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A ALIMENTAÇÃO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA DESCRITA EM
PERIÓDICOS BIOMÉDICOS
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Introdução: Quando não se obtém resultado positivo com os tratamentos tradicionais
da obesidade, é recomendada a cirurgia bariátrica. Alguns pacientes pensam ser um
emagrecimento eficaz e passivo. Porém, este pensamento põe em risco o êxito do
tratamento, pois o pós-operatório demanda uma intensa adesão, decorrente da
modificação de hábitos alimentares, rotina e estilo de vida. Objetivos: Analisar como a
alimentação é abordada em artigos biomédicos sobre a recidiva de engorda após
gastroplastia para tratamento da obesidade. Metodologia: Trata-se de uma revisão
narrativa onde foram utilizados artigos com publicação entre 2010 e 2017, no
mecanismo PubMEd. Resultados: A medida de sucesso da cirurgia, nos artigos
encontrados, é a contínua perda do excesso de peso, e sua manutenção. Aspectos da
alimentação, além do nutricional, são negligenciados. A situação socioeconômica do
paciente é abordada em poucos artigos. Estes demonstram haver uma ligação entre a
ocupação e a quantidade de peso adquirido após a cirurgia: pacientes cujas ocupações
envolvem comida apresentaram maior tendência a engordar. A abordagem da
alimentação nestes artigos é concentrada na mensuração de nutrientes. Aspectos
qualitativos, como a saciedade do paciente e sua satisfação com o que consegue ingerir
são abordados com menor frequência, tendo sido preterida a experiência do
paciente. Conclusões: A mensuração de nutrientes nos pós-operados em cirurgia
bariátrica é de extrema importância, principalmente quando métodos desabsortivos são
utilizados. Entretanto, o tratamento cirúrgico da obesidade também envolve a adesão do
paciente, portanto seus hábitos e rotina podem apresentar diversas consequências,
inclusive o retorno à obesidade. Dessa forma, análises de aspectos sociais da
alimentação necessitam receber maior consideração.
Palavras-Chaves: Cirurgia bariátrica; alimentação; emagrecimento.
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A CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO: UM
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Introdução: O acolhimento é um importante dispositivo para o estabelecimento de
vínculo entre comunidade e serviços de saúde. Na atenção básica, este vem sendo
implantado com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários, permitindo o cuidado
longitudinal. Objetivo: Contribuir para a ampliação do vínculo entre a comunidade e a
Unidade de Saúde da Família (USF) através da proposta de implantação do
acolhimento. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência realizado pelos
discentes do Curso de Graduação em Medicina, da Universidade Federal de
Pernambuco, no período de agosto a novembro de 2017, em uma USF da área urbana de
Caruaru-PE, que dá cobertura a aproximadamente 3.000 usuários. A construção da
experiência deu-se em cinco etapas: elaboração da proposta; vivência dos discentes em
uma USF com acolhimento; identificação da compreensão dos trabalhadores sobre o
tema através de entrevista semi-estruturada; apresentação e discussão junto à Equipe de
Saúde da Família (ESF) da unidade acompanhada e junto à comunidade. Sendo coletada
autorização dos participantes através da assinatura do termo de consentimento.
Resultados: Das cinco etapas, as quatro primeiras foram realizadas. Ainda não houve
discussão com a comunidade por falta de tempo hábil. A discussão e as entrevistas
realizadas com a equipe indicaram necessidade de aprofundar o debate sobre o
acolhimento, visto que foram colocadas muitas dúvidas sobre sua efetividade, o que
gera receios quanto a sua aplicação, especialmente sobre a adaptação da rotina da
unidade. Apesar das ressalvas, a equipe concordou com a relevância da proposta e com
a realização de novos espaços de discussão, favorecendo o efetivo planejamento para a
instalação do acolhimento na unidade. Conclusão: Percebe-se que, para o sucesso da
concepção de acolhimento, é necessário disponibilidade da equipe de saúde para
modificar a atual estrutura de atenção e cuidado em saúde de modo a atender a real
necessidade da comunidade.
Palavras-chaves: acolhimento; vínculo; acesso aos serviços de saúde; promoção da
saúde.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À GESTANTE:
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Introdução: A gestação é um processo fisiológico, o qual levará a diversas
mudanças não só fisicamente no organismo materno como também no seu bem-estar,
alterando seu psiquismo e seu papel sócio-familiar. Durante o período de gestação,
há grandes chances de ocorrer alguma complicação obstétrica, sendo essas
complicações de cunho biológico, psicológico ou social. Assim, fica evidente a
necessidade da prestação de uma assistência de qualidade à gestante, para assegurar o
melhor andamento da gravidez. Objetivos: Analisar como a atenção dos mais diferentes
profissionais de saúde pode interferir no decorrer da gestação, observando o potencial e
benefícios da abordagem multidisciplinar à saúde da gestante. Metodologia: Para
realização da pesquisa foram utilizados como descritores gestantes, equipe de
assistência ao paciente e complicações na gravidez, e como bases de dados foram
utilizadas: GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, LILACS e PUBMED. Resultados:
Diversos foram os estudos que abordavam o acompanhamento de um seguimento da
saúde a gestante, e alguns poucos traziam essa abordagem de forma multidisciplinar,
podendo fazer assim uma integração dos benefícios do acompanhamento fragmentado e
multidisciplinar.
Conclusão: Com as mudanças fisiológicas ocorridas na gestação,
observou-se a necessidade da atenção integral à gestante. Diversos são os problemas
que podem atingir a gestante durante esse período, que podem variar de afecções
metabólicas como transtornos psicológicos. Ao analisar de como assistências
individuais prestadas por médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas
podem influenciar no decorrer da gestação, pode-se perceber o potencial que a
abordagem multidisciplinar pode ter. Com isso, observa-se a necessidade de mais
estudos sobre essa forma de abordagem à gestante.
Palavras-Chaves: Gravidez; Gestante; Multidisciplinar
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A IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA DE DECÚBITO NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS
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Introdução: Dentre o amplo espectro das chamadas feridas complexas, a úlcera por pressão
pode ser definida como uma lesão localizada, acometendo pele e/ou tecidos subjacentes,
usualmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão ou pressão associada a
cisalhamento e/ou fricção. Objetivos: Discorrer sobre um caso estudado dentro da prática
hospitalar de uma disciplina do curso de enfermagem, com foco em conscientizar os
profissionais de saúde frente a realização da mudança de decúbito. Metodologia: Trata-se de
um relato de experiência, realizado durante o mês de outubro do ano de 2017, em um hospital
de médio porte na zona da mata de Pernambuco. O trabalho foi realizado com um paciente
interno, através da análise do prontuário do mesmo. Resultados: Paciente idoso, sequelado de
AVC, com histórico de tosse produtiva, em uso de traqueóstomo. Apresenta úlcera por pressão
(UPP) grau III em ambas as regiões trocantéricas e na região sacral. Um fator importante que
levou ao seu desenvolvimento foi a resistência do paciente em realizar mudanças de decúbito.
Outro ponto relevante é a não utilização de medidas preventivas, como cobertura de
hidrocolóide e colchões pneumáticos, casca de ovo ou de água. Conclusão: Sabe-se que a
mudança de decúbito é responsabilidade da equipe de enfermagem, e que tal ação é
imprescindível na prevenção da UPP, porém tais profissionais mencionam dificuldades na
realização desta ação, deste modo evidencia-se a necessidade de conscientizar a equipe a
realizar a troca de decúbito a cada duas horas, como preconiza-se as literaturas atuais de
enfermagem. Além disso, é imprescindível a realização da educação em saúde frente ao uso
desses instrumentos que previnem as UPP e a troca de decúbito aos acompanhantes, visando a
continuidade do cuidado pós alta hospitalar. O enfermeiro precisa trazer a teoria para prática,
para que os benefícios sejam refletidos aos pacientes.

Palavras-chave: Lesão por Pressão; Promoção da Saúde; Enfermagem.
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A RELAÇÃO DO EXCESSO DE ÁCIDO FÓLICO NA GRAVIDEZ COM O
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Introdução: O folato é uma vitamina, encontrada naturalmente em frutas e vegetais.
Sua versão sintética, o ácido fólico, é usada para enriquecer cereais e pães, e constitui
um suplemento vitamínico popular. Mulheres grávidas ou que pretendem engravidar são
aconselhadas a ingerir folato, uma vez que a substância estimula o desenvolvimento
neurológico do feto. Objetivo: Relatar como o consumo do suplemento de ácido fólico
durante a gestação contribui como fator associado ao aumento do número de casos de
autismo. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada a partir de
consultas a artigos científicos dos anos de 2003 a 2018, nas línguas portuguesa e inglesa
da base de dados Scielo Resultados: O ácido fólico tem papel fundamental no processo
da multiplicação celular, pois interfere no aumento dos eritrócitos, o alargamento do
útero e o crescimento da placenta e do feto. É requisito para o crescimento normal, na
fase reprodutiva e na formação de anticorpos. Atua como coenzima no metabolismo de
aminoácidos, é vital para a divisão celular e síntese proteica. Porém a vitamina B12 em
concentração elevada também é "potencialmente perigosa". Mães com um nível alto de
folato no sangue logo após o parto enfrentam um risco duas vezes maior que a criança
desenvolva transtorno do espectro autista, e os filhos das mulheres com altos níveis de
vitamina B12 tem o triplo do risco de desenvolver a doença. Nos casos em que ambos
os níveis são extremamente altos, o risco de a criança desenvolver o transtorno aumenta
17,6 vezes. Conclusão: Apesar dos resultados, a recomendação é que mulheres grávidas
continuem ingerindo maiores quantidades de folato principalmente durante o primeiro
trimestre da gestação. Pois o que precisa ser estudado agora é se deve haver
recomendações adicionais sobre qual é a dose ideal desse nutriente durante toda a
gestação.
Palavras-Chaves: Ácido fólico; Autismo; vitamina B12.
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A UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS ALTERNATIVOS EM BACTÉRIAS DE
INTERESSE CLÍNICO.
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Eduardo Da Silva Galindo
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Introdução: Em todo mundo existem uma grande quantidade de cepas bacterianas e
algumas espécies podem prejudicar o Ser humano, essas bactérias na atualidade já são
resistentes há muitos antibióticos como, por exemplo, a penicilina, no entanto existe
uma linha de antibióticos alternativa, o uso de determinadas plantas e frutas que podem
possuir um poder antimicrobiano considerável. Objetivo geral: Analisar e estudar, a
eficácia de alguns vegetais como: cravo da índia, alho, orégano e limão, em algumas
bactérias, como por exemplo Staphylococus aureus, causadora de patologias cutâneas, e
Escherichia coli causadora de infecções urinárias, e ainda no sistema gastrointestinal de
crianças e idosos. Materiais e Métodos: Foram feitas buscas em plataformas digitais
como google acadêmico, por artigos relacionados ao tema, e que indique o uso dessas
plantas como, antimicrobiano nos últimos 5 anos. Resultado: Um artigo publicado no
ano de 2011 mostrou o uso de algumas dessas plantas e obtiveram um resultado positivo
frente as bactérias Staphylococus aureus e Escherichia coli, principalmente o cravo e o
orégano, e gengibre já ao limão não houve reação porem também foi descrito que
relacionado ao sumo do limão os estudos são escassos, entretanto o mesmo pode ter um
bom resultado uma vez que ele possui ácido cítrico, um composto de PH baixo, que
pode eliminar certas bactérias. Conclusão: As bactérias apresentaram sensibilidade ao
orégano, alho e ao cravo da índia, contudo deve-se ser feito um estudo mais amplo com
relação ao sumo do limão, pois falta um aprofundamento no estudo nessa área.
Descritores: orégano; gengibre; cravo da índia; Staphylococus aureus; Escherichia
coli.
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AÇÃO DOS BENZODIAZEPINICOS NO CONTROLE DAS CRISE
CONVULSIVAS DA EPILEPSIA
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RODRIGUES, Samya Vanessa de Oliveira;
MIRANDA, Thiago Adolfo Sobreira.
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2-Discente do curso de farmácia da Faculdade do Juazeiro do Norte –FJN- Juazeiro do NorteCE- Brasil
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Introdução; A epilepsia é um distúrbio neurológico que afeta cerca de 0,5% a 1,0% da
população é caracterizado por crise convulsiva decorrentes de descargas neurais
episódica gerando varias tipos de crise depende da parte do cérebro afetada. Os
benzodiazepínicos são fármacos de escolha para tratar as crises convulsivas, por possuir
uma ação central, potencializando a ativação dos receptores GABAA, facilitando a
abertura dos canais de cloreto mediados por neurotransmissor inibindo a enzima GABA
transaminase reduzindo a inibição dos disparos de alta freqüência mediada pela redução
da capacidade dos canais de Na+ em recuperar seu estado de inativação (período
refratário). Objetivo; O objetivo do presente trabalho é aprofundar o conhecimento
farmacodinâmico das propriedades dos benzodiazepínicos como anticonvulsivantes e
depressores do Sistema Nervoso Central (SNC). Matérias e Método; O presente estudo
trata-se de uma revisão de literatura, onde se utilizou como fonte de estudo e
informações, artigos das plataformas SCIELO e LILACS, além de livros, revistas e
trabalhos científicos em sites acadêmicos. Resultados e Discussão; Os
benzodiazepínicos são umas das drogas mais utilizadas na prevenção da crise
convulsiva em pacientes portadores de patologias envolvendo o SNC, por seu efeito
anticonvulsivante, também são muito utilizados por suas propriedades sedativas, e em
pacientes portadores de TOC por sua ação ansiolítica e entre outras. Conclusão;
Conclui-se que a epilepsia pode afeta na vida pessoal dos portadores dessa patologia por
apresentar estado de ansiedade e irritabilidade, os benzodiazepínicos por ter ação
ansiolítica favorece o tratamento da convulsão e ansiedade, porém o uso prolongado
leva o indivíduo a dependência por suas propriedades hipnóticas e sedativas.
Palavras-chave: Anticonvulsivantes; Benzodiazepínicos; Efeito secundário; Epilepsia.
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AVALIAÇÃO DE BACILOSCOPIAS EM UM LABORATÓRIO PARTICULAR
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Introdução: A tuberculose é uma das doenças transmissíveis mais antigas do mundo,
afetando o homem desde a pré-história. Existem registros arqueológicos da doença entre
diversos povos da Antiguidade. Possui uma maior incidência pulmonar, e é causada
pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A sintomatologia é mal interpretada e surge
de forma silenciosa. A baciloscopia é o método mais acessível para o diagnóstico da
doença ativa, pois consiste na pesquisa de bacilos álcool-acido resistentes – BAAR em
amostras preparadas e coradas com metodologia padronizada. Objetivo: Demonstrar a
existência de casos de tuberculose positivas avaliados no teste de baciloscopia em um
laboratório privado de Juazeiro do Norte. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
retrospectiva longitudinal de caráter quantitativo e qualitativo, realizada através de uma
coleta de dados com amostras do mês de Março de 2017 á Março de 2018 em um
laboratório da rede privada em juazeiro do norte Ceará. Resultados: Foram analisados
48 laudos, onde em 3 destes verificou-se a presença do bacilo de Koch. Conclusão: A
tuberculose merece uma atenção especial, tendo em vista o número de casos existente,
por ser uma patologia antiga e existir tratamentos eficazes, esta enfermidade não deveria
ser tão prevalente no País. O modo de transmissão, a difícil adesão do paciente ao
tratamento, somado a outros fatores agregam dificuldade na cura da doença.
Palavras-chave: Tuberculose; Baciloscopia; Bacilos álcool-acido resistentes – BAAR.
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ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS EM TRATAMENTO
ONCOLÓGICO.
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Introdução: Câncer é o termo representativo para mais de 100 tipos de doenças que,
atualmente, são um problema de saúde pública mundial. Nacionalmente, as neoplasias
malignas são a segunda causa de morte. A fragilidade do paciente diante do desgaste
físico, psicossocial e espiritual que a neoplasia maligna trás, afeta diretamente a sua
qualidade de vida, sugerindo, portanto, a importância de traçar o perfil da Qualidade de
Vida destas pessoas.
Objetivos: Relacionar os aspectos sociodemográficos,
econômicos e de saúde com os domínios da qualidade de vida das pessoas em
tratamento oncológico que realizam Tratamento Fora de Domicílio. Metodologia:
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, de abordagem quantitativa
com coletas realizadas por visitas domiciliares, e foi utilizado o questionário World
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref), composto por 26 questões sobre
os domínios físico, psicológico, das relações sociais e do meio ambiente. Resultados:
Dentre os 17 participantes, 59% são do sexo feminino e 41% do masculino, o tipo mais
frequente de câncer foi de mama (47%), seguido por câncer de pele (18%), garganta
(12%), linfoma (12%), colo do útero (6%) e pulmão (6%). As faixas etárias prevalentes
foram de 50-59 e 60-69 anos (ambas com 29%); 24% são analfabetos, 18% possuem
ensino fundamental incompleto; 65% possuem renda de até 1 salário mínimo e 65%
têm comorbidades. Para o domínio físico obteve-se 47%, o psicológico 63,73%, das
relações sociais 60,53% e do meio ambiente 50,47%, para a qualidade de vida geral
obteve-se 54,53%, onde o domínio mais preservado é aquele que se aproxima de 100%.
Conclusão: o domínio mais prejudicado foi o físico e o mais preservado foi o
psicológico. A alta porcentagem de pessoas com baixa escolaridade e renda refletiu na
ausência de prevenção e maior exposição aos fatores de risco.
Palavras-chave: Neoplasias; Qualidade de vida; Sistema Único de Saúde.
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Introdução: As frutas fornecem não só nutrientes essenciais para a alimentação, mas
são compostos bioativos com propriedades biológicas ditas promotoras da saúde, tais
como atividades antiinflamatória e anticarcinogênica, de nutrientes como as vitaminas
C, A e E, e de compostos fenólicos como o ácido elágico., que tem propriedades
antioxidantes que se encontra em diversas frutas e legumes como as castanhas,
framboesas, uvas, nozes, romãs, tendo um teor de concentração maior no morango. De
maneira geral, a capacidade antioxidante de frutas está relacionada aos teores destes
compostos, que impedem a ação dos radicais livres. Objetivo Geral: Avaliar os
benefícios do ácido elágico presente nas frutas. Materiais e Métodos: Foram analisados
artigos da plataforma Google Acadêmico,tendo como parâmetro abordar os benefícios
do ácido elágico no período de 2008 à 2012. Resultados: Estudos feitos em animais
mostram evidências de efeitos quimiopreventivos, que a administração do ácido elágico
na dieta inibe o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, inibindo as enzimas
responsáveis pela bioativação de carcinógenos, o citrocromo P450.Existe outras
propriedades, como de reduzir o depósito de placas de LDL no sangue, prevenindo de
doenças cardiovasculares, também tem efeitos inibidores da enzima a- glicosidase
levando a uma diminuição da glicemia. Possui uma ação clareadora da pele, devido ao
seu efeito inibidor do processo de síntese da melanina e produção de melanocitos,
portanto consegue aumentar em 25% a ação de um protetor solar. Conclusão: Não
sendo uma substância muito conhecida,o ácido elágico tem diversos benefícios para a
nossa saúde, podemos ser encontrado em alimentos naturais de fácil acesso.
Palavras Chave: Ácido Elágico, Frutas, Antioxidante
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA TUBERCULOSE DE
ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA ENTRE OS ANOS DE 2008-2013 NO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, PERNAMBUCO
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Recife, Pernambuco.

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que, embora antiga na
história da humanidade, ainda é um sério problema de saúde pública no Brasil, assim
como é a principal causa de morte por doença infectocontagiosa em adultos. Está
intrinsecamente relacionada à pobreza, às más condições de habitações. Objetivo:
Diante dos aspectos acima apresentados, esse trabalho teve como objetivo descrever as
características epidemiológicas da tuberculose em relação à faixa etária entre os anos de
2008-2013 No Município de Limoeiro/PE.
Metodologia: O presente estudo foi
conduzido no Município de Limoeiro, que esta situado na região Agreste do Estado de
Pernambuco. Este foi um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo, que
utilizou o sistema informatizado de dados da tuberculose, vinculado a Secretaria
Municipal de Saúde abrangendo o período entre 2008-2013. Foram realizadas análises
exploratórias (descritivas) dos dados, a partir da apuração de frequências simples
absolutas e percentuais para as variáveis categóricas e organização dos dados em tabelas
e gráficos. A variação de casos de tuberculose em relação às variáveis avaliadas foi
determinada pelo teste Qui-quadrado, o nível de significância adotado foi de 5%. Os
dados foram analisados com o auxilio do software Statistical Analysis System - SAS
1999. Resultados: Quando avaliado o número de casos em relação à faixa etária por
ano observa que a faixa etária mais acometida foi de indivíduos maiores de 15 anos,
representando 98,85% dos casos, sendo 2012 o ano com maior número de notificações.
Os indivíduos menores que 14 anos representam 1,15% dos casos, apresentando um
percentual inferior de 5% previsto para essa esse grupo pelo Ministério da Saúde.
Conclusão: Conclui-se que as pessoas maiores de 15 anos se enquadram em perfil
economicamente ativos, uma vez que eles provem a sustentação familiar e produção
social, estando mais direcionados à debilidade que a doença causa.
Palavras chave: Doença infectocontagiosa, faixa etária e saúde pública.
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Introdução: Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela bactéria
Mycobacterium tuberculosis que afeta principalmente os pulmões, entretanto pode
acometer outros órgãos ou estruturas. A via de transmissão entre as pessoas é por via
aérea, através da fala, espirros e tosses quando as gotículas que contêm o bacilo são
expelidas pelo indivíduo acometido pela TB. Objetivo: Dessa forma, o estudo teve
como objetivo descrever o perfil epidemiológico da tuberculose em relação ao gênero
entre 2008-2013 no município de Limoeiro/PE. Metodologia: O presente estudo foi
realizado no município de Limoeiro situado na região agreste do Estado de
Pernambuco. Este foi um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo, que
utilizou o sistema informatizado de dados da TB, vinculado a Secretaria Municipal de
Saúde abrangendo o período entre 2008-2013. Foram realizadas análises exploratórias
(descritivas) dos dados, a partir da apuração de frequências simples absolutas e
percentuais para as variáveis categóricas e organização dos dados em tabelas e gráficos.
A variação de casos de tuberculose em relação às variáveis avaliadas foi determinada
pelo teste Qui-quadrado, o nível de significância adotado foi de 5%. Os dados foram
analisados com o auxilio do software Statistical Analysis System - SAS 1999.
Resultados: No período de 2008-2013 foram notificados 347 casos de TB, sendo que
em relação ao gênero, nota-se que o acometimento dos homens (87,03) foi
significativamente (p<0,01) maior que as mulheres (12,97). Essa maior predominância
de tuberculose no gênero masculino relaciona-se aos fatores econômicos e sociais
atreladas à exposição, tendo em vista que no município de Limoeiro esta inserida uma
penitenciária com detentos do sexo masculino que tem capacidade para abrigar pouco
mais de 400 presos, porém comporta mais que o seu limite. Conclusão: A superlotação
penitenciária acompanhada de condições higienização precária se torna um fator
determinante para a infecção e transmissão da doença.
Palavras chave: Doença infecciosa; Epidemiologia e Nordeste.
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CARACTERIZAÇÃO FISICO – QUÍMICA E AVALIAÇÃO
ANTIBACTERIANA DO ÓLEO DA AMÊNDOA DE Acrocomia aculeata (Jacq.)
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Aline Naira Andrade
Silva 2
José Alan Urbano de
Alencar 2
Valeria Christina Romualdo
Calou3
Fabiola Fernandes Galvão
Rodrigues 4
1- Acadêmica de Farmácia, Faculdade Juazeiro do Norte–FJN/CE,
Cidade Juazeiro do Norte.
Correspondência para: carolalencar06@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Acrocomia aculeata conhecida como macaúba é uma importante
fonte de recursos utilizados como combustíveis, medicamentos caseiros, entre outras
atribuições. OBJETIVO: Realizar análises físico-químicas e o potencial antibacteriano
do óleo da amêndoa de Acrocomia aculeata. METODOLOGIA: O material vegetal foi
coletado no distrito de Cariri Mirim na cidade de Moreilândia – PE, no mês de outubro
do ano de 2017. As amêndoas (250g) foram selecionadas, trituradas e submetidas a
extração com hexano pelo método de Soxhlet por 4 horas. Após esse período o solvente
foi separado do óleo por destilação em rotaevaporador obtendo um rendimento de 5,4%.
As análises físico-quimicas como pH, acidez e umidade foram realizadas em triplicata.
Para a análise da atividade antibacteriana foram usadas quatro linhagens de bactérias.
Duas linhagens Gram-negativas: Escherichia coli e Klebsiella pneumoneae; e duas
Gram-positivas: Streptococcus mutans, Sthaphylococcus aureus. As bactérias foram
ativadas em meio (BHI) durante 24h 35 ºC. Os testes foram realizados em triplicata,
com concentrações que variaram entre 512-8 μg/mL, foram incubadas a 35 º C durante
24 h. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) do óleo essencial foi detectada pela
adição de 25 μL de resazurina sódica. A CIM foi definida como a menor concentração
do extrato capaz de inibir o crescimento das bactérias. RESULTADOS: Os valores
obtidos para pH 3,4 foi, acidez 1,4% e umidade 0,2 % indicando que o óleo estava
conservados sem nenhuma alteração físico-química. Dentre os ácidos graxos presentes
no óleo destacam-se o ácido láurico e o oléico. A avaliação antibacteriana mostrou que
o óleo não apresenta atividade contra nenhuma bactéria testada mostrando resultados de
CIM de ≥1024 μg/mL. CONCLUSÃO: O óleo analisado apresentou características de
acordo com os padrões exigidos pela legislação, não possuindo ação frente os
microrganismos analisados não descartando a possibilidade de novos estudos com
novas linhagens de microrganismos.
Palavras Chaves: Acrocomia aculeata; Atividade Microbiana; Óleo de amêndoas.

