisa pela Universidade Federal do Pará, sob parecer nº 55902716.5.0000.00188. 

Paciente W.P.C, 38 anos, sexo masculino, realiza fisioterapia neurológica para tratamento 
de disfunções ocasionas por MAV encefálica. Relata haver passado por crises convulsivas 

com perdas motoras graduais, com predominância ao hemicorpo direito. Apresenta déficit 

de força (grau 3), diminuição de coordenação motora fina; alterações de equilíbrio 

estático e dinâmico; redução de ADM ativa para todos os movimentos do hemicorpo 

acometido; levando-o à limitação funcional para atividades de vida diária (AVD’s), 

principalmente para a função da marcha, que possui padrão ceifante. Além disso, o 

paciente relata perda auditiva e de acuidade visual. Seu tratamento baseou-se em treino 

de equilíbrio e força a partir de cinesioterapia ativa resistida com halteres para membro 

superior (MMSS) e caneleiras para membros inferiores (MMII); treino de marcha em 

barras paralela respeitando suas fases fisiológicas; treino de coordenação motora fina na 

preensão em pinça e movimentos de precisão no posicionamento de pequenos objetos. 

Conclusão: Após 20 sessões, o paciente apresentou ganho de força em MMII (grau 4) e 

apresenta bom desempenho em testes de equilíbrio dinâmico e da função de marcha, 

apesar da dificuldade na coordenação motora persistir, sendo indicada a realização de 

terapia ocupacional.  

 

Palavras-Chave: Malformação Arteriovenosa; Sistema Nervoso Central; Fisioterapia, 

Neurologia; Reabilitação. 



 
 

 
 

MEDULOBLASTOMA EM UMA CRIANÇA: RELATO DE UM CASO RARO 

 

 

Victor Hugo Rodrigues Bandeira¹  

Francisco Tussolini²  

 

 ¹Acadêmico de Medicina da Universidade Nilton Lins, Manaus-AM.  

² Neurologista Infantil, Presidente da ABENEPI - Associação Brasileira de Neurologia, 

Psiquiatria Infantil e Profissões Afins - Capitulo do Amazonas 

 

E-mail: victorhugobandeira@outlook.com  

 

Introdução: O meduloblastoma é uma neoplasia embrionária altamente maligna que 

comumente se origina no cerebelo. É relativamente rara e representa menos de 2% de 

todos os tumores cerebrais primários. Caracterizado como tumor neuroectodérmico 

primitivo mais prevalente na infância, sendo as do sexo masculino as mais afetadas. 

Classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma neoplasia maligna 

cerebelar independente. Causa rápida deterioração neurológica e morte, especialmente 

em pacientes pediátricos. O atraso no diagnóstico leva a remorso doloroso, conflitos e 

ações judiciais para pais e equipe médica. Objetivo: Correlacionar a prevalência no 

âmbito neuropediátrico com a relevância clinica devido a números alarmantes de 

mortalidade e mau prognóstico.Descrição do Caso Clínico: G.M.S, criança do sexo 

masculino de 4 anos de idade, nascido de parto cesáreo, no munícipio de Presidente 

Figueiredo – Amazonas. Apresentação inicial:  leve desorientação espacial, quedas à 
própria altura, ataxia de marcha com piora progressiva nos últimos 2 meses, hipersônia e 

desvio da cabeça para o lado direito. Foi admitido no Hospital e Pronto Socorro da 

Criança Zona Leste (PSCZL) em Manaus – AM e posteriormente no Hospital 

Universitário Getúlio Vargas para intervenção cirúrgica de Meduloblastoma, com 

introdução de Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP). Hipótese diagnóstica com marcha 

atáxica a esclarecer, e investigação de Tumor de fossa posterior. Conclusão: O presente 

caso ressalta a necessidade de estudos histológicos e imunohistoquímicos adequados 

visando o diagnóstico correto, com impacto direto nos protocolos de tratamento.  Sendo 

um tumor agressivo de alta capacidade de disseminação, é necessário que haja mais 

investigações a respeito dos componentes envolvidos, ressaltando os aspectos celulares e 

moleculares das vias de sinalização, a fim de proporcionar novos alvos terapêuticos. 

 

 

Palavras-Chave: Pediatria; Meduloblastoma; Tumor. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RELATO DE CASO DE MIASTENIA GRAVE INFANTIL  

 

Victor Hugo Rodrigues Bandeira¹  

Winnye Marques Ferreira 

Pedro Gustavo Moura de Sousa 

Bruno Calaça Barbosa 

Iury Gabriel Amazonas Tussolini² 

 

¹Acadêmico de Medicina da Universidade Nilton Lins, Manaus - AM, 

²Médico Residente de Pediatria da Fundação de Medicina Tropical Doutor Vieira 

Dourado, Manaus- AM. 

 

E-mail: victorhugobandeira@outlook.com  

 

Introdução: A Miastenia Grave ou Myasthenia Gravis (MG) é uma doença autoimune 

da junção neuromuscular na qual ocorre a produção de anticorpos que atuam contra os 

receptores nicotínicos da acetilcolina, localizados na membrana pós-sináptica da placa 

motora. A maioria dos pacientes apresenta ptose, diplopia e fatigabilidade. Casos mais 

avançados podem ter paralisia bulbar e fraqueza dos membros. Sem tratamento, pode 

evoluir para paralisia dos músculos respiratórios. O reconhecimento precoce desta doença 

ajuda a evitar testes desnecessários, evitar a ansiedade excessiva dos pais e interromper a 

progressão dos sintomas. Objetivo: Enfatizar a relevância da Clínica Neurológica Infantil 

na saúde pública, descrever as características clínicas associadas a um caso raro de 

Miastenia Grave. Descrição Caso Clínico: MAR, sexo masculino, 7 anos, pardo. Está 
sendo acompanhado no Serviço de Neurologia Clínica Infantil da Policlínica Dr. Antônio 

Comte Telles, Manaus, estado do Amazonas. O avô relata que há cerca de dois meses o 

menor sentiu astenia de MMII. Foi internado no Instituto da Saúde da Criança do 

Amazonas - ICAM com o quadro estável. Mantém as pálpebras semiabertas pela manhã, 

mas evolui com ptose palpebral e fadiga proeminentes ao final do dia. Ao exame 

neurológico: Vigil, orientado. Ptose palpebral bilateral. Déficit de nervos cranianos - 

movimentos lentos III/IV/VI, força grau IV, reflexos profundos ++/4+. Deambula com 

dificuldade.  Hipótese diagnóstica: Miastenia Grave. Iniciou-se o plano de investigação 

de miastenia e introdução de Piridostigmina. Resultados: Eletroneuromiografia 

compatível com Miastenia Grave de 06/10/2017 e Tomografia Computadorizada de 

Tórax com imagem nodular sugestivo de sombra tímica de 17/11/2017. 

Conclusão: A Miastenia Grave deve ser encarada como um problema de saúde pública, 

visto que é uma doença crônica e que necessita de diagnóstico rápido e precoce para 

favorecer a agilidade no início do tratamento e consequentemente possibilitar uma melhor 

qualidade de vida ao paciente. 

 

Palavras-Chave: Miastenia; Eletroneuromiografia; Saúde Pública.  
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Introdução: A paralisia cerebral (PC) é uma alteração no desenvolvimento motor 

permanente originada de lesão cerebral primaria, que leva a desordens 

musculoesqueléticas secundarias e restringe as atividades. A diparesia espastica é uma 

desordem mais significativa em membros inferiores com dominância na musculatura 

extensora e adutora. Essas modificações secundarias a espasticidade e fraqueza muscular, 

comprometem o equilíbrio estático e dinâmico. O tratamento multidisciplinar 

(fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) é fundamental para 

a progressão da função motora grossa e desempenho funcional. Pode-se incluir ainda a 

equoterapia por apresentar um benefício a mais, a melhora na habilidade de sentar. 

Objetivo: Relatar os efeitos terapêuticos multidisciplinares com ênfase na equoterapia, 

em uma criança de oito anos de idade com diagnóstico de paralisia cerebral diparética 

espástica tendo comprometimento acentuado do equilíbrio e marcha. Descrição do Caso 

Clínico: Paciente sexo masculino, 8 anos, branco, diagnóstico de paralisia cerebral 
diparética. Mãe relata quadro de amniorrexe precoce e prematuridade complicada com 

anóxia perinatal. Com um ano de idade: Sem marcha, dificuldade de sucção e manutenção 

da postura sendo iniciado fisioterapia por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 

Mantém a terapia fisioterápica em duas sessões semanais com duração média de 40 

minutos. Há um ano apresentava-se com diparesia mais acentuada a esquerda, membros 

inferiores atrofiados em posição extensiva, membros superiores funcionais com tônus 

muscular mantido e força preservada, dificuldade de equilíbrio, ansiedade e difícil 

socialização iniciando equoterapia em três sessões semanais por um período de um ano. 

Conclusão: A terapia multidisciplinar precoce a longo prazo, em especial a equoterapia, 

contribuíram de maneira progressiva para a melhora funcional dos membros inferiores 

paréticos, melhora do equilíbrio com iniciação da marcha e maior interação social.  

 

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral; Tratamento Multidisciplinar; Equoterapia. 
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Introdução: A trombose venosa cerebral, ou trombose dos seios durais e veias cerebrais, 

é uma causa rara de Acidente Vascular Cerebral, correspondendo a cerca de 0,5% dos 

casos. Ao contrário das tromboses arteriais cerebrais, predomina em adultos jovens e 

sobretudo em mulheres. Mulheres abaixo dos cinquenta anos constituem a população de 

maior prevalência devido aos fatores de risco relacionados a esse grupo (uso de 

anticoncepcionais orais, gestação e puerpério). Objetivo: Trazer à luz da discussão um 

caso de trombose venosa cerebral, em uma paciente jovem. Descrição do Caso Clínico: 

Paciente do sexo feminino, 26 anos, branca, residente da cidade de Imperatriz Maranhão, 

é atendida no pronto atendimento do Hospital Municipal de Imperatriz. Relata forte dores 
de cabeça há dois dias, de início súbito, em região holocraniana, de caráter pulsátil, sem 

melhora com medicamentos de uso habitual (dipirona e paracetamol), afirma ter tido crise 

convulsiva logo no início dos sintomas. Apresenta náuseas, vômitos, dormência em 

região frontal, fotofobia e fonofobia. Nega fatores de melhora ou piora. Faz uso de 

anticoncepcional oral. Nega comorbidades prévias e histórico de doenças 

tromboembólicas na família. Foi solicitada ressonância magnética de crânio e 

angioressonância de crânio, onde pode evidenciar-se trombose dos seios sagital, 

transverso e sigmoide a direita notando-se extensão para a jugular ipsilateral. A paciente 

foi mantida em dieta branda, e em uso de fenitoína, dipirona, plasil, clopidogrel, 

enoxaparina, amplictil e aferição de sinais vitais de 6/6h, a paciente passou um mês 

internada. Conclusão: A trombose venosa cerebral apresenta uma grande variedade de 

apresentações, por conta disso, pode ser confundida com outras enfermidades. Muitas 

vezes, os exames de imagem podem não ser tão claros em pacientes com trombose venosa 

cerebral, tal hipótese diagnóstica, então, deve ser sempre levantada, pois, caso o 

diagnóstico seja tardio, o paciente pode sofrer danos irreparáveis. 

  

 

Palavras-Chave: Trombose; Neurologia; Anticoncepcional; Relato de Caso. 
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Introdução:A celulite orbitária é uma grave infecção aguda dos tecidos orbitários, que 

pode se estender até o seio cavernoso e levar a tromboflebite e morte.A infecção costuma 

ocorrer secundariamente a infecção de tecidos vizinhos, ou traumas. Pode ocorrer 

também devido a disseminação por via hematogênica. Infecções do gênero sem foco 

primário são extremamente raras, o que pode dificultar o seu diagnóstico e retardar o 

início da terapia adequada.Objetivo: Descrever o caso de uma paciente diagnosticada 

com celulite infraorbitária. Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 38 

anos, após tratamento imunossupressor com dexametasona, para tratamento de cefaleia 

de origem desconhecida, passou a apresentar febre persistente e edema de rápida 

progressão na região periorbital direita. Apresentava ainda proptose ocular intensa, com 

hiperplasia de pálpebra inferior. Os exames laboratoriais mostraram intensa leucocitose 

(27.111 células/mm³, com predomínio de neutrófilos segmentados) e proteína C reativa 
de 253,70 mg/l. A tomografia de órbita mostrou lesão intraconal em formato de cisto. 