ISBN: 978-85-92752-12-5

VI CONGRESSO PERNAMBUCANO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE

Caruaru – PE

20 a 22 de abril de 2018

COMPREENDENDO AS CAUSAS E A GENÉTICA DO CÂNCER: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Yuri Cássio de Lima Silva
Thomás Bezerra Dos Anjos
Acadêmico de Odontologia da faculdade escritor Osman Lins, Vitória da St° Antão
Yuricassio1010@gmail.com
Introdução: O câncer pode ser caracterizado por apresentar um grupo de doenças que
advém de uma característica em comum: Proliferação anormal das células, podendo
invadir tecidos adjacentes e até a distância. Pela perspectiva do câncer ser uma doença
que vem apresentando grande índice de mortalidade, encontra-se um alto número de
pesquisas relativas aos fatores de indução que podem ser internos ou externos.
Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo descrever a relação das neoplasias junto à
genética do câncer e suas formações tumorais. Os dados obtidos se dão de pesquisas
entre universitários juntos a estudos com uma revisão de literatura. Metodologia: Esse
estudo compõe-se de uma revisão de literatura baseada em pesquisas, tendo como base
os livros e os artigos científicos, compreendendo, assim, a relação entre a genética do
câncer e suas perspectivas. Os materiais citados foram publicados entre os anos de 1993
a 2012, disponibilizados através de mecanismos do Google acadêmico, SciELO,
PubMed e Periódicos CAPES. Tem como descritores as causas do câncer, o gene da
P53 e a genética do câncer. Resultados: É possível Encontrar um conjunto de doenças
ordenadas pelo aumento do número das células, gerando prejuízos a outros tecidos e
órgãos próximos ou à distância da parte afetada. O processo de carcinogênese é o
momento em que as células sofrem mutação, levando a uma modificação em algum dos
seus genes ou até a quebra cromossômica. Também pode ser considerada uma
síndrome, que quando induzida por fatores genéticos, se observa uma prevalência em
indivíduos da mesma família. Conclusão: Na tentativa de obter uma maior
compreensão do assunto abordado, constatou-se que o câncer é considerado uma doença
crônica de caráter degenerativo, quando maligno. Apresenta como principal
componente de proteção a proteína P53, que é responsável pelo reparo celular. Palavras
chave: Carcinogênese; Proliferação anormal; P 53
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE INTOXICAÇÕES ALIMENTARES NO
BRASIL NO PERÍODO DE 2012 A 2017
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¹Acadêmicos de biomedicina da UNINASSAU,Caruaru
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INTRODUÇÃO: A intoxicação alimentar condiz com a exposição a agentes
patológicos encontrados em alimentos ou água contaminada, acompanhados de
desequilíbrio bioquímico e fisiológico. Podendo ser causada por vírus, bactérias,
parasitas, agrotóxicos, produtos químicos, toxinas e metais pesados. O quadro clínico
varia desde leve desconforto intestinal, até quadros mais sérios que podem levar a
diarreia com sangue, uma grave desidratação e insuficiência renal aguda. Os surtos
alimentares são causados quando uma ou mais pessoas apresentam os mesmos sinais e
sintomas, após terem ingerido o mesmo alimento ou água contaminada. OBJETIVOS:
Realizar levantamento em banco de dados epidemiológicos acerca dos principais fatores
correlacionados a intoxicação alimentar no Brasil. METODOLOGIA: O estudo foi
realizado através de revisão de literatura, por meio de busca de publicações científicas
considerando publicações de 2012 a 2017, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
indexada nas bases de dados, SciELO, Medline e DATASUS. RESULTADOS: Entre
os anos analisados de 2012 a 2017 o número de notificações de casos de intoxicação
alimentar no Brasil variou de 863 surtos e 14670 doentes, para 133 surtos e 2014
doentes até maio de 2017, a maior taxa foi no ano de 2013 com 17455 doentes. A região
sudeste lidera o histórico com mais notificações de casos de DTA (Doença Transmitida
por Alimento). A prevalência das idades mais afetadas no sexo masculino e feminino
foi de 20 a 49 anos, tendo como principais sintomas a diarreia, dor abdominal, vômitos
e náuseas estando coerentes com os principais agentes etiológicos associados aos surtos
onde 95,9% são representados por E.coli, Salmonella e S.aureus. CONCLUSÃO: As
principais medidas e desafios a serem tomados pelo sistema de vigilância
epidemiológica-DTA (doenças transmitidas por alimentos) são o trabalho integrado,
monitoramento e avaliação, diagnóstico e tratamentos eficazes e intervenções
oportunas, contribuindo assim para a diminuição de ocorrências.
PALAVRAS-CHAVE: Intoxicação Alimentar. DTA. Prevalência. Saúde pública.
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Introdução: A criptococose é causada pelo fungo do gênero criptococcus ssp, que
corresponde a um fungo leveduriforme. Existe duas principais espécies que mais
causam infecções a humanos a criptococcus neoformans e criptococcus gatti. É uma
micose sistêmica de caráter oportunista mais frequente em pacientes portadores da
síndrome da imudeficiência humana adquirida (AIDS), produzindo lesões principais no
sistema nervoso central em particular nas meninges, também ocasiona lesão pulmonar
por via hematogênica, possuindo alta taxa de mortalidade, a infecção se dá através da
inalação de esporos desse fungo, tendo como principal agente transmissor os pombos,
através de suas fezes. Objetivos: Relatar a patogenia e a epidemiologia da criptococose
em pacientes portadores da (AIDS). Demonstrar a prevalência em relação ao sexo e a
idade, analisar a principal espécie causadora de infecções, forma de contágio bem como
o tratamento da doença. Metodologia: Esse trabalho foi realizado através de uma
revisão bibliográfica, de fontes de revistas indexadas nas bases de dados (Scielo,
PubMed e Medline), consideramos os artigos publicados de 2013 a 2017. Resultados:
A criptococose meníngea associada ao HIV é atualmente um problema nos países em
desenvolvimento, cujos indivíduos muitas vezes se encontram no último estágio de
infecção pelo HIV. Vários estudos apontam como principal espécie causadora o
criptococcus neoformans, o sexo mais afetado foi o masculino, a meia idade foi a mais
afetada. Os métodos de diagnósticos foram microscopia direta, cultura, sorologia e
técnicas moleculares para a identificação do patógeno, bem como procedimentos mais
recentes recomendados para identificar sorotipos. O tratamento foi feito por anfotericina
B, 5-fluorcitocina e fluconazol. Conclusão: Diante do perfil analisado, destaca-se a
importância do acompanhamento adequado para esses pacientes imunodeprimidos,
ressaltando todos os níveis de cuidado e sua interligação, oferecendo tratamento
adequado visto que essas pessoas tem elevado índice de infecções oportunistas.
Palavras-Chaves: Cryptococcus; Epidemiologia; infecção.
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MÍDIA E SUA INFLUENCIA NA CONSTRUÇÃO DOS HÁBITOS
ALIMENTARES DO PÚBLICO INFANTIL
Layssa Cavalcanti Fernandes de Almeida1
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Luana Barreto Carvalho1
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Thiago Adolfo2
Acadêmica da Faculdade Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte1
Docente da Faculdade Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte2
E-mail: lalacavalcanti@outlook.com.br

Introdução: Nas características do crescimento e desenvolvimento infantil destacam-se
a importância da alimentação nos primeiros anos de vida, tornando essenciais os
cuidados específicos, especialmente em qualidade, quantidade, diversidade e frequência.
É perceptível que na contribuição do desenvolvimento dos maus hábitos, a mídia, em
especial a televisão, influencia o consumo de produtos industrializados, sendo elas
precocemente motivadas por escolhas não saudáveis, consequentemente podem ser
informadas mais cedo sobre hábitos saudáveis e também viciadas prematuramente em
hábitos não saudáveis. Objetivo: Avaliar de que forma a mídia vem influenciando na
nos hábitos alimentares das crianças. Metodologia: Foi realizada uma revisão
sistemática de literatura, baseada no tema: A Influência da Mídia na Alimentação
Infantil, elaborada através de buscas em bases de dados virtuais, tais como: Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic
Library Online (SCIELO). Publicados no período de 2012 a 2018. A pesquisa foi
realizada no período de março a abril de 18. Resultados: Foram identificados 12
artigos, dos quais 8 cumpriram os critérios avaliados. Foi possível perceber que a má
influência da mídia favorece o aumento do quadro de obesidade infantil, aumentando o
numero de crianças com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (cardiovasculares,
diabetes, problemas ortopédicos entre outros). Conclusão: A literatura evidencia que os
alimentos saudáveis não são a principal escolha quando se trata de crianças induzidas
pela mídia com o brinde ofertado. As percepções e definições que são feitas
involuntariamente pelo público infantil, deveriam ser vistas com bons olhos da mídia, a
fim de despertar interesses em alimentos que acrescentem de forma positiva na saúde
nutricional, e propor publicidades a esta faixa etária, de forma a respeitar suas etapas de
compreensão e discernimento.
Palavras-chave: Mídia; Nutrição Infantil e Hábitos Alimentares.
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Introdução: A busca desesperada por uma solução rápida e eficaz para ter o padrão de
corpo perfeito e desejado, induzem as pessoas a aderirem as “dietas milagrosas” em função
do emagrecimento. No entanto dietas como essa se tornam falhas, pois não é levado em
consideração o dia-a-dia das pessoas e tampouco seus hábitos alimentares, além do que, o
sucesso alcançado por uma dieta depende, entre vários fatores, do tempo de manutenção do
peso reduzido e do bem-estar físico e mental do paciente. Objetivo: Analisar as
consequências nutricionais a partir da adesão das dietas da moda. Metodologia: Trata-se de
uma revisão sistemática de literatura realizada através de busca eletrônica de artigos
científicos, publicados no período de 2013 a 2017, utilizando-se as bases de dados: Centro
Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), utilizando como descritores: dietas da moda,
obesidade, risco nutricional. A pesquisa foi realizada no período de março à abril de 2018.
Resultados: Foram identificados 10 artigos, dentre eles 6 compuseram a presente revisão.
Os estudos apontaram que a utilização dessas alternativas como forma de emagrecimento
tende a incluir e excluir nutrientes que seriam importantes na alimentação. Em geral
oferecem resultados em curto prazo, podendo promover também uma perda rápida de massa
magra ao invés de gordura. Conclusão: Nota-se que esses tipos de dietas resultam em uma
mudança radical na alimentação sem nenhuma consideração do que isso pode causar,
podendo trazer vários malefícios aos indivíduos que as praticam. Diante disso, o
profissional nutricionista deve enaltecer a importância e as propriedades nutricionais do
alimento, fazendo com que cada indivíduo venha a ter autonomia de escolha e não seja
influenciado por propagandas.
Palavras-Chave: Dietas da Moda; Obesidade; Risco Nutricional; Estética.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE DIABETES.
Maria Isabelly Annanda Omena
Paloma Micaely da Silva
Rebeca Mayara Marques de Lacerda
Acadêmicas de Enfermagem da Faculdade Unifavip-Wyden, Cidade Caruaru.
E-mail: palomamicaely@gmail.com

Introdução: O diabetes mellitus integra um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por hiperglicemia resultantes de defeitos na secreção de insulina e/ou em
sua ação. A hiperglicemia se manifesta por sintomas como poliúria, polidipsia, perda de
peso, polifagia, visão turva, ou por complicações que podem levar risco de vida, tais
como a cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar e síndrome hiperglicêmica não
cetótica. Pode ser ocasionado por fatores genéticos ou ambientais, como por exemplo:
Imunidade, alimentação rica em carboidratos, menopausa, cirurgia, excesso de doces em
geral, estresse, medicamentos, histórico familiar, dentre outros (GROSSI; PASCALI,
2009). Objetivos: Compreender a importância da assistência de enfermagem no
tratamento dos pacientes com diabetes mellitus e descrever as principais características
da diabetes, demonstrando o papel do enfermeiro na prevenção de complicações à saúde
da população portadora dessa patologia através de revisão da literatura. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, realizada no mês de março de
2018, a partir de 6 artigos desenvolvido a partir do manual de enfermagem do
(Departamento de enfermagem da sociedade brasileira de diabetes) e artigos científicos
extraídos do Google acadêmico com período de publicação entre 2009 até 2016.
Resultados: O enfermeiro deve atuar de maneira contínua na prevenção e promoção da
saúde dos pacientes portadores da diabetes mellitus. A consulta de enfermagem
representa o primeiro momento para a aplicação da SAE, o profissional tem a
possibilidade de planejar ações de atendimento específicas para cada caso
(MASCARENHAS et al., 2011). Os principais pontos que devem ser abordados na
consulta de enfermagem ao paciente com diabetes mellitus são: orientar sobre a
necessidade de realizar a monitorização permanente da glicemia, a importância de
adquirir hábitos saudáveis como a atividade física e a alimentação balanceada, orientar
sobre os principais fatores de risco que precisam ser evitados, como o uso de bebida
alcoólica, o estresse, o fumo e o sedentarismo (GONÇALVES, 2013) Conclusão:
Percebe-se que a assistência de enfermagem é essencial no acolhimento ao indivíduo
portador de diabetes. Sendo assim, o enfermeiro deve atuar de maneira continua na
prevenção e promoção da saúde dos doentes portadores da diabetes mellitus. Neste
contexto, o enfermeiro deve prestar assistência na atenção primaria em saúde de forma
humanizada e integralizada, tendo uma visão holística do indivíduo prestando
assistência qualificada através da consulta de enfermagem, no qual possui um papel
imprescindível na atenção a esses indivíduos com caráter cientifico e respaldo legal.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; Diabetes; Cuidados de enfermagem.
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SAÚDE DA MULHER – TRANSTORNO ALIMENTAR COMPULSIVO: BULIMIA
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Introdução: A Bulimia Nervosa caracteriza se por grande ingestão de alimentos de
maneira muito rápida e intensa associada a uma sensação de perda de controle. Nos
últimos anos ouve um aumento da valorização excessiva da forma e do corpo. A
população alvo são adolescentes do sexo feminino na faixa etária dos 15 a 24 anos. Que
levam a verdadeiros sacrifícios que podem comprometer a saúde, como dietas radicais e
exercícios físicos em excesso, com o intuito de conseguirem chegar ao corpo ideal.
Objetivos: O objetivo geral desse estudo avalia a vida social das mulheres que sofrem
de distúrbio alimentar. E como elas são vistas na sociedade. Específicos: Pretende
analisar as principais dificuldades que as bulímicas estão enfrentando para ser aceita na
sociedade do jeito que são, mas devido ao preconceito por causa de não está em forma.
Isso faz com que elas percam muito peso. Devido a isso o aumento de desmaio está
aumentando cada vez mais. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura. A
pesquisa foi realizada na revista Scielo-Scientific Eletronic Library online, BVSBiblioteca Virtual de Saúde,Lilacs e na revista Pepsic. Todos os artigos foram
publicados na literatura portuguesa de 2002 a 2013 resultados: a Bulimia é um distúrbio
alimentar que atinge a população feminina que apresenta sintomas de depressão
mudanças de humor e a distimia, abuso ou dependência de substancias álcool
estimulantes. Conclusão: Constatou que a população alvo são adolescente do sexo
feminino. Que podem influenciar um comportamento suicida por causa da depressão.
Palavras-Chaves: Bulimia Nervosa; Distúrbio Alimentar; Corpo Ideal
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ENFERMAGEM FORENSE FRENTE A VIOLÊNCIA NO BRASIL
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Introdução: O aumento da violência global desencadear a necessidade de profissionais
especializados para atuar na área de saúde. O enfermeiro desenvolve atuação singular
que consiste em identificar a agressão, avaliar, cuidar e prestar assistência especializada
as vítimas, agressores, familiares em diversos tipos de violência. O Brasil possui altos
índices de violência, precisa do auxílio destes profissionais. Objetivo: Apontar as
principais intervenções na área de enfermagem forense no contexto da violência.
Metodologia: Trata-se de uma revisão literária realizada na base de dados da Bireme,
tendo como critério de inclusão: textos completos, publicados em português,
disponíveis no período de 2012-2017 e que respondessem objetivo proposto. Foram
encontrados inicialmente 64 artigos, após utilização dos critérios de inclusão, foi
identificado 5 artigos que foram contemplados nesse estudo. Resultado: O enfermeiro é
um profissional que podem contribuir com sua visão holística dos sujeitos envolvidos
nos eventos estudados. Contribuindo de diversas formas, devem ter habilidades através
de análise criteriosa e sistematizada da coleta de vestígios que identificando pacientes
que sofreram algum tipo de violência, é indispensável que o enfermeiro esteja apto para
trabalhar a temática em: palestras e campanhas educativas em grande escala
compartilhando e conscientizando a população sobre os diversos crimes, quais os
serviços devem buscar. Conclusão: Visto que, a enfermeiro forense não está apenas
capacitado para oferecer apenas cuidados físicos, emocionas e sociais. Suas
contribuições também podem estar relacionadas as medidas de educação no aspecto
preventivo ou após a violência, em diversos locais, desde comunidades e hospitais até
no tribunal de justiça.
Palavras-chaves: enfermagem forense, cuidados de enfermagem, conhecimentos de
enfermagem.
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GINKGO BILOBA: UMA REVISÃO
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Introdução: Ginkgo biloba (GB) é uma árvore nativa da China, coreia, e Japão, é uma
das espécies vegetais mais antigas do mundo. Hoje a fitoterapia é muito utilizada por
prescritores em muitos países, sendo utilizada para várias doenças como problemas de
concentração, tonteiras, zumbidos, cefaleias e distúrbios cognitivos. Objetivos:
Analisar os efeitos terapêuticos do ginkgo biloba no tratamento de doenças.
Metodologia: Trata de um estudo tranvesal descritivo. De abordagem qualitativa. Foi
feita uma busca nas bases de dados, PUBMED, BIBLIOTECA, COCHRANE, LILACS,
E BIREME, utilizando os descritores MeSH ‘GINKGO BILOBA’. Resultados:
Embora seja amplamente utilizado para melhorar a memória de pacientes com
distúrbios cognitivos ou demência. Os estudos realizados com estes pacientes não
mostraram efeitos benéficos irrefutável da droga quando comparado ao placebo.
Conclusão: Com o aumento do consumo de produtos à base de plantas medicinais e o
envelhecimento da população a que se assiste atualmente, torna imprescindível o
conhecimento das propriedades de plantas medicinais. É necessária uma cedência
racional de produtos que a contenham, para que a população possa tirar o máximo
proveito dos seus efeitos fisiológicos, minimizando possíveis efeitos indesejados.
Palavras-chaves: Tratamento. Eficácia. Fitoterapia. Distúrbios.
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NEOPLASIA COLORRETAL: CUIDADOS NA SAÚDE DO HOMEM
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Introdução: No contexto atual, o câncer configura-se um dos principais problemas de
saúde pública mundial. É uma doença crônico-degenerativa que afeta várias dimensões
da vida humana e causa importante impacto econômico na sociedade, necessitando de
tratamento especializado prolongado e oneroso. Além disso, é responsável pela redução
do potencial de trabalho humano e perda de muitas vidas (SECOLI SR,2005) Objetivo:
Analisar a incidência dessa patologia na vida dos homens que são o principal alvo, e
inserir os cuidados da enfermagem no cotidiano desse individuo. Metodologia: As
diretrizes da OMGE, resumem o conhecimento publicado em revisões sistemáticas
existentes, diretrizes baseadas na evidência e ensaios de alta qualidade. A informação é
avaliada e configurada para elaborar a diretriz de modo que resulte, a nível mundial, tão
pertinente e acessível quanto possível. Investigações complementares foram realizadas
em Medline e EMBASE na plataforma DialogDatastar desde 2003 em diante. Uma
busca na biblioteca Cochrane recolheu 18 revisões sistemáticas e 12 protocolos
relevantes (World Gastroenterology Organisation, 2007). Resultados: O câncer
colorretal pode causar a eliminação de sangue e outros componentes tissulares nas fezes
temos os fatores hereditários. O exame proctologico inclui a inspeção, palpação, toque
digital, anuscopia e a realização da retossigmodoscopia, exame colonoscópico, a prova
de sangue a ultrassonografia endorretal, tomografia, vídeo-laparoscopia. No tratamento
temos a cirurgia, onde retira o tumor maligno juntamente com a parte do cólon ou reto e
os linfonodos adjacentes a colostomia, quimioterapia e radioterapia. Conclusão:
Conclui-se que, o índice de prevalência do câncer colorretal vem aumentando, onde o
principal alvo são os homens, os quais são mais vulneráveis devido a falta de prevenção
bem como também fatores habituais, nutricionais e físicos.
Palavras-Chaves: Câncer, Público, Exames.
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O ESTUDO DA BALISTICA EM TRATAMENO DE FERIMENTOS FACIAIS
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Introdução: As lesões faciais causadas por projetil de arma de fogo podem resultar em
danos significativos aos tecidos do complexo buco maxilo-facial, que por vezes,
constituem desafios no seu tratamento e reconstrução, responsável por elevada
mortalidade e morbidade, pois compromete a vida, função e estética do paciente. A
balística é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos projeteis e as forças
envolvidas na sua impulsão, trajetória e efeitos finais. Objetivo: Fazer raiva ao meu boy
Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa onde foram utilizados artigos com
publicação entre 2010 e 2017, no mecanismo Scielo. Desenvolvimento: as lesões
típicas apresentam um orifício de entrada, resultando na penetração do projetil, o trajeto
o qual ele percorre e, muitas vezes, o orifício de saída quando a energia cinética é
suficiente para que o projetil possa atravessar o corpo, o que define uma ferida
transfixante, entretanto os aspectos desses ferimentos variam de acordo com o calibre da
arma, distancia do dispara. Nas lesões da região facial, à cavidade temporária criada por
armas de fogo, por vezes causa enfisemas e edema significativos, que podem
comprometer a vida do paciente, em contrapartida projeteis ou fragmentos de projeteis
encontrados em tecidos humano podem ser fontes potenciais de exposição a intoxicação
por chumbo, Conclusão: O conhecimento especialmente na balística dos efeitos ou de
ferimentos, deve ser aplicada para o entendimento das características das lesão por
armas de fogo, e estabelece a importância do estudo atuar no planejamento do
tratamento adequado para essas lesões.
Palavras-Chaves: Ferimentos por amor de fogo; face; balística forense.
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE RISCOS QUE
PREDISPÕEM À AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM
PACIENTES DIABÉTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico de
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Introdução: A presença do diabetes mellitus acompanhada de um controle glicêmico
inadequado está intrinsecamente associada a manifestações metabólicas e fisiológicas,
que podem acarretar em complicações como lesões cutâneas, que se caracterizam como
fator de risco para a amputação. Objetivos: Discorrer sobre um caso estudado dentro da
prática hospitalar e evidenciar a importância da educação em saúde na prevenção de
agravos ao paciente diabético. Metodologia: Relato de experiência, realizado no
segundo semestre de 2017 em um hospital de médio porte da zona da mata de
Pernambuco. Resultados: Paciente idoso, diabético há cerca de 10 anos, deu entrada
com quadro de febre, diarreia e tosse produtiva. Na admissão, verificou-se que o
paciente apresentava MMII atrofiados e bastante edemaciados, pele ressecada e lesões
na pele que, segundo sua acompanhante, manifestam-se de forma recidiva. Um dos
dedos do pé já havia sido amputado e possuía outro com risco de amputação. Em
entrevista à sua acompanhante, evidenciou-se um mal controle do DM, relacionado ao
não cumprimento da terapêutica recomendada, bem como ao déficit de conhecimento
acerca da patologia. Conclusão: A ausência da elaboração de ações e orientações
educativas para o paciente diabético e sua família implica de forma negativa no
manuseio da patologia, acarretando em possíveis agravos da doença. Deve-se ressaltar
que a educação em saúde também faz parte do plano de cuidados de enfermagem,
devendo englobar tanto a prevenção como a promoção e a reabilitação da saúde. Diante
disso, faz-se necessário orientar o paciente acerca da importância da adesão ao
tratamento, cuidados gerais com o MMII, inspeção diária dos pés, cuidados com a
higienização, hidratação e curativos, utilização de calçados adequados e prevenção de
acidentes e lesões. A prática de tais ações visa diminuir drasticamente a ocorrência de
possíveis lesões e, consequentemente, a amputação dos membros, promovendo um
padrão de vida melhor ao paciente.
Palavras-chave: Diabetes mellitus; Risco de Amputação; Educação em Saúde.
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Introdução: A prevalência de obesidade vem aumentando cada vez mais. No Brasil
estima-se que a mais da metade da população encontra-se obesa. Este fator é bastante
preocupante, pois as associações da obesidade com alterações metabólicas, como a
dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose, sãoconsiderados fatores de risco
para o surgimento de diversas patologias. Recentemente, diversos estudo tem
relacionado o uso do chá verde com o emagrecimento. Devido a uma alta quantidade de
flavonóides conhecidos como catequinas, capazes de promover a diminuição de peso
corporal, gordura corporal e auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças.
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura analisando o uso do chá verde como
coadjuvante no emagrecimento. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de
literatura realizada através da busca eletrônica de artigos científicos, publicados no
período de 2014 a 2018, usando como instrumento de busca as bases de dados: Centro
Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME),
ScientificElectronic Library Online (SCIELO), utilizando como descritores: chá verde,
obesidade, emagrecimento. A pesquisa sendo realizada no período de fevereiro à abril
de 2018. Resultados: Foram identificados 12 artigos, dentre eles 7 cumpriram a
presente revisão. Os estudos apontaram que a utilização do chá verde na quantidade
recomendada associada a uma alimentação balanceada e a prática de exercício físico
pode ajudar na perda de peso, pois auxilia no aumento da oxidação lipídica e
diminuição da absorção do mesmo, como também ocorrendo um aumento no gasto
energético. Conclusão: Nota-se que chá verde e seus componentes são eficazes para o
tratamento da obesidade, além de auxiliarem na prevenção e tratamento de suas
comorbidades. Entretanto necessita-se de uma alimentação adequada, associada à
prática de exercícios físicos para se obter resultados positivos.
Palavras-Chave: Chá verde; Catequinas; Emagrecimento.
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PORTADOR DE RETINOPATIA DIABÉTICA: RELATO DE CASO
Dayana Cecília de Brito Marinho
Débora Maria da Silva Xavier
Isabela Lemos da Silva
Viviane de Araújo Gouveia
Raquel da Silva Cavalcante
Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão.
E-mail: dayanabritomarinho@hotmail.com
Introdução: A retinopatia diabética, consiste em uma complicação ocular do diabetes mellitus,
com carácter progressivo e silêncioso que determina anormalidades clínicas observadas no
exame ocular. Doença grave que afeta diretamente a qualidade de vida do paciente, estando
entre as principais causas de cegueira. Em pacientes diabéticos, as chances de cegueira, aumenta
de 10 a 20 vezes em relação aos demais grupos, devido a alterações na microvascularização.
Objetivo: Elencar os principais diagnósticos de enfermagem a paciente acometida por
retinopatia diabética. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado no primeiro
semestre de 2018 durante o estágio curricular obrigatório, realizado em um Hospital
universitário do Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos através de entrevistas, exames
físicos, achados laboratoriais e clínicos, identificando o estado de saúde do paciente. Foi
realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os principais diagnósticos de
enfermagem de acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis Association).
Resultados: Paciente do sexo feminino, 43 anos de idade, procedente de Ibimirim-PE, em
acompanhamento na clínica vascular de um hospital universitário do Recife, portadora também
de hipertensão arterial e doença renal crônica, submetida a transplante renal a dois anos, foi
admitida em 13/03/2018 devido piora na função renal e e descompensação do diabetes. Durante
o internamento foram levantados os seguintes diagnósticos de enfermagem seguindo a
taxonomia II da NANDA: Adaptação prejudicada; ansiedade, baixa autoestima situacional,
conforto prejudicado, conhecimento deficiente, eliminação urinária prejudicada, enfrentamento
familiar comprometido, intolerância a atividade, nutrição desiquilibrada para menos das
necessidades corporais, volume de líquidos excessivo, padrão de sono alterado, risco de
integridade da pele prejudicada e risco de glicemia instável. Conclusão: A Sistematização da
Assistência de Enfermagem foi essencial e satisfatória para a organização dos serviços e
qualidade da assistência prestada à saúde, proporcionando a satisfação do paciente e família,
promovendo a reabilitação.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; Diabetes mellitus; Retinopatia diabética.
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Introdução: O puerpério é uma fase de profundas mulher, e a psicose puerperal é uma
síndrome que é caracterizada por depressão materna, delírios e pensamentos de
machucar a si mesmo e ao bebê. O quadro depressivo surge na maioria das vezes nas
duas primeiras semanas após o parto e esse comportamento esta muitas vezes
associados às alterações hormonais após a concepção. Objetivo: Relatar alterações
metabólicas que podem influenciar na psicose puerperal. Materiais e métodos: Trata-se
de uma revisão narrativa realizada nas bases de dados Scielo e ESBCO na língua inglesa
e portuguesa, utilizando trabalhos científicos entre os anos de 2006 e 2018.
Desenvolvimento: Na gestação, os níveis de estrógeno e progesterona são superiores
àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional, a queda brusca desses
hormônios no período pós-parto estar envolvido nas alterações do humor que ocorrem
nessa fase. Por exemplo, em períodos de variações dos níveis de estrógenos circulantes,
ocorre maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos psíquicos na
mulher. Levantou-se também a hipótese de que algumas mulheres seriam mais sensíveis
a variações hormonais em momentos incluindo período pré-menstrual, gestação,
puerpério e até mesmo durante o uso de anticoncepcionais. O início da psicose é
geralmente precedido de sinais como insônia, irritabilidade e déficits cognitivos
moderados. Uma vez desencadeada, a paciente pode ficar perigosa para si ou para o
recém-nascido, dependendo do conteúdo de seu sistema delirante e grau de agitação. O
infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes de
transtornos puerperais sem intervenção adequada. Conclusão: Embora transtornos
mentais associados ao puerpério não sejam muito elevadas, não se pode subestimar a
importância do acompanhamento dos hormônios após o parto. Deve-se, portanto,
avaliar cada caso com especial atenção, a fim de estabelecer a melhor estratégia de
tratamento para cada situação em particular, da maneira mais precoce possível.
Palavras-Chaves: Pós-Parto; Antagonistas de Estrogênios; Psicose.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DA MULHER
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Introdução: O câncer é uma doença devastadora que tem se tornado o mal do século
pelo seu poder de degradação sobre o individuo, onde influencia todo o contexto geral
de vida. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo e o
mais comum entre as mulheres. Ele é seguido pelo câncer de colo de útero, o segundo
que mais aparece na população feminina, e que constitui a quarta causa de morte de
mulheres por câncer no Brasil. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida relacionada à
saúde de mulheres portadoras de câncer ginecológico e de mama em tratamento
quimioterápico em tratamento pelo TFD no município de Pesqueira-Pe. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa na cidade de Pesqueira, Pernambuco (zona rural e urbana)
com o objetivo de avaliar a qualidade de vida dos portadores de câncer de mama e
ginecológico em tratamento quimioterápico onde foram realizadas entrevistas com
aprovação em comitê de ética. Resultados: Foram analisadas quatro UBSF, onde foram
entrevistados 10 pacientes cadastrados no TFD nas áreas, as entrevistadas referiram
baixa qualidade de vida relacionada às condições sócio econômicas, tratamento
medicamentoso, falta de suporte de transporte e também por partes de serviços de
saúde. Os problemas elencados mostram total influência na qualidade do tratamento de
mulheres portadoras de câncer. Conclusão: Apesar de algumas dificuldades
encontradas a pesquisa obteve êxito, correspondendo-se aos objetivos propostos.
Observou-se a falta do cadastramento de pessoas em uso do TFD e insatisfação por
parte dos usuários com relação ao acolhimento e falta de assistência medicamentosa nas
UBSF, interferindo assim diretamente no tratamento desses pacientes dificultando o
processo de qualidade de vida em geral.
Palavras-Chave: Qualidade de vida; Neoplasias; Assistência de Enfermagem; Sistema
Único de Saúde.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE
ÚTERO
Felipe Santiago Soares Lopes¹
Marcela de Araújo Cavalcante Maciel (Orientadora)
1 – Acadêmico do curso da Graduação em Enfermagem pela Autarquia Educacional do Belo
Jardim/ Faculdade do Belo Jardim, Belo Jardim – PE.
felipesslopes@outlook.com
Introdução: O câncer de colo de utero, é um doença não transmissivel, que acomete 18.000 de
mulheres por ano no Brasil, na faixa etária de 25 á 49 anos, sendo a região norte campeã; Está
relacionado as práticas sexuais, por contaminação pelo Papiloma Vírus Humano, sendo os de
números 16 e 18 os maiores responsáveis pelas infecções. A detecção da doença se dá por meio
do exame citopatologico, procedimento executado pelo enfermeiro da estratégia de saúde da
família, destacando-se como um agente crucial no processo de detecção e prevenção. Objetivo:
Descrever o papel do enfermeiro na prevenção do câncer de colo de útero. Metodologia:
Pesquisa qualitativa e descritiva, utilizado método de revisão da literatura. buscado no banco de
dados SciELO por meio dos descritores: Neoplasias do colo de útero, Cuidados de enfermagem
e Prevenção. Como critérios de elegibilidade, artigos publicados entre 2014 e 2018, na língua
portuguesa e condizente com a temática. Excluídos os trabalhos que não eram artigos científicos
ou repetidos, obteve-se como amostra 5 artigos. Desenvolvimento:Dentro da equipe da atenção
básica, o enfermeiro possue autonomia para detecção do câncer de colo de últero, promovendo
ações preventivas, destacando-se atividades de educação em saúde, como intervenção coletiva,
conscientizando o público-alvo e alertartando sobre doença, individualizando o atendimento nas
consultas genicologicas, englobando a avaliação das mama, exame citopalogico e inspeção do
orgão explorando a presença de lesões; Momento para fortalecimento de confiança entre o
profissional e a paciênte, cabendo ao enfermeiro ser um transmissor de conhecimentos,
empoderando a mulher de informações, exclarecendo suas dúvidas e orientando-lhe.Conclusão:
O enfermeiro apresenta significativo papel na política de prevenção ao câncer de colo de útero,
através de ações coletivas, orientações e a realização do exame citopatologico,medidas
preventivas que visam a diminuição dos número da casos no pais.
Palavras-Chaves: Neoplasias do colo de útero; Cuidados de enfermagem; Prevenção.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Felipe Santiago Soares Lopes¹
Marcela de Araújo Cavalcante Maciel (Orientadora)
1 – Acadêmico do curso da Graduação em Enfermagem pela Autarquia Educacional do Belo
Jardim/ Faculdade do Belo Jardim, Belo Jardim – PE.
felipesslopes@outlook.com

Introdução:Com a criação do SUS, inicia-se a implantação de um novo modelo de
saúde, propondo a prevenção.Transitando do perfil hospitalocêntrico para a
descentralização dos serviços. Surge assima Estratégia de Saúde da Família, tendo como
objeto de trabalho a comunidade, atendendo a uma população delimitada
geograficamente. Composta por uma equipe multidisciplinar, que realizam um trabalho
coletivo ao indivíduo-família-comunidade. Destaca-se o enfermeiro como uma das
peças fundamentais na atuação do programa. Objetivo: Descrever a atuação do
enfermeiro frente à estratégia de saúde da família. Metodologia:Pesquisa qualitativa e
descritiva, utilizado método de revisão da literatura. Buscado no banco de dados
SciELO por meio dos descritores:saúde da família e atribuição dos enfermeiros. Como
critérios de elegibilidade, artigos publicados entre 2012 e 2018, na língua portuguesa e
condizente com a temática. Excluídos os trabalhos que não eram artigos científicos ou
repetidos, obteve-se como amostra 6 artigos. Resultados: A literatura congrega o
processo de trabalho do enfermeiro, segundo suas atribuições pelo ministério da saúde,
nos segmentos de gerência: Coordenando a unidade, supervisionando e instruindo o
trabalho dos agentes comunitário e dos técnicos de enfermagem, planejamento com os
demais profissionaisde condutas a serem tomadas as adversidade de maior
acometimento àquela área; Atividades educativas: por meio de campanhas, rodas de
conversa, palestras e divulgações dos programas de saúde e assistência de enfermagem:
através de consultas de acompanhamento e desenvolvimento materno infantil,
imunização, assistência ao idosos e portadores de doenças crônicas, realização de
procedimentos de enfermagem, visitas domiciliares e assistência a vigilância
epidemiológica e sanitária. Conclusão: O enfermeiro destaca-se nessa estratégia como
protagonista na execução das principais ações, desempenhando o papel assistencial,
gerencial e promoção a saúde, assistindo os usuários de maneira integral e detectando
fatores relevantes no processo saúde e adoecimento, fortalecendo o elo entre a equipe e
a comunidade.
Palavras-Chaves: Estratégia de saúde da família; Saúde pública; Papel do profissional
de enfermagem.
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A UTILIZAÇÃO DA LASERTERAPIA NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO
DE FERIDAS ABERTAS

Letícia de Moraes Simões¹
Natália Alves da Silva²
Crislayne Thaise da Silva³
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)
Caruaru PE¹.
Email: simoesleticia89@gmail.com

Introdução: É nomeado como feridas aquelas que apresentem algum tipo de ruptura na
pele, na membrana ou em qualquer estrutura da pele, através de um agente físico,
químico ou biológico. As causas estão relacionadas principalmente a traumas ou
desencadeadas por uma afecção clínica, especificamente por deiscência de suturas,
úlceras vasculogênicas e lesões por pressão. Atualmente o laser é um dos principais
recursos utilizados pelos profissionais no tratamento de feridas, seus efeitos são
baseados na proliferação de fibroblastos, osteoblastos e células epiteliais, bem como na
síntese de colágeno, o que é fundamental para uma boa cicatrização. Objetivo geral:
Descrever os efeitos da laserterapia nas feridas abertas. Objetivo Especifico: verificar a
efetividade do uso da laserterapia em tratamento de feridas. Metodologia: Estudo de
revisão bibliográfica de caráter descritivo. Foram utilizadas como fonte de pesquisa a
consulta nas bases de dados da SCIELO e LILACS. Foram incluídos estudos publicados
no período de 2013 a 2018 e publicados em língua portuguesa. Foram excluídos
materiais oriundos de bases programáticas de políticas e programas de saúde. Da
aplicação dos critérios de busca foram encontrados 38 artigos dos quais 10 compuseram
a amostra de análise. Resultados: De acordo com a literatura a laserterapia promove
melhor resolução de processos inflamatórios, redução da dor, evitar edema, bem como,
preservar tecidos e nervos adjacentes ao local da injúria. Tais efeitos podem ser
alcançados através de comprimentos de onda entre 600 e 1000nm e potências de 1mW a
5W/cm. Conclusão: Conclui-se a importância e relevância da laserterapia no tratamento
de feridas por apresentar uma resposta satisfatória neste processo. Porém faz-se
necessário a realização de mais estudos para elucidar os parâmetros ideias que devem
ser utilizados na prática clínica.
Palavras chaves: Terapia a laser; cicatrização de feridas; curativo.

ISBN: 978-85-92752-12-5

VI CONGRESSO PERNAMBUCANO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE
20 a 22 de abril de 2018

Caruaru – PE

UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO EM GRUPOS DE
FAIXA ETÁRIAS DIVERSAS E OS PROBLEMAS RESULTANTES DESTA
PRÁTICA.

Dallynne Bárbara Ramos Venancio1
Sueli Lundgren Austregésilo2
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Acadêmica de Biomedicina da Faculdade FAINTVISA, Vitória de Santo Antão.
E-mail: dallynnebarbara@outlook.com
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E-mail: suelilundgren@yahoo.com

Introdução: A automedicação é caracterizada pelo uso de medicamentos sem
prescrição médica. Cerca de 80 milhões de pessoas tomam algum tipo de remédio para
amenizar as dores, sem antes consultar um profissional (Bruna Tamazzi Fulan, 2015). O
fator preocupante é que, de acordo com o levantamento realizado, quanto maior o grau
de instrução, maior é o uso de medicamentos por conta própria, e maior a probabilidade
de gerar eventos adversos resultados desta prática .Objetivos: Analisar o índice de
brasileiros que tem o hábito da automedicação, identificando o uso inadequado de
medicamentos bem como o risco de usá-los sem prescrição médica. Metodologia:
Trata- se de uma revisão da literatura, onde os dados foram obtidos através das bases
Scielo, BVS e Google acadêmico. Os descritores utilizados foram “Uso de
medicamentos”, “Problemas relacionados a medicamentos” e “saúde”. Os critérios de
inclusão utilizados foram os artigos com texto completo disponível nas bases,
publicados entre os anos de 2011 a 2017, em idioma português e inglês. Foram
excluídos artigos que não trataram sobre o uso irracional de medicamentos. Resultados:
Segundo os artigos analisados, 32% da população utilizam medicamentos isentos de
prescrição (MIPs) de forma autônoma e 33% adquirem estes produtos com o auxílio de
balconistas, ou seja, 65% dos MIPs utilizados no Brasil não passam pela avaliação de
profissionais. Outro aspecto importante encontrado foi que 90% dos jovens, entre 16 a
24 anos, e 51% dos adultos acima de 50 anos assumiram que eram adeptos à
automedicação. Estes resultados corroboraram com o registro pelo Sistema Único de
Saúde, que registrou através do DataSus 60 mil casos de intoxicações medicamentosas
no Brasil entre os anos de 2011 e 2016. Conclusão: Diante de diversas informações
veiculadas pelos meios e comunicação e Instituições de saúde, os dados encontrados
mostram que ainda é muito evidente o uso de medicamentos sem prescrição médica que
resulta muitas vezes em sérios problemas na saúde.
Palavras-chave: Automedicação; saúde; avaliação médica.
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OS DOMÍNIOS DE QUALIDADE DE VIDA AFETADOS EM FUNÇÃO DO
TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA
DO DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE

Maria Alícia de Souza Leão Silva
Cláudia Fabiane Gomes Gonçalves
Beatriz Vieira Da Silva
Daniel Silva Freitas
Acadêmica em Enfermagem da Faculdade Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Pernanbuco, Pesqueira.
E-mail: aliciasouzaleao2014@gmail.com

Introdução: O câncer é uma doença crônico-degenerativa, e sua origem se dá por
condições multifatoriais, com isso os usuários de municípios pequenos ao iniciarem a
sua luta contra o câncer se deparam com mais uma barreira, que é o deslocamento até os
grandes centros oncológicos especializados. Os impactos da doença e de seu tratamento
influi no estilo de vida do indivíduo, interferindo diretamente na sua Qualidade de Vida
(QV), que deve ser considerada durante todas as fases do tratamento de uma pessoa.
Objetivos: Identificar os domínios de qualidade de vida afetados em função do
tratamento oncológico em pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no
município de Pesqueira-PE. Método: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e
transversal, de abordagem quantitativa, com uma amostra de 17 usuários cadastrados no
TFD. A coleta de dados se deu através de visitas domiciliares e entrevista individual,
com utilização do questionário WHOQOL-Bref, utilizado para a avaliação da QV, que é
composto por 26 questões, correspondentes a quatro domínios: Físico, Psicológico,
Relações Sociais, e Meio-ambiente, que foram tabulados e analisados, quanto mais se
aproxima de 100% os domínios e suas facetas, melhor é QV. Resultados: O domínio
mais afetado foi o Domínio I- Físico com o menor desempenho de 48,11%, em seguida
o Domínio IV- Ambiente com 50,47%, com uma melhora no Domínio III – Relações
sociais correspondendo a 60,54%, com o melhor desempeno do Domínio II- Psicológico
com 63, 73%, no geral a QV dos usuários esteve em torno de 54, 36%. Conclusão:
Diante disso se faz necessária a formulação e implementação de políticas públicas que
objetivem a criação de medidas nos diferentes níveis de atenção à saúde e
consequentemente o investimento em recursos de infraestrutura social para melhora da
assistência à clientela assistida pelo Sistema Único de Saúde no próprio município.
Palavras-chaves: Qualidade de vida; Neoplasias; Assistência em Enfermagem.
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CORELAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA PARA DIAGNÓSTICO DA
DENTINOGÊNESE IMPERFEITA
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Introdução:Dentinogênese imperfeita tipo II ou dentina opalescente hereditária é uma
anomalia de desenvolvimento dentário, de caráter hereditário autossômico dominante e
que afeta as dentições decíduas e permanentes. As variações clínicas e morfológicas de
expressão desta afecção, além das próprias dificuldades resultantes das alterações
dentárias, levam a diversos tipos de tratamento, dependendo das necessidades
particulares de cada paciente.Objetivos: Este trabalho tem como objetivo mostrar as
principais características desta doença, assim como os seus variados tratamentos. Foi
realizada uma revisão de literatura e vários tipos de tratamentos foram relatados, de
acordo com cada necessidade. Resultados:Após a obtenção desses dados pode-se
concluir que as principais características da dentinogênese imperfeita tipo II são a
alteração na coloração dos dentes afetados, fratura do esmalte, desgaste na dentina dos
mesmos, levando a uma diminuição na dimensão vertical, obliteração da câmara pulpar,
raízes curtas e constrictas e rarefações periapicais. Conclusão: o tratamento desta
afecção depende de vários fatores relacionados ao próprio paciente; o acompanhamento
periódico do paciente é de suma importância; o diagnóstico precoce é essencial para
tentar reduzir as seqüelas no paciente e lhe dar uma melhor qualidade de vida e a
decisão por tratamentos que possam reduzir a probabilidade de comprometimento futuro
das estruturas dentárias e periodontais é primordial. É preciso observar o estágio da
doença de cada indivíduo para decidir o melhor plano de tratamento.
Palavras-chave:dentinogênese imperfeita; dentina opalescente hereditária; dentina.
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IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NO TRATAMENTO DE
TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Cristiane David Gomes1
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Introdução: Pessoas portadoras de transtornos alimentares, possuem inadequações no
consumo, padrão e comportamento alimentar, além de diversas crenças equivocadas
sobre alimentação, o que geralmente acarreta alterações importantes no estado
nutricional e consequentemente, geram complicações graves que influenciam
diretamente na saúde desses pacientes. Desse modo, o nutricionista possui total relação
com o problema em questão, considerando que a alimentação concomitante a
reeducação alimentar, possui um importante papel no tratamento dos transtornos
alimentares. Objetivos: Buscar na literatura, a importância do nutricionista no
tratamento de transtornos alimentares. Metodologia: Foi realizada uma revisão
bibliográfica, através de busca eletrônica de artigos científicos, publicados no período
de 2004 a 2018, utilizando-se as bases de dados LILACS e SCIELO e os termos
indexadores: Transtornos Alimentares, Papel do Nutricionista e Terapia nutricional,
gerando 54 artigos, em português e/ou inglês, selecionando-se 10 artigos. Resultados:
Os estudos demonstraram que o tratamento nutricional é capaz de reverter as alterações
nutricionais provocadas, visto que o nutricionista é o profissional mais capacitado para
sugerir mudanças no consumo e comportamento alimentar, promovendo hábitos
alimentares saudáveis. A abordagem nutricional é dividida em duas fases: a
educacional, cujas principais metas são a regularização do hábito alimentar e o aumento
do conhecimento nutricional, e a experimental, que visa a propiciar maior reabilitação
nutricional e mudanças no comportamento alimentar. Além disto, o aconselhamento
nutricional é necessário para esclarecer e desmistificar crenças inadequadas e
estabelecer uma adequada relação com o alimento. Conclusão: O papel do nutricionista
no tratamento dos transtornos alimentares é fundamental, pois para ter sucesso no
tratamento, deve-se buscar a promoção de hábitos alimentares saudáveis, a cessação de
comportamentos inadequados e a melhora na relação do paciente para com o alimento e
o corpo, obtendo uma resposta positiva ao tratamento, contribuindo não só na melhora
do estado nutricional, como também da qualidade de vida do paciente.
Palavras-Chaves: Transtornos Alimentares; Papel do Nutricionista; Terapia nutricional
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR ENQUANTO
ACADÊMICO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA AO
PARTO
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Arcoverde-PE
E-mail: martinsdouglas03@gmail.com

Introdução: O estágio extracurricular, em especial no curso de bacharelado em
enfermagem, é uma modalidade complementar de ensino executado fora dos requisitos
do quadro curricular. Ele é realizado em qualquer estabelecimento de saúde como, por
exemplo, unidade de pronto atendimento (UPA), unidades básicas de saúde da família
(UBSF) e em hospitais, sejam eles públicos ou privados. Objetivo Geral: Relatar a
experiência do estágio extracurricular vivenciada junto a disciplina de obstetrícia,
segundo a percepção do acadêmico. Objetivos Específicos: Mencionar os principais
cuidados de enfermagem prestados na assistência ao parto em uma unidade de saúde
Mista João Vicente, no setor da maternidade localizada em Itaíba no interior de
Pernambuco (PE), buscando fornecer subsídios para estudos posteriores com foco em
cuidados obstétricos e pediátricos oferecidos pela equipe de enfermagem enquanto
graduado. Compartilhar a experiência pessoal enquanto acadêmico de enfermagem com
outros graduandos com o intuito de despertar nos alunos e futuros estudantes das
instituições de enfermagem o interesse de buscar oportunidades em estágios
extracurriculares visando o enriquecimento do currículo. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, fundamentado no relato de experiência realizado em uma unidade de
saúde Mista João Vicente, no setor da maternidade e sala de parto de Itaíba no interior
de PE, Brasil. A vivência foi realizada por um acadêmico de enfermagem durante os
meses de agosto de 2017 a março de 2018, possuindo uma carga horária de 360 horas.
Resultados: A cada assistência dada ao parto e ao RN foi viável o crescimento
relacionado a desenvoltura, competência e habilidades técnicas enquanto estagiário
acerca dos procedimentos que eram realizados, tanto voltados ao recém-nascido quanto
nas parturientes. Conclusão: A prática no estágio permitiu uma evolução no processo
de formação tanto profissional quanto pessoal, exercendo um cargo de grande
responsabilidade diante dos supervisionadores, em relação ao enfermeiro responsável do
plantão quanto a paciente.
Palavras-Chaves: Enfermagem; Estágio; Extracurricular; Obstetrícia.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PÓS-CIRÚRGICO DO
CISTO DE TARLOV: UM ESTUDO DE CASO
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Introdução: O cisto perineural ou cisto de Tarlov desenvolve-se no canal medular a nível sacral
entre a primeira e quarta vértebra do sacro, com etiologia pouco conhecida, sendo mais comum
a forma assintomática, os cistos grandes e sintomáticos são mais raros, observados pela
ressonância magnética. Apresenta maior prevalência nas mulheres e o tratamento cirúrgico é
indicado para os casos que confirmam a compressão de fibras nervosas, desencadeando os
seguintes sintomas: dor, parestesia, fraqueza muscular e alterações na função sexual. Objetivo:
Descrever o tratamento fisioterapêutico e a evolução funcional de um paciente com cisto de
Tarlov, após o procedimento cirúrgico. Metodologia: Paciente J.G.L, 36 anos, sexo masculino,
cabeleireiro, procurou ajuda médica, ao queixar-se de dor na região lombo-sacral, após a
cirurgia o paciente foi encaminhado à Fisioterapia. O tratamento fisioterapêutico consistiu na
aplicação do ultrassom terapêutico, no modo contínuo, com intensidade de 0,6 w/cm2 , por 7
minutos na região paravertebral, seguindo de massagem e alongamentos da musculatura
posterior (tronco e membro inferior) na bola suíça, fortalecimento muscular global com maior
ênfase em tronco e membro inferior, encerrando com o uso da TENS, Frequência de 100Hz,
Duração de Pulso de 100µa, intensidade 12 conforme a sensibilidade do paciente, por 20
minutos. Resultados: Após as sessões de Fisioterapia o paciente relatou melhora na mobilidade
da região de tronco, quadril e membros inferiores, aumento da força muscular do quadril
(glúteos máximo, médio e mínimo), quadríceps, isquiotibiais, adutores e do tríceps sural,
relatando que voltou a realizar as atividades de vida diária e profissionais, após o tratamento
com a Fisioterapia. Conclusão: A Fisioterapia foi eficaz para melhorar a mobilidade articular, a
flexibilidade muscular e a força muscular de um paciente com pós-cirúrgico de retirada de Cisto
de Tarlov, fornecendo uma melhor funcionalidade, reintegrando-o as suas atividades de vida
diária e profissionais.

Palavras chaves: Coluna vertebral; Fisioterapia; Ortopedia; Postura.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) A UMA
PACIENTE HIV SOROPOSITIVO: ESTUDO DE CASO
Débora Maria da Silva Xavier
Dayana Cecília de Brito Marinho
Isabela Lemos da Silva
Raquel da Silva Cavalcante
Maria da Conceição Cavalcanti de Lira
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico de
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E-mail: debxavier@hotmail.com

Introdução: A sistematização da assistência de enfermagem, na qualidade de processo
organizacional, oferece subsídios para a elaboração de métodos humanizados de
cuidado, propiciando uma assistência fundamentada no conhecimento científico, de
forma a viabilizar um cuidado objetivo e individualizado. Objetivos: Evidenciar a
importância da SAE na evolução clínica de uma paciente HIV soropositivo.
Metodologia: Relato de experiência, realizado durante o estágio de Enfermagem em
Doenças Parasitárias em abril de 2018, em um hospital universitário em Recife/PE.
Resultados: Paciente idosa, admitida para investigação de infecção e acompanhamento
clínico. Apresentava no ato da admissão déficit de força em MMII, quadro consumptivo
febril vespertino há cerca de 2 meses, perda de 9 quilos em oito meses e queixa de
insônia. Relatou medo da investigação para HIV, em que se obteve resultado positivo.
Tal diagnóstico levou a paciente a ter pensamentos depressivos e recusa ao tratamento.
Durante o internamento foram levantados os seguintes diagnósticos de enfermagem,
seguindo a taxonomia da NANDA-I: 1-hipertermia, 2-nutrição desequilibrada: menor
que as necessidades corporais, 3-mobilidade física prejudicada, 4-falta de adesão, 5risco de infecção, 6-enfrentamento ineficaz e 7-insônia. Diante de tais diagnósticos
foram implementadas as seguintes intervenções: 1-administrar antitérmico conforme
prescrição médica, 2-monitorar aceitação da dieta, 3-auxiliar a paciente na realização
das atividades de vida diária, 4-prestar aconselhamento motivacional, 5-atentar para
presença de sinais flogísticos, 6-Diminuir ao máximo o sentido de isolamento social
devido ao seu diagnóstico e 7-administrar antidepressivo conforme prescrição médica e
proporcionar ambiente livre de estressores. Conclusão: A partir destas intervenções
foram observados os seguintes resultados: sinais vitais estáveis, aumento da ingesta
alimentar, adesão ao tratamento e melhora na qualidade do sono. Tendo em vista o
caráter imunossupressor e estigmatizante da infecção pelo HIV, é de suma importância
uma assistência de enfermagem competente, focada em proporcionar uma melhora na
qualidade de vida dos indivíduos que vivem essa realidade.
Palavras-chave: HIV/AIDS; SAE; Qualidade de vida.
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O AUTISMO E SEU DESENVOLVIMENTO NA SOCIEDADE
¹Larissa Cataline Oliveira Bernardino
¹Jayne Fiama Santos Silva
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¹Alaine Caroline Lopes da Silva
²Oldací Bernardino da Silva Júnior
¹Discente do Curso de Biomedicina na Faculdade Uninassau, Caruaru – PE, Brasil
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e-mail: larissaoliv.bern@gmail.com

Introdução: O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento das habilidades
sociais comunicativas e demais habilidades. O primeiro estudo sobre o autismo foi
realizado por Victor Lotter em 1966. O início do autismo sempre começa antes dos três
anos de idade. Os pais começam a ficar preocupados com os seus filhos entre os 12 e 18
meses, pois essas crianças não desenvolvem a linguagem. E nem a audição devido à
falta de respostas às abordagens verbais. Objetivos: O objetivo geral desse estudo
pretende avaliar as principais dificuldades que os autistas enfrentam na sociedade.
Específicos: Pretende analisar quais as principais dificuldades que os autistas enfrentam
pela a falta de respeito e de conhecimento sobre o que é autismo. Que a sociedade
brasileira ainda não tem o devido conhecimento sobre o que é autismo. Metodologia: A
pesquisa foi realizada pela busca de publicações na revista Scielo-Scientific Electronic
Library

Online,

Pepsic

e

na

Revista

Cientifica

Multidisciplinar

Núcleo

do

Conhecimento. Os artigos pesquisados foram publicados no ano de 2014 a 2018.
Resultados e Discussões: O autismo é conhecido como transtorno do espectro autista
(TEA) são transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem nos
processos de comunicação na interação e comportamento social da criança. Foi
realizado uma pesquisa, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem
algum tipo de autismo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Como relação
ao Brasil esse número passa para 2 milhões. Conclusão: O transtorno (TEA) não tem
cura e as causas ainda são incertas, porém esse transtorno pode ser trabalhado
reabilitado modificado e tratado para, que assim, o paciente possa se adequar ao
convívio social e às atividades acadêmicas o melhor possível. O autismo tem que ser
diagnosticado o mais cedo possível, pois o transtorno não só atinge apenas a saúde do
indivíduo, mas também de seus cuidadores que em muitos casos acabam sentindo
incapazes de encararem a situação.
Palavras-chave: Autismo; O autismo na Sociedade; E o seu Desenvolvimento Social
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TRABALHANDO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS ATRAVÉS DO USO DE PLANTAS
FITOTERÁPICAS REGIONAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Andréa Honório Soares
Aline De Oliveira Cordeiro
Aline Dos Santos Berto
Eduardo Da Silva Galindo
Risonildo Pereira Cordeiro
Acadêmica de Biomedicina da Faculdade ASCES-UNITA, Caruaru.
Email: Andreahonorio.s@gmail.com

Introdução: Fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais,
através de alguns derivados é possível obter o princípio ativo a ser utilizado, a exemplo
tem o extrato, óleo, suco. A eficácia de um fitoterápico deve ser validada através de
estudos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase
3. Objetivo: Relatar a partir da ação em saúde, o uso de plantas fitoterápicas como
recurso de tratamento e prevenção de doenças infectocontagiosas. Metodologia: Tratase de um relato de experiência a partir do projeto de extensão Prevenção e detecção de
doenças Infectocontagiosas e Parasitárias, do Centro Universitário Tabosa de Almeida
ASCES-UNITA. A ação ocorreu em maio de 2017, numa escola da rede estadual da
cidade de Caruaru- PE. Resultados: Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
as plantas medicinais estão tendo seu valor terapêutico pesquisado e ratificado.
Observa-se um crescimento na sua utilização por recomendações dos profissionais da
saúde com fundamentos. A partir dessa reflexão, o uso de plantas medicinais na
prevenção e tratamento de doenças parasitárias passou a ser recurso terapêutico para
ações em saúde oferecidas pelos acadêmicos extensionistas. Sendo assim, foi exposto
aos alunos da rede estadual, as principais plantas fitoterápicas típicas da região, tais
como, o Mastruz, com propriedade anti-inflamatória, expectorante, vermífuga,
cicatrizante, aromática, sedativa, abortiva, digestiva, antifúngica, antimicrobiana e
antiviral. O mastruz também possui propriedades que atuam na constipação intestinal,
em coceiras e recuperação da pele ferida por ser emoliente. Como também, a hortelã-dafolha-miúda, utilizada popularmente devido às diversas propriedades medicinais,
inclusive para o controle de verminoses, tratamento de afecções parasitárias, como
amebíase, giardíase e tricomoníase. Essas informações foram de grande relevância para
os estudantes, podendo abrir um círculo de discussão a cerca dessas plantas tão
importantes e de fácil de acesso.
Conclusões: As plantas medicinais têm mostrado
resultado terapêutico satisfatório. Contudo, trabalhar com esse recurso como método
preventivo e curativo em doenças infectocontagiosas desde que haja conhecimento da
maneira adequada para consumo, pois a principal vantagem é ser uma forma de
autocuidado mais natural e de baixo custo. Sendo assim, é importante empoderar a
população a cerca desse recurso natural, possibilitando um resultado terapêutico
satisfatório.
Palavras chave: Fitoterápicos; doenças parasitárias; saúde pública.
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USO DO HIBISCUS SABDARIFFA L. COMO COADJUVANTE NO PROCESSO
DE EMAGRECIMENTO
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Gabriella Pereira dos Santos2
Cristiane David Gomes2
Laiz Tavares Leite2
Layssa Cavalcanti Fernandes de Almeida 2
Docente da Faculdade Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte1
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Introdução: A utilização de fitoterápicos tem sido bastante visada atualmente, levando
a um alto consumo de chás e seus similares na busca de alternativas e auxiliares no
tratamento de diversas enfermidades ou visando apenas à estética. O Hibiscus sabdariffa
L. é bastante utilizada para a produção de chás através de infusão, pois possui diversas
propriedades como auxilio no processo de emagrecimento, ação diurética, controle dos
níveis plasmáticos das frações lipídicas dentre outras que ainda estão sendo avaliadas
para identificar sua eficácia. Objetivos: Analisar o potencial do Hibisco como
coadjuvante no processo de emagrecimento. Metodologia: O presente estudo consiste
em uma revisão de literatura sistemática, a coleta de dados foi realizada utilizando como
instrumentos de busca de artigos científicos disponíveis na web para o público Google
acadêmico, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo. As buscas foram realizadas a
partir de palavras-chaves: Hibiscus, emagrecimento e fitoterapia. Resultados: Foram
identificados 16 artigos, dentre eles apenas 7 cumpriram aos critérios. Os estudos
apontaram que o Hibiscus tem sido associado à melhora do funcionamento intestinal
e da digestão, ação diurética, diminuição da gordura corporal, pela diminuição da
adipogênese, processo responsável pela maturação das células adiposas tornando-as
capazes de acumular mais gordura no corpo, portanto auxilia na diminuição do peso
corporal reduzindo o acúmulo de gordura principalmente no abdômen e quadris.
Conclusão: Segundo o levantamento realizado pode-se analisar que o Hibiscus contém
diversos efeitos benéficos para o tratamento de doenças que por consequência auxiliam
no processo de emagrecimento, além das suas ações diretas sobre o metabolismo
lipídico, sistema linfático e gasto metabólico basal, como também seu potencial como
antioxidante.
Palavras-chave: Fitoterápicos; Emagrecimento; Obesidade.
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Introdução: A utilização de fitoterápicos tem sido bastante visada atualmente, levando
a um alto consumo de chás e seus similares na busca de alternativas e auxiliares no
tratamento de diversas enfermidades ou visando apenas à estética. O Hibiscus sabdariffa
L. é bastante utilizada para a produção de chás através de infusão, pois possui diversas
propriedades como auxilio no processo de emagrecimento, ação diurética, controle dos
níveis plasmáticos das frações lipídicas dentre outras que ainda estão sendo avaliadas
para identificar sua eficácia. Objetivos: Analisar o potencial do Hibisco como
coadjuvante no processo de emagrecimento. Metodologia: O presente estudo consiste
em uma revisão de literatura sistemática, a coleta de dados foi realizada utilizando como
instrumentos de busca de artigos científicos disponíveis na web para o público Google
acadêmico, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo. As buscas foram realizadas a
partir de palavras-chaves: Hibiscus, emagrecimento e fitoterapia. Resultados: Foram
identificados 16 artigos, dentre eles apenas 7 cumpriram aos critérios. Os estudos
apontaram que o Hibiscus tem sido associado à melhora do funcionamento intestinal e
da digestão, ação diurética, diminuição da gordura corporal, pela diminuição da
adipogênese, processo responsável pela maturação das células adiposas tornando-as
capazes de acumular mais gordura no corpo, portanto auxilia na diminuição do peso
corporal reduzindo o acúmulo de gordura principalmente no abdômen e quadris.
Conclusão: Segundo o levantamento realizado pode-se analisar que o Hibiscus contém
diversos efeitos benéficos para o tratamento de doenças que por consequência auxiliam
no processo de emagrecimento, além das suas ações diretas sobre o metabolismo
lipídico, sistema linfático e gasto metabólico basal, como também seu potencial como
antioxidante.
Palavras-chave: Fitoterápicos; Emagrecimento; Obesidade.
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UTILIZAÇÃO DO MEL DA MELIPONA SUBNITIDA PARA O TRATAMENTO
DE FERIMENTOS INFECTADOS E QUEIMADURAS.