Iniciou-se antibioticoterapia com oxacilina e ceftriaxona, e após dois dias, os sintomas 

começaram a regredir e a paciente não apresentava mais febre. Acrescentou-se colírio 

com dexametasona e ciprofloxacino, que contribuíram para melhorar o edema e a 

proptose. Após 21 dias de antibiótico, os exames laboratoriais haviam se normalizado, 

mas o globo ocular permanecia levemente proeminente, e a tomografia mostrava que o 

cisto ainda permanecia na orbita direita. Após cirurgia para retirada e análise da massa, 

foi observado que se tratava apenas de coleção de pus. Após os 28 dias de 

antibioticoterapia, a paciente já apresentava melhora clínica significativa. O diagnóstico 

final foi de celulite orbitária, sem foco primário, em consequência de imunossupressão. 

Conclusão: É importante que os casos de celulite orbitária sejam reconhecidos 

precocemente, para que se inicie terapêutica em caráter de urgência, através de antibiótico 

endovenoso. 

Palavras-Chave: Celulite orbitária; Imunossupressão; Diagnóstico. 
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Introdução: Malformações arteriovenosas (MAV) são lesões infrequentes; podem ser 

assintomáticas e descobertas ao acaso com exames de neuroimagem ou podem ser 

diagnosticadas em qualquer idade quando provocam manifestações como hemorragia 

intracraniana ou crises epilépticas.  A classificação mais aceita para estratificar o risco 

cirúrgico das MAV é a de Spetzler e Martin, que tem como base o tamanho, a localização 

(área eloquente ou não) e tipo de drenagem (superficial ou profunda).  Objetivos: 

descrever associação entre MAV e crises epilépticas e analisar a conduta indicada. 

Descrição do Caso Clínico: L.O.S., feminina, 48 anos, relata que recentemente vem 

apresentando quadros episódicos de queda de consciência e confusão mental, negando 

cefaleia ou outras queixas. Refere ter apresentado a primeira crise convulsiva há 10 anos, 

sofrendo episodicamente com o quadro até receber o diagnóstico de epilepsia há quatro 

anos, sendo prescrito Depakene 2x dia. Nega hipertensão arterial, diabetes ou outras 

comorbidades. Ao exame neurológico, apresentava-se alerta, consciente, orientada em 
espaço, desorientada em tempo, linguagem preservada e Glasgow 15. Face atípica, 

marcha ébria, Romberg positivo e perda do campo visual. Força muscular em grau V, 

tônus normal, normotrófica.  Reflexos osteotendinosos profundos e superficiais presentes 

em grau II, sem reflexos patológicos. Exame de lateralização de força normal, porém 

propriocepção alterada com desnível à esquerda do MS. Foi solicitada uma Angiografia 

cerebral que confirmou o diagnóstico e possibilitou a classificação da MAV em grau IV 

de Spetzler e Martin. Conclusão: As MAV de grau IV são lesões grandes, em áreas 

eloquentes e com drenagem profunda. Assim, há mais dificuldade técnica e riscos maiores 

para o tratamento em todas as modalidades. Nestes casos, é necessária avaliação 

individual criteriosa, frequentemente, o tratamento é conservador. O acompanhamento 

clínico anual e com RM deve ser feito, complementando-se com angiografia em 3 anos 

com objetivo de detectar evolução desfavorável da lesão. 

 

Palavras-Chave: Malformação arteriovenosa cerebral; Crises epilépticas; Conduta 

Terapêutica 
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Introdução:O schwannoma vestibular, ouneurinoma do acústico (NA), é um tumor 

benigno e cresce a partir das células de Schwann em direção ao ângulo ponto-cerebelar, 

comprimindo o VIII nervo craniano e alargando o meato acústico interno, causando a 

perda auditiva. O diagnóstico precoce do NA é fundamental para seu prognóstico, 

principalmente, em pacientes neuropatas crônicos portador de Mal de Parkinson 

(MP).Objetivo: Relatar caso de uma paciente com MP e NA diagnosticado tardiamente. 

Associar a sobreposição do MP ao NA diagnosticado tardiamente como causa do mau 

prognóstico. Descrição do Caso Clínico: Mulher 84 anos, branca, pecuarista aposentada, 

viúva, tabagista por 35 anos, etilista por 53 anos, apresenta história familiar de Doença 

de Alzheimer. Paciente inicialmente queixa-se de dificuldade para andar com perda do 

equilíbrio, o quadro evoluiu com bradicinesia e rigidez. Então, procurou neurologista 

onde foram diagnosticado Parkinson, anacusia em orelha esquerda e através da 

Ressonância Magnética de crânio encontrou-se uma lesão expansiva sólida no ângulo 
ponto-cerebelar esquerdo com extensão ao conduto auditivo e presença de hidrocefalia. 

Procedeu-se com derivação ventrículo-peritoneal e ressecção da tumoração com biopsia 

confirmandoNA. A Clínica apresentou melhoras para andar, e sequelas como ectrópio 

esquerda, desvio de comissura labial a direita, desvio de nariz. E logo depois desse 

procedimento, realizou-se a anastomose do nervo facial ao acessório, persistindo um 

quadro estável por 4 anos, quando surgiu sintomas de amnesia, espasmo muscular 

generalizador e presença de sudorese excessiva. Em outra ocasião ocorreu quadro de 

delírio, apatia, agitação onde foi identificado infarto lacunar em capsula externa esquerda. 

O que piorou a capacidade cognitiva e limitou a capacidade motora com tetraparesia. 

Conclusão: A escassez de sintomas relacionados ao NA dificulta a suspeição clínica 

levando ao diagnóstico tardio. Esse fato somado ao comprometimento neurológico pelo 

MP estaria relacionado ao mau prognóstico do paciente.  

Palavras-Chave:Mau prognostico; Neurinoma; Parkinson 
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Introdução: O hematoma subdural crônico (HSDC) é uma das formas mais comuns de 

hemorragia intracraniana, sendo considerada uma lesão benigna apesar de ser 

cronicamente progressivo, ocorrendo geralmente em idosos após traumatismo craniano 

leve. Uma manifestação clínica que pode estar presente tanto no quadro de HSDC quanto 

no traumatismo é a ocorrência de crises convulsivas. Objetivo: Relatar o caso de um 

paciente que apresentou crises convulsivas após traumatismo cranioencefálico, bem como 

HSDC evidenciado por métodos de imagem. Descrição do caso clínico: Paciente J.R.S., 

masculino, 82 anos, procedente de Wanderlândia/TO, dá entrada no Hospital Regional de 

Araguaína/TO, apresentando quadro de confusão mental e crise convulsiva tônica-

clônica. Familiar relata que paciente é hipertenso e tem histórico de AVE (Acidente 

Vascular Encefálico) prévio, nega crises convulsivas anteriores. Ao exame físico, 

paciente encontra-se lúcido, desorientado em tempo e espaço, Escala de Coma de 

Glasgow: 15, pupilas isofotorreagentes, com hemiparesia esquerda de predomínio 
braquial. Foi realizado Tomografia Computadorizada (TC) de crânio sem contraste onde 

evidenciou-se Hematoma Subdural Crônico à esquerda. Para avaliação do risco cirúrgico, 

foi realizado Eletrocardiograma (ECG) revelando bradicardia sinusal, bloqueio de ramo 

esquerdo (BRE), bloqueio divisional ântero-superior (BDAS), alterações da repolarização 

ventricular (ADRV), e Coronariografia que revelou coronariopatia obstrutiva por 

comprometimento uniarterial em coronária direita. Aguarda avaliação e conduta da 

neurocirurgia. Conclusão: A HSDC tem como causa mais frequente o traumatismo 

craniano, tendo como manifestação clínica mais evidente a alteração de consciência nos 

idosos. A crise convulsiva pode estar relacionada tanto à HSDC como ao traumatismo 

cranioencefálico sendo necessárias maiores investigações para esclarecimento do mesmo. 

 

Palavras-chave: Hematoma subdural; Crise convulsiva; Traumatismo cranioencefálico. 
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Introdução: A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma doença cerebrovascular ainda 

grave e subdiagnosticada, relativamente rara, com incidência de aproximadamente 5 

casos por milhão ao ano. Predomina em adultos jovens e sobretudo em mulheres. O seio 

sagital superior é acometido em até 92% dos casos e os seios laterais em até 70%. O 

quadro clínico da TVC é inespecífico e variável, sendo de difícil diagnóstico. Objetivo: 

Relatar um caso de trombose de seio sagital e seio transverso admitido no Hospital 

Municipal de Imperatriz (HMI). Descrição do Caso Clínico: Paciente de 22 anos, sexo 

masculino, estudante, procedente de João Lisboa - MA, com história familiar de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE). Foi admitido no HMI, pois iniciou quadro súbito de cefaleia, 

náuseas e vômitos persistentes há 3 dias. A Tomografia de Crânio (TC) revelou 

hiperdensidade em região do seio transverso direito com Hemorragia Subaracnóidea 

(HSA) adjacente. O laudo da angioressonância (angio-RM) com fase venosa foi 

inconclusivo. Foi realizada angiografia cerebral, que confirmou o diagnóstico de 
trombose de seio sagital superior na porção posterior e trombose de seio transverso 

direito. Paciente recebeu terapia anticoagulante com rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia; 

evoluiu com melhora clínica importante e estabilidade do quadro. Conclusão: O 

diagnóstico de Trombose Venosa Cerebral requer elevado grau de suspeita clínica e 

estudo de imagem adequado. Deve ser considerado em pacientes com cefaleia, com ou 

sem sinais de hipertensão intracraniana ou sinais focais. O tratamento deve ser iniciado o 

mais precocemente possível para prevenir complicações e resultar em bom prognóstico 

clínico. 

 

Palavras-Chave: Trombose dos Seios Intracranianos; Trombose Venosa; Relato de 

Caso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO PACIENTE VÍTIMA DE 

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO – UM RELATO DE CASO 

 

Waueverton Bruno Wyllian Nascimento Silva 

Jullyana da Silva Teofilo 

 

Acadêmico de Fisioterapia do Instituto Ensino Superior do Sul do Maranhão, 

Imperatriz-MA.  

E-mail: brunowyllian_@outlook.com 

 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença cerebrovascular que 

provoca lesão tecidual permanente e que atinge principalmente adultos e idosos. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o AVE tem uma incidência de 108 

para cada 100 mil habitantes no Brasil e é a principal causa de incapacidades no país. A 

fisioterapia neurofuncional busca uma melhora do controle motor, independência às 

atividades funcionais, estímulos sensoriais e prevenção de complicações secundárias. 

Objetivo: Observar os efeitos da fisioterapia no atendimento a um paciente com sequelas 

de AVE atendido na prática assistida de Fisioterapia Neurofuncional do curso de 

fisioterapia da IESMA-Imperatriz-MA. Descrição do Caso Clínico: Paciente R.M., 

idoso, gênero masculino, cadeirante, com hipótese diagnóstica de acidente vascular 

encefálico à direita, com diagnóstico fisioterapêutico de hemiparesia espástica à esquerda. 