Eduardo da Silva Galindo
Andréa Honório Soares
Aline De Oliveira Cordeiro
Aline Dos Santos Berto
Risonildo Pereira Cordeiro
Acadêmico de Biomedicina da Faculdade ASCES-UNITA, Caruaru.
Email: eduardogalindo49@hotmail.com

Introdução: Os acidentes envolvendo lesões de pele são considerados problemas de
saúde pública, a cada ano cerca de um milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil,
em sua maioria crianças e pessoas de baixa renda. Ferimentos infectados e queimaduras,
resultam em um aumento considerável nos gastos financeiros do Estado em virtude do
tempo de recuperação persistir de acordo com a gravidade das lesões. A utilização de
materiais mais acessíveis e eficazes são de grande interesse para a comunidade
científica. É relevante a busca de novas formas de tratamento que contemplem as
necessidades e reflitam uma melhora na evolução desses casos. A exemplo, os pacientes
diabéticos, que tem propensão superior em desenvolver úlceras que muitas vezes podem
levar a amputações em seus membros inferiores. Objetivos: Analisar a eficácia dos
tratamentos que utilizam mel (da abelha silvestre Melipona subnitida , conhecida
popularmente como Jandaíra) nos ferimentos infectados e queimaduras observando sua
propriedade cicatrizante e bactericida. Materiais e Método: Este estudo trata-se de uma
revisão literária do tipo narrativa através da consulta nas bases de dados da plataforma
SciELO, Ebsco Host, foram analisados textos completos com data de publicação entre
os anos de 2008 e 2017 em espanhol, português e inglês as buscas inter-relacionou-os
onde se obteve um quantitativo de 5 artigos. Resultados: O mel da abelha silvestre tem
propriedades cicatrizantes e bactericidas. Evidenciou-se uma melhor atuação do mel em
feridas, mesmo possuindo teste bacteriano positivo, em especial bactérias Gramnegativas, incluindo seu efeito contra Pseudomonas e também um potencial
antibactericida para Gram-positivas. Conclusão: Os dados coletados por meio desta
pesquisa representam um grande potencial para o tratamento a base do mel da Melipona
subnitida para feridas infectadas e queimaduras, a forma de atuação que o mel
desempenha no corpo ainda não é totalmente elucidado, sendo necessário um
aprofundamento maior.
Palavras Chave: Mel; Cicatrização; tratamento.
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CORRELAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA PARA DIAGNÓSTICO DA
DENTINOGÊNESE IMPERFEITA
Yuri Cássio de Lima Silva
Acadêmico de Odontologia da faculdade escritor Osman Lins, Vitória da St° Antão
Yuricassio1010@gmail.com

Introdução: Dentinogênese imperfeita tipo II ou dentina opalescente hereditária é uma
anomalia de desenvolvimento dentário, de caráter hereditário autossômico dominante e
que afeta as dentições decíduas e permanentes. As variações clínicas e morfológicas de
expressão desta afecção, além das próprias dificuldades resultantes das alterações
dentárias, levam a diversos tipos de tratamento, dependendo das necessidades
particulares de cada paciente. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo mostrar as
principais características desta doença, assim como os seus variados tratamentos. Foi
realizada uma revisão de literatura e vários tipos de tratamentos foram relatados, de
acordo com cada necessidade. Resultados: Após a obtenção desses dados pode-se
concluir que as principais características da dentinogênese imperfeita tipo II são a
alteração na coloração dos dentes afetados, fratura do esmalte, desgaste na dentina dos
mesmos, levando a uma diminuição na dimensão vertical, obliteração da câmara pulpar,
raízes curtas e constrictas e rarefações periapicais. Conclusão: o tratamento desta
afecção depende de vários fatores relacionados ao próprio paciente; o acompanhamento
periódico do paciente é de suma importância; o diagnóstico precoce é essencial para
tentar reduzir as seqüelas no paciente e lhe dar uma melhor qualidade de vida e a
decisão por tratamentos que possam reduzir a probabilidade de comprometimento futuro
das estruturas dentárias e periodontais é primordial. É preciso observar o estágio da
doença de cada indivíduo para decidir o melhor plano de tratamento.
Palavras-chave: dentinogênese imperfeita; dentina opalescente hereditária; dentina.
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USO INDEVIDO DE FARMACOS E MECANISMOS DE RESISTÊNCIA
BACTERIANA
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Yuricassio1010@gmail.com

Introdução: O uso indevido dos fármacos vem sendo um dos maiores problemas
encontrado na saúde, já que tem a capacidade de suprimir o crescimento de patógenos e
também de destruí-los, é necessário o uso de antibióticos para modificar prognóstico de
doenças infecciosas, resistência bacteriana de alguns antimicrobianos. Nos últimos
anos, o problema vem aumentando devido ao indiscriminado uso de fármacos.
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura
mencionando o uso indevido de fármacos e mecanismos de resistência bacteriana.
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de um
levantamento bibliográfico em banco de dados disponíveis no: Scielo, Periódicos
CAPES, Pubmed e Lilacs. Foram selecionadas publicações, que foram publicados entre
os anos de 2009 e 2018, utilizando os seguintes descritores: Uso indevido de fármacos e
mecanismos de resistência bacteriana. Resultados: O uso de antimicrobianos tem como
objetivo inibir ou combater o crescimento de determinado microrganismo, e o
antibiótico é um dos medicamentos mais prescritos ultimamente. Contudo, o uso
indevido ou prescrição desnecessária destes pode resultar em problemas graves levando
em consideração a resistência bacteriana, que impede a ação de outros medicamentos. A
degradação de antimicrobianos por enzimas com as β-lactamases encontra-se como o
mecanismo de resistência mais frequente. Elas atuam hidrolisando a ligação amida do
anel dos antibióticos da classe dos β lactâmicos, levando à destruição do local onde os
componentes antimicrobianos ligam-se às proteínas ligantes da penicilina. Conclusão:
O uso indevido de fármacos vem se tornando um problema para a população, já que
leva a não efetividade do tratamento, uma das causas deste problema é a prescrição
indevida e automedicação. Em casos de resistência bacteriana o indivíduo poderá
apresentar um aumento na sua concentração no uso de antibióticos por exemplo. É
importante trabalhar na conscientização de prescritores e usuários.
Palavras-Chaves: Antibióticos; Resistência Bacteriana; Automedicação; Prescrição
desnecessária.
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A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE
LESÃO POR PRESSÃO
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Acadêmica de Enfermagem da Unifavip Wyden, Caruaru.
E-mail: beafeitos@gmail.com

Introdução: As lesões por pressão são compreendidas como lesões que ocorrem na
pele devido à deficiência de suprimento sanguíneo e à pressão exercida sobre uma
proeminência óssea que resultam no comprometimento da integridade tissular. Fatores
associados ao estado nutricional do paciente, posição no leito, umidade da pele, idade,
nível de consciência e utilização de dispositivos médicos contribuem para o surgimento
dessas lesões sobretudo em pacientes hospitalizados. A manutenção do cuidado deve ser
exercida de maneira interdisciplinar e principalmente pela equipe de enfermagem, uma
vez que esta dispensa cuidados contínuos e diretos ao paciente. Objetivo: Discorrer
sobre a assistência de enfermagem ao paciente com lesão por pressão por meio de
revisão da literatura. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura no tocante a
temática por meio de artigos publicados entre 2012 e 2017, na base de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Como critérios de inclusão optou-se por artigos na
língua portuguesa disponíveis na íntegra, excluindo-se artigos em língua estrangeira,
editoriais, dissertações e outros que não contemplassem os critérios de inclusão
propostos. Resultados: Foram encontrados trinta e três artigos dos quais quinze foram
selecionados a partir do resumo apresentado. Por meio destes, identificou-se a
relevância das ações de enfermagem na prevenção de lesões por pressão, que devem se
basear na adoção de medidas de conforto e cuidado diárias a serem assumidas pela
equipe tencionando o bem-estar do indivíduo e livrando-o do risco de desenvolver a
lesão por pressão enquanto hospitalizado. Conclusão: Pelo exposto, para que o cuidado
seja direcionado e aplicado da maneira correta é necessário que os profissionais de
enfermagem sejam capazes de identificar os fatores associados ao surgimento das
lesões, a fim de intervir de forma eficaz e garantir a segurança, o conforto e a saúde do
paciente.
Palavras-Chaves: Lesão por Pressão; Cuidados de Enfermagem; Processo de
Enfermagem;
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OS EFEITOS DA ANDROPAUSA NA SAÚDE DO HOMEM

Jayne Fiama Santos Silva
Alaine Carolina Lopes Silva
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Valdézia Maria da Silva
Acadêmica de Biomedicina, Faculdade UNINASSAU – Caruaru.
E-mail: fyamajayne@gmail.com

Introdução: A andropausa é uma condição pela qual podem passar os homens a partir
dos 35 a 40 anos de idade caracterizada por perda de libido, perda de energia, disfunção
erétil e decréscimo na produção de testosterona e acomete pelo menos 20% a 30% dessa
população.Sendo um processo natural do organismo masculino, não existe prevenção,
porém esse período de perdas pode ser contidas ou retardadas através de tratamento de
reposição hormonal, mas menos de 60% dos homens com mais de 40 anos procuram um
médico regularmente e assim o diagnóstico demora a aparecer.Objetivos: Demonstrar
estratégias baseadas em evidências científicas como a andropausa influencia na saúde
do homem. Exibir prevalência de acometidos,abordar tratamento. Metodologia:
Revisão bibliográfica narrativa, utilizando base de dados eletrônicos: Literatura
Cientifica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS), Scientific Eletronic Library
Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).Através das seguintes palavraschave climatério masculino,medicalização encontradas nos Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS): Foram avaliados os artigos originais publicados nos últimos oito
anos.Resultados: O envelhecimento ocasiona além do declínio gradual cerca de 1% ao
ano após os 30 anos, ocorrendo a produção de uma proteína inativa à testosterona,
sendo apenas 20% dos homens que haveriam necessidade de reposição hormonal.
Frequentemente essa reposição é feita por injeção (Nebido entre outros),comprimido
(tomados duas vezes ao dia), cremes de pele ou adesivos transdérmicos (trocados
diariamente). Uma pesquisa da FIOCRUZ da Bahia em 24 estados brasileiros, registrou
que 66% dos brasileiros,em grande e pequeno grau, dificuldades de ereção.Sobretudo,
quanto mais alta a faixa etária, superiores a prevalência e a gravidade da
doença.Conclusão: O não entendimento da importância de cuidado da saúde sexual,
embora com a presença de distúrbios hormonais e sintomas característicos da
andropausa, há resistência dos homens em relação a visitarem um médico.
Palavras-chaves: Andropausa. Masculinidade. Saúde do Homem
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APLICAÇÃO DO PALBOCICLIB NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE
MAMA METASTÁTICO
Valdézia Maria da Silva
Alaine Caroline Lopes da Silva
Jayne Fiama Santos Silva
Edilene Soares da Silva
Gabriella Mendes dos Santos
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Acadêmica de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU, Caruaru-PE.
Email: valdezia.silva02@gmail.com

Introdução: O carcinoma de mama é uma neoplasia que se desenvolve no tecido
mamário, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o tipo de cancro que mais
acomete as mulheres, responsável por cerca de 28% de casos novos ao ano. A terapia
comumente aplicada como intervenção é a quimioterapia, que também afeta o
funcionamento de células saudáveis. Uma nova alternativa de intervenção é o
medicamento que possui como seu princípio ativo a substância Palbociclib, utilizado no
tratamento de câncer de mama metastático, quando as células cancerígenas possuem
receptores para alguns hormônios em sua superfície (HR-positivo), e quando não
produzem quantidades anormais do receptor HER2 (HER, fator de crescimento
epidérmico humano), característica que compreende cerca de 60% os casos. Objetivos:
Descrever os benefícios ao incrementar o Palbociclib no tratamento do carcinoma de
mama metastático, evidenciando seu método de ação, que possibilita uma melhora e
aumento da sobrevida das pacientes. Metodologia: O estudo trata-se de uma revisão
literária, foram realizadas buscas por artigos científicos na base de dados das seguintes
plataformas online: LILACS, Scielo, ScienceDirect e Nature. Com os descritores:
câncer, tratamento, palbociclib. Com utilização de 8 artigos do período de 2014-2018.
Resultados: A literatura evidencia que o princípio ativo Palbociclib atua bloqueando
kinases, enzimas dependentes de ciclina (CDK4 e 6), encarregadas de controlar a
proliferação e crescimento celular. Atribuição conveniente no processo de
carcinogênese, onde sua atividade é elevada, contribuindo no desenvolvimento do
cancro. Com o bloqueio gerado pelo palbociclib, é possível desacelerar a multiplicação
das células cancerígenas HR-positivo, retardando seu processo de crescimento.
Conclusão: Com base nos dados apresentados é considerada importância de inclusão do
palbociclib, ou substituição dos tratamentos convencionais invasivos. Torná-lo
alternativa principal, associados a outras medicações, para permitir uma maior
sobrevida e qualidade de vida das pacientes com câncer de mama.
Palavras-Chaves: Carcinoma de ama; Metástase; Palociclib; Tratamento
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA JUNTO AO PACIENTE COM
OSTEOARTROSE
Nadiane Carine de Souza
João Luis dos Santos
João Paulo Nascimento Xavier
Maysa Maria da Silva Lucena
Suamy Maria Alves
Tatyane Cavalcante de Sousa
Acadêmico de Fisioterapia da Faculdade Mauricio de Nassau, Cidade Caruaru
E-mail: nadianekarine@gmail.com

Introdução A osteoartrose, também conhecida como artrose, é uma doença reumática
crônica lenta e progressiva que acomete tanto homens e como mulheres, geralmente a
partir da terceira década de vida. Entretanto, as mulheres são mais acometidas devido à
redução dos níveis hormonais após a menopausa. Os sinais clínicos da osteoartrose
incluem: dor, rigidez articular, deformidades articulares progressivas e até perda das
funções. As articulações mais acometidas são as mãos, pés, quadris, joelho e coluna.
Quanto a etiologia, pode ser classificada em primária ou secundária. A lesão primária
pode estar associada a fatores hereditários ou modificações biomecânicas decorrentes do
envelhecimento. Já a secundária, pode ser pertinente aos traumatismo e infecções
articulares, doenças metabólicas ou hemorragias, sobrecarga articular provenientes de
atividades laborais, pratica esportiva ou de vida diária. A fim de conter o progresso da
osteoartrose, o fisioterapeuta dispõe de recursos e técnicas que visam a qualidade de
vida do paciente. A cinesioterapia, através da realização de exercícios físicos
específicos como por exemplo a mobilização passiva e ativa, alongamentos musculares,
exercícios isométricos e isotônicos, melhoram a força muscular, a amplitude de
movimento, a densidade óssea, a biomecânica e reduzem a dor. Objetivos Realizar uma
revisão da literatura sobre a Osteoartrose afim de conhecer mais sobre a patologia e os
recursos e técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento. Metodologia Realizou-se
inicialmente uma pesquisa por artigos científicos, publicados nos últimos 5 anos, em
banco de dados da Bireme e Lilacs, cujo o conteúdo fosse condizente com esta revisão.
Em seguida, os artigos selecionados foram analisados de acordo com o interesse do
pesquisa e novamente selecionados para compor o estudo. Resultados A partir da
literatura consultada, foi possível verificar a importância da fisioterapia no tratamento
da osteoartrose. Através da utilização de recursos e técnica apropriadas como as
eletrotermofoterapia, terapias manuais e a cinesioterapia os pacientes com diagnóstico
clínico de Osteoartrose apresentaram evolução cinético-funcional sendo esta relevante
para sua independência e funcionalidade. Conclusão A Osteoartrose é uma patologia
reumatológica, progressiva e crônica que pode levar o indivíduo à perda da
funcionalidade da articulação acometida. Diante deste fato, pode-se observar que há
uma concordância na literatura sobre a importância na fisioterapia na reabilitação e na
redução das deformidades articulares, melhorando assim a qualidade de vida destes
pacientes. Proporcionando assim, sua reinserção em suas atividades diárias.
Palavres chaves: Osteoartrose, Fisioterapia, Tratamento.
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ASSOCIAÇÃO DO IMUNOTERÁPICO NIVOLUMAB NO TRATAMENTO DE
CÂNCER DE PULMÃO
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Valdézia Maria da Silva
Geisa Simone dos Santos
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Jayne Fiama Santos Silva
Edilene Soares da Silva
Acadêmica de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU, Caruaru-PE.
E-mail: eligleyce_hta@hotmail.com

Introdução: O desenvolvimento de câncer no pulmão em sua maioria é desencadeado
por fatores externos como o tabagismo, cerca de 90% dos casos. Exposição a
determinadas substâncias tóxicas, hereditariedade e fumo passivo são condições de
predisposição. O cancro divide-se em dois tipos principais, que compreende o câncer de
pulmão de células pequenas, e não pequenas. O Nivolumab consiste em um
medicamento da classe de imunoterápicos, aprovado em 2016 pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), mas ainda não disponibilizada no Sistema Único de
Saúde (SUS). Objetivos: Relatar a eficiência do Nivolumab no tratamento de câncer de
pulmão, especificamente de células nãopequenas, e a importância de tornar a medicação
mais acessível no SUS. Metodologia: A pesquisa baseia-se em uma revisão literária,
através de dados obtidos nas plataformas online: Scopus, Scielo e ScienceDirect, com
descritores: câncer de pulmão, tratamento e Nivolumab. Com utilização de 7 artigos
científicos, de 2016 a 2018. Resultados: O mecanismo de ação do câncer de pulmão
consiste na liberação de moléculas PD-L1 pelas células cancerígenas, que se ligam à
receptores PD-1 presentes em linfócitos T. Células pertencentes ao sistema
imunológico, responsáveis pelo reconhecimento de agentes etiológicos e resposta
citotóxica. Assim impede que o sistema imune reconheça sua proliferação. A literatura
aponta que o método de ação do imunoterápico Nivolumab, consiste na sua ligação com
o receptor PD-1 presente nos linfócitos T, impedindo a ligação das moléculas PD-L1
liberadas pelas células cancerígenas. A medicação pode ser empregada no subtipo de
não pequenas células, na condição de metástase ou quando não é permitido o processo
cirúrgico. Conclusão: A contar com os dados apresentados, é notória a necessidade da
incrementação do Nivolumab no tratamento do câncer de pulmão disponibilizado no
SUS, tendo em vista que possui elevado grau de especificidade, e apresenta poucos
riscos, contribuindo na complacência dos pacientes.
Palavras-Chave: Câncer de pulmão; Tratamento; imunoterapia; Nivolumab.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA PREVENÇÃO DE PARASITOSES
Eligleyce Roberta Souza Do Nascimento
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Acadêmica de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU, Caruaru-PE. E-mail:
eligleyce_hta@hotmail.com

Introdução: As doenças parasitarias são um grave problema na saúde das crianças,
estando associadas aos fatores sociais e ambientais, apresentando prevalência de casos
em regiões de zona rural. Onde apresenta um alto índice de analfabetismo e condições
precárias de saneamento básico. Em destaque as parasitoses intestinais vêm se tornando
um dos principais fatores debilitantes da população, ainda caracterizada como uma
doença negligenciada, acometendo principalmente crianças, pois está mais suscetível à
infecção, devido às condições nutricionais, e falta de conhecimento acerca de higiene
pessoal. Objetivos: Destacar a promoção de educação em saúde para prevenção de
parasitoses em crianças. Metodologia: O trabalho trata de uma revisão da literatura
feita com buscas na base de dados científicos ScienceDirect, utilizando as palavraschave: promoção de saúde + doenças parasitarias. Foram selecionados os artigos
originais publicados nos últimos cinco anos. Resultados: A literatura evidência altos
índices de infecções por parasitas intestinais, em crianças que residem na zona rural está
diretamente relacionado à baixa escolaridade, fatores sociais e ambientais. Os estudos
com essas populações evidenciam que a educação possui forte no combate a essas
doenças, onde proporcionar conhecimento consequentemente a compreensão de
conceitos básicos de prevenção e transmissão de parasitoses gerando mudança no meio
de vida e higiene. Conclusão: sobre esse fato é possível concluir que é necessário
despertar o interesse das crianças pela prevenção dessas parasitoses, através de projetos
dinâmicos, vídeos, jogos perguntas e respostas e palestras, para educar de forma
divertida assuntos relacionados às parasitoses, como: exposição, transmissão e
principalmente prevenção de agentes. Contanto que as crianças compreendam os
conceitos básicos de prevenção e transmissão dessas parasitoses, enquadrando em sua
vida o habito de higiene e cuidados que favorecem a prevenção, visto que essas doenças
infecciosas parasitarias (DIP), são causas de mortalidade infantil no Brasil, e as praticas
educacionais podem contribuir para redução desse índice.
Palavras-chave: Promoção de Saúde; doença parasitaria intestinal; Criança; Educação
em Saúde.
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BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA E PEELINGS
QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES ESTÉTICAS

Auvani Antunes da Silva Júnior ¹
Rodrigo Pereira Galindo da Silva ²
Felipe Silvestre Galindo de Carvalho ³
Carlos Roberto Souza Moreira Júnior³
¹ Docente de Odontologia da Uninassau Caruaru- PE.
² Discente de Odontologia da ASCES-UNITA, Caruaru, PE.
³ Discentes de Medicina na UFPE-CAA, Caruaru, PE.
E-mail: auvaniantunees@gmail.com

Introdução: O envelhecimento da pele é um processo pelo qual todas as pessoas
passam durante a vida, e que preocupa muitos indivíduos, sendo este diferenciado pelo
estilo de vida de cada um. Um dos principais recursos utilizados para deter o
envelhecimento da pele ou melhorar a qualidade da pele são os tratamentos utilizados
são os peeling químicos, onde se usam produtos químicos os quais dependendo da
concentração e do valor de pH em que são empregados nas formulações, desencadeiam
o peeling superficial, médio e profundo. Outra alternativa é a toxina botulínica tipo A que
é eficaz no tratamento das rugas dinâmicas quando injetada no musculo o qual se deseja
paralisar, sem que haja comprometimento do mesmo. Objetivo geral e específicos:

Descrever as vantagens da utilização dos peelings químicos e da Toxina Botulínica tipo
A no rejuvenescimento a curto prazo. Metodologia: Revisão da literatura e artigos
científicos publicados em revistas e periódicos indexados nas bases Pubmed, Lilacs, Scielo e
Medline nos últimos dez anos e referências bibliográficas de estudos relevantes. Resultados:
Encontrpu-se em vários artigos que os peelings químicos permitem renovação celular

intensa, normalizando a pigmentação da pele, atenuando marcas e minimizando as
rugas, logo, essas formulações devem ser utilizadas cuidadosamente e seguindo as
técnicas recomendadas. Outra alternativa viável é a utilização da Toxina Botulinica
Tipo A, a qual apresenta seu mecanismo de ação concentrado no relaxamento muscular
sobre músculos estriados (inibição da liberação de acetilcolina) e ação sobre o reflexo
de estiramento medula; ação antinociceptiva, através do bloqueio da liberação de
peptídeos relacionados também com a dor e sobre o sistema nervoso autônomo.
Conclusão: A aplicação da toxina botulínica e os peelings químicos, quando seguidos os
protocolos de segurança são eficazes e seguros, com relatos de satisfação dos pacientes e re sultados visuais positivos no rejuvenescimento a curto prazo.
Palavras chaves: peeling químico, toxina botulínica, envelhecimento.
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CARACTERIZAÇÃO FISICO – QUÍMICA E AVALIAÇÃO
ANTIBACTERIANA DO ÓLEO DA AMÊNDOA DE Acrocomia aculeata (Jacq.)
Ana Carolina Urbano de
Alencar1
Aline Naira Andrade
Silva 2
José Alan Urbano de
Alencar 2
Valeria Christina Romualdo
Calou3
Fabiola Fernandes Galvão
Rodrigues 4
1- Acadêmica de Farmácia, Faculdade Juazeiro do Norte–FJN/CE,
Cidade Juazeiro do Norte.
Correspondência para: carolalencar06@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Acrocomia aculeata conhecida como macaúba é uma importante
fonte de recursos utilizados como combustíveis, medicamentos caseiros, entre outras
atribuições. OBJETIVOS: Realizar análises físico-químicas e o potencial
antibacteriano do óleo da amêndoa de Acrocomia aculeata. Avaliação do efeito
antibacteriano do óleo. METODOLOGIA: O material vegetal foi coletado no distrito
de Cariri Mirim na cidade de Moreilândia – PE, no mês de outubro do ano de 2017. As
amêndoas (250g) foram selecionadas, trituradas e submetidas a extração com hexano
pelo método de Soxhlet por 4 horas. Após esse período o solvente foi separado do óleo
por destilação em rotaevaporador obtendo um rendimento de 5,4%. As análises físicoquimicas como pH, acidez e umidade foram realizadas em triplicata. Para a análise da
atividade antibacteriana foram usadas quatro linhagens de bactérias. Duas GramNegativas Escherichia coli e Klebsiella pneumoneae; duas Gram-Positivas
Streptococcus mutans, Sthaphylococcus aureus. As bactérias foram ativadas em meio
(BHI) durante 24h 35 ºC. Os testes foram realizados em triplicata, com concentrações
que variaram entre 512-8 μg/mL, foram incubadas a 35 º C durante 24 h. A
Concentração Inibitória Mínima (CIM) do óleo essencial foi detectada pela adição de 25
μL de resazurina sódica. A CIM foi definida como a menor concentração do extrato
capaz de inibir o crescimento das bactérias. RESULTADOS: Os valores obtidos para
pH 3,4 foi, acidez 1,4% e umidade 0,2 % indicando que o óleo estava conservados sem
nenhuma alteração físico-química. Dentre os ácidos graxos presentes no óleo destacamse o ácido láurico e o oléico. A avaliação antibacteriana mostrou que o óleo não
apresenta atividade contra nenhuma bactéria testada mostrando resultados de CIM de
≥1024 μg/mL. CONCLUSÃO: O óleo analisado apresentou características de acordo
com os padrões exigidos pela legislação, não possuindo ação frente os microrganismos
analisados não descartando a possibilidade de novos estudos com novas linhagens de
microrganismos.
Palavras Chaves: Acrocomia aculeata; Atividade Microbiana; Óleo de amêndoas.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM AO PACIENTE DE
CARCINOMA SARCOMATÓIDE DA BEXIGA URINÁRIA: RELATO DE CASO
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Dayana Cecília de Brito Marinho1 ,
Débora Maria da Silva Xavier1 ,
Wislayne Tainá de Araújo Andrade 1 ,
Viviane de Araújo Gouveia 2
1
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(PE)
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E- mail: raquelcavalcante789@gmail.com.

Introdução: Carcinoma sarcomatóide da bexiga urinária é uma variação extremamente
rara e agressiva de carcinoma de células transicionais, tendo em sua composição células
malignas de origem epitelial e mesenquimatosa, que corresponde por aproximadamente
0,3% de todos os subtipos histológicos. Objetivo: Elencar os principais diagnósticos de
enfermagem a paciente acometida por Carcinoma sarcomatóide da bexiga urinária.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado no primeiro semestre de
2018 durante o estágio curricular obrigatório, realizado no Hospital universitário do
Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos através de entrevistas, exames físicos,
achados laboratoriais e clínicos, identificando o estado de saúde do paciente. Foi
realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os principais diagnósticos de
enfermagem de acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis
Association). Resultados: Paciente M.D.G do sexo feminino, 54 anos, procedente de
Recife- PE, diagnosticada com carcinoma de alto grau de bexiga com diferenciação
escamosa e extensa diferenciação sarcomatóide, foi admitida no hospital universitário
do Recife no dia 08/04/2018 para intervenção cirúrgica, tal procedimento não foi
realizado devido uma sepse de foco urinário e a mesma foi transferida para Clínica
Urológica. No decorrer do internamento foram levantados os seguintes diagnósticos de
enfermagem seguindo a taxonomia da NANDA II: Eliminação urinaria prejudicada,
insônia, deambulação prejudicada, conhecimento deficiente, controle emocional
instável, desesperança, baixa autoestima situacional, ansiedade, medo, dor crônica,
náusea, conforto prejudicado, isolamento social. Conclusão: Por meio da
Sistematização da Assistência de Enfermagem foi possível assistir a paciente de forma
holística
e
humanizada
visando
uma
melhor
qualidade
de
vida.
Descritores: Assistência de Enfermagem; Carcinoma; Humanização
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A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA ATENÇÃO PRIMARIA COM
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Introdução: A baixa adesão da população masculina aos serviços de atenção primária
caracteriza um desafio para todos os profissionais da área da saúde. Uma vez que, a efetivação
de ações voltadas para a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde
deste grupo fica fragilizada. Por intermédio da educação em saúde busca-se a inserção de
metodologias ativas que visem ampliar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde.
Objetivos: Realizar ações de educação em saúde e construir um objeto de aprendizagem a partir
de metodologias ativas que atraíam os homens para o cuidado de saúde na atenção primária.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do tipo relato de experiência,
desenvolvida durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva II/Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Vitória de
Santo Antão-PE no primeiro semestre de 2018, tendo como público-alvo a população
masculina. Resultados: Com a observação de muitos homens em bares jogando dominó,
elaborou- se um jogo de dominó sobre os dispositivos que a UBS dispõem para o cuidado à
saúde do homem. Com a aplicação desta metodologia observou-se um déficit no conhecimento
destes homens sobre as atribuições de uma UBS, como por exemplo, os medicamentos
disponíveis, as consultas e os exames que podem ser realizados de forma totalmente gratuita.
Oportunizou- se, também neste momento realizar aferição da pressão arterial, glicemia casual,
orientação sobre os malefícios do uso contínuo do tabaco e como a UBS poderia auxiliar nos
determinantes sociais de saúde. Conclusão: Por meio das ações de saúde desenvolvidas de
forma interativa, foi-se possível abranger três princípios da Política Nacional de Educação
Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde que são, diálogo, problematização e
construção compartilhada do conhecimento, rompendo-se com a visão hospitalocêntrica dos
cuidados a saúde.
Descritores: Saúde do Homem; Atenção Primária; Metodologias
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CORRELAÇÃO DOS GENES PTPRM E IL1B COM MANIFESTAÇÕES DE
EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL
Rodrigo Pereira Galindo da Silva ¹
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Felipe Silvestre Galindo de Carvalho ²
Auvani Antunes da Silva Júnior ³
¹ Discente de Odontologia da ASCES-UNITA, Caruaru, PE.
² Discentes de Medicina na UFPE-CAA, Caruaru, PE.
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Introdução: A epilepsia é a doença neurológica grave mais comum no mundo,
caracterizada como uma desordem cerebral que pode gerar crises epilépticas e pelas
consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais desta condição.
Recentemente, alguns genes ligados a processos inflamatórios, como a Interleucina-1
beta (IL1B) têm sido implicados na epilepsia de lobo temporal mesial ELTM em humanos
e em modelos animais. Outro fato importante é que foi identificada uma expressão
diferencial para o gene PTPRM em tecido hipocampal apontando o gene PTPRM como
candidato para a epilepsia. Objetivo Geral: Discutir achados da correlação genética
com epilepsia de lobo temporal Objetivos específicos: Citar o significado clínico das
expressões dos genes IL1B e PTPRM, correlacionar a expressão dos genes com
manifestações epilépticas. Metodologia: Revisão de literatura, por meio de uma
pesquisa bibliográfica em livros e nas bases de dados PubMed Central e SCIELO.
Resultados: Estudos de polimorfismos do gene IL1B em epilepsias é importante destacar o
trabalho de Kanemoto e colaboradores que demonstraram uma correlação entre a frequência de
homozigotos para o polimorfismo rs16944 do gene IL1B e a susceptibilidade a desenvolver
(Epilepsia Hipocampal) após crises febris. Estudos em roedores demonstraram aumento da
excitabilidade neuronal, na geração de crises e contribuição para a morte celular, e respostas
inflamatórias que coincidem com o aumento de citocinas, inclusive IL1B. Pesquisas conduzidas
por Maurer-Morelli e colaboradores, com o objetivo de investigar a expressão gênica do
PTPRM em espécimes cirúrgicos hipocampais de 33 pacientes com ELTM, encontraram uma
expressão diferencial do gene PTPRM, o que fornece pistas de que o gene PTPRM possa ter um
papel na (ELTM) com esclerose mesial temporal nesses indivíduos. Conclusão: Os genes
ILB1 e PTPRM estiveram expressos em vários pacientes epilépticos, e o gene PTPRM também
foi encontrado em casos de EMT, o que sugere possível correlação.

Palavras-chave: Epilepsia; Convulsões, IL1B.
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CRIPTOCOCOSE EM PACIENTES COM HIV: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
E PATOLÓGICOS
Alaine Caroline Lopes da Silva
Valdézia Maria da Silva
Jayne Fiama Santos Silva
Larissa Cataline de Oliveira
Tamirys Santos Ferreira
Acadêmicos de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU, Caruaru.
E-mail: carol.ms2015@hotmail.com
Introdução: A criptococose é causada pelo fungo do gênero criptococcus ssp, que corresponde
a um fungo leveduriforme. Existe duas principais espécies que mais causam infecções a
humanos a criptococcus neoformans e criptococcus gatti. É uma micose sistêmica de caráter
oportunista mais frequente em pacientes portadores da síndrome da imudeficiência humana
adquirida (AIDS), produzindo lesões principais no sistema nervoso central em particular nas
meninges, também ocasiona lesão pulmonar por via hematogênica, possuindo alta taxa de
mortalidade, a infecção se dá através da inalação de esporos desse fungo, tendo como principal
agente transmissor os pombos, através de suas fezes. Objetivos: Relatar a patogenia e a
epidemiologia da criptococose em pacientes portadores da (AIDS). Demonstrar a prevalência
em relação ao sexo e a idade, analisar a principal espécie causadora de infecções, forma de
contágio bem como o tratamento da doença. Metodologia: Esse trabalho foi realizado através
de uma revisão bibliográfica, de fontes de revistas indexadas nas bases de dados (Scielo,
PubMed e Medline), consideramos os artigos publicados de 2013 a 2017. Resultados: A
criptococose meníngea associada ao HIV é atualmente um problema nos países em
desenvolvimento, cujos indivíduos muitas vezes se encontram no último estágio de infecção
pelo HIV. Vários estudos apontam como principal espécie causadora o criptococcus
neoformans, o sexo mais afetado foi o masculino, a meia idade foi a mais afetada. Os métodos
de diagnósticos foram microscopia direta, cultura, sorologia e técnicas moleculares para a
identificação do patógeno, bem como procedimentos mais recentes recomendados para
identificar sorotipos. O tratamento foi feito por anfotericina B, 5-fluorcitocina e fluconazol.
Conclusão: Diante do perfil analisado, destaca-se a importância do acompanhamento adequado
para esses pacientes imunodeprimidos, ressaltando todos os níveis de cuidado e sua interligação,
oferecendo tratamento adequado visto que essas pessoas tem elevado índice de infecções
oportunistas.
Palavras-Chaves: Cryptococcus; Epidemiologia; infecção.
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS LEUCEMIAS LINFOIDES AGUDAS:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹
Francisco Deyvison Veras Santana²
Raffaelli Rodrigues do Nascimento³
Francicleide Magalhães Torres 4
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Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clinicas da Faculdade Farias Brito, Fortaleza CE,
2
Acadêmico do curso de Fisioterapia da Faculdade Mauricio de Nassau, Fortaleza-CE,
3
Acadêmico do curso de Biomedicina da Faculdade Mauricio de Nassau, Fortaleza-CE
4
Instituto de Graduação e Pós-Graduação
E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: A Leucemia linfoide aguda (LLA) é uma doença maligna derivada
das células linfoides indiferenciadas (linfoblastos) que estão presentes em alto número
na medula óssea, no timo e nos gânglios linfáticos. Para seu diagnóstico é necessário o
exame citomorfológico do sangue periférico e da medula óssea. OBJETIVOS: Assim,
tem como objetivo apresentar o diagnóstico laboratorial da leucemia linfoide aguda.
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. RESULTADOS: O hemograma pode revelar anemias
normocíticas e normocrômicas e trombocitopenia. A contagem de leucócitos pode está
muito alta, mas regularmente está normal ou diminuída. Os blastos podem ser raros ou
ausentes em pacientes leucopênicos. A célula predominante é o linfoblasto.
Mielograma: O diagnóstico da LLA fundamenta-se na apresentação de mais de 25% de
linfoblastos na medula óssea. A medula encontra-se hipercelular com substituição dos
espaços adiposos e elementos medulares normais por células leucêmicas, com
precursores mieloides e eritróides residuais de aspecto normal e megacariócitos
diminuídos ou ausentes. Citoquímica: As reações citoquímicas podem auxiliar na
diferenciação entre LLA e leucemia mieloide aguda (LMA). As reações
mieloperoxidase e sudan black são úteis para estabelecer e confirmar o diagnóstico de
LMA, uma vez que os linfoblastos são uniformemente negativo. Imunofenotipagem: De
acordo com uma classificação imunológica das LLAs com a expressão de antígenos
específicos, podendo, inicialmente, essas leucemias serem classificadas de linhagem T
ou B, de acordo com características imunofenotípicas dos linfoblastos, sendo possível
detectar com bastante precisão, além da linhagem celular, o nível de diferenciação em
que se encontra o processo leucêmico. CONCLUSÃO: Sendo assim, vários avanços
técnicos na analise citogenética e na imunofenotipagem, tem contribuído para o
entendimento da LLA e seu tratamento, assim tornando mais eficaz e menos toxico para
os pacientes.
PALAVRAS – CHAVES: LLA; Diagnóstico da LLA; Diagnóstico laboratorial da
LLA
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DOENÇA DE CHAGAS: REEMERGÊNCIA E CONTROLE
Valdézia Maria da Silva
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Geisa Simone dos Santos
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Email: valdezia.silva02@gmail.com

Introdução: Tripanossomíase americana ou doença de chagas DC, é considerada uma
antropozoonose, doença tropical de origem silvestre, onde seu meio de transmissão é
através do contato humano com o protozoário parasita Trypanosoma cruzi presente em
dejetos de triatomídeos infectados, comumente habitantes de zonas rurais em condições
precárias. Nas últimas décadas ações do Ministério da saúde (MS), obtiveram controle
vetorial, e consequentemente diminuição na prevalência da doença. Porém notou-se que
a transmissão oral tem se tornado a forma mais frequente atualmente no Brasil, a
mudança epidemiológica da doença requer alterações nas ações voltadas para a doença
de chagas. Objetivos: Relatar o risco de reemergência da DC no Brasil, formas de
controle, e avaliar a transfiguração epidemiológica da doença de chagas, considerando
as formas frequentes de transmissão para combate e controle da doença. Metodologia:
Foram realizadas buscas de artigos científicos na base de dados: Science, Scielo,
periódicos capes e Datasus. Com auxílio dos descritores: doença de chagas, risco, e
controle, no período de 2007 à 2017. Resultados: A literatura evidencia um aumento
significativo nos casos de DC aguda. Com a mudança epidemiológica da doença a
transmissão por ingestão de alimentos contaminados com fragmentos de insetos
pertencentes à subfamília Triatominae tem se tornado mais frequente. O MS de 2007 à
2016 notificou uma média de 200 casos anuais, cerca de 69% por transmissão oral. O
Brasil possui equivalente 1,9 à 4,6 milhões de infectados pelo Trypanosoma cruzi.
Conclusão: A contar com os dados apresentados é considerada a necessidade de
compreender a mudança epidemiológica da doença, para assim desenvolver ações de
saúde para o conhecimento dessa forma de contágio da doença de chagas, para
conscientizar a população, principalmente a parcela mais susceptível.
Palavras-Chaves: Doença de chagas; Casos; Controle.
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ATIVIDADES FÍSICAS NA QUALIDADE DE VIDA NO PORTADOR DE
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Introdução: Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada como uma patologia
degenerativa considerada incurável. A doença promove morte das células nervosas do
cérebro, acarretando na perda progressiva da memória devido ao envelhecimento, e
perda das funções cognitivas, afeta idosos com idade acima de 60 anos. Com o avanço
das tecnologias, a doença agregou a uma diversidade de tratamentos, e ainda não
apresentou cura. Atividades Físicas é uma alternativa para aperfeiçoamento da
funcionalidade nos pacientes, retardar o declínio cognitivo e melhorar a qualidade de
vida. Objetivo: Relatar os benefícios da prática de atividades físicas em pacientes com
doença de Alzheimer, e sua contribuição na melhora da qualidade de vida do paciente.
Metodologia: O trabalho trata-se de uma revisão da literatura feita com buscas na base
de dados científicos ScienceDirect, utilizando as palavras-chave: physical activity +
“alzheimers disease”. Foram selecionados os artigos originais publicados nos últimos
cinco anos. Resultados e Discussão: A literatura evidencia que o tratamento da doença
de Alzheimer aliado à prática de atividades físicas cria um ambiente altamente
dinâmico, apresentando qualidades terapêuticas quando praticadas dentro dos limites,
obtendo muitas vantagens para pacientes portadores de DA, e melhora nas relações
interpessoais. Estudos relatam que o tratamento mantêm pequenos vasos sanguíneos do
cérebro saudáveis e reduz concentração da proteína amiloide acumulada no cérebro
quando se tem a doença, os exercícios indicados para portadores de Alzheimer é
atividade de fortalecimento muscular, onde os profissionais possam controlar a
intensidade e amplitude dos movimentos realizados. É comprovado que a terapia física
pode ser viável e segura para pessoas nos estágios iniciais, e capaz de retardar o
aparecimento da doença, sua progressão e até mesmo evitá-las. Conclusão: Os
Exercícios Físicos bem supervisionados e orientados pode não reverter à progressão da
doença, mas ajuda os pacientes com mecanismo compensatório prevenindo
complicações e melhorando a qualidade de vida.
Palavras-chaves: reabilitação; Alzheimer; terapia; Qualidade de Vida.
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EPILEPSIA: A FALTA DE ESCLARECIMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCA
IMPACTO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES
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Introdução: A epilepsia é um distúrbio neurológico que caracteriza-se por descargas
elétricas que geram convulsões. Assim como outras doenças sofre tanto influência
cultural, quanto histórica. Atualmente ainda prevalecem alguns mitos sobre a doença,
sendo umas das principais barreiras na inclusão social dos pacientes. Acreditar que é
uma moléstia contagiosa, ou uma doença mental, são alguns dos preconceitos presentes
e que devem ser sanados. Objetivos: Demonstrar como os fatores sociais podem
influenciar diretamente e negativamente o tratamento da epilepsia em pacientes;
Esclarecer as reais limitações que a epilepsia pode trazer ao paciente. Metodologia: O
presente estudo trata de uma revisão de literatura. Foram realizadas pesquisas por
artigos científicos na base de dados: Scielo, Science direct e nature. Com auxílio dos
descritores: epilepsia, população, conhecimento, tratamento. No período de 2011 à
2017. Resultados: Foram encontrados 7 artigos nas bases de dados utilizadas, todos os
artigos foram úteis para realização desta pesquisa. Dois artigos evidenciaram fatores
psicossociais relacionados à epilepsia. O restante abordava as formas de tratamento da
patologia. Conclusão: Observou-se que aspectos sociais devido a falta de conhecimento
em relação a epilepsia afeta diretamente a evolução e controle da enfermidade,
contribuindo para uma marginalização do indivíduo no meio que está inserido,
provocando receios de realizar atividades cotidianas, baixa autoestima, e dificuldade em
manter relações interpessoais, impactando a melhora na qualidade de vida. Mediante os
fatos supracitados, conclui-se que ainda há preconceitos em relação a epilepsia, que
pouco se sabe sobre a doença, e cabe ao ministério da saúde desenvolver ações de
políticas públicas voltadas para esse tema, e aos profissionais de saúde educar e
conscientizar a população.
Palavras-Chaves: Epilepsia; Sociedade; Tratamento.
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FATORES ASSOCIADOS À PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES
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Introdução: Enteroparasitoses são infecções no trato gastrointestinal, ocasionadas por
parasitas, helmintos e protozoários. Ainda constituem um significativo problema de
saúde pública, com prevalência e incidência elevada, em diversas regiões do planeta,
principalmente em países subdesenvolvidos. Situação favorecida pelas condições sócioeconômicas, ambientais e sócio-demográficas que estão associadas ao negligenciamento
dessas doenças com recursos reduzidos em pesquisas, medicações e controle. Tornandose endêmicas em populações carentes, devido ao meio no qual estão inseridos.
Objetivos: Expor os fatores condicionantes associados à prevalência de
enteroparasitoses, e medidas de intervenção, para obter uma diminuição em sua
incidência. Metodologia: O estudo baseia-se em uma revisão da literatura, através de
dados obtidos nas seguintes plataformas online: Pubmed, Scielo e ScienceDirect, com
descritores: enteroparasitoses, fatores e incidência . Com utilização de 8 artigos
científicos, de 2010 à 2018. Resultados: Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), as principais parasitoses são: Ascaridíase e Ancilostomíase. Comprometendo
cerca de 320 e 239 milhões de pessoas respectivamente no mundo. Dentre outras
parasitoses de importância considerável, estão a esquistossomose, Tricuríase, Giardíase
atribuindo uma grande parcela nos casos de enteroparasitoses. São doenças
consideradas negligenciadas, tendo seu ciclo favorecido pelas más condições de vida,
como falta de saneamento básico, aliada a ausência de ações de saúde, considerando que
crianças constituem a parcela mais vulnerável da população susceptível, pelo baixo
conhecimento sobre higiene e deficiências nutricionais, podendo contribuir ou
desencadear outras patologias. Conclusão: É fundamental a implantação de ações para
promoção de saúde, enfatizando a importância da prevenção contra parasitoses, e
melhorias na infraestrutura, para diminuir a vulnerabilidade da população à doenças
parasitárias.
Palavras-Chaves: Enteroparasitoses; Prevalência; Condições.
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A FITOTERAPIA MEDICINAL COMO UMA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO,
EXERCIDA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

João Victor de Melo Barros
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Email: joaovictormbarros@gmail.com

Introdução: A Fitoterapia é uma prática desenvolvida por muitas civilizações ao longo
da história da humanidade. Essa prática médica integrativa é baseada na utilização de
plantas medicinais e a sua utilização no processo de cura. No Brasil, grande parte do
estímulo a fitoterapia deve-se à diversidade vegetal e ao baixo custo nos procedimentos
terapêuticos [1]. Além disso, outros fatores influenciam a variedade na fitoterapia como
a diversidade cultural e a miscigenação de raças. Com a popularização dessa técnica, o
Ministério da Saúde (MS) vem buscando formas de controlar o uso indevido dessa
prática, através do estímulo a pesquisa e a implementação de programas de saúde na
rede pública [1]. Dessa forma, é importante observar como vem sendo esse processo de
integração entre essa prática tradicional e as diretrizes do SUS. Objetivos: Averiguar a
forma de adaptação da fitoterapia ao SUS. Explorar os benefícios da fitoterapia para o
Sistema Público de Saúde Metodologia: Foram feitas pesquisas científicas, na
ferramenta de busca Scielo. Além disso, foram realizadas algumas pesquisas no
DATASUS, principal banco de dados sobre o SUS. O período de publicação para
obtenção da amostra foi de 2011 até 2017. Resultados: De acordo com a ANVISA, um
medicamento fitoterápico é aquele obtido de matérias primas vegetais e que seus riscos
e eficácias são devidamente catalogados. Ou seja, antes do medicamento fitoterápico
chegar a rede de saúde, ele é totalmente estudado, para posteriormente seu uso racional
ser estimulado.No que se refere ao SUS, pode-se ver que muitos desafios ainda
precisam ser revistos. De acordo com as diretrizes do MS, após a análise do
medicamento fitoterápico e a sua posterior aprovação, é necessária uma orientação a
uma Comissão Especial. [Silva et al., 2006]. Contudo, na prática isso ainda não ocorre.
Tal fato é confirmado pela escassez de profissionais conhecedores das atividades
farmacológicas e da toxicidade das plantas medicinais. Apesar das dificuldades é muito
promissor o uso dessa prática no SUS. No que se refere a eficácia e ao baixo custo, essa
técnica pode ser considerada uma forma de terapia muito útil. Em regiões do Nordeste,
por exemplo, é comum usar plantas com formulações caseiras, dessa forma pelo fato da
abundância de algumas matérias primas na região ser comum, o custo de fabricação do
medicamento se reduz. Conclusão: Após explorar a importância da fitoterapia tanto
como forma de respeito cultural, e como forma de melhoria no processo de cura, vê-se
muito importante o aumento do estímulo à essa prática no Sistema Único de Saúde.
Além de buscar uma maior agilidade na comprovação dos efeitos do fármaco, o MS,
deve procurar também qualificar cada vez mais profissionais da área, para melhorar a
qualidade de vida da população e sondar a importância da atenção primária à saúde.
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HEMATOLOGIA FORENSE: MANCHAS DE SANGUE EM LOCAL DE CRIME
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INTRODUÇÃO O sangue é um fluido corporal formado de tecido conjuntivo que é encontrado
em todo organismo, tendo como função a distribuição de oxigênio e nutrientes aos demais
tecidos vivos. Manchas de sangue estão presentes em quase todo o local de crime contra a
pessoa, estupros e homicídios. OBJETIVO: Tem como objetivo mostrar a importância e a
identificação de manchas de sangue encontradas nas cenas de crime. METODOLOGIA: Tratase 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. RESULTADOS: O
sangue é o vestígio mais encontrado em cenas de crimes, porém a habilidade de localizar as
manchas, mesmo que seja visível, não se consegue constatar se vai ou não ser produtiva a
coleta. Uma detecção inicial deve ser feita no local, para constatar se o vestígio vai precisar ou
não de exames complementares. As amostras ao chegar no laboratório forense, é sujeita a testes
muito sensíveis, porém pouco específicos, a fim de determinar se a macha é de sangue ou não.
A este tipo de análise se dá o nome de exame de presunção, são geralmente catalíticos,
envolvem o uso de agente oxidante, como o peróxido de hidrogênio [H2O2(aq)] e um indicador
luminescente que sinaliza a oxidação catalisada pela hemoglobina como se fosse uma enzima
peroxidase. Desde então, inúmeros testes de presunção foram elaborados, e do total de reagentes
que existem, apenas um pequeno número tem interesse prático no campo da ciência forense,
como exemplo, Reagente de Kastle-Meyer, reagente de benzidina e luminol. CONCLUSÃO:
São diversos os estudos realizados nesse tema, no entanto, existem várias possibilidades para
identificação da mancha de sangue. Toda essa responsabilidade está nas mãos do perito criminal
e do médico legista que utiliza seus conhecimentos para obter evidencias do crime.

Palavras-chave: Hematologia Forense; Manchas de Sangue como vestígio; Local de
Crime
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HEPATITE AUTOIMUNE: DIAGNÓSTICO E RESPOSTA TERAPÊUTICA
Gabriella Mendes dos Santos
Valdézia Maria da Silva
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Jayne Fiama Santos Silva
Geisa Simone dos Santos
João Paulo Nascimento Xavier
Acadêmica de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU,Caruaru-PE
Email: gabibibicampestre@gmail.com

Introdução: A Hepatite autoimune, (HAI) é uma doença responsável por causar
inflamação crônica no fígado de origem imunológica, onde os anticorpos reconhecem
células hepáticas como agentes etiológicos. contribuindo para o desenvolvimento de
fibrose hepática (cicatrizes), e outras doenças . Devido a doença não apresentar
marcadores específicos, assim não permite seu diagnóstico rápido e preciso,
necessitando de vários achados laboratoriais e clínicos. Estima-se que a HAI agrida
cerca de 11 e 17 pessoas a cada 100.000. podendo se manifestar em qualquer faixa
etária e grupo étnico. é mais predominante em pessoas do sexo feminino, os sintomas
são inespecíficos, como náusea, dor abdominal, dores articulares e icterícia. Objetivos:
Relatar a complexidade do diagnóstico preciso da HAI, enfatizando o estímulo a novas
pesquisas em busca de um diagnóstico rápido e preciso. Metodologia: A Pesquisa é
baseada em revisão de literatura, com artigos científicos da base de dados do LILACS,
Scielo, Pubmed e Nature, com descritores, Hepatite autoimune, diagnóstico e terapia. no
período de 2016 a 2018. Resultados: A Literatura evidencia, que o diagnóstico clínico e
laboratorial sao necessarios, sobretudo a análise histológica e a detecção de
autoanticorpos são essenciais para agrupamento da doença em subtipos.Com relação a
terapia foi examinado que a prednisona (corticosteróide),sozinha ou agregada com a
Azatioprina (imunossupressor),tem a capacidade de normalizar o quadro
clínico,bioquímico e histológico dos pacientes portadores de HAI em até 65% dentro de
dois anos. Conclusão: De acordo com os dados apresentados, é fundamental o
diagnóstico prematuro da doença, pois essa patologia causa anomalias de variados
níveis ao fígado em particular a cirrose hepática, principalmente quando a doença não
recebe a terapia adequada.
Palavras-chave: Hepatite autoimune; Diagnóstico; Terapia.
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IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA NA
ATENÇÃO A PACIENTES EPILÉPTICOS: REVISÃO DA LITERATURA
Rodrigo Pereira Galindo da Silva ¹
Carlos Roberto Souza Moreira Júnior²
Felipe Silvestre Galindo de Carvalho ²
Auvani Antunes da Silva Júnior ³
¹ Discente de Odontologia da ASCES-UNITA, Caruaru, PE.
² Discentes de Medicina na UFPE-CAA, Caruaru, PE.
³ Docente de Odontologia da Uninassau Caruaru- PE.
E-mail: rodrigogalindo2014@gmail.com

Introdução: A epilepsia é a doença neurológica grave mais comum no mundo,
caracterizada como uma desordem cerebral que pode gerar crises epilépticas e pelas
consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais desta condição.
Estudos têm apontado que os pacientes com epilepsia tendem a ter uma pior condição
de saúde bucal se comparados à população em geral, apresentando uma significativa
maior perda dentária e dentes cariados, doença periodontal e necessidade de próteses.
Na Odontologia, os relatos encontrados quanto ao atendimento a pacientes epilépticos
estão presentes apenas recentemente na literatura e o tratamento destes pacientes
necessita ser bem definido. Objetivo Geral: Discutir sobre a importância da atuação
dos cirurgiões-dentistas (CD) no atendimento dos pacientes com epilepsia. Objetivos
específicos: realizar uma revisão da literatura sobre o conhecimento necessário aos
cirurgiões-dentistas (CD) no atendimento dos pacientes com epilepsia, citar as
alterações de cavidade bucal mais comuns no grupo em estudo. Metodologia: Revisão
de literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros e nas bases de dados
PubMed Central e Scientific Eletronic Library Online. Resultados: A abordagem segue
desde a importância da anamnese, verificando-se os tipos de crises convulsivas, os
momentos desencadeadores, os fármacos e seus efeitos. Ainda, vários são os detalhes
que o CD deve ter conhecimento, tais como a segurança no uso de anestésicos locais, o
cuidado durante o atendimento, em especial com a luz do refletor, as interações
medicamentosas dos fármacos anticonvulsivantes e suas implicações bucais diretas e
indiretas, os traumatismos dentários devido às convulsões, os fármacos e abordagens
para se intervir em situação de emergência. Conclusão: O CD precisa conhecer as
principais características do paciente epilético devido a suas particularidades
neurológicas, sempre buscando oferecer as melhores orientações no tratamento e
manejo odontológicos.
Palavras-chave: Epilepsia; Convulsões, Pessoas com deficiência; Odontologia.
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IMPORTÂNCIA DO MARCADOR TUMORAL ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO (PSA) NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTADA
Kelvia Caneiro Pinheiro Oliveira¹,
Thalya Camila Angelim Praciano²,
Francisco Deyvison Veras Santana 3 ,
Carmelita Praciano da Silva 4 ,
Rafaela Chemello Pankov5
Instituição: ¹ Pós-Graduanda em Análises Clinicas na Faculdade Farias Brito, 2 Acadêmica de
Enfermagem do Centro Universitário Christus, 3 Acadêmico do Curso de Fisioterapia da
Faculdade Mauricio de Nassau,4 Universidade Estadual do Ceará, 5 Professora Orientadora,
Universidade Federal do Ceará
E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no sexo
masculino. O PSA é uma glicoproteína produzida pelas células da próstata, e é
relacionada ao líquido seminal e à viabilidade de espermatozoides, além de ser um
importante marcador tecidual. Entretanto, para a confirmação do diagnóstico do câncer
a pesquisa de PSA de ser realizada em conjunto com outros métodos. OBJETIVO:
Descrever e enfatizar a importância do rastreamento precoce do câncer de próstata em
homens através do diagnóstico pelo PSA. METODOLOGIA: Revisão de literatura
através de portal de periódicos SCIELO e LILACS. Critérios de inclusão: artigos
disponíveis na íntegra em língua portuguesa e com datas superiores a 2010. Critérios de
exclusão: estudos repetidos, editoriais, cartas ao editor e relatórios. RESULTADOS:
Diante as análises de 10 estudos, foi visto que o índice de PSA Livre/PSA Total quando
alterado pode indicar três patologias, a Hiperplasia Prostática Benigna (HBP),
Carcinoma da Próstata e Prostatite. Para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata é
essencial que além da avaliação dos níveis de PSA, outros exames sejam incluídos para
o diagnóstico diferencial como o toque retal, onde o médico capacitado verificará a
presença de nódulos ou caroços endurecidos e o tamanho da glândula. CONCLUSÃO:
Podemos concluir que a relevância do PSA como marcador tumoral é indiscutível.
Sendo um importante indicador bioquímico do funcionamento celular e da presença de
anormalidades. Com as pesquisas sobre PSA, grandes avanços na prevenção,
diagnóstico e prognóstico têm sido alcançados. Dessa forma a descoberta precoce tem
maiores chances de evoluir para a cura da doença.
Palavras-Chaves: Marcadores Tumorais; Câncer de Próstada; Antígeno Prostático
Específico.
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INFLUENZA SAZONAL A (H3N2): AUMENTO DA CIRCULAÇÃO VIRAL
CAUSAS E INTERVENÇÕES
Edilene Soares dos Santos
Valdézia Maria da Silva
Alaine Caroline Lopes da Silva
Geisa Simone dos Santos
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Gabriella Mendes dos Santos
Acadêmica de Biomedicina da Faculdade UNINASSAU, Caruaru-PE.
Email: edylenesoares.10@gmail.com