O mesmo apresenta afasia, déficit de equilíbrio estático e dinâmico, mobilidade de ombro 

e quadril diminuídas com creptações ao movimento, rigidez articular e hipertonicidade 

no hemicorpo afetado. Durante os atendimentos foi realizada cinesioterapia com 
exercícios e alongamentos passivos de membro superior esquerdo e direito e ativo 

assistido no membro inferior direito e esquerdo; treino de equilíbrio ortostático estático e 

dinâmico; e propriocepção com estímulo sensorial. Foram realizadas 5 sessões com 

duração de 40 min cada. Conclusão: Após os atendimentos de fisioterapia, observou-se 

melhora do equilíbrio estático em posição ortostática, correção da postura em sedestação 

e melhora do quadro geral inicial em que o paciente se apresentava. A fisioterapia 

neurofuncional é segura e eficaz nos atendimentos aos pacientes com sequelas de AVE, 

pois proporciona benefícios neurofisiológicos além de proporcionar uma integração ao 

meio em que o mesmo vive e promovendo o bem estar físico e emocional. 

  

Palavras-Chave: AVE; Reabilitação; Neurofuncional 
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Introdução: A dissecção da artéria carótida é uma patologia rara (2,5 – 3 por 100.000), 

no entanto é a principal causa de acidentes vasculares isquêmicos em jovens e adultos 

jovens, sendo responsável por 25% dos AVC em pacientes de 15 a 49 anos de idade. 

Objetivo: Apresentar um caso de dissecção de carótida no segmento cervical que evoluiu 

para oclusão da mesma, porém com quadro clínico insipiente. Descrição do Caso 

Clínico: Trata-se de uma paciente feminina, MLSS, 46anos, parda, solteira, doméstica, 

que apresentou  há aproximadamente 2anos quadro de hemicrania à direita, ptose 

palpebral à direita, , desvio de rima bucal para esquerda, porém não apresentou nenhum 

déficit sensitivo-motor em membros durante o início e nem na evolução do quadro, 

mantendo-se hoje apenas com cefaléia. O doppler colorido de carótidas, realizado 1ano 

após o evento, evidenciou oclusão de artérias carótidas comum, externa e carótida interna 

direitas, não havendo alteração na carótida à esquerda e nem nas artérias vertebrais, o que 

se comprovou com a angiografia de vasos cerebrais, sendo o hemisfério cerebral direito 
irrigado através das artérias carótida esquerda, vertebral esquerda e direita, por via do 

polígono de Willis. Conclusão: A dissecção de artéria carótida tem evolução favorável 

em 70 a 85% dos casos, com manutenção de déficits maiores em 10 a 25% dos casos, 

estando o caso aqui relatado dentro do esperado na literatura, devendo-se observar a 

importância de uma rede de colaterais intracerebral completa na manutenção da irrigação 

cerebral, apesar de um tronco comum totalmente ocluído. 

 

Palavras-Chave: Artéria carótida; Artéria vertebral; Dissecção espontânea; Acidente 

vascular cerebral. 
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Introdução: Pseudoaneurisma traumático da artéria axilar e seus ramos combinado com 

injúria do plexo braquial é extremamente raro, tendo com causa mais comum os traumas 

penetrantes. Objetivo: Apresentar um caso de pseudoaneurisma traumático de ramo da 

artéria axilar direita com compressão do plexo braquial e o desfecho deste. Descrição do 

Caso Clínico: Trata-se de um paciente do sexo masculino, RFS, 51anos, raça negra, 

solteiro, que foi vítima de lesão por arma de fogo na região infra-clavicular direita há 

aproximadamente 1mês. Apresentava-se com massa volumosa estendendo-se para fossa 

axilar direita, associada à intensa dor local e no membro superior direito, bem como 

sensação de peso neste, sem déficit sensitivo-motor. Esta dor só cessava com o uso de 

opióde. Foi submetido a angiografia de membro superior direito que evidenciou um 

pseudoaneurisma de ramo da artéria axilar – artéria torácica lateral, volumoso, em torno 

de 15cm de extensão. O paciente foi submetido a intervenção cirúrgica aberta, com 

identificação do ramo alimentador do pseudoaneurisma na segunda porção da artéria 

axilar direita, sendo ligado o ramo, bem com esvaziado os coágulos do pseudoaneurisma. 
O paciente teve uma boa evolução, com melhora da dor e sem nenhum déficit 

neurológico, tendo alta no 2° dia do pós-operatório. Conclusão: A exploração cirúrgica 

é uma terapia efetiva com bons resultados no tratamento de pseudoaneurisma de ramos 

da axilar  e injúria do plexo braquial, bem como para evitar lesão do mesmo por 

compressão. 

 

Palavras-Chave: Artéria axilar; Artéria torácica lateral; Trauma; Plexo braquial. 
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INTRODUÇÃO: A heterotaxia total ou Situs Inversus Totalis trata-se da imagem em 

espelho das vísceras torácicas e abdominais concomitantemente. Entidade rara com 

incidência de 1/10.000 casos, de igual distribuição em ambos os sexos, sua gravidade 

relaciona-se às manifestações cardíacas, quando presentes. A maioria dos portadores 

desta patologia é assintomática e o diagnóstico ocorre por achado de imagem. 

OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de paciente com Situs Inversus 

Totalis diagnosticada frente à investigação de patologia oncológica e programação 

cirúrgica para ressecção da lesão. Evidenciando a necessidade de estabelecer este 

diagnóstico, por método de imagem. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: A.B.L. 

feminino, 38 anos, em estadiamento de Câncer de Colo Uterino, em seguimento para 

conduta cirúrgica, realizou Tomografia Computadorizada de Abdome Total com 

contraste que evidenciou vísceras abdominais anatomicamente inversas, com 

Dextrocardia também observada, caracterizando Situs Inversus Totalis, sem outras 

anormalidades anatômicas observadas. Paciente sem história clínica de comorbidades, 

complicações cardíacas ou Discinesia Ciliar Primária – Kartagener. CONCLUSÃO: 
Pacientes com Situs Inversus Totalis são comumente assintomáticos e têm expectativa de 

vida normal. O diagnóstico é geralmente acidental, por achados em exames de imagem. 

A inversão anatômica dos órgãos pode gerar confusão em investigações semiológicas de 

patologias, pois muitos sinais e sintomas não estarão de acordo com os descritos na 

literatura. Fato que pode influenciar nas hipóteses diagnósticas prováveis, como por 

exemplo, na Investigação de Infarto Agudo do Miocárdio. Ou em programação cirúrgica 

por patologias não relacionadas à anormalidade, como no caso da paciente em questão, 

em pré-operatório de cirurgia oncológica. Além de que o conhecimento destas 

diversidades anatômicas serem essenciais ao paciente portador da anormalidade a fim de 

orientá-lo frente a patologias frequentemente associadas à Síndrome, como as 

complicações cardíacas e Kartagener, além das manifestações atípicas de enfermidades 

comuns, devido à inversão dos órgãos envolvidos.  

 

Palavras-Chave: Situs Inversus; Heterotaxia; Dextrocardia. 
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INTRODUÇÃO: Classicamente, o Alteplase é o trombolítico de escolha no Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) isquêmico, entretanto estudos mostram segurança e 

benefícios no uso do Tenecteplase. As características farmacodinâmicas do Tenecteplase 

resultam em reperfusão mais rápida e menor taxa de hemorragia intracraniana como 

evento colateral.  OBJETIVO: Apresentar por meio de caso clínico os estudos, eficácia 

e menor efeito colateral do Tenecteplase para a trombólise em AVE isquêmico. 

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: M.A.C.C. feminino, 84 anos, hipertensa de longa 

data, com hipertireoidismo em tratamento farmacológico, quadro súbito de perda da 

consciência, afasia, hemiparesia à esquerda e desvio de comissura labial, relatou episódio 
de vômito, delta tempo de 1 hora e 15 minutos do inicio dos sintomas à trombólise. Foi 

realizada trombólise com Tenecteplase, após exclusão diagnóstica de AVE hemorrágico 

por Tomografia Computadorizada de Crânio. Paciente cursou com evolução e 

repercussão clínica favorável sem complicações hemorrágicas, evoluiu com dislalia 

durante o período de internação, recendo alta hospitalar sem sequelas diretas do AVE. 

CONCLUSÃO: O Tenecteplase tem especificidade à fibrina 15 vezes maior do que o 

Alteplase. Esta alta afinidade se traduz em maior potência para a trombólise, preservando 

a integridade da coagulação sistêmica. O Tenecteplase liga-se mais seletivamente à 

fibrina na superfície do coágulo, e ativa principalmente o plasminogênio ligado a esta, 

que resulta em fibrinólise, menor complicação hemorrágica e lise mais direcionada³. A 

melhora da reperfusão vista por Tomografia Computadorizada e a melhora clínica 

precoce dos pacientes que usaram Tenecteplase, além do mesmo potencial de 

recanalização e menores taxas de complicações hemorrágicas favorecem a teoria de 

superioridade do Tenecteplase em comparação com o Alteplase, visto no caso descrito 

desta paciente, e vem se confirmando a cada estudo.  

 

Palavras-Chave: AVE isquêmico; Tenecteplase; Alteplase. 
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Introdução: Em determinado momento da vida, 70-80% das pessoas irão referir dor nas 

costas. A dor crônica nas costas devido à degeneração dos discos intervertebrais não 

responsiva a tratamento conservador vem sendo tradicionalmente tratada pela fusão 

espinhal dos níveis acometidos. O Dynesys, um sistema de estabilização dinâmico da 

coluna vertebral aparece como uma alternativa segura e eficiente. Seu mecanismo e 

design permitem uma preservação da cinemática vertebral, assim como considerável 

alívio da sobrecarga nas facetas articulares (articulações zigoapofisárias). Este trabalho 

tem o objetivo de relatar uma operação bem sucedida com o uso do Dynesys em paciente 

jovem e previamente hígida Objetivos: Elencar as vantagens e principais indicações 

cirúrgicas para esta técnica, bem como relatar procedimento executado em paciente. 
Descrição do caso clínico: Paciente de 22 anos, sexo feminino, estudante de terapia 

ocupacional, previamente hígida e sem antecedentes mórbidos pessoais e familiares 

dignos de nota. Iniciou há 8 meses quadro de lombociatalgia incapacitante à direita, sem 

reposta ao tratamento clinico-conservador instituído. Procedimento cirúrgico sem 

intercorrências. A evolução pós-operatória foi satisfatória com remissão completa dos 

sintomas. Observou-se uma melhor preservação da cinemática dos níveis adjacentes 

quando comparado com a fusão, devido ao emprego do Sistema de Estabilização 

Dinâmico Dynesys. Conclusão: A literatura acadêmica nos mostra que a Estabilização 

Dinâmica com o dispositivo Dynesys é um procedimento que apresenta enorme 

vantagem, representando uma terapia cirúrgica alternativa à fusão espinhal. No caso 

descrito, onde há indicação para o procedimento (paciente com degeneração precoce, 22 

anos), os resultados obtidos foram satisfatórios, favorecendo uma boa amplitude dos 

movimentos e total remissão dos sintomas supracitados.  

Palavras-Chave: Dynesys; Relato de Caso; Cinemática Vertebral; Indicações e 

Vantagens.  
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RESUMO 

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) caracteriza-se como uma patologia 

degenerativa e progressiva do sistema nervoso, que leva a paralisia irreversível. Sua 

ocorrência é de cinco casos para cada cem mil a nível mundial (DOS REIS, 2012). A 

maioria dos casos possui etiologia desconhecida, porém, pode envolver fatores genéticos, 

autoimunes ou desequilíbrios químicos (O’SULLIVAN, 2010). Objetivo: Relatar 

métodos e técnicas fisioterapêutica aplicadas ao tratamento de um paciente diagnosticado 

com ELA, com vistas a analise de sua evolução diante aos procedimentos adotados. Caso 

Clínico: O presente estudo foi aprovado com o parecer 675.541 do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade do Estado do Pará e relata o caso do paciente E.R.S.S., 35 anos, 

sexo masculino, auxiliar de pedreiro em inatividade, analfabeto, não hipertenso e não 

diabético. Diagnosticado em junho de 2017 com ELA após evento súbito de perda de 

força predominante à direita ao despertar pela manhã. Na avaliação inicial, identificou-se 
redução de força muscular em MMSS (grau 3) e MMII (grau 4) a direita; parestesia na 

extremidade distal de dedos da mão e hálux; Redução de ADM; além de sentir fadiga por 

tempo prolongado ao realizar atividades físicas moderadas. Sua marcha possui 

característica escavaste e deambulava com auxílio de muletas. Como conduta, foi 

realizada cinesioterapia ativa livre em MMSS direito com auxílio de bicicleta 

ergométrica, faixa elástica (Resistência leve), halteres e heavy bolls (0,5 kg); treino de 

marcha em barras paralelas com obstáculo (cones); Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (FNP) para movimentos de MMII e MMSS a direita, estimulação da 

sensibilidade térmica e tátil por contato direto. Conclusão: Para o caso relatado, houve 

ganho considerável de funcionalidade para o paciente, tendo como principal resultado a 

independência de marcha, redução da parestesia e o ganho de amplitude de movimento 

ativo e força de MMSS e MMII, com graus 4 e 5 respectivamente.  