Introdução: Influenza A H3N2, é um subtipo de influenzavirus, resultado de mutações
genéticas do vírus H1N1, causador de infecções respiratórias de fácil propagação,
estando relacionado com epidemias, gerando impactos na saúde pública. Dados do
ministério da saúde apontam um aumento na incidência de gripe com o subtipo viral
H3N2 como agente causador. Objetivos: Descrever as causas da elevada incidência do
subtipo da influenza A como agente etiológico nos casos de influenza no Brasil, e
formas de intervenção. Metodologia: O estudo trata-se de uma revisão de literatura.
Foram realizadas buscas por artigos científicos na base de dados: Scielo, LILACS e
ScienceDirect, e Datasus. Com auxílio dos descritores: influenza, H3N2, prevalência.
Com critério de inclusão foram selecionados artigos publicados nos anos de 2016-2017.
Resultados: O sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe SIVEPEGRIPE, monitora a incidência de influenza através de boletins epidemiológicos
semanais. Onde evidenciou o aumento de casos de influenza pelo subtipo H3N2. Foi
notificado nas primeiras 10 semanas epidemiológicas a incidência de influenza, com
predominância do subtipo H3N2, cerca de 60% dos casos. A prevalência desse subtipo
viral dá-se pelas alterações genéticas, e subsequente variação antigênica. O vírus da
influenza A foi o de maior circulação em 2017, ao contrário do ano anterior, onde o
H1N1 foi responsável por 90% dos casos, segundo a Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI). Conclusão: Analisando os dados expostos, é possível reconhecer a
necessidade de intensificação das campanhas de vacinação, e sua antecipação, como
medida de contenção do vírus em seu período sazonal. Identificar e monitorar as
mudanças estruturais do vírus, garantindo a eficácia das campanhas de vacinação.
Palavras-Chaves: Influenza A; Incidência; Intervenção.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE INTOXICAÇÕES ALIMENTARES NO
BRASIL NO PERÍODO DE 2012 A 2017
Alaine Caroline Lopes da Silva¹
Larissa Cataline Oliveira Bernardino¹
Valdézia Maria da Silva¹
Jayne Fiama Santos Silva¹
Oldaci Bernardino da Silva Júnior²
¹Acadêmicos de biomedicina da UNINASSAU,Caruaru
²Docente em Curso Técnico em enfermagem, Caruaru
Carol.ms2015@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A intoxicação alimentar condiz com a exposição a agentes
patológicos encontrados em alimentos ou água contaminada, acompanhados de
desequilíbrio bioquímico e fisiológico. Podendo ser causada por vírus, bactérias,
parasitas, agrotóxicos, produtos químicos, toxinas e metais pesados. O quadro clínico
varia desde leve desconforto intestinal, até quadros mais sérios que podem levar a
diarreia com sangue, uma grave desidratação e insuficiência renal aguda. Os surtos
alimentares são causados quando uma ou mais pessoas apresentam os mesmos sinais e
sintomas, após terem ingerido o mesmo alimento ou água contaminada. OBJETIVOS:
Realizar levantamento em banco de dados epidemiológicos acerca dos principais fatores
correlacionados a intoxicação alimentar no Brasil. METODOLOGIA: O estudo foi
realizado através de revisão de literatura, por meio de busca de publicações científicas
considerando publicações de 2012 a 2017, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
indexada nas bases de dados, SciELO, Medline e DATASUS. RESULTADOS: Entre
os anos analisados de 2012 a 2017 o número de notificações de casos de intoxicação
alimentar no Brasil variou de 863 surtos e 14670 doentes, para 133 surtos e 2014
doentes até maio de 2017, a maior taxa foi no ano de 2013 com 17455 doentes. A região
sudeste lidera o histórico com mais notificações de casos de DTA (Doença Transmitida
por Alimento). A prevalência das idades mais afetadas no sexo masculino e feminino
foi de 20 a 49 anos, tendo como principais sintomas a diarreia, dor abdominal, vômitos
e náuseas estando coerentes com os principais agentes etiológicos associados aos surtos
onde 95,9% são representados por E.coli, Salmonella e S.aureus. CONCLUSÃO: As
principais medidas e desafios a serem tomados pelo sistema de vigilância
epidemiológica-DTA (doenças transmitidas por alimentos) são o trabalho integrado,
monitoramento e avaliação, diagnóstico e tratamentos eficazes e intervenções
oportunas, contribuindo assim para a diminuição de ocorrências.
PALAVRAS-CHAVE: Intoxicação Alimentar. DTA. Prevalência. Saúde pública.
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O USO DA PELE DE TILÁPIA PARA TRATAMENTO DE QUEIMADURAS:
UMA REVISÃO DE LITERATURA

João Victor de Melo Barros
Acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns –
FACETEG, Garanhuns.
Email: joaovictormbarros@gmail.com

Introdução: As queimaduras, apresentam uma relevante incidência nas emergências e
prontos-socorros do país. Entre as queimaduras, as decorrentes de escaldamentos (como
a manipulação de líquidos quentes e inflamáveis) e de violência doméstica, são as mais
vistas no Brasil (Ministério da Saúde, 2012). Por ser uma queixa relativamente comum,
diversas inovações terapêuticas vêm sendo estudadas e desenvolvidas, visando acelerar
o processo de cicatrização e melhorar a estética resultante. Dentre esses procedimentos,
o uso da pele de tilápia, vêm se mostrando bastante promissora, seja pela resistência
peculiar, como pela semelhança histomorfológica com a pele humana (Lima-Júnior EM
et al., 2017). Objetivos: Analisar as propriedades da pele de tilápia como adjuvante no
processo de cicatrização da pele humana. Observar as barreiras e limitações da
aplicabilidade deste tratamento. Metodologia: Para realização deste trabalho, foram
realizadas pesquisas em bancos de dados renomados: Scieloe Pubmed. Após introdução
das palavras chaves, 8 artigos serviram de amostra base, e após análise, 3 foram
separados para realização deste trabalho. Buscou-se, amostragens recentes, a partir do
ano de 2012. Resultados: Foi visto que a pele de tilápia, apresenta características
microscópicas bastante semelhantes à estrutura morfológica da pele humana, sendo
formada por derme composta por feixes de colágeno compactados, longos e
organizados, em disposição variada. Por essa característica, demonstra elevada
resistência e extensão à tração em quebra (Lima-Júnior EM et al., 2017). O colágeno,
um dos principais componentes desse biomaterial, apresenta a característica de orientar
e de definir a maioria dos tecidos, possibilitando também, biodegradabilidade e
biocompatibilidade (Alves, APNN, 2015). Devido a elevada quantidade deste, essa pele
mostra-se bastante útil no tratamento de queimaduras, pois diminui o tempo de
cicatrização, além de reduzir a necessidade de troca frequente de curativos, no paciente.
Conclusão: Dessa forma, vê-se que a pele de tilápia é uma promissora alternativa
terapêutica para tratamento de queimados, pois, além de sua semelhança com a pele
humana, apresenta elevada quantidade de colágeno, o que demonstra seu grande
potencial curativo. Entretanto, são necessários mais estudos sobre o tema, que ainda é
escasso. Ao mesmo tempo, vê-se a necessidade de estímulo governamental para redução
do elevado valor deste tratamento.
Palavras-Chave: Queimaduras; pele; tilápia; colágeno; cicatrização.
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AUTO CUIDADO DA OBESIDADE E SEDENTARISMO - O
DESENCADEAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Jayne Fiama Santos Silva
Alaine Carolina Lopes Silva
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Alyne Fernanda Tôrres de Lima
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E-mail : fyamajayne@gmail.com

Introdução: A obesidade é uma doença crônica em que o excesso de gordura corporal
acumulada é superior à quantidade de energia gasta, esse quadro acarreta múltiplos
agravantes á saúde sobretudo doenças cardiovasculares como infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral (AVC) que representam 30% de todas as mortes
anuais.Responsáveis pela maior taxa de morbidade e mortalidade no mundo, as doenças
cardiovasculares são enfermidades que causam distúrbios no coração e vasos
sanguíneos.Objetivos: Atentar para a correlação entre a obesidade e sedentarismo no
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e propor medidas de ações preventivas
individuais. Expondo a prevalência de fatores de risco ambientais da população,
sobretudo hábitos de alimentação entre outros. Metodologia: Revisão bibliográfica
narrativa, utilizando base de dados eletrônicos como a Literatura Cientifica e Técnica da
América Latina e Caribe (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Através dos seguintes descritores em Ciências da
Saúde (DeCS):obesidade,doença cardiovascular,sedentarismo.Foram avaliados artigos
originais publicados entre os anos 2007 à 2016. Resultados:A obesidade é considerada
uma epidemia do século XXI, com novos padrões alimentares onde as pessoas
substituem refeições em casa por comidas calóricas. Entre 2005 e 2015 houve
crescimento na renda da classe média em 71% e a classe C em 25%, contribuindo na
incorporação de hábitos menos saudáveis.Através do estudo TRACE (Tandolapril
Cardiac Evaluantan) correlaciona-se a obesidade e mortes por doenças cardiovasculares,
os dados mostram o aumento de mortalidade em torno de 23% comparado aos pacientes
inexistentes de obesidade abdominal.Observa-se a junção da obesidade ao sedentarismo
e agravamentos de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.Conclusão:
Embora sem confirmação específica da redução de peso para o decréscimo de
mortalidade, mas alterações nas condições ligadas ao modo de vida, reduz riscos para
DCV.
Palavras- Chaves: Obesidade;Sedentarismo; Doença Cardiovascular
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A INFLUÊNCIA DA PINEAL, PRINCIPAL PRODUTORA DE MELATONINA,
NO SISTEMA GENITAL FEMININO

João Victor de Melo Barros
Acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns –
FACETEG, Garanhuns.
Email: joaovictormbarros@gmail.com

Introdução: A melatonina, é uma indolamina sintetizada a partir da serotonina pelos
pinealócitos que fazem parte da glândula pineal. A atividade dessa glândula é
controlada por um ritmo circadiano, deste modo, a síntese de melanina atinge seu pico
durante a noite. No homem, a maior concentração de melatonina ocorre durante a
infância, caindo rapidamente antes do início da puberdade e sofrendo nova queda
acentuada durante a senectude (Soares Júnior JM et al., 2008). Dessa forma, sabe-se que
esse hormônio influencia na regulação das atividades das gônadas. Nesse estudo, será
discutido um ponto importante que vem sendo alvo de discussões que é o efeito da
melatonina

no

sistema

reprodutor feminino,

observando

sua ação

através de

experimentos feitos em estudos e análises. Objetivos: Avaliar a influência da pineal,
nas gônadas. Observar os efeitos resultantes, após a remoção da glândula pineal, no
sistema genital feminino. Metodologia: Esse trabalho foi elaborado a partir de
pesquisas de cunho cientifico, nas bases de dados eletrônicas Scielo e Lilacs, no período
entre 2008 e 2018. Além disso, foi utilizado o livro do professor Ângelo Machado,
Neuroanatomia Funcional, para enriquecimento do estudo. Resultados: Durante muito
tempo, acreditava-se que a ação da melatonina estava restrita ao sistema nervoso
central, contudo, com o passar dos anos, foram constatadas evidências da ação direta
desse hormônio sobre a função ovariana, principalmente na produção de progesterona.
Além disso, foram constatados altos níveis deste hormônio no folículo pré-ovulatório e
também a presença de receptores específicos para esse hormônio, como o receptor de
melatonina do tipo I e II (MT1 e MT2), nos folículos ovarianos humanos (Maganhin CC
et al., 2008). Descobriu-se que os níveis de melatonina muito abaixo do normal, podem
influenciar na atividade proliferativa neoplásica. Já níveis muito acima do normal,
podem estar envolvidos com a síndrome do ovário policístico (Soares Júnior JM et al.,
2008). Estes fatos sugerem que a melatonina teria influência na fisiologia do sistema
genital, principalmente nas gônadas. Estudos experimentais com ratas e hamsters, onde
ISBN: 978-85-92752-12-5

VI CONGRESSO PERNAMBUCANO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE

Caruaru – PE

20 a 22 de abril de 2018

a pineal, principal produtora de melatonina, foi retirada, mostraram que após uma
redução drástica dos níveis desse hormônio, alguns fatores como a abertura vaginal
precoce, o aumento da cornificação das células vaginais, a anovulação juntamente com
a hipertrofia ovariana, começaram a se desenvolver (Maganhin CC et al., 2008).
Conclusão: Através de diversas pesquisas e experimentos, viu-se que a quantidade de
melatonina no organismo possui ação efetiva no sistema genital feminino. Logo,
quantidades maiores ou menores desse hormônio podem causar disfunções e outros
problemas em um indivíduo. Uma vez que os profissionais de saúde tenham acesso a
esse conhecimento,

torna-se possível uma melhora no diagnóstico de algumas

síndromes que acarretam o sistema genital feminino, bem como o desenvolvimento de
fármacos que possam utilizar da melatonina como agente para auxiliar diversas funções
fisiológicas desse complexo sistema.
Palavras-Chave: melatonina; pineal; gônadas; desenvolvimento; sistema reprodutor
feminino;
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VULGAR
Auvani Antunes da Silva Júnior ¹
Rodrigo Pereira Galindo da Silva ²
Felipe Silvestre Galindo de Carvalho ³
Carlos Roberto Souza Moreira Júnior³
¹ Docente de Odontologia da Uninassau Caruaru- PE.
² Discente de Odontologia da ASCES-UNITA, Caruaru, PE.
³ Discentes de Medicina na UFPE-CAA, Caruaru, PE.
E-mail: auvaniantunes@gmail.com

Introdução: A acne é uma das dermatoses que mais causam desconforto social. Estimase que em torno de 40 a 50 milhões de pessoas sofram com esta doença apenas nos
Estados Unidos, representando a desordem cutânea mais vista por dermatologistas. É
uma doença genético-hormonal, autolimitada, de localização pilossebácea, com
formação de comedões, pápulas e cistos, em cuja evolução se ajunta processo
inflamatório de maior intensidade, levando à formação de pústulas e abscessos.
Objetivo Geral: Discutir sobre os principais tipos de ácidos utilizados para tratamento
de acne vulgar. Objetivos específicos: Analisar os estudos vigentes que abordam a
aplicação e eficiência dos ácidos no tratamento da acne vulgar, citar os principais tipos
de ácidos e seus efeitos fisiológicos Metodologia: Realizou-se revisão de literária nas
bases de dados PubMed, Scielo e MEDLINE utilizando os descritores "acne vulgar" e
"peelings químicos", artigos publicados nos últimos 5 anos. Resultados: Verificou-se
nos estudos encontrados que os AHA’s são frequentemente utilizados em formulações
cosmecêuticas para o tratamento da acne vulgar, assim como o ácido acetil salicílico
(AAS), os cosméticos bacteriostáticos (o peróxido de benzoíla e ácido azeláico) também
foram citados na maioria dos artigos, os peelings de descamação média e profunda
como o de fenol e o TCA fazem parte do acervo, porém os retinóidescomo a
isotretinoína e adapalenosão classificados como tratamento de primeira linha, pois
demonstraram resultados eficazes na melhora da aparência cutânea, principalmente na
acne inflamatória. Conclusão: Desta maneira, este estudo pôde fornecer subsídios para
se adotar uma abordagem terapêutica mais segura para os pacientes injuriados pela acne
vulgar, visto que esta patologia, se não tratada, deixa sequelas físicas e principalmente
psicológicas.
Palavras-chave: Acne vulgar; fisiopatologia; peelings químicos.
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COMO AS AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CÂNCER DE
PRÓSTATA PODEM AUXILIAR NA PREVENÇÃO

Jayne Fiama Santos Silva
Alaine Carolina Lopes Silva
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Larissa Cataline Oliveira Bernardino
Valdézia Maria da Silva
Alyne Fernanda Tôrres de Lima
Acadêmica de Biomedicina, Faculdade UNINASSAU – Caruaru.
E-mail: fyamajayne@gmail.com

Introdução: No Brasil o câncer de próstata (CP) corresponde a 10% dos casos sendo o
sexto tipo de câncer mais recorrente no mundo. Cerca de 80% dos pacientes são
assintomáticos, manifestando inicialmente problemas ao urinar,sensação da bexiga não
se esvaziar, sangue na urina indica um estágio avançado e dor óssea o indício de
metástase avançada.Atingi principalmente homens acima dos 65 anos, está entre os
principais tipos de câncer causando hospitalização dessa população e através do
diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura ou estagnação da
doença.Objetivo: Descrever como a promoção da saúde do homem e prevenção podem
auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de próstata.Exibe as estatísticas do
câncer,ações preventivas de consciência dos homens.Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica, utilizando bases de dados indexidas encontradas nas revistas
eletrônicas da Literatura Cientifica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS),
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
através das seguintes palavras-chave encontradas nos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS):câncer de próstata,saúde do homem.Foram avaliados os artigos originais
publicados nos últimos seis anos.Resultados:Segundo dados do INCA (Instituto
Nacional de Câncer), no Brasil 60% a 70% casos de câncer são diagnosticados em fase
de metástase e detectado em estágio inicial apenas 7% dos casos de câncer de próstata.A
condição emocional do homem diante de sintomas do CP gera baixa auto estima e
dificuldades de concordância da doença, criando barreira quanto à procura de um
urologista. Intervenções preventivas em local clínico, encontra-se imunização,
tratamentos quimioterápicos e educação alimentar na mudança no estilo de
vida.Conclusão: O preconceito e machismo são alguns dos principais entraves para o
diagnóstico precoce do CP. É necessário a conscientização da população masculina no
reconhecimento do serviço de saúde como um local de promoção da saúde do homem e
prevenção do câncer de próstata.
Palavras-Chaves: Câncer de próstata; Diagnóstico; Prevenção
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REANIMAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA: IMPORTÂNCIA DA
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Natália Alves da Silva
Letícia de Moraes Simões
Adriana Siqueira de Oliveira
Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Tabosa de Almeida
(ASCES-UNITA), Caruaru.
Email: nataliaalvis12@gmail.com

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação das atividades
respiratórias e circulatórias com perda de consciência. É uma situação de emergência
máxima, necessitando que os profissionais de saúde tenha uma atuação rápida,
competente e segura das medidas de reanimação, contribuindo assim para o sucesso do
atendimento e conseqüente sobrevida da vítima de PCR. Objetivo geral: Elucidar a
importância da capacitação de profissionais de saúde diante de uma reanimação
cardiorrespiratória. Objetivo específico: Identificar quais as principais dificuldades
encontradas pelos os profissionais diante desta situação. Metodologia: Estudo de
revisão bibliográfica de caráter descritivo. Foram utilizadas como fonte de pesquisa a
consulta nas bases de dados da SCIELO e LILACS. Foram incluídos estudos publicados
no período de 2013 a 2018 e publicados em língua portuguesa. Foram excluídos artigos
que não envolvessem os profissionais de saúde. Da aplicação dos critérios de busca
foram encontrados 45 artigos dos quais 15 compuseram a amostra de análise.
Resultados: Estudos mostram que ainda existe entre os profissionais uma limitação de
conhecimentos científicos sobre os protocolos diante de uma PCR. Além disso, a falta
de habilidades motoras, cognitivas e afetivas afetam a tomada de decisões rápidas e
também uma grande quantidade de erros cometidos, dificultando a reversão de um
quadro clínico o qual se encontra a vítima em PCR. Conclusão: Nesse sentido,
salienta-se a necessidade de treinamentos sobre o tema, visto que os profissionais
envolvidos encontram dificuldades frente a essa emergência. Os profissionais devem
está sempre em uma educação continuada em saúde como ferramenta indispensável
para a melhoria nas taxas de sucesso em RCP.
Palavras chaves: parada cardiorrespiratória; suporte básico de vida; reanimação
cardiorrespiratória.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA

Wislayne Tainá de Araújo Andrade¹
Alexandra Maria Sales Torres¹
Dayana Cecília de Brito Marinho¹
Raquel da Silva Cavalcante¹
Mariana Boulitreau Siqueira Campos Barros²
¹Acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão.
²Docente do Curso de Enfermagem UFPE/CAV
E-mail: wislayne.andrade@hotmail.com

Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade a contribuição
para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Sendo essas ações desenvolvidas
articuladamente com a rede de educação pública básica e a rede de atenção primária em
conformidade com os princípios e diretrizes do SUS. Objetivos: Descrever a atuação do
enfermeiro da atenção primária em ações desenvolvidas no PSE e relatar a utilização de
metodologias ativas na abordagem das infecções sexualmente transmissíveis para
adolescentes. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de
experiência, durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva II/Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE, realizada em uma escola pública na cidade de Vitória de Santo
Antão-PE em abril de 2018. O público alvo foram estudantes do 1º ano do ensino
médio, com faixa etária entre 14 a 18 anos. Utilizou-se de metodologias ativas e roda de
conversa com foco nos métodos preventivos. Resultados: Após realização das
dinâmicas, “cadeia de transmissão” onde foi abordado a maneira como as IST’s são
transmitidas quando se há uma relação desprotegida, e a “caixa de indagações”, uma
roda de conversa preservando a identidade dos adolescentes, uma discussão foi
conduzida a partir da prática social inicial dos participantes com o alcance dos
princípios do diálogo, amorosidade, problematização e emancipação, culminando na
catarse do tema pelos estudantes. Conclusão: A realização da atividade oportunizou um
olhar holístico sobre as ações desenvolvidas pela atenção primária em saúde e seu papel
social. Promovendo a criação de um vínculo entre os adolescestes e a Unidade Básica
de Saúde, transformando o conhecimento científico em ações práticas de prevenção. A
partir dessa experiência, ficou notável a necessidade da utilização de estratégias que
melhor se adequem ao público alvo.
Palavras-Chaves: Programa Saúde na Escola (PSE); Enfermagem; Adolescente;
Prevenção de Doenças; Educação Sexual.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA FRENTE A POPULAÇÃO
LGBT
Raquel da Silva Cavalcante 1 ,
Dayana Cecília de Brito Marinho1 ,
Débora Maria da Silva Xavier1 ,
Wislayne Tainá de Araújo Andrade 1 ,
Sarana Heren Pereira Ribeiro2
1
Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Pernambuco. Vitória de Santo Antão
(PE)
2
Professora da Universidade Federal de Pernambuco. Vitória de Santo Antão (PE)
E- mail: raquelcavalcante789@gmail.com.

Introdução: No cotidiano da população LGBT o desrespeito e humilhação são traços
presentes, sentem na pele as marcas da intolerância de sociedade preconceituosa que
priva o direito do outro de viver sua sexualidade. O que interfere diretamente na
assistência e na procura desse público pelos serviços de saúde são os tabus que rodeiam
a homossexualidade mesmo após tantos avanços nas políticas públicas de saúde.
Objetivo: Abordar a assistência de enfermagem prestada a população LGBT na atenção
básica. Metodologia: Executou-se uma revisão integrativa com busca de artigos nas
bases de dados on-line: LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde e BDENF. Utilizou-se as
palavras-chaves: "LGBT" AND "ATENÇÃO", "LGBT" AND "SAÚDE", "LGBT"
AND "SUS". Selecionou-se 10 artigos de um total de 80. Durante as buscas não
considerou-se limite de artigos, sendo estes selecionados por critérios de inclusão e
exclusão. Excluiu-se artigos de revisão, artigos que os estudos não eram voltados para a
assistência ao público LGBT, teses de mestrado e doutorado, e artigos com ano de
publicação inferior a 2011. Resultados: Após averiguar os artigos percebeu – se que a
assistência de saúde ainda é precária no que se diz respeito a população LGBT, fica
claro que a homofobia e a discriminação são maiores que o cuidados a essas pessoas o
que dificulta um melhor atendimento. Mesmo após a implementação de políticas de
acesso aos serviços de saúde, este público ainda se sente vulnerável no que diz respeito
a assistência, e muitos profissionais de saúde dentre eles os da enfermagem não se
sentem totalmente capacitados para atender e cuidar das demandas deste público.
Conclusão: Diante disso, deve-se garantir a igualdade ao acesso aos serviços públicos
de saúde de forma integral, livre de preconceitos, onde a orientação sexual e a
identidade de gênero não sejam empecilhos para uma prestação de serviços efetiva e de
qualidade.
Descritores: LGBT; Assistência de enfermagem; Atenção básica
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DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES FÚNGICAS: UMA ABORDAGEM AO
SISTEMA MALDI-TOF
Alaine Caroline Lopes da Silva
Valdézia Maria da Silva
Tamirys Santos Ferreira
Acadêmicos de biomedicina da UNINASSAU, Caruaru
E-mail:carol.ms2015@hotmail.com

Introdução: A infecção fúngica ocorre quando há um comprometimento nos
mecanismos de defesa do hospedeiro, são doenças normalmente oportunistas que
afetam principalmente pacientes hospitalizados imunodeprimidos. O diagnóstico é
limitado pela falta de especificidade das apresentações clínicas, pela baixa sensibilidade
de cultivo e pela indisponibilidade de métodos moleculares padronizados. Os métodos
mais tradicionais para o diagnóstico de infecções fúngicas são a histopatologia, exame
direto e culturas estes são considerados padrão ouro para a identificação da maioria dos
fungos, no entanto são técnicas que apresentam sensibilidade reativamente baixa, que
apresentam demora nos resultados e altos riscos de contaminação. A técnica de
MALDI-TOF significa Matrix Associated Laser Desorption-Ionization - Time of Flight,
trata-se de uma aplicação da espectrometria de massa, onde o diagnóstico de fungos de
interesse médico é possível, com elevada precisão. Objetivos: Analisar e discutir uma
recente metodologia para o diagnóstico de infecções fúngicas, abordando a metodologia
MALDI-TOF. Métodos: A pesquisa foi realizada através de busca de publicações nas
bases de dados Scientific Eletronic Library Online e Medline, como critério de inclusão
foram selecionados artigos publicados até 2017 na língua inglesa e portuguesa.
Resultados: O sistema MALDI-TOF permite diagnósticos microbiológicos complexos,
consiste num sistema no qual material biológico é colocado em uma placa em que há a
matriz polimérica. Essa metodologia é Altamente exata Aplicável a uma escala larga
dos micro-organismos e muito mais rápida que métodos tradicionais. Vários estudos
apontam essa metodologia como inovadora e eficaz, onde o diagnóstico é altamente
preciso e rápido, o que é uma boa opção para pacientes que já estão
imunocomprometidos. Conclusão: Atualmente há uma necessidade de colocar em
prática essa recente metodologia aplicada ao diagnóstico de infecções fúngicas, visto o
crescente aumento de indivíduos imunodeprimidos, que necessitam de um diagnóstico
rápido e preciso, para dar início ao tratamento.
Palavras-Chaves: Diagnóstico; Infecção oportunista; micoses.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA MIASTENIA GRAVIS AUTOIMUNE
Simone Gleice da Silva
Orientador: Renato de Souza Melo
Acadêmica de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, Caruaru.
E-mail: simone.gleice@outlook.com

Introdução: Miastenia gravis (MG) é uma patologia neurológica rara, caracterizada
pela alteração morfológica e fisiológica da junção neuromuscular, mais
especificamente, na célula pós-sináptica. Onde, há uma produção errônea de anticorpos
(AC) contra os receptores de Acetilcolina, sendo esse neurotransmissor, essencial na
contração muscular, classificando a doença como autoimune. Apesar do tratamento se
basear principalmente em medicamentos, a fisioterapia tem atuado de maneira precisa
na amenização dos sintomas. Objetivos: Conhecer a fisiopatologia da miastenia gravis
autoimune, identificar o quadro clínico da doença, abordar a atuação fisioterapêutica na
patologia. Metodologia: Foram realizadas pesquisas em artigos científicos disponíveis
em sites como scielo, ministério da saúde e revista neurociências. Resultados: O
paciente miastênico apresenta um quadro de fadiga muscular generalizada, fraqueza da
musculatura facial, comprometimento respiratório, comprometimento na deglutição,
diplopia, ptose palpebral, cansaço ao mastigar, queda da mandíbula, depressão, entre
outros. O diagnóstico, porém é complexo, sendo ele baseado em exame físico, história
clínica e exames que avaliam a condução nervosa. A fisioterapia atua, principalmente,
com programas de fortalecimento muscular, exercícios aeróbicos e respiratórios.
Utilizando de diversos instrumentos e técnicas cabíveis a cada quadro. No entanto, além
da fisioterapia, é necessária a abordagem multiprofissional, auxiliando o paciente de
maneira global, desde sua recuperação física, até psíquica. Conclusão: Nota-se a
indispensável atuação fisioterapêutica na miatenia gravis autoimune, principalmente
quando se fala em programas de fortalecimento, visto que o principal e mais presente
sintoma é a fraqueza e fadiga muscular generalizada, sendo assim, além do tratamento
medicamentoso, o paciente necessita de atenção específica quanto a seu estado físico.
Contudo, o trabalho multiprofissional apresenta resultados incrivelmente positivos,
dando ênfase não apenas a um aspecto característico da doença, mas a toda condição
física, biológica e psíquica apresentada pelo paciente miastênico, melhorando, contudo,
sua qualidade de vida.
Palavras-Chaves: Miastenia gravis; autoimune; fisioterapia.
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TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO DO NERVO VAGO COMO ALTERNATIVA
DE TRATAMENTO DA EPILEPSIA
Lucas Marçal de Lira Siqueira
Valdezia Maria da Silva
João Paulo Nascimento Xavier
Eligleyce Roberta Souza do Nascimento
Larissa Cataline Oliveira Bernardino
Jayne Fiama Santos Silva
Acadêmico de Farmácia da Faculdade UNINASSAU, Caruaru-PE.
Email: lucas.lira.siqueira@gmail.com

Introdução: Epilepsia é definida como uma afecção neurológica, que se manifesta
através de crises convulsivas, seguida da perda momentânea de consciência. O nervo
pneumogástrico ou nervo vago, é considerado um nervo misto, possuindo fibras
somáticas e viscerais, originando-se no sulco lateral posterior do bulbo, responsável por
ações sensoriais e motoras, desempenhando funções importantes, tais como a regulação
da frequência cardíaca, arterial, e inervação parassimpática de muitos órgãos. A técnica
de estimulação vagal (VNS) consiste na emissão de impulsos elétricos no nervo vago
esquerdo, que atua prevenindo irregularidades elétricas causadoras de crises epilépticas.
O aparelho emissor das ondas elétricas, atua identificando alterações nos batimentos
cardíacos durante uma crise, levando à sua interrupção, possibilitando a redução
significativa das crises convulsivas nos portadores de epilepsia. Objetivos: Relatar a
eficácia da terapia VNS, no tratamento da epilepsia refratária, e verificar a ação da
estimulação elétrica no nervo vago, para monitoramento e prevenção de crises
convulsivas, para possibilitar uma melhor complacência do paciente. Metodologia:
Foram realizadas buscas de artigos científicos na base de dados da MEDLINE, pubmed,
LILACS e SCIELO, através dos descritores: terapia, estimulação, tratamento, epilepsia,
no período de 2014 à 2017. Resultados: Estudos apontam que o uso da estimulação
vagal, reduz quantitativamente a frequência de crises convulsivas em pacientes com
epilepsia refratária. Notou-se redução na duração da crise, e uma diminuição de cerca
50% na frequência de ocorrência das crises epilépticas. Conclusão: Pode-se afirmar que
a terapia de estimulação do nervo vago é considerada uma técnica segura para pacientes
com epilepsia refratária. É necessário tornar a terapia mais acessível, considerando sua
eficácia na redução das crises, possibilitando uma melhor qualidade de vida para o
paciente.
Palavras-Chaves: Epilepsia; Terapia; Nervo vago; Tratamento.
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ANTICONCEPCIONAIS ORAIS E SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE
MAMA
Edilene Soares da silva
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E-mail:bezerrammb@outlook.com.br

Introdução: Os anticoncepcionais orais são fármacos que previnem a gravidez e podem
ser utilizados em circunstância específicas como na prevenção de uma gravidez de
risco, planejamento familiar, controle populacional e entre outros. Há vários estudos na
literatura sobre Câncer de mama onde se tem um risco relativo, com o aumento
efetivamente após o quinta ano de uso de anticoncepcionais hormonal. Portanto
trabalhos mais recentes as pesquisas são observacionais, não permitindo conclusões
definitivas. Objetivo: Investigar a associação entre uso de contraceptivos orais e sua
relação com o câncer de mama. Metodologia: A relação entre o uso de
anticoncepcionais orais e câncer de mama é discutido com base em análise crítica dos
trabalhos publicados na literatura ente 1997 e 2011 utilizando banco de dados: Medline,
Pubmed, Lilacs, e Scielo, empregando-se os descritores risco de câncer de mama
contraceptivos, terapia hormonal, e ensaios clínicos. Resultados: Estudos mais antigos
mostram amplamente que o uso de contraceptivo oral aumenta levemente o risco para
ter câncer de mama e que esse risco aumentado desapareceu depois de parar de tomar as
pílulas. Estudam recentes avaliam que não há relação entre o câncer de mama e o ACO.
Conclusão: Pode-se concluir que o risco de câncer de mama é significativamente
elevado em usuários adultos (mais de 40 anos) e que adolescente quando desenvolverem
a neoplasia, podem apresentar formas de pior prognostico. Não estando ainda definida a
influência dos ACO no diagnóstico da doença.
Palavras-Chaves: Anticoncepcional, Câncer, Mama.
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GINKGO BILOBA: UMA REVISÃO

PALOMA SILVESTRE MOREIRA¹
ME. RAFAEL DE CARVALHO MENDES²
Acadêmica de farmácia da Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN; Nova Olinda- CE¹.
Docente da Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN; Juazeiro do Norte- CE².
paloma.dudalanches@gmail.com

Introdução: Ginkgo biloba (GB) é uma árvore nativa da China, coreia, e Japão, é uma
das espécies vegetais mais antigas do mundo. Hoje a fitoterapia é muito utilizada por
prescritores em muitos países, sendo utilizada para várias doenças como problemas de
concentração, tonteiras, zumbidos, cefaleias e distúrbios cognitivos. Objetivos:
Analisar os efeitos terapêuticos do ginkgo biloba no tratamento de doenças.
Metodologia: Trata de um estudo tranvesal descritivo. De abordagem qualitativa. Foi
feita uma busca nas bases de dados, PUBMED, BIBLIOTECA, COCHRANE, LILACS,
E BIREME, utilizando os descritores MeSH ‘GINKGO BILOBA’. Resultados:
Embora seja amplamente utilizado para melhorar a memória de pacientes com
distúrbios cognitivos ou demência. Os estudos realizados com estes pacientes não
mostraram efeitos benéficos irrefutável da droga quando comparado ao placebo.
Conclusão: Com o aumento do consumo de produtos à base de plantas medicinais e o
envelhecimento da população a que se assiste atualmente, torna imprescindível o
conhecimento das propriedades de plantas medicinais. É necessária uma cedência
racional de produtos que a contenham, para que a população possa tirar o máximo
proveito dos seus efeitos fisiológicos, minimizando possíveis efeitos indesejados.
Palavras-chaves: Tratamento. Eficácia. Fitoterapia. Distúrbios.
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Introdução: O implante coclear é um procedimento cirúrgico que tem sido amplamente
realizado em crianças com perda auditiva sensórioneural, cujo objetivo é tentar reverter
a deficiência de audição que essas crianças apresentam. Os resultados vem
demonstrando muito sucesso no aspecto auditivo e de comunicação, no entanto,
algumas crianças tem evoluído com distúrbios vestibulares após a cirurgia, o que pode
prejudicar a estabilidade postural dessas crianças, visto que esse sistema é um dos
reguladores do controle postural. Objetivo: Analisar e comparar o alinhamento postural
da coluna vertebral de uma criança com implante coclear e disfunção vestibular, com o
de uma criança de mesma idade e sexo ouvinte. Métodos: Trata-se de um estudo de
caso, com a criança R.F.S, de 8 anos, do sexo masculino, que apresentava perda auditiva
sensórioneural, em virtude de uma rubéola gestacional materna e aos 6 anos realizou a
implantação. A avaliação postural foi realizada na escola onde a criança estudava, por
meio da marcação de pontos anatômicos específicos, com bolas de isopor e fita adesiva
dupla-face, distribuídos por todo o corpo para a realização da análise postural com uso
do Software de Avaliação Postural (SAPO). Resultados: A criança com implante
coclear demonstrou mais alterações no alinhamento postural que à ouvinte na coluna
vertebral (hipercifose torácica, hiperlordose lombar e rotações do tronco) além de
alterações no alinhamento da cabeça. Conclusão: A criança com implante coclear
apresentou mais alterações no alinhamento postural da coluna vertebral e da cabeça que
a ouvinte de mesma idade e sexo, evidenciando que essa criança seja encaminhada para
reabilitação motora e postural, em decorrência da possibilidade dos desalinhamentos
observados tornarem-se alterações posturais estruturais com o avançar da idade.
Palavras-Chaves: Criança; Doenças Vestibulares; Orelha Interna; Postura; Surdez.
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Introdução: Epilepsia é definida como distúrbio crônico por descarga excessiva
neuronal, caracterizada por hiperexcitabilidade cortical generalizada ou focal. Há vários
sintomas associados, como parestesias, sintomas visuais, olfatórios, auditivos,
autonômicos e psicoilusórios. Nesse sentido, disfunção urinária como acometimento
associado tem sido evidenciada por alguns estudos, amplificando o conhecimento
anatomorfofuncional da epilepsia. Objetivo: Evidenciar a relação sintomatológica e
causal entre disfunção urinária e epilepsia. Objetivos específicos: Demonstrar as bases
morfofuncionais e como se relacionam com a patologia epiléptica. Métodos: Foi
realizada uma revisão literária minuciosa nas bases de dados PubMed, Scielo e
MEDLINE utilizando os filtros "epilepsy" and "urinary", artigos publicados nos últimos
5 anos. Resultados:Identificou-se que fisiologicamente a micção é regulada por vias
para simpáticas e quando é necessário o interrompimento da micção a via simpática é
regulada, principalmente por regiões anatômicas da ponte no troncoencefálico; em
paralelo a regulação de preenchimento da bexiga é regulada pela ínsula, algo que sofre
interferência nos receptores simpáticos causando a incontinência. Segundo Jang, Kwon
e Cho (2018) cerca de 39% dos epilépticos tem disfunção urinária, sendo incontinência
a mais comum. Essa relação inicialmente ocorre por hiperexcitação autonômica, mas
fatores centrais tem sido evidenciados. Viu-se que incontinência associa-se com
epilepsias crônicas, desencadeadas em partes posteriores do giro frontal médio e inferior
direitos, parte supracalosa e centros suprapontinos. Urgência associa-se a epilepsia do
lobo temporal, no giro temporal superior e lobo da ínsula. Cho (2018) viu que lesões
associam-se com retenção, evidenciadas frontotemporais ou bitemporais. Ainda, micção
como fator sensitivo provoca epilepsia, associada com componentes motores tônicos ou
clônicos, com evidências de atraso no desenvolvimento. Conclusões: Fica claro,
portanto, que a disfunção urinária relaciona-se com a epilepsia por diversos mecanismos
anatômicos, e que o melhor entendimento é importante para instigar maiores pesquisas
do tema.
Palavras-Chaves: Epilepsia. Disfunção Urinária. Hiperexcitabilidade. Micção.
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CONTROLE POSTURAL DE UMA CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR E
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Introdução: Em pacientes com a orelha interna altamente danificada, resultando em
uma perda auditiva severa ou profunda, as próteses convencionais podem ser incapazes
de restaurar a capacidade auditiva, limitando ou impossibilitando a fala e a linguagem.
Para esse tipo de situação, uma possível solução é o estímulo direto do nervo auditivo
ao longo da cóclea, localizada na orelha interna, por meio de aplicação de uma corrente
elétrica, ao dispositivo desenvolvido com esta finalidade foi dado o nome de implante
coclear. Objetivo: Investigar a estabilidade do controle postural de uma criança com
implante coclear e disfunção vestibular associada, comparando seus dados com os de
uma criança do mesmo sexo e idade ouvinte. Métodos: Trata-se de um estudo de caso,
com a criança R.F.S, de 8 anos, do sexo masculino, que apresenta perda auditiva
sensórioneural, em virtude de uma Rubéola gestacional materna e aos 6 anos realizou a
implantação. O controle postural foi mensurado por meio de uma plataforma de força,
representado pela velocidade de oscilação do centro de pressão, em três posições: (P1:
apoio bipodal com pés juntos e paralelos, P2: apoio bipodal com um pé à frente do outro
e P3: apoio unipodal), nos sentidos ântero-posterior e médio-lateral, realizadas em duas
condições sensoriais cada, com os olhos abertos e fechados. Resultados: A criança com
implante coclear demonstrou mais instabilidades no controle postural que à ouvinte em
todas as posições avaliadas nos sentidos ântero-posterior e médio-lateral, com os olhos
abertos: (P1, P2 e P3: p= 0,000) e fechados: (P1, P2 e P3: p= 0,000). Conclusão: A
criança com implante coclear apresentou pior controle postural que a ouvinte do mesmo
sexo e idade demonstrando que a criança precisa de cuidados e de reabilitação motora e
postural após a implantação, em decorrência dos riscos de desenvolver alterações
posturais na coluna vertebral.
Palavras-Chaves: Criança; Doenças Vestibulares; Orelha Interna; Postura; Surdez.
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Introdução: As cirurgias de implante coclear vem sendo, frequentemente, realizadas
em crianças com perda auditiva sensórioneural, com o objetivo de reverter a deficiência
de ouvir que tais crianças apresentam. Os resultados deste procedimento vem
demonstrando sucesso nos aspectos auditivo e/ou de comunicação, no entanto, algumas
crianças tem demonstrado disfunções vestibulares após a implantação, algo que poderia
prejudicar a estabilidade do equilíbrio dessas crianças. Objetivo: Analisar a estabilidade
do equilíbrio de uma criança com implante coclear e diagnóstico de disfunção
vestibular, comparando seus dados com os de uma criança do mesmo sexo e idade
ouvinte. Métodos: Trata-se de um estudo de caso com a criança R.F.S, de 8 anos, do
sexo masculino, que apresenta perda auditiva sensórioneural, decorrente de Rubéola
gestacional materna e aos 6 anos realizou a implantação. A estabilidade do equilíbrio foi
avaliada por meio de uma plataforma de força, sendo representado pela área circular de
projeção do deslocamento do centro de pressão, em três posições sobre a plataforma de
força: (P1: apoio bipodal com pés juntos e paralelos, P2: apoio bipodal com um pé à
frente do outro e P3: apoio unipodal), realizadas em duas condições sensoriais cada,
com olhos abertos e fechados. Resultados: A criança com implante coclear e disfunção
vestibular demonstrou mais instabilidades no equilíbrio estático que a ouvinte em todas
as posições avaliadas, com os olhos abertos: (P1, P2 e P3: p= 0,000) e fechados: (P1, P2
e P3: p= 0,000). Conclusão: A criança com o implante coclear e disfunção vestibular
apresentou maior instabilidade no equilíbrio estático que a ouvinte do mesmo sexo e
idade demonstrando que a criança necessita de cuidados e de reabilitação motora após a
implantação para adequar e/ou otimizar o seu equilíbrio corporal, desempenho e
desenvolvimento motor.
Palavras-Chaves: Criança; Doenças Vestibulares; Orelha Interna; Equilíbrio Postural;
Surdez.
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Introdução: Os índices de diabéticos e de hipertensos estão aumentando no Brasil,
sendo isso também percebido no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru-PE. Essa
problemática fica evidente quando se observam dados de que mais de 27% dos
brasileiros são hipertensos e que aproximadamente 8,9% são diabéticos. Através de
estudos percebe-se que a prática de exercícios físicos proporciona melhora dos quadros
clínicos dos pacientes com essas doenças e atua também na prevenção, porém é
necessário esclarecer para a população que existem espaços no bairro que devem ser
utilizados para a prática de exercícios. Objetivos: Conscientizar a comunidade do
Bairro Maria Auxiliadora II, Caruaru-PE, a tornar-se protagonista na promoção de
saúde, através da prática de exercícios físicos. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência a partir da vivência na USF(Unidade de Saúde da Família). O trabalho foi
baseado em análise feita em 25 famílias, escolhidas aleatoriamente, do bairro Maria
Auxiliadora. Foram analisadas as principais doenças que as acometiam e constatou-se a
maior incidência de hipertensão e diabetes. Após isso, analisou-se a falta de infraestrutura do bairro, com pouco calçamento e sem área para se exercitar. Com os dados,
fatos e fundamentação teórica conseguidos, montou-se um debate com a comunidade. O
projeto se estendeu de 10 de abril a 13 de novembro de 2017. Resultados: Através da
dedicação na realização do projeto, em conjunto com toda a comunidade, foi chamada a
atenção das autoridades governamentais, trazendo o reinício das obras da área de lazer
do bairro. Conclusões: Assim, em breve, os moradores terão acesso a uma área de lazer
para se exercitarem. Além disso, foi possível a criação de duas lideranças comunitárias,
de forma que agora a comunidade está mais empoderada. Dessa forma, é esperado que a
comunidade consiga reivindicar e garantir a própria saúde de forma autônoma.
Palavras-Chaves: Hipertensão; Diabetes Mellitus; Saúde Pública; Brasil.
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Introdução: O High Intensity Interval Training (HIIT) envolve exercícios aeróbicos
efetuados em alta intensidade por um curto período de tempo, intercalados com
momentos de descanso. As vantagens do HIIT incluem diminuição da pressão
sanguínea, melhora da saúde cardiovascular, estímulo da sensibilidade à insulina e
melhora dos perfis de colesterol. Nesse sentido, o HIIT pode interferir nos perfis
lipídicos de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e lipoproteína de alta densidade
(HDL-C) e tem sido alvo de estudos. Objetivo: Evidenciar como o HIIT interfere nas
taxas de HDL-C. Objetivos específicos: Explicar a fisiologiapatologia da disfunção
lipídica e analisar como o HIIT pode interferir nessas taxas. Métodos: Foi realizada
uma revisão literária minuciosa nas bases de dados PubMed, Scielo e MEDLINE
utilizando os filtros "HIIT" and "HDL", artigos publicados nos últimos 5 anos.
Resultados:Já bem difundido, sabe-se que HDL-C é responsável por reverter processo
inflamatório aterosclerótico provocado pelo excesso de HDL-C por reverter tal
processo. Com isso, o HIIT tem sido estudado como medida de normalização dessas
taxas.Nos estudos de DUVAL et al. verificou diminuição considerável nos níveis de
HDL-C e pacientes que realizam HIIT por duas semanas.Segundo pesquisas de FISHER
et al. não verificou aumento significativo do HDL-C em práticas de HIIIT por 6
semanas. ELMER et al. não verificou mudança importante no HDL-C em exercícios
HIIT praticados por 8 semanas. HIIT de 12 semanas realizado por KHAMMASSI et al.
encontrou melhora pouco significativa nos níveis de HDL-C. Por último, HIIT de 9
meses estudado por DRIGNY et al. encontrou aumento importante nas taxas do HDL-C.
Conclusões: Conclui-se, que o HIIT interfere minimamente nas taxas de HDL-C
durante um período inferior a 12 semanas, mas melhora quando realizado por 9 meses.
Entretanto, devido as variantes e amostras diminutas mostra-se necessário maiores
estudos sobre essa relação lipídica com o HIIT.
Palavras-Chaves: HIIT. HDL-C. Exercício. Doença cardiovascular.
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Introdução: As fraturas proximais do úmero representam cerca de 4 a 5% de todas as
fraturas, ocorrendo numa distribuição bimodal, quando no adulto jovem é consequência
de um traumatismo de alta energia. É a sétima mais comum em frequência,
correspondendo a aproximadamente 80% de todas as fraturas no úmero. Os
procedimentos cirúrgicos mais realizados são: osteosíntese com placas bloqueadas,
hemiartroplastia e artroplastia total invertida, sendo a hemiartroplastia a mais indicada
nos casos de fraturas em 4 partes, fraturas- luxação e fraturas envolvendo mais de 40%
da superfície articular do úmero. A fisioterapia se torna eficaz tanto nos casos de
fraturas mais simples, com desvio mínimo, quanto no pós-operatório de padrões de
fraturas proximal do úmero mais complexas. Métodos: Paciente com histórico de
fratura proximal de úmero esquerdo há aproximadamente 2 meses, onde realizou
procedimento cirúrgico para colocação de placa metálica, o mesmo segue apresentando
decaptação da cabeça umeral e diminuição da força muscular e da ADM , dor na região
do ombro esquerdo. No tratamento foi feito US Pulsado, frequência de 1MHZ com
tempo de 4 minutos com o objetivo de regeneração celular e anti-inflamatório e TENS
no modo burst durante 30 minutos com o Objetivo anti-inflamatório e controle da dor,
alongamentos dos músculos do MMSS esquerdo, mobilização passiva e pêndulos com
objetivo de diminuir a aderência e aumentar a ADM e Fes para ganho de força.
Resultados: A paciente foi indicada a 20 sessões de fisioterapia e após 10 sessões
apresentou uma melhora significativa, partindo de todos os sinais flogísticos presentes e
dor nível 8 de acordo com a escala de EVA, à redução severa de inflamação e dor nível
2 também na escala de EVA, utilizando TENS no modo Burst e US pulsado, apresentou
também uma melhora na ADM, e passou de grau 0 (quando apresentava dor intensa)
para grau 3 de força, utilizando cinesioterapia por exercícios com bola de futebol, rolo
com faixa, movimentos pendulares em antero-posterior e circundução, ativo livre para
bíceps acompanhada de fes. Conclusão: Conclui-se que a conduta aplicada mostrou
efetividade na diminuição dos sinais flogísticos, melhora da ADM e ganho de força,
tendo uma evolução lentamente gradativa e promissora ressaltando a necessidade de um
novo procedimento cirúrgico com efeito fibrinolítico sobre a cápsula articular e assim
potencializar os efeitos da fisioterapia na recuperação as suas AVD´S e AVP´S.
Palavras-chave: Fratura proximal de úmero, fratura de ombro, cirurgia, tratamento.
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Introdução: O câncer é uma doença devastadora que tem se tornado o mal do século
pelo seu poder de degradação sobre o individuo, onde influencia todo o contexto geral
de vida. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo e o
mais comum entre as mulheres. Ele é seguido pelo câncer de colo de útero, o segundo
que mais aparece na população feminina, e que constitui a quarta causa de morte de
mulheres por câncer no Brasil. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida relacionada à
saúde de mulheres portadoras de câncer ginecológico e de mama em tratamento
quimioterápico em tratamento pelo TFD no município de Pesqueira-Pe. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa na cidade de Pesqueira, Pernambuco (zona rural e urbana)
com o objetivo de avaliar a qualidade de vida dos portadores de câncer de mama e
ginecológico em tratamento quimioterápico onde foram realizadas entrevistas com
aprovação em comitê de ética. Resultados: Foram analisadas quatro UBSF, onde foram
entrevistados 10 pacientes cadastrados no TFD nas áreas, as entrevistadas referiram
baixa qualidade de vida relacionada às condições sócio econômicas, tratamento
medicamentoso, falta de suporte de transporte e também por partes de serviços de
saúde. Os problemas elencados mostram total influência na qualidade do tratamento de
mulheres portadoras de câncer. Conclusão: Apesar de algumas dificuldades
encontradas a pesquisa obteve êxito, correspondendo-se aos objetivos propostos.
Observou-se a falta do cadastramento de pessoas em uso do TFD e insatisfação por
parte dos usuários com relação ao acolhimento e falta de assistência medicamentosa nas
UBSF, interferindo assim diretamente no tratamento desses pacientes dificultando o
processo de qualidade de vida em geral.
Palavras-Chave: Qualidade de vida; Neoplasias; Assistência de Enfermagem; Sistema
Único de Saúde.
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Introdução: O folato é uma vitamina, encontrada naturalmente em frutas e vegetais.
Sua versão sintética, o ácido fólico, é usada para enriquecer cereais e pães, e constitui
um suplemento vitamínico popular. Mulheres grávidas ou que pretendem engravidar são
aconselhadas a ingerir folato, uma vez que a substância estimula o desenvolvimento
neurológico do feto. Objetivo: Relatar como o consumo do suplemento de ácido fólico
durante a gestação contribui como fator associado ao aumento do número de casos de
autismo. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada a partir de
consultas a artigos científicos dos anos de 2003 a 2018, nas línguas portuguesa e inglesa
da base de dados Scielo Resultados: O ácido fólico tem papel fundamental no processo
da multiplicação celular, pois interfere no aumento dos eritrócitos, o alargamento do
útero e o crescimento da placenta e do feto. É requisito para o crescimento normal, na
fase reprodutiva e na formação de anticorpos. Atua como coenzima no metabolismo de
aminoácidos, é vital para a divisão celular e síntese proteica. Porém a vitamina B12 em
concentração elevada também é "potencialmente perigosa". Mães com um nível alto de
folato no sangue logo após o parto enfrentam um risco duas vezes maior que a criança
desenvolva transtorno do espectro autista, e os filhos das mulheres com altos níveis de
vitamina B12 tem o triplo do risco de desenvolver a doença. Nos casos em que ambos
os níveis são extremamente altos, o risco de a criança desenvolver o transtorno aumenta
17,6 vezes. Conclusão: Apesar dos resultados, a recomendação é que mulheres grávidas
continuem ingerindo maiores quantidades de folato principalmente durante o primeiro
trimestre da gestação. Pois o que precisa ser estudado agora é se deve haver
recomendações adicionais sobre qual é a dose ideal desse nutriente durante toda a
gestação.
Palavras-Chaves: Ácido fólico; Autismo; vitamina B12.
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A SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA
Eduardo Da Silva Galindo
Andréa Honório Soares
Aline De Oliveira Cordeiro
Aline Dos Santos Berto
Fabrício Andrade Martins Esteves
Acadêmico de Biomedicina da Faculdade ASCES-UNITA, Caruaru.
Email: eduardogalindo49@hotmail.com