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Esclerose Lateral Amiotrófica; Reabilitação; Axoniopatia; 

Neurologia. 
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Introdução: As herniações podem ser descritas como mudanças da forma e tamanho do 

disco intervertebral que acometem geralmente a região lombar. Ocorrem conforme a 

aplicação de forças que levam a deformações estruturais da coluna, onde o núcleo pulposo 

extravasa e deixa o disco intervertebral mais frágil ao trauma. Dessa forma, as rupturas 

tendem a ocorrer no anel fibroso, e levam o núcleo pulposo a comprimir as raízes nervosas 

nos forames vertebrais. Como conseqüência, alteração neurofuncionais de membros 

inferiores, e, em casos mais graves, distúrbios uroginecológicos podem ocorrer. 

Objetivo: Descrever a possível eficácia da intervenção fisioterapêutica no abaulamento 

discal com compressão nervosa raquimedular entre L3-L4 / L4-L5 e L5-S1. Descrição 

do caso clínico: O estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade 

do Estado do Pará, sob o número de protocolo 789.750. Paciente O.L.P., 43 anos, sexo 

masculino, realiza fisioterapia para tratamento de disfunções ocasionas por compressão 

nervosa a nível lombar baixo, de L3 a S1, manifestando quadro característico de 
lombociatalgia. Dentre as principais manifestações clínicas, observou-se dor (Escala 

EVN - grau 8), parestesia e fraqueza muscular de membros inferiores (escala de kendall 

- grau 4) com predomínio à direita. Nas seções de fisioterapia foram utilizados para 

analgesia o Ultrassom 1 MHZ por 3 minutos; TENS BURST associado à crioterapia por 

20 minutos. Para o restabelecimento de força e redução da parestesia, foi realizada tração 

lombar, serie de alongamento de Williams, cinesioterapia ativa livre em exercícios de 

ponte (3 series de 10 repetições) e abdominais em bola suíça (3 series de 10 repetições), 

com orientações posturais e ergonômicas aos final das sessões. Conclusão: Após 20 

sessões, o paciente apresentou ganho de força em MMII (grau 5) com redução de dor 

(Escala EVN – grau 2) e ausência de parestesia; mostrando a eficácia da fisioterapia para 

compressão nervosa raquimedular.  

 

Palavras-Chave: Lombociatalgia; Sistema Nervoso Central; Fisioterapia, Neurologia; 

Compressão raquimedular. 
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Introdução: O trauma raquimedular (TRM) é uma lesão ocasionada por trauma em 

direção à coluna espinhal, com danos à medula. Uma das possíveis manifestações desta 

lesão é a síndrome de Brown-Séquard, que se caracteriza pelo conjunto de sintomas que 

surgem a partir da hemissecção da medula espinhal que resulta em perda motora 

ipisilateral e déficit sensitivo do lado contralateral à lesão. Objetivo: Relatar a evolução 

do paciente vítima de trauma raquimedular após a realização de técnicas de fisioterapia 

neurológica. Descrição do Caso Clínico: O presente estudo foi protocolado sob nº 

24565413.5.0028.4474 do comitê de ética e pesquisa da Universidade do Estado do Pará 

e apresenta um relato de caso do paciente E. B. B, sexo masculino, 22 anos, vítima de 

acidente motociclístico. A lesão ocorreu a nível T4, T5 e T6. Como queixa principal, 
foram relatadas parestesia em membro inferior direito com algia e redução e força (Escala 

Kendall- grau 3) em membro inferior esquerdo e coluna torácica. O paciente possui 

marcha escarvante, incontinência urinária e espasticidade nos membros inferiores, que 

cursam com manifestações clínicas da síndrome de Brown Séquard. O tratamento foi 

realizado em vinte e duas sessões e contou com alongamentos passivos e ativos; 

eletroterapia para analgesia utilizando o tens convencional, com frequência de 

200hz/largura de pulso de 150μs por 20 minutos na região lombar; mobilização articular 

em membros inferiores; treino de marcha em barras paralelas; e treino de equilíbrio em 

prancha ortostática; exercícios de fortalecimento através de cinesioterapia ativa livre e 

ativa resistida em membros inferiores; estimulação tátil com materiais de diversas 

texturas. Conclusão: O paciente apresentou ganhos de força muscular (Escala Kendall- 

grau 4), sensibilidade tátil a nível de L4 e execução da marcha que já é realizada com 

contração mais efetiva de músculo tibial anterior para a descarga de peso em calcanhar.  

 

Palavras-Chave: Trauma raquimedular; Brown-Séquard; Fisioterapia; Neurologia. 
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Introdução: As lesões tumorais intramedulares correspondem 2 a 4% dos tumores do 

sistema nervoso central (SNC), sendo o ependimoma o mais frequente em adultos jovens. 

A sintomatologia inicial é inespecífica como dor no local da lesão, seguida de parestesia 

e déficit motor. Tem evolução lenta e progressiva, podendo ser confundido com diversos 

processos patológicos, como espondilose cervical ou neuropatias progressivas, levando à 

atrasos no diagnóstico. Objetivo: Relatar um caso clínico de ependimoma intramedular 

como diagnóstico diferencial de dor localizada na coluna. Descrição do Caso Clínico: 

Paciente masculino, 21 anos, com história de dor em região dorsal associada à perda 

gradativa de força muscular de membros inferiores há mais ou menos dois meses, 

necessitando de auxílio para deambular. Ao exame de admissão: acordado, orientado, 

Glasgow 15, déficit motor apendicular grosseiro, sem alteração esfincteriana. Paciente foi 

internado na ala de Neurologia para investigação. Solicitado Ressonância Magnética 

dorsal revelando lesão expansiva intramedular, heterogênea, contornos regulares e limites 

precisos, situada na medula cervical ao nível de D1, D2 e D3 medindo 5,6cm X 1,3cm X 
1,3 cm, associado a dilatação hidrossiringomiélica no segmento cervical e no segmento 

dorsal que se estende de D4 a D8, numa extensão de 11cm. Fechado o diagnóstico inicial 

de tumor intramedular cervico-torácico, o paciente foi encaminhado para a cirurgia de 

exérese total da lesão seguida de biópsia. Diagnóstico histológico de ependimoma. No 

pós-operatório o paciente evoluiu bem, sem intercorrências. Conclusão: Apesar de ser 

uma neoplasia rara do SNC, o ependimoma intramedular deve-se fazer presente dentre os 

possíveis diagnósticos diferenciais de dor localizada na coluna ou que naqueles com 

déficits sensoriais ou motores, sobretudo em adultos jovens. 

 

Palavras-Chave: Ependimoma; Lombalgia; Tumor. 
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Introdução: As malformações arteriovenosas (MAV’s) são lesões raras, onde o sangue 

arterial flui para a rede venosa, através de múltiplas comunicações fistulosas. Hemorragia 

intracerebral, intraventricular ou subaracnoide são as formas mais comuns de 

apresentação. As MAV’s estão fortemente associadas à presença de aneurisma, 

verificando-se uma forte correlação com a apresentação hemorrágica. Angiografia 

cerebral é o exame-padrão para diagnóstico e planejamento terapêutico. As sequelas 

neurológicas severas são frequentes, portanto recomenda-se tratamento agressivo. 

Objetivo: Descrever uma rara associação entre MAV e múltiplos aneurismas e analisar 

sua terapêutica. Descrição do Caso Clínico: Paciente, feminino, 53 anos, com história 

de cefaleia frontal intensa há dois dias associada à turvação visual e vômitos. Ao exame: 

escala de coma de Glasgow 15, piora da cefaleia ao movimentar cabeça, rigidez de nuca, 

sem outras alterações. Pressão arterial de 200 x 80 mmHg. Tomografia computadorizada 

de crânio sugestiva de hemorragia subaracnoide. Solicitado arteriografia que identificou 
aneurisma de segmento comunicante posterior de artéria carótida direita roto e extensa 

malformação arteriovenosa no lobo temporal esquerdo grau 3 de SPLETZER, nutrida 

pela artéria cerebral média e nutrição secundária pela cerebral posterior drenagem venosa. 

Além de aneurismas intranidais e aneurisma de artéria cerebral média na bifurcação. Foi 

então realizado a embolização do aneurisma cerebral roto, sob a Técnica de Seldinger, e 

exclusão angiográfica completa da lesão. Pós-operatório sem intercorrências, alta 

hospitalar após cinco dias do procedimento. Conclusão: É importante a discussão do caso 

já que não existe consenso quanto ao tratamento das MAV’s cerebrais. Lesões grau 3 

estão na transição entre as favoráveis e as desfavoráveis à ressecção cirúrgica. Nestes 

casos, a decisão terapêutica será menos linear e será necessário avaliação individual 

criteriosa. O tratamento deve ser focado no aneurisma, se este for a causa da hemorragia, 

a técnica de embolização é a opção indicada nos casos associados à malformações 

arteriovenosas.  

 

Palavras-chave: Aneurisma; Hemorragia; Embolização. 
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INTRODUÇÃO. Pacientes com esclerose mesial temporal são frequentemente 

acometidos de crises epiléticas, que são controladas por uma série de ansiolíticos, pois 

tem sido demonstrado que representa 40% de todos os casos de epilepsia. Neste relato de 

caso, descrevemos a assistência de enfermagem a uma paciente que prorroga das 

intercorrências das crises por ações não medicamentosa para controlar a ansiedade. 

OBJETIVO. Descrever as ações de enfermagem no ambiente domiciliar para contenção 

da ansiedade e melhoria da qualidade de vida da paciente. DESCRIÇÃO DO CASO 

CLINICO. Paciente M.C.S.O., sexo feminino, 25 anos, diagnosticada com esclerose 

mesial temporal aos dois anos de idade, recebendo assistência médica especializada, 

devidamente medicada, mas apresentando constantemente as crises epilépticas em uma 

frequência de 3 a 5 crises por semana, mesmo sob efeito da medicação. Aos 20 anos de 

idade, a paciente começou a receber orientações e acompanhamento de uma acadêmica 

de enfermagem com medidas paliativas, tais como diálogos orientados, atividades 

lúdicas, orientações dietéticas, estimulo a autoestima, polpação de conflitos familiares e 

informações desagradáveis, bem como estimulo da prática de exercício físico e mental. 

Após 5 anos de convivência com a paciente, constatou-se que o espaçamento entre as 

crises, aumentaram significantemente, sendo registrado 1 a 2 por cada três meses, apesar 
de uso contínuo da medição. CONCLUSÃO. Conclui-se que apesar da importância da 

medicação, a paciente necessita de ações não medicamentosas para evitar as crises 

epilépticas e melhoria da qualidade de vida.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Esclerose, Ansiedade, Epilepsia, Assistência de enfermagem. 
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Introdução: O termo escoliose congênita descreve uma curvatura lateral da coluna 

vertebral resultante de um desenvolvimento anormal. Sua etiologia mais comum é a 

hemivértebra, malformação rara onde apenas um lado do corpo vertebral se desenvolve, 

resultando em um formato de cunha com metade do corpo vertebral, pedículo único e 

hemilâmina. A escoliose na hemivértebra é considerada congênita, uma vez que a 

deformidade está presente desde o nascimento e sua incidência é de 1 em 10000 recém-

nascidos. Objetivo: Analisar as principais opções de tratamento para hemivértebra 

lombar através de um relato de caso. Descrição do Caso Clínico: Paciente sexo feminino, 

20 anos, apresentando um quadro de dor lombar de forte intensidade associada a 

parestesia e restrição de movimentos dos membros inferiores (MMII). Nega trauma no 

local. Relata história dor lombar desde a infância, que iniciava geralmente após algum 

fator desencadeante. Nos últimos 6 meses relata piora progressiva da dor, que passou a 

iniciar espontaneamente, associada a ciatalgia e parestesia dos MMII. No exame físico 

neurológico tinha Sinal de Lasègue positivo bilateralmente, assimetria de membros 
inferiores e uma protuberância em região de quadril esquerdo. À ressonância magnética 

de coluna lombar evidenciou-se uma convexidade à esquerda associada à hemivértebra 

esquerda, interposta entre as posições posteriores dos corpos de L5 e S1. A 

eletroneuromiografia apresentou radiculopatia lombar leve. Optou-se por um tratamento 

conservador, a paciente ficou internada até a melhora do quadro álgico, posteriormente 

foi indicada fisioterapia e pilates, associados à acompanhamento periódico, tendo boa 

evolução. Conclusão: As opções terapêuticas em casos como este de escoliose congênita 

causada por hemivértebra incluem abordagens conservadoras, como acompanhamento 

regular com exames de imagem e uso de órteses, ou cirúrgicas para correção e fusão ou 

estabilização de deformidade grave ou progressiva. Em relação ao tratamento 

conservador, que foi optado no caso, há ainda poucos relatos descritos na literatura.  

 

Palavras-Chave: Escoliose congênita; Hemivértebra; Radiculopatia. 
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 Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono é um distúrbio muito frequente da 

respiração no sono, onde durante o sono, o nível de relaxamento muscular ocorre de forma 

intensa, gerando o estreitamento das vias respiratórias. Objetivo: Relatar um caso de um 

portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de índice grave. Descrição do Caso 

Clínico: K. F. C., 42 anos, sexo feminino, buscou atendimento no Instituto do Sono de 

Brasília (INSONO) com queixa de cansaço diurno. Relata esquecimento, sonolência 

excessiva diurna, diminuição do alerta com aumento no tempo de reação ao aviso de 

perigo e com isso sofrendo pequenos acidentes domésticos e no trabalho, desatenção e 

dificuldade de aprendizagem, fadiga principalmente no final do dia, episódios de 

confusão mental e ausências. Algumas alterações ao exame físico: IMC 32 kg/cm2; 

orofaringe: Língua volumosa, com índice de Mallampti grau IV. Solicitados exames 

laboratoriais e de imagem, entre eles, a polissonografia basal que verificou acentuado 

índice de apneia/hipopneia: 33,6/ hora, as custas de hipopneias; e a dessaturação da 

oxihemoglobina abrange 13,8% do tempo total de sono (hipoxemia). Aumento de 

despertares parciais: 36,9/hora; Reduçao do sono de ondas lentas (N3), sono superficial, 

fragmentado. Instituído tratamento com mudança de estilo de vida e aparelho de pressão 

positiva contínua nas vias aéreas. Conclusão: Os pacientes que sofrem desta síndrome 

relatam sonolência diurna excessiva, queixas cognitivas, somáticas e emocionais, como 

pode ser observada no relato da paciente. O diagnóstico é realizado através da 

polissonografia. Esta síndrome afeta o convívio social dos portadores e o rendimento 

diário; aumenta os riscos para acidentes automobilísticos e acidentes ocupacionais, 

causando deterioração da qualidade de vida. Esse transtorno não é de fácil detecção, pela 

necessidade de um exame especifico (polissonografia), porém quando corretamente 

diagnosticado, há evidências de melhora da qualidade de vida dos pacientes.  

  

Palavras-chave: Síndrome da Apneia; Sono; Qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Guillain Barré é uma neuropatia periférica 

desmielinizante aguda de possível origem autoimune, que está relacionada em parte dos 

casos a uma infecção bacteriana ou viral prévia. Sua evolução tende a ser favorável se 

diagnosticada e tratada adequadamente. Apresenta-se clinicamente por paralisia flácida 

aguda bilateral e ascendente com início na parte distal dos membros. OBJETIVOS: O 

objetivo deste trabalho é apresentar relato de paciente que deu entrada no Hospital 

Municipal de Imperatriz (HMI) com paralisia bilateral ascendente. CASO CLÍNICO: 

paciente do sexo feminino, 23 anos, natural e procedente de município vizinho a 

Imperatriz, deu entrada no HMI em março de 2018 com paralisia em membros inferiores 

e paresia na porção distal dos membros superiores que havia iniciado uma semana antes 

e piorado progressivamente. Relata que uma semana antes do início dos sintomas 

neurológicos apresentou episódios de vômito e diarreia que resolveram espontaneamente. 

Ao exame físico e neurológico apresentou marcha escarvante, paresia ascendente de 

membros inferiores e superiores e ausência de reflexos tendinosos. O diagnóstico de 
Síndrome de Guillain Barré foi confirmado através de exames do Líquido 

Cefalorraquidiano e Eletroneuromiografia. Paciente foi admitida na Clínica Médica no 

aguardo pela administração do tratamento com Imunoglobulina Humana. 

CONCLUSÃO: A Síndrome de Guillain Barré é uma das principais causas de paralisia 

flácida no mundo. Apesar da evolução rápida, tende a ser autolimitada e apresentar 

desfecho favorável. Para isso é necessário a intervenção com seu principal tratamento: a 

administração de imunoglobulina humana e assistência fisioterápica para manutenção da 

funcionalidade motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamarasousa1@hotmail.com


 
 

 
 

A IMPLICABILIDADE DA DEMORA NO TRATAMENTO NA SINDROME DE 

GUILLAIN BARRÉ OCASIONANDO EVULOÇÃO SÚBITA DA PATOLOGIA 

 

Jordânia Guimarães Silva 

Jairo Rodrigues Santana Nascimento 

Anderson Gomes Nascimento Santana 

Arissane de Sousa Falcão 

Alisson Mota de Aguiar 

 

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de  

Imperatriz, Imperatriz- MA 

E- mail: jordania_1796@hotmail.com 

 

Introdução: A síndrome de Guillain Barré é uma patologia autoimune em que o sistema 

de defesa do paciente tenta combater as células do sistema nervoso periférico (SNP) por 

uma falha, no qual devido a desmielinização dos axônios há uma diminuição progressiva 

dos tônus muscular e na sensibilidade do paciente. Para construção desse estudo, foi 

realizado uma coleta de dados através de análise de prontuário seguindo os preceitos 

éticos da utilização de dados, sendo previamente autorizado pelo paciente mediante 

TCLE e autorização da instituição hospitalar. Objetivo: Relatar a progressão súbita de 

um caso de síndrome de Guillain Barré em decorrência da demora no tratamento. 

Descrição do Caso Clínico: O paciente em estudo é do sexo masculino com 43 anos, deu 

entrada no Hospital Municipal na Cidade de Imperatriz- MA com queixa de miastenia e 

parestesia em membros inferiores, no qual através do exame de líquido cefalorraquidiano 
foi identificado uma quantidade excessiva de proteínas sendo indicativo da síndrome. O 

atraso de 15 dias para dar início ao tratamento com imunoglobulina humana ocasionou 

um súbito agravamento no quadro clínico do cliente, evidenciado pela evolução gradativa 

da miastenia e parestesia na região dos membros inferiores e a região ilíaca, ocasionando 

na não deambulação; diminuição acentuada da sensibilidade nas pernas, coxas e cintura; 

perca da sensibilidade dos pododáctilos ao calcâneos e na região plantar, deixando-o com 

hipoestesia Conclusão: Os sintomas evidenciados pelo paciente poderiam ter sido 

evitados se o processo burocrático com a medicação tivesse sido mais ágil. O tratamento 

precoce da polirraquineuropatia, é feito com albumina humana, sendo autorizado na 

regulação central do Estado do Maranhão na capital São Luís, sendo este método bastante 

eficaz quando iniciado precocemente. Desse modo o tratamento adequado reduz as 

deformidades e amplia as capacidades fisiológicas do paciente deixando-o apto e 

independente para a realização das suas necessidades humanas básica e melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Neuropatia autoimune; Polirradiculoneuropatia Desmielinizante 

Inflamatória Aguda; Sìndrome de Landry- Guillain Barréal. 
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Introdução: O teratoma é um tumor encapsulado de células germinativas que pode 

desenvolver-se nas sub-regiões do mediastino (superior, anterior, média e posterior). Tal 

patologia pode ser classificada pela presença de componentes maduros, imaturos ou 

malignos. O teratoma maduro benigno tem excelente prognóstico após a excisão 

cirúrgica. Os sintomas mais frequentes são dor torácica, dispneia, tosse e fadiga. 

Apresentamos o caso de um jovem com teratoma benigno na região posterior do 

mediastino. Objetivo: Relatar o caso de um tumor de mediastino, considerado raro, no 

qual o paciente já apresentava sintomas derivados da compressão dos órgãos vizinhos 

devido a grande massa tumoral. Descrição do Caso Clínico: R.P.C, 17 anos, sexo 

masculino, aos 12 anos de idade procurou assistência médica devido a um abaulamento 

do tórax direito associada a um desconforto na coluna e dores no peito. Com 13 anos 

procurou um ortopedista, que diagnosticou uma patologia na coluna, prescrevendo 

analgésicos que não aliviavam os sintomas. Foi solicitado ao paciente que providenciasse 

um corretor postural. Em julho de 2017, apresentava dores no peito frequentes, gradativas 

e intensas além de apresentar dispneia em repouso e fadiga. Diante de um período de 

dores intensas, procurou auxilio em um hospital municipal, onde realizou raio-x de tórax 

e uma angiotomografia, ratificando o diagnóstico de presença de volumosa massa 
próxima da artéria aorta torácica no mediastino posterior. Realizado ressecção do tumor 

através de uma toracotomia póstero-lateral esquerda ao nível do quarto espaço intercostal 

e evoluindo com alta hospitalar no quarto dia de pós-operatório. Conclusão: O teratoma 

de mediastino posterior apresenta geralmente evolução benigna e assintomática. O 

prognóstico é favorável, sendo o tratamento mais comum a remoção cirúrgica da massa 

tumoral. Exames laboratoriais são fundamentais para auxiliar o profissional médico, uma 

vez que o exame físico não estabelece um parâmetro confiável. 

 

Palavras-Chave: Teratoma, Tumor de Mediastino, Diagnóstico. 
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Introdução: Os tumores originários das células que compõem a própria coluna são 

considerados raros, representando apenas 10% do total de casos de tumor na coluna. Na 

maioria das vezes, esse tipo de tumor é maligno e vem de outras regiões do corpo, como 

da mama, próstata ou do pulmão. Quando são benignos, eles costumam ser originários da 

própria coluna, das células que envolvem o cérebro ou das que revestem os nervos. 

Objetivo: Analisar o impacto das manifestações de neoplasia recidivante na coluna 

lombossacra, bem como seus sinais e sintomas e exames de imagem. Descrição do Caso 

Clínico: Paciente feminino, 14 anos, com história de laminectomia para ressecção de 

tumor de coluna lombossacra ao nível de S1, apresentando recidiva tumoral na mesma 

localização. Ao exame físico apresenta dor lombar, edema unilateral de MIE. 

Ressonância Magnética da coluna lombossacra evidenciando colapso total de corpo 

vertebral de L5, com presença de volumosa lesão exapansiva hipointensa em T1 e 

hiperintensa nas demais sequências, captante de contraste, envolvendo partes moles pré-

vertebral, ocupando todo o canal raquiano, obliterando os forames neurais de L4-L5 e L5-

S1, invadindo as asas sacrais e medindo em seus maiores eixos cerca de 10,2 x 11,1 x 7,7 
cm. Aguarda nova conduta da neurocirurgia. Conclusão: Os tumores de coluna produzem 

achatamento de vértebra de forma progressiva ou subitamente e pode haver dor por 

compressão medular ou das raízes nervosas. O tratamento do câncer na coluna pode variar 

muito de acordo com o caso, tipo de tumor, estágio, localização e riscos para o paciente.  

 

Palavras-Chave: Tumor; Coluna lombossacra; Reicidiva.  
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Introdução: O xantroastrocitoma pleomórfico é um tumor de rara ocorrência e de crescimento 

lentificado que tem predileção pela região supratentorial. Em contraste com os gliomas difusos, 

este é mais circunscrito e tende a ter uma história natural mais indolente. Afeta principalmente, 

crianças e adultos jovens, corresponde a menos de 1% das neoplasias astrocíticas, tendo um 

pico de incidência na 2ª e 3ª década de vida. Cerca de 75% dos casos apresentam convulsões, 

devido sua predileção pelo lobo temporal. Outros achados incluem tontura e cefaléia, sendo 

raramente encontrados pacientes assintomáticos. O prognóstico é geralmente bom, mas os 

tumores podem recorrer após a ressecção subtotal. Objetivo: Analisar a ocorrência não usual 

de um Xantoastrocitoma Pleomórfico Cerebelar em paciente de faixa etária avançada, 

considerando seus aspectos clínico-epidemiológicos. Diante do quadro clínico esperado resta 
evidente a necessidade do estudo do presente caso. Descrição do Caso Clínico: Paciente sexo 

feminino, 58 anos, doméstica, sem antecedentes mórbidos pessoais, com quadro de cefaleia, 

ataxia de marcha e náuseas refratário à tratamento prévio para possível neurite vestibular. 

Submetida a Microcirurgia para Tumor Intracraniano, com boa evolução pós-operatória (sem 

déficits). Atualmente em acompanhamento com a Oncologia. Conclusão: Em 98% dos casos 

o Xantoastrocitoma Pleomórfico costuma acometer as regiões periféricas, adjacentes às 

leptomeninges e quase invariavelmente localiza-se acima do tentório cerebelar; em razão disto, 

os sintomas costumam variar entre cefaleia, convulsões e déficits focais. O caso em questão 

trata-se de uma apresentação não usual desta patologia, que em virtude de sua localização 

infratentorial (cerebelar), acabou por determinar o surgimento de sintomas como ataxia de 

marcha, náuseas e cefaleia. Associado a isto, a idade de apresentação mostrou-se divergente 

do evidenciado habitualmente na literatura, afetando preponderantemente crianças e adultos 

jovens.  

  

 

Palavras-Chave: Xantoastrocitoma; Cerebelar; Glioma. 
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INTRODUÇÃO: As doenças do aparelho cardiovascular, neoplásicas e parasitárias 

(DACNP) constituem importantes causas de óbito na população em geral. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são as principais 

causas de óbito no mundo, e estima-se que as doenças neoplásicas até 2030 atinjam o 

topo da lista. OBJETIVO: Descrever o perfil de mortalidade das DACNP. 

RESULTADOS: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo e 

exploratório na área de Saúde Pública e Epidemiologia. Para a obtenção dos resultados 

foram analisados os indicadores epidemiológicos de mortalidade das DACNP, no período 

de 2011 a 2015, na cidade de Imperatriz-MA. Os dados foram coletados no Sistema de 

Notificação de Agravos (SINAN NET), no período de abril de 2018. Durante o período 

pesquisado ocorreram 3.386 óbitos em decorrências das DACNP, sendo o ano de 2012 

com 707 óbitos, o que obteve maior percentual (20,88%), e o ano de 2014 com menor 

número, 639 casos (18,87%). Verificou-se que as doenças do aparelho cardiovascular 

foram as mais letais com um total de 1.958 óbitos (57,82%), sendo o ano de 2012 com 
maior índice, 450 casos, e o ano de 2014 com menor número, 354. No que diz respeito às 

doenças neoplásicas, observou-se que ocorreram 1.021 mortes (30,15%) por essa causa, 

sendo o ano de 2015 com maior número, 239 casos, e o anos de 2011 e 2012 com menor 

índice, 189 casos cada. Quanto as doenças parasitárias, verificou-se que foram as que 

obtiveram menores índices dentre as patologias pesquisadas, contabilizando um total de 

407 casos (12,02%), sendo o ano de 2014 o que obteve maior número, 91 casos, e o menor 

no ano de 2012 com 68 casos. CONCLUSÃO: As DACNP apresentam uma alta taxa de 

mortalidade, o que demonstra falhas no processo de prevenção, diagnóstico e tratamento, 

sendo as doenças cardiovasculares mais prevalentes e que merecem maior atenção.  

Palavras-chave: Indicadores; Cardiovascular; Mortalidade. 
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INTRODUÇÃO: A violência autoprovocada compreende autoagressões, automutilações 

e tentativas de suicídio, cujos atos, embora deletérios, não resultam em óbito. 

OBJETIVO: Descrever o perfil de atendimento realizado a vítimas de autoagressão ou 

tentativas de suicídio no Brasil entre os anos de 2011 a 2016. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo e exploratório na área de Saúde 

Pública e Epidemiologia. Para a obtenção dos resultados foram analisadas as tentativas 

de suicídio, no período de 2011 a 2016. Os dados foram coletados no Sistema de 

Notificação de Agravos (SINAN NET), no período de abril de 2018. RESULTADOS: 

Durante esses anos, constatou-se 1.173.418 casos de violências interpessoais ou 

autoprovocadas. Desse total, as tentativas de suicídio mostraram-se mais prevalentes em 

mulheres (65,9%). Ainda que o número de atendimentos se mostre maior para as 

mulheres, o crescimento percentual entre os homens atingiu a taxa de 209,5% 
contrapondo-se a 194,7% entre as mulheres. Quanto à regionalidade destes 

acontecimentos, a maior prevalência acontece na região Sudeste (44,5%), seguido da 

região Sul (33,5%), Centro Oeste (9,3%), Nordeste (8,7%) e Norte (4%). Sendo 92,1% 

residente em zona urbana. Já quanto à faixa etária, apesar de haver notificações em todas 

as idades, há predominância entre adolescentes e adultos jovens (10-39 anos). Em relação 

às raças e à escolaridade, destacaram-se indivíduos negros (pardos e pretos) e com taxa 

de escolaridade prevalente em indivíduos com ensino fundamental incompleto. 

CONCLUSÃO: A inclusão desses dados, como casos de notificação compulsória 

permite às secretarias de saúde municipais, estaduais e órgãos nacionais, traçar métodos 

e campanhas de prevenção, além de implementar cuidados específicos a esses pacientes, 

seja no atendimento psicológico, seja no atendimento hospitalar. 

 

Palavras-Chave: Violência autoprovocada; Tentativa de suicídio; Pesquisa 

epidemiológica. 
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Introdução: As unidades de terapia intensiva (UTIs) são decisivas para a sobrevivência 

de pacientes criticamente doentes. Para muitos pacientes, a importância está nos cuidados 

pós-operatórios de cirurgias de alta complexidade como as neurocirugias. Para a melhor 

implementação de cuidados é importante conhecer o perfil dos pacientes que são 

internados em uma UTI.  Objetivos: Estabelecer o perfil do paciente internado na UTI 

do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). Metodologia: Foi desenvolvido a partir da 

coleta de dados do registro da UTI adulta do HMI de admissões, óbitos e transferências 

dos anos de 2016 e 2017. Foram selecionados 168 pacientes que foram internados devido 

pós-operatório de neurocirurgia. Foram colhidas idade, sexo, procedência, tempo de 

permanência na internação, óbito e causa neurocirúrgica. Os dados foram tabulados no 

Excel e todas as análises estatísticas referidas foram efetuadas com SPSS (versão 22.0).  

Resultados: Dos 168 pacientes analisados, 111 (66,07%) eram do sexo masculino e 57 
(33,93%) do feminino. A média do tempo de permanência foi de 7,85 ± 8,44 dias. Em 

relação à idade, 63 (37,50%) tinham menos que 40 anos; 64 (38,10%) tinham 40 a 60 

anos; 33 (19,64%) tinham 60 a 80 anos e 8 (4,76%) tinham mais que 80. Quanto à 

procedência, 55 (32,74%) pacientes eram de Imperatriz e 113 (67,26%) de outra cidade. 

Somente 55 pacientes (32,54%) evoluíram a óbito. Entre as causas, 62 (36,90%) foram 

drenagem de hematoma (extra e subdural); 37(22,02%) foi clipagem de aneurisma; 36 

(21,42%) foi por tumor cerebral; 21 (12,50%) TRM e outras causas foram 12 (7,14%). 

Conclusão: Observou-se que, dos pacientes que internaram devido pós-operatório de 

neurocirurgia nessa UTI, a maioria eram do sexo masculino, tinham 40 a 60 anos e eram 

de fora de imperatriz.  Uma minoria evoluiu a óbito, e a causa principal de intenção foi 

por drenagem de hematoma.  

 

Palavras-Chave: Unidades de Terapia Intensiva; Neurocirurgia; Perfil de Saúde. 
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INTRODUÇÃO: O Zika vírus (ZIKV) faz parte do grupo de arboviroses transmitidas 

pelos artrópodes vetores do gênero Aedes. Devido a grande extensão territorial e 

tropicalidadedo Brasilhouve um surto de casos durante o ano de 2016 que resultou em 

um estado de alerta das autoridades sanitárias. No período de epidemia do ZIKV houve 

também uma expansão dos casos da Síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma 

polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda, de caráter inflamatório ou autoimune, que 

se apresenta como uma fraqueza muscular ascendente. OBJETIVOS: Realizar uma 

análise epidemiológica dos casos prováveis de ZIKV e dos casos de SGB no ano de 2016. 

Estabelecer conexão entre os casos prováveis de ZIKV e casos de SGB. 

METODOLOGIA: Dados referentes aos casos prováveis de ZIKV foram coletados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.  Ademais foi realizada 

pesquisa na base de dados Scielo e Lilacs, usando as palavras-chave: “zika vírus”, 

“epidemiologia”, “síndrome de Guillain-Barré”, ”Brasil”. RESULTADOS: Durante o 
ano de 2016 foram notificados 88.989 casos prováveis de infecção por ZIKV na região 

norte e nordeste com uma incidência de 104,3 casos/100 mil habitantes, os estados mais 

afetados foram: Bahia (58,17 %), Alagoas (7,72 %), e Pará (4,78). Durante o mesmo 

período de expansão das infecções por ZIKV houve também acréscimo aos casos de SGB 

principalmente na região nordeste. Alagoas notificou 50 casos confirmados aumentando 

a incidência por 100.000 mil habitantes em 516,7 %, e Bahia notificou 54 casos 

confirmados, mas manteve a incidência por 100.000 mil habitantes estável. 

CONCLUSÃO: Apesar de não haver dados epidemiológicos nacionais consistentes sobre 

a SGB, é notório que no período do surto de infecção por ZIKV houve um aumento 

explícito dos casos de SGB principalmente na região Nordeste, reforçando a existência 

de associação. É necessário implementar as normas de notificação e realizar um estudo 

nacional sobre arelação entre ZIKV e SGB para aplicar os conhecimentos adquiridos na 

prática médica para realizar o diagnóstico e tratamento precoce da SGB. 

 

Palavras-Chave: Zika Vírus; Síndrome de Guillain-Barré; Epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO: Os acidentes com animais peçonhentos compõem desde o inicio da 

civilização um serio problema de saúde. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 

transcorrem cerca de 20 mil acidentes por ano, esses dados são notificados e coletados 

pela Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos (CNCZAP). 

A eventualidade dos acidentes com determinados animais peçonhentos esta relacionada 

a ampliação das atividades rurais do homem e a condições climáticas similarmente. O 

tratamento, em geral, e feito com base na descrição do animal feita pela vitima, para a 

adequada administração da medicação. OBJETIVOS: Descrever o perfil dos acidentes 

envolvendo animais peçonhentos no estado do Maranhão. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva, epidemiológica, de cunho quantitativo, em que os dados 

foram extraídos no DATA - SUS, no Sistema de Morbidade Hospitalar do SUS 

(SIH/SUS) nos períodos compreendidos entre os anos de 2014 a 2016. RESULTADOS: 

No triênio analisado foram identificados 7099 acidentes com animais peçonhentos, dos 

quais 4206 (59,24%) eram serpentes e 2568 (30,53%) com escorpiões. A faixa etária mais 

atingida está entre 20 e 39 anos representando 2526(35,58%) casos. Observou-se que o 
atendimento destes indivíduos foi demorado com um tempo de 1 a 3 horas em 2466 

(34,73%) casos. Quanto ao grau de classificação 4180 (58,88%) foram leves e 1976 

(27,83%) moderados. Dos casos notificados, 5592 (78,77%) obtiveram cura, 1475 

(20,77%) ignorados e 32 (0,45%) foram a óbito. CONCLUSÃO: Com base nos dados 

coletados e estudados, tornam-se necessárias ações preventivas podendo ser destacadas a 

importância do repasse de informações à população dos riscos de lugares úmidos e com 

pouca iluminação que pode estar dentro de suas casas, proporcionando assim uma 

diminuição significativa desse acidentes que vem acontecendo com o passar dos anos. 

PALAVRAS-CHAVE: acidentes, animais peçonhentos, tratamento e dados. 
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INTRODUÇÃO: A violência sexual é qualquer prática sexual que ocorre sem o 

consentimento da vítima, que pode ocorrer tanto no ambiente intrafamiliar quanto 

extrafamiliar. Esse tipo de violência é um grave problema no Brasil e que atinge as mais 

diversas classes, podendo sofrer influência de aspectos políticos, culturais, econômicos e 

dentre outros. O abusador causa marcas irreparáveis à vítima, tanto a nível psicossocial, 

corporal quanto emocional.  A pessoa que sofre este tipo de violência, na sua grande 

maioria, possuem dificuldades para realizar a denúncia devido a possíveis ameaças. 

OBJETIVOS: Demostrar a epidemiologia dos casos de violência sexual no Maranhão 

no período de 2013 a 2015. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

epidemiológica, descritiva, com abordagem quantitativa, realizada com dados coletados 

no DATA-SUS no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, tendo como 

unidade federativa de análise o estado do Maranhão. RESULTADOS: Foram 

constatados 4.773 casos de violência sexual no Maranhão, estando a maioria 1225 

(25,6%), na cidade de Imperatriz - MA, na faixa etária de 20 a 59 com 2.832 (59,3%), do 
sexo feminino 3.096 (64,8%), na cor pardos 3.199 (67,02%). Em relação aos casos de 

violência por local de ocorrência prevalece nas residências 2.684 (56,2%), e em via 

pública 1223 (25,6%). Quanto ao grau de escolaridade de 5° a 8° série incompleta do 

Ensino fundamental foram registrados 1.125 (23,5%). CONCLUSÃO: A pluralidade dos 

casos de violência sexual no Estado do Maranhão, ocorreu em jovens e adultos, do sexo 

feminino, com maior destaque na cidade de Imperatriz. Nesse contexto, sugere-se que as 

medidas consecutivas dos esforços usuais para o combate a esse problema, incluem 

projetos repressivos e preventivos, conduta legal e legitimada pela população consciente, 

abrangendo mudanças de hábitos e de valores. Confrontar esse problema requer soluções 

de melhoria no processo de educação das populações carentes, proporcionado respeito e 

vida digna, posto isso, só assim, os indivíduos vítimas de violência reconhecer-se-ão 

incluídos como cidadãos.  

     

PALAVRAS-CHAVES: Epidemiologia; Violência Sexual; Violência.  
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INTRODUÇÃO: A má higiene do sono, comum entre estudantes de medicina, pode 

acarretar sérios prejuízos para a saúde e para as atividades acadêmicas. Estudos relatam 

que esses discentes apresentam: rotina de sono desregulada em associação com baixo 

desempenho acadêmico, sintomas como ansiedade e depressão, e maior utilização de 

substâncias psicoativas como álcool, cafeína, e medicamentos para dormir. OBJETIVO: 

Descrever o perfil do sono dos acadêmicos de medicina da Universidade Federal do 

Maranhão - Campus Bom Jesus. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal 

e descritivo de análise da qualidade do sono. Para a obtenção dos resultados foi aplicado 

o questionário baseado no Índice da Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI). Os dados 

foram coletados, por conveniência, entre 51 estudantes do primeiro, segundo, quinto e 

sexto períodos.  RESULTADOS: Nesse contexto, constatou-se que nos primeiros 

períodos 65,4% dormem menos que 6h por noite, enquanto que nos outros períodos 
analisados o dado correspondente é de apenas 23%. Ainda, do total, 43,2% disseram 

demorar 30 minutos ou mais para adormecer, sendo isso, apontado como problema por 

76,5% dos entrevistados, também 94,2% apresentaram despertar durante o sono e 25,5% 

dificuldades respiratórias como problemas. Além disso, 62% relataram sonhos ruins e 

40,8% alegaram dor pelo menos uma vez no último mês. Dentre aqueles que apresentaram 

outras razões que afetariam sua qualidade do sono, 50% relataram preocupação com os 

estudos e/ou ansiedade, outros fatores apontados foram dor no peito (1%), insônia (1%), 

problemas pessoais ou familiares (2%).  Por conseguinte, 41,2% avaliaram sua qualidade 

do sono em ruim ou muito ruim, sendo 23,5% dos primeiros períodos e 17,6% dos outros 

períodos analisados. CONCLUSÃO: Apesar da prevalência da má qualidade do sono 

entre estudantes de medicina, nas turmas pesquisadas, concluiu-se que mais de 50% dos 

alunos, do método PBL (Problem Based Learning), possuíam boa ou muito boa qualidade 

do sono. 

  

Palavras-chave: Sono; Escala de Pittsburgh; Medicina; Estudantes de medicina; 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, causada pelo 

Mycobacterium leprae. Marcada especialmente pelo acometimento de nervos, a 

hanseníase pode levar a danos neurais, além dos problemas relacionados à função motora. 

Como sequela, o acometimento provoca paralisia de nervos e, por ser uma afecção do 

sistema nervoso periférico, implica perdas axonais extensas desencadeando deficiências 

e deformidades físicas. Objetivos: Analisar quais os principais nervos periféricos 

afetados em pacientes acometidos pela hanseníase e correlacionar com suas complicações 

neurais. Metodologia: A partir da base de dados do DATASUS, informações sobre os 

nervos afetados nos casos notificados de hanseníase no Brasil de 2015 a 2017 foram 

agrupadas e correlacionadas com artigos publicados nas plataformas Scielo e Pubmed, 

para realizar uma pesquisa epidemiológica e descritiva dos principais nervos afetados 

pela hanseníase e em que eles afetam. Resultados: No período em análise, das 28.445 

notificações de pacientes hansênicos com nervos afetados, 93% tiveram 5 nervos ou 
menos afetados e 7% acima de 5 nervos. O acometimento nervoso periférico é subjacente 

a todas as formas de hanseníase, prevalecendo na faixa etária entre 35 e 65 anos. Os 

nervos majoritariamente atingidos foram o nervo ulnar nos membros superiores, 

apresentando lentificação da velocidade de condução motora e mão em garra. E nos 

membros inferiores, o fibular e o tibial posterior, podendo ocasionar sequelas como “pé 

caído”, articulação em garra e insensibilidade plantar. Conclusão: A partir da análise das 

notificações dos principais nervos afetados nos casos de hanseníase é possível estudar 

individualmente o acometimento causado por cada um, o que proporciona maior 

perspectiva de realizar um tratamento mais efetivo e direcionado com embasamento em 

evidências epidemiológicas, o que acarreta em uma maior chance de evitar sequelas que 

prejudiquem os indivíduos na execução de atividades básicas. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase; nervos periféricos; danos neurais. 
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INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma patologia potencialmente grave e 

letal, cujo agente etiológico é o protozoário Leishmaniachagasi e o seu vetor é o 

Lutzomyialongipalpis. Esta doença é capaz de atingir a corrente sanguínea do hospedeiro 

causando lesões a órgãos como: fígado, baço e medula óssea. No Brasil, a LV pode 

manifestar-se em indivíduos de todas as idades, especialmente em crianças com 

desnutrição na faixa etária de até 10 anos e que residem em áreas endêmicas. 

OBJETIVOS: Retratar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral no estado do 

Maranhão, entre 2015, 2016 e 2017. METODOLOGIA: O presente trabalho refere-se a 

uma pesquisa epidemiológica, de natureza quantitativa, com fins descritivos, baseado em 

dados coletados no DATASUS, e tem como campo investigativo o estado do Maranhão. 

RESULTADOS: Foram notificados 2.087 casos de LV, com maior prevalência no ano 

de 2017 com 809(38%) casos, a maioria 633(30,3%) na faixa etária de 1 a 4 anos e em 

adultosde 20 a 39 anos representando 437(20%) ,sendo 1.339(65%) do sexo masculino, 
e na cidade de São Luís 601(28%) casos. Quanto à associação com outras doenças, 214 

(10%) dos indivíduos possuem o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).Sobre à 

evolução dos casos,1.241(59,4%) obtiveram cura e houve 164 

(7,9%)óbitos.CONCLUSÃO:Houve um crescimento acentuado de novas ocorrências da 

doença ao longo dos anos, com destaque para as crianças e adultos, com predominância 

dos homens.Verifica-se também a associação da LV com outras doenças que deprimem 

o sistema imunológico, dificultando ainda mais o tratamento do quadro clínico. Para que 

haja eficácia no combate à LV é de suma importância a revalorização dodiálogo com o 

paciente acerca do seguimento correto do tratamento e a conscientizaçãoda população 

com ênfase nas práticas preventivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Leishmaniose visceral; Doença crônica. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade ocorre quando há hipertrofia dos adipócitos, que pode 

desencadear uma cascata inflamatória, induzindo a secreção de proteínas como a proteína 

C-reativa. Os níveis aumentados da PCR podem estar relacionados a doenças 

cardiovasculares sendo encontrada principalmente em tecidos inflamados e no Infarto 

Agudo do Miocárdio. OBJETIVOS: Descrever o perfil clínico e sociodemográfico dos 

pacientes obesos e avaliar o risco para doenças cardiovasculares através da dosagem de 

Proteína C-reativa ultrasensível (PCR us). MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, 

de delineamento transversal, com abordagem quantitativa. Esta pesquisa está sendo 

realizada no CEAMI - Centro de Especialidade em Assistência Materno Infantil, no 

município de Caxias-MA. Sendo efetuada com 13 indivíduos diagnosticados com 

obesidade em que foram submetidos ao exame de PCR us. RESULTADOS: Quanto às 

variáveis sociodemográficas os mesmos apresentaram média de idade de 46,23 ± 9,29 

anos; 10 (76,9%) são do sexo feminino; 9 (69,2%) são da raça parda; 5 (38,4%) casados; 

6 (46,1%) recebem de 1 a 2 salários mínimos; 8 (61,6%) cursaram o ensino primário. 

Quanto ao perfil clínico, 11 (84%) não são tabagistas; 6 (46,2%) fazem uso de cerveja; 7 
(53,8%) não praticam atividade física; 6 (46,1%) nunca foram ao cardiologista. A média 

de glicemia nesta pesquisa foi de 113,31 ± 35,5 mg/dL; Pressão Arterial Sistólica de 140 

± 21,21 mmHg e média de PA Diastólica de 67,69 ± 33,2 mmHg; 9 (69,20%) foram 

classificados com obesidade grau I; o sexo feminino 8 (61,6%) apresentou risco muito 

alto para síndromes metabólicas e Doenças Cardiovasculares. Quanto ao exame de PCRus 

a maioria 7 (54%) apresentou alto risco para DCV. CONCLUSÃO: Evidências 

importantes indicam que o método de PCR us é de extrema relevância para triagem dos 

riscos de doenças cardiovasculares nas diversas faixas etárias, tendo um grande valor para 

a prevenção primária e secundária nos serviços de saúde. 

Palavras-chave: Obesidade; Prevenção; Cardiologia. 
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Introdução: As doenças Infectoparasitárias (DIP’s) possuem etiologia multifatorial e, de 

acordo com o comprometimento pode ocasionar diversos quadros. São consideradas um 

grave problema de saúde pública, que atingem especialmente populações vulneráveis, 

visto que a sua proliferação se dá pelo déficit de saneamento básico e condições precárias. 

Entre os anos de 1930 e 1950, as DIP’s eram consideradas a primeira causa de morte no 

Brasil representando 46% dos casos, com o decorrer dos anos este número sofreu um 

decréscimo para 5% devido às melhorias nas condições socioeconômicas, de 

infraestrutura, higiene e alimentação. Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico das 

doenças infecciosas e parasitárias no Estado do Maranhão. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa epidemiológica, descritiva, com abordagem quantitativa, consumado com dados 

coletados no DATA-SUS, no Sistema de Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS), 

possuindo como unidade de análise o Estado do Maranhão, no período de Janeiro de 2015 
a Janeiro de 2018. Resultados: Foram notificados 203.124 casos de internações por 

DIP’s, estando concentrada no município de São Luís com 45.908 casos (22,6%), faixa 

etária de 1 a 4 anos com 37.302 (18,36%), no sexo feminino 107.611 (52,97%) e em 

pardos 110.247 (54,27%). Quanto às doenças mais frequentes foram observadas com 

maior índice as doenças infecciosas intestinais 83.078 (40,9%) e outras infecções 

bacterianas 64.803 (31,9%). Quanto ao local de atendimento foram evidenciadas em 

maior proporção as unidades de urgência com 108.160 (88,6%) casos e 22.964 (11,3%) 

com atendimentos eletivos. Conclusão: A prevalência de casos de DIP’s ocorreu 

principalmente em crianças, no sexo feminino, com destaque para as doenças infecciosas 

intestinais. Para a efetividade de controle desta patologia é indubitável a conscientização 

da população em relação à importância da higienização e alimentação, além do maior 

investimento por meio das esferas governamentais quanto à infraestrutura e saneamento 

básico urbano. 

Palavras- chaves: Epidemiologia; Doenças Infecciosas; Doenças Parasitárias. 
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Introdução: A meningite é uma inflamação das meninges que são comprometidas 

principalmente por microrganismos patogênicos. Dentre as infecções do sistema nervoso 

central é uma das principais responsáveis pelos elevados índices de morbidade e 

mortalidade. Dependendo da etiologia o quadro de meningite representa notificações 

compulsórias e produz surtos colocando em risco grande parte da população. Objetivos: 

Realizar uma análise descritiva das principais etiologias dos casos notificados de 

meningite no Brasil no período de 2013 a 2017. Metodologia: A partir da base de dados 

do DATASUS, com informações do Sistema de Notificações e Agravos os dados foram 

agrupados em planilhas e expostos em gráficos/tabelas para possibilitar a análise das 

principais causas de meningite no Brasil no período em análise. Resultados: Dos 84.425 

casos notificados de meningite no período de 2013 a 2017, 46,5% dos casos foram de 

etiologia viral, seguido pelas causas bacterianas e meningites não especificadas. Apesar 

das meningites virais terem o maior índice de notificações há dificuldade no estudo da 
sua etiologia já que as identificações dos agentes virais causadores só acontecem 

efetivamente quando há situações esporádicas, como o caso de surtos. Além disso, há as 

meningites não identificadas que dificultam ainda mais a conduta terapêutica do paciente. 

Conclusão: Com base em estudos epidemiológicos pautados na analise das principais 

etiologias da meningite é possível elencar os seus principais aspectos, despertando 

estudos que visem medidas para reduzir o cenário de notificações compulsórias, além de 

reformular medidas já existentes para aprimorá-las de acordo com a susceptibilidade de 

cada etiologia. O diagnóstico e o tratamento é um ponto crítico e decisivo para se 

conseguir uma elevada taxa de sucesso, ou seja, o diagnóstico precoce e a instituição 

imediata da terapêutica são condições imprescindíveis para reduzir a morbidade e a 

mortalidade associadas a esta patologia. 

 

Palavras-Chave: Meningite; Etiologia; Inflamação. 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria 

Mycobaterium leprae, que possui afinidade por células dermatoneurológicas, 

comprometendo pele e nervos periféricos, podendo gerar incapacidades ou até mesmo 

deformidades físicas. Em 2007 o estado do Maranhão apresentou um total de 4.421 

Pacientes detectados, configurando-se no estado com o maior número de casos de 

hanseníase do Nordeste. No município de Imperatriz, o segundo maior do estado do 

Maranhão, está concentrado o segundo maior número de pacientes com hanseníase, com 

um total de 327 casos só no ano de 2008. Objetivo: Traçar o perfil dos casos notificados 

de hanseníase em 2017 no município de Imperatriz/MA. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo, transversal e retrospectivo, com abordagem quantitativa dos dados. A 

coleta de dados ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2018, no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que foi feita com base nas variáveis: 
sexo, idade, tipo de saída e forma clínica. A análise de dados foi feita através da 

plataforma Microsoft Excel 2010, em que após tabulados os dados foram expostos em 

tabelas. Resultados: No ano de 2017 foram notificados 170 casos de hanseníase no 

município de Imperatriz maranhão, sendo 96 (56,4%) no sexo feminino, com idade entre 

30 e 39 ano (17,6%), quanto ao tipo de saída, 126 (74,1%) dos dados não está preenchido, 

quanto a forma clínica, 88 (51,7%) dos casos apresentam a forma dimorfa. Conclusão: 

Diante disso vale ressaltar a criação e renovação de políticas públicas, com o foco na 

prevenção e promoção em saúde da população. Recomenda-se que utilizem metodologias 

ativas para a problematização do conteúdo, possibilitando a participação da população de 

forma atuante. Também se elenca ainda a subnotificação, que ainda é muito 

predominante. 
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Introdução: Depressão define-se como um transtorno mental caracterizado por tristeza, 

perda de interesse, ausência de prazer e baixa auto-estima. Condições encontradas no 

ambiente acadêmico de estudantes de enfermagem e medicina contribuem como fatores 

predisponentes ao surgimento de sintomas depressivos que podem levar desde 

deficiências estudantis e profissionais até ao suicídio. Objetivos: Verificar e comparar a 

prevalência de sintomas depressivos em acadêmicos de cursos de medicina e 

enfermagem. Metodologia: Foi realizado estudo analítico observacional transversal cuja 

amostragem foi constituída por 110 acadêmicos de medicina e enfermagem selecionados 

por conveniência e matriculados em diferentes períodos de instituição pública federal 

(UFMA). Tais estudantes responderam o instrumento Inventário de Depressão de Beck 

(BDI) e os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando o software SPSS. 

Resultados: A prevalência de sintomas depressivos entre os acadêmicos se mostrou 

elevada, cerca de 40% (sendo 23,6% sintomas depressivos leves e 16,4% sintomas 

moderados). Comparando os sintomas de depressão moderada entre os sexos dos 

estudantes foi demonstrado que o sexo feminino é o mais atingido (23,6% das mulheres 
contra 9% dos homens), já na comparação entre os cursos, verificaram-se prevalências 

próximas para tais sintomas (enfermagem com 15,7% e medicina 16,6% dos estudantes). 

Outrossim, quando avaliados os sintomas depressivos leves foi evidenciado que os 

acadêmicos de enfermagem apresentam maior prevalência se comparados aos de 

medicina (28,90% contra 20,80%). Conclusão: A depressão leve e moderada é um evento 

presente entre os acadêmicos de enfermagem e medicina entrevistados, com predileção 

pelo sexo feminino e maior frequencia do grau de depressão do tipo leve entre os 

acadêmicos de enfermagem quando comparados aos de medicina.  
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Introdução: O perfil antropométrico nutricional, mesmo quando medido apenas pelo 

Índice de Massa Corporal (IMC), permite estimar o grau de desnutrição e obesidade de 

uma determinada comunidade. Na clínica médica, este indicador é útil, de fácil acesso e 

intepretação e o resultado pode ser relacionado com o contexto socioeconômico das 

pessoas. Objetivos: Traçar o perfil antropométrico, com base apenas no IMC, de usuários 

de Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Imperatriz (MA). Metodologia: As 

UBS localizam-se na parte central e periférica do município. Os dados foram coletados 

através de questionários aplicados amostralmente com 77 usuários das unidades de saúde. 

Junto com o questionário foi feita a aferição do peso e altura dos entrevistados. A análise 
dos dados foi realizada no programa Microsoft Excel versão 2013. Resultados: Nas duas 

UBS, foi de 4,5 a média do número de refeições diárias que os participantes fazem. O 

percentual de desnutridos, considerando todas as idades, foi 500% maior na UBS da 

periferia em relação à UBS do centro. Em contrapartida, as pessoas com sobrepeso e 

obesidade são 219% a mais no centro em relação à periferia, em especial os adolescentes 

e adultos. A média do IMC por faixa etária na UBS central ficou sempre no nível de 

sobrepeso. Já na UBS periférica se manteve em nível mais eutrófico, porém, com 

sobrepeso no grupo de idosos. A análise levou em consideração somente os usuários que 

informaram residir no bairro da unidade de saúde, sendo 66% deles na UBS da periferia 

e 59% na UBS central. Conclusão: Os dados mostram que os usuários da UBS do centro 

possuem maior incidência de sobrepeso e uma tendência para os níveis de obesidade. Os 

usuários que frequentam a UBS da periferia tiveram os resultados mais satisfatórios, 

mesmo com maiores índices de desnutrição em relação à UBS central. 
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Introdução: O Brasil possui a maior taxa mundial de pessoas com transtornos de 

ansiedade e é o quinto em casos de Depressão, segundo ranking da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Em dez anos, o número de brasileiros depressivos subiu 18%, 

totalizando 11,5 milhões. Tantas pessoas com transtornos mentais, mas pouco se vê sobre 

ações de educação em saúde da mente. Objetivos: Este estudo busca analisar o 

conhecimento das pessoas em relação aos principais transtornos mentais: Depressão, 

Anorexia, Bulimia, Transtorno do Pânico, Transtorno Bipolar, Transtorno de Ansiedade 

Generalizada-TAG e Fobia Social; contrastando gêneros e níveis de escolaridade. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa, na qual 
foram aplicadas entrevistadas aleatórias com 100 pessoas, em Imperatriz (MA), no dia 30 

de abril de 2018. Os participantes correlacionaram os sete principais transtornos mentais 

com suas respectivas sintomatologias, por meio de questionário impresso. Resultados: O 

índice geral de acertos foi de 61%, sendo 63% em mulheres e 57% em homens. O 

transtorno mental com maior taxa de acertos foi a Depressão (75%), seguido da Anorexia 

e da Bulimia, com 72% cada. Já o Transtorno do Pânico e o TAG tiveram, 

respectivamente, apenas 46% e 48% de acertos. Em relação ao grau de escolaridade, os 

entrevistados com nível superior apresentaram 66% de acertos e os que possuem até nível 

médio, 52%. Muitas pessoas confundiram Anorexia com Bulimia: 57% das que erraram 

sobre esses transtornos inverteram as respostas. Conclusão: Existem muitos casos de 

transtornos psiquiátricos no Brasil e uma certa dificuldade das pessoas em diferenciar a 

que sintomas esses transtornos estão diretamente relacionados. O resultado da pesquisa 

serve como importante instrumento para reafirmação da necessidade de mais ações de 

educação em saúde sobre este tema, especialmente nas escolas de educação básica e, 

também, em instituições de nível superior. 
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