Introdução: a síndrome de burnout é uma das consequências do ritmo de vida da
sociedade contemporânea, tendo como causa um estado de tensão emocional e estresse
crônico, provocado por condições de trabalho desgastantes; logo, estudar essa síndrome
em profissionais da estratégia saúde da família é importante por esses estarem
envolvidos
em
atividades
que
podem
desencadear
tal
doença.
Objetivos: teve por objetivo geral analisar produções bibliográficas em periódicos
nacionais sobre a síndrome de burnout em profissionais da estratégia saúde da família.
Metodologia: fez-se uso do método de pesquisa qualitativo, sendo desenvolvida uma
pesquisa realizando um levantamento dos periódicos da área de saúde, presentes nas
bases de dados da lilacs, scielo e capes, publicados no período entre 2009 e 2018,
finalizou-se a busca com 13 textos, esses foram analisados, tomando por base a análise
de conteúdo temática. Resultados: foram constatadas as categorias temáticas: categorias
profissionais mais afetadas, fatores desencadeantes da síndrome de burnout e
mecanismos de enfrentamento da síndrome de burnout; observou-se que dentre as
categorias mais acometidas, destacavam-se os agentes comunitários de saúde (38,4%),
seguidos de médicos (15%) e enfermeiros (7,5%); o ambiente de trabalho e as relações
interpessoais possuíam um grande efeito no desenvolvimento da síndrome; para
enfrentar tal doença os profissionais desenvolviam estratégias de defesa individuais
(com grande carga emocional e na busca do alívio do sofrimento) e coletivas (voltada ao
trabalho
em
equipe
em
busca
da
solução
do
problema
estabelecido). Conclusões: conclui-se que há a necessidade de estratégias que visem à
melhoria do ambiente de trabalho no qual o profissional está inserido, bem como a
construção de atividades que favoreçam as relações interpessoais nos serviços; além de
ser verificada a necessidade de pesquisas sobre síndrome de burnout em técnico e
auxiliar de enfermagem, cirurgião-dentista e técnico e auxiliar em saúde bucal, que não
foram descritos nos estudos analisados.
Palavras-Chaves: burnout; atenção básica; saúde do trabalhador
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EFEITO METH MOUTH COMO CONSEQUÊNCIA DO USO CRÔNICO DA
METANFETAMINA
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Introdução: O uso crônico de drogas, principalmente da metanfetamina, atingiu
proporções de epidemia em cidades ao redor do mundo , as metanfetaminas são
substâncias relacionadas quimicamente com as anfetaminas e são um potente
estimulante que afeta dramaticamente o sistema nervoso central. O abuso dessa
substância está associado com vários efeitos negativos na saúde, um desses efeitos na
saúde bucal é a “Meth mouth” que é caracterizado por cáries extensas, bruxismo dental
com o consequente desgaste e tétano. Objetivo: Este estudo foi desenhado para
aumentar a conscientização sobre o abuso da metanfetamina e para ilustrar os principais
efeitos clínicos da “meth mouth”. Metodologia: Revisão de literatura realizada nas
bases de dados Scielo e EBSCO na língua espanhola e portuguesa. Sendo utilizados
trabalhos científicos a partir do ano de 2009 a 2018 . Resultados: Um efeito
particularmente doloroso e debilitante do uso de longo prazo do cristal é conhecido
como "boca de metanfetamina". Essa condição envolve a degradação dos dentes e
gengivas do usuário. O uso prolongado pode resultar na descoloração e perda
prematura dos dentes. Eles se tornam desfigurados e desgastados, assumindo um
aspecto mórbido de "dentes moídos". As gengivas também assumem um aspecto
mórbido, apresentando frequente sangramento, o que acelera a perda dos
dentes. Especula-se que esse aspecto bucal seja resultado de uma higiene ruim e de uma
dieta pobre combinada com os efeitos da droga e com o desgaste dental auto
infligido. Em casos severos, o estrago é irreversível. Conclusão: Embora tenha
reputação de droga segura, há inúmeros relatos de reações adversas e mortes
relacionadas à sua ingestão, como a “meth mouth” que se mostra um dano irreversível
na maioria dos casos. Também é importante salientar que a toxicidade de qualquer
droga é dependente da dose, da frequência de uso, da vulnerabilidade individual e das
condições externas ambientais.
Palavras-Chaves: Metanfetamina; meth mouth; boca de metanfetamina.
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Introdução: O puerpério é uma fase de profundas mulher, e a psicose puerperal é uma
síndrome que é caracterizada por depressão materna, delírios e pensamentos de
machucar a si mesmo e ao bebê. O quadro depressivo surge na maioria das vezes nas
duas primeiras semanas após o parto e esse comportamento esta muitas vezes
associados às alterações hormonais após a concepção. Objetivo: Relatar alterações
metabólicas que podem influenciar na psicose puerperal. Materiais e métodos: Trata-se
de uma revisão narrativa realizada nas bases de dados Scielo e ESBCO na língua inglesa
e portuguesa, utilizando trabalhos científicos entre os anos de 2006 e 2018.
Desenvolvimento: Na gestação, os níveis de estrógeno e progesterona são superiores
àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional, a queda brusca desses
hormônios no período pós-parto estar envolvido nas alterações do humor que ocorrem
nessa fase. Por exemplo, em períodos de variações dos níveis de estrógenos circulantes,
ocorre maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos psíquicos na
mulher. Levantou-se também a hipótese de que algumas mulheres seriam mais sensíveis
a variações hormonais em momentos incluindo período pré-menstrual, gestação,
puerpério e até mesmo durante o uso de anticoncepcionais. O início da psicose é
geralmente precedido de sinais como insônia, irritabilidade e déficits cognitivos
moderados. Uma vez desencadeada, a paciente pode ficar perigosa para si ou para o
recém-nascido, dependendo do conteúdo de seu sistema delirante e grau de agitação. O
infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes de
transtornos puerperais sem intervenção adequada. Conclusão: Embora transtornos
mentais associados ao puerpério não sejam muito elevadas, não se pode subestimar a
importância do acompanhamento dos hormônios após o parto. Deve-se, portanto,
avaliar cada caso com especial atenção, a fim de estabelecer a melhor estratégia de
tratamento para cada situação em particular, da maneira mais precoce possível.
Palavras-Chaves: Pós-Parto; Antagonistas de Estrogênios; Psicose.
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TRABALHANDO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS ATRAVÉS DO USO DE PLANTAS
FITOTERÁPICAS REGIONAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: Fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais,
através de alguns derivados é possível obter o princípio ativo a ser utilizado, a exemplo
tem o extrato, óleo, suco. A eficácia de um fitoterápico deve ser validada através de
estudos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase
3. Objetivo: Relatar a partir da ação em saúde, o uso de plantas fitoterápicas como
recurso de tratamento e prevenção de doenças infectocontagiosas. Metodologia: Tratase de um relato de experiência a partir do projeto de extensão Prevenção e detecção de
doenças Infectocontagiosas e Parasitárias, do Centro Universitário Tabosa de Almeida
ASCES-UNITA. A ação ocorreu em maio de 2017, numa escola da rede estadual da
cidade de Caruaru- PE. Resultados: Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
as plantas medicinais estão tendo seu valor terapêutico pesquisado e ratificado.
Observa-se um crescimento na sua utilização por recomendações dos profissionais da
saúde com fundamentos. A partir dessa reflexão, o uso de plantas medicinais na
prevenção e tratamento de doenças parasitárias passou a ser recurso terapêutico para
ações em saúde oferecidas pelos acadêmicos extensionistas. Sendo assim, foi exposto
aos alunos da rede estadual, as principais plantas fitoterápicas típicas da região, tais
como, o Mastruz, com propriedade anti-inflamatória, expectorante, vermífuga,
cicatrizante, aromática, sedativa, abortiva, digestiva, antifúngica, antimicrobiana e
antiviral. O mastruz também possui propriedades que atuam na constipação intestinal,
em coceiras e recuperação da pele ferida por ser emoliente. Como também, a hortelã-dafolha-miúda, utilizada popularmente devido às diversas propriedades medicinais,
inclusive para o controle de verminoses, tratamento de afecções parasitárias, como
amebíase, giardíase e tricomoníase. Essas informações foram de grande relevância para
os estudantes, podendo abrir um círculo de discussão a cerca dessas plantas tão
importantes e de fácil de acesso.
Conclusões: As plantas medicinais têm mostrado
resultado terapêutico satisfatório. Contudo, trabalhar com esse recurso como método
preventivo e curativo em doenças infectocontagiosas desde que haja conhecimento da
maneira adequada para consumo, pois a principal vantagem é ser uma forma de
autocuidado mais natural e de baixo custo. Sendo assim, é importante empoderar a
população a cerca desse recurso natural, possibilitando um resultado terapêutico
satisfatório.
Palavras chave: Fitoterápicos; doenças parasitárias; saúde pública.
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Introdução: Os acidentes envolvendo lesões de pele são considerados problemas de
saúde pública, a cada ano cerca de um milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil,
em sua maioria crianças e pessoas de baixa renda. Ferimentos infectados e queimaduras,
resultam em um aumento considerável nos gastos financeiros do Estado em virtude do
tempo de recuperação persistir de acordo com a gravidade das lesões. A utilização de
materiais mais acessíveis e eficazes são de grande interesse para a comunidade
científica. É relevante a busca de novas formas de tratamento que contemplem as
necessidades e reflitam uma melhora na evolução desses casos. A exemplo, os pacientes
diabéticos, que tem propensão superior em desenvolver úlceras que muitas vezes podem
levar a amputações em seus membros inferiores. Objetivos: Analisar a eficácia dos
tratamentos que utilizam mel (da abelha silvestre Melipona subnitida , conhecida
popularmente como Jandaíra) nos ferimentos infectados e queimaduras observando sua
propriedade cicatrizante e bactericida. Materiais e Método: Este estudo trata-se de uma
revisão literária do tipo narrativa através da consulta nas bases de dados da plataforma
SciELO, Ebsco Host, foram analisados textos completos com data de publicação entre
os anos de 2008 e 2017 em espanhol, português e inglês as buscas inter-relacionou-os
onde se obteve um quantitativo de 5 artigos. Resultados: O mel da abelha silvestre tem
propriedades cicatrizantes e bactericidas. Evidenciou-se uma melhor atuação do mel em
feridas, mesmo possuindo teste bacteriano positivo, em especial bactérias Gramnegativas, incluindo seu efeito contra Pseudomonas e também um potencial
antibactericida para Gram-positivas. Conclusão: Os dados coletados por meio desta
pesquisa representam um grande potencial para o tratamento a base do mel da Melipona
subnitida para feridas infectadas e queimaduras, a forma de atuação que o mel
desempenha no corpo ainda não é totalmente elucidado, sendo necessário um
aprofundamento maior.
Palavras Chave: Mel; Cicatrização; tratamento.
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Introdução: Cerca de 30% dos casos de epilepsia são resistentes ao tratamento
farmacológico atual, o que é associado a severa morbidade e aumento da mortalidade.
Nesse contexto, pesquisas atuais trazem a possibilidade do uso de canabinoides como
alternativa terapêutica para a redução das convulsões e de melhora da qualidade de vida.
Objetivos: Identificar a efetividade do uso de canabionoide no tratamento de paciente
com epilepsia resistente ao tratamento por meio de uma revisão bibliográfica.
Metodologia: Para responder ao objetivo, realizou-se uma revisão de artigos nas bases
de dados Science Direct e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores
“cannabinoids” e “treatment-resistant epilepsy”. Os critérios de inclusão foram: menos
de 5 anos de publicação e relevância ao tema. Resultados: Os canabinoides foram
associados a uma redução significativa de até 50% das convulsões se comparado a
placebo e uma melhora importante para qualidade de vida. De forma geral, ela foi mais
indicada como tratamento adjuvante para as síndromes epiléticas severas em crianças,
tais como a síndrome de Dravet e a de Lennox-Gastaut, visto que prejudicam muito a
qualidade de vida e o neurodesenvolvimento infantil. Conclusão: O uso de canabinoides
produz efeito significativo na redução de sintomas de pacientes com epilepsia resistente
ao medicamento e é indicado principalmente para casos de síndromes graves. Contudo,
ainda são necessárias mais pesquisas para a identificação dos mecanismos, eventos
adversos e melhor posologia dessas substâncias no uso terapêutico.
Palavras-Chaves: Canabinoides; Epilepsia; Tratamento.
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Introdução: A gestação é um processo fisiológico, o qual levará a diversas
mudanças não só fisicamente no organismo materno como também no seu bem-estar,
alterando seu psiquismo e seu papel sócio-familiar. Durante o período de gestação,
há grandes chances de ocorrer alguma complicação obstétrica, sendo essas
complicações de cunho biológico, psicológico ou social. Assim, fica evidente a
necessidade da prestação de uma assistência de qualidade à gestante, para assegurar o
melhor andamento da gravidez. Objetivos: Analisar como a atenção dos mais diferentes
profissionais de saúde pode interferir no decorrer da gestação, observando o potencial e
benefícios da abordagem multidisciplinar à saúde da gestante. Metodologia: Para
realização da pesquisa foram utilizados como descritores gestantes, equipe de
assistência ao paciente e complicações na gravidez, e como bases de dados foram
utilizadas: GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, LILACS e PUBMED. Resultados:
Diversos foram os estudos que abordavam o acompanhamento de um seguimento da
saúde a gestante, e alguns poucos traziam essa abordagem de forma multidisciplinar,
podendo fazer assim uma integração dos benefícios do acompanhamento fragmentado e
multidisciplinar.
Conclusão: Com as mudanças fisiológicas ocorridas na gestação,
observou-se a necessidade da atenção integral à gestante. Diversos são os problemas
que podem atingir a gestante durante esse período, que podem variar de afecções
metabólicas como transtornos psicológicos. Ao analisar de como assistências
individuais prestadas por médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas
podem influenciar no decorrer da gestação, pode-se perceber o potencial que a
abordagem multidisciplinar pode ter. Com isso, observa-se a necessidade de mais
estudos sobre essa forma de abordagem à gestante.
Palavras-Chaves: Gravidez; Gestante; Multidisciplinar.
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Introdução: Visto a atual e as futuras perspectivas de envelhecimento da sociedade, as
demências têm se tornado uma questão crítica na saúde pública. Logo, tal situação
requer a procura de métodos alternativos que melhorem os sintomas. A musicoterapia,
assim, surge como possibilidade terapêutica, para atenuação dos sintomas do quadro
demencial. Objetivos: Identificar a efetividade na musicoterapia no tratamento de
paciente demenciais por meio de uma revisão bibliográfica. Metodologia: Para
responder ao objetivo, realizou-se uma revisão de artigos nas bases de dados Science
Direct e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “Music therapy”
e “Dementia”. Os critérios de inclusão foram: menos de 5 anos de publicação e
relevância ao tema. Resultados: A musicoterapia foi associada principalmente à melhora
significativa de sintomas psiquiátricos em pacientes demenciais, tais como
comportamento disruptivo, altos níveis de ansiedade e humor depressivo. Pode-se haver
também melhora da função cognitiva, porém os resultados ainda são divergentes.
Ademais, foi apontado que tal terapia deve ser adaptada a cultura do paciente para uma
maior efetividade e pode ser usada como adjuvante ao tratamento medicamentoso em
casos de doença de Alzheimer leve e moderada. Conclusão: A musicoterapia apresenta
possibilidade de melhora dos sintomas psiquiátricos como comportamento diruptivo,
nível de estresse e humor depressivo; e pode melhorar as funções cognitivas dos
pacientes demenciais. Assim, ela pode ser indicada para o tratamento adjuvante das
doenças demenciais. Contudo, ainda são necessárias mais pesquisas nessa área para uma
maior elucidação da sua efetividade e indicação.
Palavras-Chaves: Musicoterapia; Demências; Tratamento.

ISBN: 978-85-92752-12-5

VI CONGRESSO PERNAMBUCANO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE
20 a 22 de abril de 2018

Caruaru – PE
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Introdução: Pessoas portadoras de transtornos alimentares, possuem inadequações no
consumo, padrão e comportamento alimentar, além de diversas crenças equivocadas
sobre alimentação, o que geralmente acarreta alterações importantes no estado
nutricional e consequentemente, geram complicações graves que influenciam
diretamente na saúde desses pacientes. Desse modo, o nutricionista possui total relação
com o problema em questão, considerando que a alimentação concomitante a
reeducação alimentar, possui um importante papel no tratamento dos transtornos
alimentares. Objetivos: Buscar na literatura, a importância do nutricionista no
tratamento de transtornos alimentares. Metodologia: Foi realizada uma revisão
bibliográfica, através de busca eletrônica de artigos científicos, publicados no período
de 2004 a 2018, utilizando-se as bases de dados LILACS e SCIELO e os termos
indexadores: Transtornos Alimentares, Papel do Nutricionista e Terapia nutricional,
gerando 54 artigos, em português e/ou inglês, selecionando-se 10 artigos. Resultados:
Os estudos demonstraram que o tratamento nutricional é capaz de reverter as alterações
nutricionais provocadas, visto que o nutricionista é o profissional mais capacitado para
sugerir mudanças no consumo e comportamento alimentar, promovendo hábitos
alimentares saudáveis. A abordagem nutricional é dividida em duas fases: a
educacional, cujas principais metas são a regularização do hábito alimentar e o aumento
do conhecimento nutricional, e a experimental, que visa a propiciar maior reabilitação
nutricional e mudanças no comportamento alimentar. Além disto, o aconselhamento
nutricional é necessário para esclarecer e desmistificar crenças inadequadas e
estabelecer uma adequada relação com o alimento. Conclusão: O papel do nutricionista
no tratamento dos transtornos alimentares é fundamental, pois para ter sucesso no
tratamento, deve-se buscar a promoção de hábitos alimentares saudáveis, a cessação de
comportamentos inadequados e a melhora na relação do paciente para com o alimento e
o corpo, obtendo uma resposta positiva ao tratamento, contribuindo não só na melhora
do estado nutricional, como também da qualidade de vida do paciente.
Palavras-Chaves:
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INTERPELAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SAÚDE DO IDOSO NAS
ALTERAÇÕES DAS PATOLOGIAS MISTAS DO TECIDO CONJUNTIVO.
Elimagno Paulo da Silva
Johnatas Campos Guedes da Silva
Hadassa Yerushalém Marcolino
Glaucyelly Mayanne Bezerra
Renato de Souza Melo
Acadêmico de Fisioterapia da Faculdade UNINASSAU Caruaru.
E-mail:magnopaulo3@hotmail.com

Introdução: Sobre as Doenças Mistas do Tecido Conjuntivo e relevante ressaltar que
não possui origem ou índice de epidemiologia definida sendo uma síndrome de
sobreposição, mas ainda associada correlações de fatores hereditários sendo mais difícil
o tratamento e homeostasia dessa doença assim classificada como autoimune. Objetivo:
Visando o processo inflamatório crônico, agregado com processos degenerativos
articulares devemos frisar à diminuição das artralgias e manter as funções ósteomioesqueléticas destes pacientes. Metodologia: A metodologia aplicada para esse
estudo foi uma revisão de literatura com textos publicados nos anos de 2007, 2016 e
2017. Desenvolvimento: E notório que o tratamento conservador na reabilitação
fisioterapêutica na saúde de alguns casos de DMTC, a fisioterapia possui uma
importância singular e significativa para os pacientes visando uma diminuição de seus
sintomas, de modo que os portadores das patologias autoimunes possam desenvolver
suas atividades funcionais diárias. Conclusão: Na diminuição do quadro de inflamação
crônica, fortalecimento muscular, mobilização articular das articulações para manter
suas funções até então diminuídas e fortalece-las.
PALAVRAS-CHAVE: Tratamento Conservador; Reabilitação; Fisioterapia; Patologias
autoimunes; DMTC.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA TRAUMATO-ORTOPÉDICA
FUNCIONAL NAS DISFUNÇÕES MIOESQUELETICAS EM FRATURA
UNIMALEOLAR COM ÊNFASE EM MALÉOLO MEDIAL.

Elimagno Paulo da Silva
Johnatas Campos Guedes da Silva
Hadassa Yerushalém Marcolino
Glaucyelly Mayanne Bezerra
Renato de Souza Melo
Acadêmico de Fisioterapia da Faculdade UNINASSAU Caruaru.
E-mail:magnopaulo3@hotmail.com

Introdução: As fraturas unilaterais de maléolo medial e um tipo de trauma causado por
um choque de intensidade variável, neste caso causado por uma queda de altura.
Segundo a paciente E.P.S, 52anos, sexo: feminino refere que no dia 18 de novembro
sofreu queda de altura (Caindo em reservatório) levada ao serviço de pronto
atendimento foi diagnosticada com fratura de maléolo medial do tornozelo esquerdo.
Encaminhada ao H.R.A onde passou por orientação e indicação de conduta cirurgica
recusado pela mesma, permanecendo com a imobilização por 20 dias e após reavaliação
foi encaminhada ao serviço de fisioterapia. Objetivos: Focado no processo antiinflamatório diminuição de sinais flogísticos para reabilitação da marcha, e cicatrizante
para a coaptação óssea maleolar. Metodologia: A metodologia aplicada para esse
estudo foi uma pesquisa de campo de modo a avaliar a reabilitação total de uma
paciente indicada para caso cirúrgico, mas tratada como caso conservador para
promover reabilitação da paciente o caso foi estudado e acompanhado em fevereiro de
2018. Resultados: E notório que o tratamento conservador na reabilitação
fisioterapêutica traumato-ortopédica em alguns casos de traumas epifisárias, a
fisioterapia possui uma vanguarda na área traumatológica e alguns casos pode ser a
melhor saída para pacientes visando que a coaptação óssea pode ser estimulada pela
fisioterapia sem procedimentos cirúrgicos nem próteses invasivas. Conclusão: Na
diminuição dos sinais flogísticos, fortalecimento muscular, ganho na amplitude dos
movimentos da circundução, reduzir a marcha claudicante e promover a marcha
fisiológica normal da paciente para reabilitação total de suas funções.
PALAVRAS-CHAVE:
ortopédia funcional.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DA DISFUNÇÃO URINÁRIA E EPILEPSIA
Felipe Silvestre Galindo de Carvalho¹
Auvani Antunes da Silva Júnior ²
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Carlos Roberto Souza Moreira Júnior¹
Maria Ruth Padilha de Medeiros¹
¹ Discentes de Medicina na UFPE-CAA, Caruaru, PE.
² Docente de Biomedicina da Uninassau Caruaru- PE.
³ Discente de Odontologia da ASCES-UNITA, Caruaru, PE.
E-mail: Felipe.s.g.carvalho@hotmail.com

Introdução: Epilepsia é definida como distúrbio crônico por descarga excessiva
neuronal, caracterizada por hiperexcitabilidade cortical generalizada ou focal. Há vários
sintomas associados, como parestesias, sintomas visuais, olfatórios, auditivos,
autonômicos e psicoilusórios. Nesse sentido, disfunção urinária como acometimento
associado tem sido evidenciada por alguns estudos, amplificando o conhecimento
anatomorfofuncional da epilepsia. Objetivo: Evidenciar a relação sintomatológica e
causal entre disfunção urinária e epilepsia. Objetivos específicos: Demonstrar as bases
morfofuncionais e como se relacionam com a patologia epiléptica. Métodos: Foi
realizada uma revisão literária minuciosa nas bases de dados PubMed, Scielo e
MEDLINE utilizando os filtros "epilepsy" and "urinary", artigos publicados nos últimos
5 anos. Resultados:Identificou-se que fisiologicamente a micção é regulada por vias
para simpáticas e quando é necessário o interrompimento da micção a via simpática é
regulada, principalmente por regiões anatômicas da ponte no troncoencefálico; em
paralelo a regulação de preenchimento da bexiga é regulada pela ínsula, algo que sofre
interferência nos receptores simpáticos causando a incontinência. Segundo Jang, Kwon
e Cho (2018) cerca de 39% dos epilépticos tem disfunção urinária, sendo incontinência
a mais comum. Essa relação inicialmente ocorre por hiperexcitação autonômica, mas
fatores centrais tem sido evidenciados. Viu-se que incontinência associa-se com
epilepsias crônicas, desencadeadas em partes posteriores do giro frontal médio e inferior
direitos, parte supracalosa e centros suprapontinos. Urgência associa-se a epilepsia do
lobo temporal, no giro temporal superior e lobo da ínsula. Cho (2018) viu que lesões
associam-se com retenção, evidenciadas frontotemporais ou bitemporais. Ainda, micção
como fator sensitivo provoca epilepsia, associada com componentes motores tônicos ou
clônicos, com evidências de atraso no desenvolvimento. Conclusões: Fica claro,
portanto, que a disfunção urinária relaciona-se com a epilepsia por diversos mecanismos
anatômicos, e que o melhor entendimento é importante para instigar maiores pesquisas
do tema.
Palavras-Chaves: Epilepsia. Disfunção Urinária. Hiperexcitabilidade. Micção.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA A FRATURA UNIMALEOLAR
MEDIAL: UM ESTUDO DE CASO.
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Johnatas Campos Guedes da Silva 1
Hadassa Yerushalém Marcolino1
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Renato de Souza Melo1,2
Faculdade Maurício de Nassau, Caruaru, PE, Brasil.
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Introdução: Falar aqui o que são as fraturas e falar depois só da fratura maleolar.As fraturas
unilaterais de maléolo medial e um tipo de trauma causado por um choque de intensidade
variável, neste caso causado por uma queda de altura. Segundo a paciente E.P.S, 52anos,
sexo: feminino refere que no dia 18 de novembro sofreu queda de altura (Caindo em
reservatório) levada ao serviço de pronto atendimento foi diagnosticada com fratura de
maléolo medial do tornozelo esquerdo. Encaminhada ao H.R.A onde passou por orientação e
indicação de conduta cirurgica recusado pela mesma, permanecendo com a imobilização por
20 dias e após reavaliação foi encaminhada ao serviço de fisioterapia. Objetivos: relatar um
atendimento fisioterapêutico a uma paciente com fratura maleolar. Metodologia: Magno, nos
métodos a gente tem que contar a história do paciente e como foram as sessões de fisioterapia
e o que o Fisioterapeuta usou para a paciente. Resultados: Relatar o que a paciente melhorou,
reduziu o edema? Dor? AuMentou adm? Conclusão: A Fisioterapia diminuiu o processo
inflamatório, aumentou a amplitude dos movimentos articulares a força muscular, além de
promover a marcha fisiológica da paciente reestabelecendo assim, as suas atividades de vida
diária.

Palavras-chaves: Fraturas; Fisioterapia; Reabilitação.

ISBN: 978-85-92752-12-5

VI CONGRESSO PERNAMBUCANO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE
20 a 22 de abril de 2018

Caruaru – PE

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NAS ALTERAÇÕES MISTAS DO
TECIDO CONJUNTIVO: UMA REVISÃO DA LITERATURA.
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Introdução: As doenças mistas do tecido conjuntivo não possuem uma origem definida
ou uma epidemiologia conhecida, no entanto, o que se sabe é que se trata de uma
síndrome de sobreposição que está associada à fatores hereditários tornando-se assim,
mais difícil o tratamento dessa doença, a qual é classificada como autoimune. Objetivo:
Relatar a abordagem da Fisioterapia, Visando o processo inflamatório crônico, agregado
com processos degenerativos articulares devemos frisar à diminuição das artralgias e
manter as funções ósteo-mioesqueléticas destes pacientes. Metodologia: trata-se de
uma revisão da literatura, com artigos publicados nas bases de dados Medline, via
Pubmed, Scielo, LILACS e o Google Acadêmico, com artigos publicados nos idiomas
em português e/ou inglês. Para as buscas os descritores utilizados foram: tecido
conjuntivo, Fisioterapia e Reabilitação, usados de modo combinado usando o operador
boleano “AND”. Resultados: Aqui você vai dizer quantos estudos você encontrou e os
anos desses estudos e o que esses estudos falaram sobre os benefícios que a Fisioterapia
conseguiu para esses pacientes. Conclusão: Falar aqui de maneira rápida os ganhos que
a Fisioterapia forneceu a esse paciente de acordo com os artigos.

Palavras-chaves: Artrite; Fisioterapia; Reabilitação; Reumatologia.
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PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE BENEFÍCIOS E BARREIRAS PARA A
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS ATRAVÉS DA EXCERCISE
BENEFITS/BARRIERS SCALE (EBBS)

Danilo Ferreira da Silva
Guilherme Fávero Quináglia
Hércules Melo Diogenes
Romerio Alves Soares
Niel Nata Pereira da Silva
Viviane de Araújo Gouveia
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Introdução: O processo de transição demográfica ocorrido no Brasil apresenta como
resultado o aumento da expectativa de vida, com isso, a saúde do idoso entra em foco. O
sedentarismo está entre os que mais comprometem a qualidade de vida do idoso, logo, a
realização de atividade física regular é apontada como fator altamente importante para o
envelhecimento saudável e a independência nas atividades da vida diárias pelo seu
potencial de retardo das alterações fisiológicas do envelhecimento. Objetivo: Descrever
a percepção dos idosos sobre benefícios e barreiras na prática de exercícios físicos.
Métodos: estudo descritivo com abordagem quantitativa que utilizou a Excercise
benefits/Barriers scale (EBBS) e questionário social com 46 idosos do Projeto Cintura
Fina da UFPE em uma cidade do interior de Pernambuco no período de maio a junho de
2017. Para análise dos dados, foram utilizados EPI INFO, versão 3.5.2, o qual foi
exportado para o software SPSS, versão 18. A normalidade do escore da EBBS foi
avaliada através do teste de Kolmogorov-smirnov. No caso da indicação da
normalidade, foi aplicado o teste t-student e o teste de ANOVA para investigar a relação
com as variáveis do questionário social. No caso em que a normalidade não foi
indicada, utilizou-se o teste de Mann-whitney e o teste de Kruskall-wallis para as
comparações citadas. Todas as conclusões foram atingidas considerando o nível de
significância de 5%. Resultados: O sexo feminino apresentou maior média de score,
com idade de 60 a 70, ensino fundamental completo/incompleto, com renda de 2 a 4
salários mínimos, pensionistas e que apresentam doença crônica não transmissível
(DCNT). Nenhuma das variáveis sociais mostrou-se significante para percepção de
benefícios ou barreiras, exceto o fator renda familiar (p-valor = 0,015), indicando que o
grupo de idosos com renda acima de 4 SM apresenta uma média do escore de barreiras
significativamente maior do que os demais grupos. Conclusões: Idosos de maior renda
percebem mais as barreiras para a prática de exercícios. Os idosos tem boa percepção
sobre os benefícios embora ainda percebam certas barreiras para a prática de exercícios.
Palavras-chave: Atividade Física; Saúde do Idoso; Saúde Pública.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM UMA PACIENTE COM ESPORÃO
DE CALCÂNEO: UM ESTUDO DE CASO.
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Introdução: O esporão de calcâneo é caracterizado por uma protuberância óssea na
base do osso calcâneo, que é um dos ossos do pé, sendo desenvolvido por meio de um
depósito exacerbado de cálcio na região póstero-inferior desse osso. Os principais
fatores de risco para esta doença tem se mostrado: o uso excessivo de calçados de salto
alto, a prática de esportes de alto impacto nos pés, atividades que sejam necessárias ficar
tempo prolongado em pé e sujeitos com os pés planos. Os principais sintomas são a dor
local (similar a uma furada), ressalta-se ainda que essa patologia pode ser assintomática,
para confirmação do diagnostico o raio-x é o exame de imagem indicado e as mulheres
são as mais acometidas por esta doença, na faixa etária entre os 40-50 anos. O
tratamento é realizado por meio do uso de anti-inflamatórios, de cirurgia e fisioterapia.
Objetivo: Descrever a abordagem fisioterapêutica e a evolução físico-funcional de uma
paciente com o esporão de calcâneo. Métodos: Paciente E.F.S. 58 anos, sexo feminino,
enfermeira, procurou ajuda médica após sentir fortes dores na região do calcâneo, sendo
encaminhada à fisioterapia. O tratamento fisioterapêutico consistiu em mobilizações e
alongamentos da fàscia plantar, seguida do uso do ultrassom terapêutico, no modo
pulsado, com frequência de 1Mhz, e intensidade de 0,8w/cm2 , por seis minutos, TENS,
convencional, frequência de 100Hz, duração de pulso de 100µa, por vinte minutos,
seguida da aplicação de crioterapia por 20 minutos, com atendimentos três vezes
durante a semana. Resultados: Após as 13 sessões de Fisioterapia a paciente relata não
sentir mais dores ou incômodos na região do calcâneo e que voltou a realizar suas
atividades diárias e profissionais sem dificuldade. Conclusão: A fisioterapia reduziu a
dores, a inflamação, devolvendo a funcionalidade e as atividades de vida diária e
profissionais da paciente com esporão de calcâneo.
Palavras-chaves: Esporão do Calcâneo; Fisioterapia; Ortopedia; Reabilitação.
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PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO
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Introdução: A trombose venosa profunda (TVP) é uma entidade clínica grave e de alta
prevalência. A etiologia é multifatorial e a avaliação dos riscos inclui: características
físicas, idade, presença de obesidade, uso de estrogênio, imobilização, tipo de cirurgia,
tempo
cirúrgico,
história
prévia
de
tromboembolismo,
distúrbios
de
hipercoagulabilidade herediatários ou adquiridos dentre outros fatores. Metodologia:
Foi realizado levantamento bibliográfico de acordo com o eixo temático nas bases de
dados Pubmed, Cochrane Library, Scielo e Google Scholar e posteriormente foi
elaborado um fluxograma que auxilia na prevenção de eventos tromboembólicos. De
acordo com a presença de fatores de risco, o paciente é classificado segundo a avaliação
de risco Caprini. Resultados Realizamos uma revisão de literatura baseada em
protocolos já existentes e propomos a sistematização da avaliação e da profilaxia de
eventos tromboembólicos em mulheres submetidas a cirurgia ginecológica de acordo
com o escore de risco. Discussão: A identificação precoce de pacientes com risco para
TVP é fundamental para definir aqueles que se beneficiam com a tromboprofilaxia
primária medicamentosa ou não e a relação risco-benefício envolvida. Conclusão: Esta
revisão visa enfatizar a importância da prevenção dos eventos trombombólicos. Visto
seu impacto na mobirmortalidade e aumento de custos hospitalares associados. Pois
trata-se de uma complicação frequente e na maioria das vezes um evento prevenível se
adotadas ferramentas de auxilio a sistematização do atendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Tromboembolismo venoso profundo;
prevenção de tromboembolismo venoso; cirurgia ginecológica.
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Introdução: As fraturas dos corpos vertebrais são altamente perigosas, reduzindo em
cerca de 30-40% a altura do corpo da vértebra, são causadas, geralmente, por acidentes
auto-motociclísticos, por quedas e enfraquecimento das vértebras, como na osteoporose.
Os principais sintomas observados nestes pacientes são: a parestesia, a redução da força
dos músculos dos membros inferiores, dores na região lombar e perda da marcha,
apresentando prevalência igual para ambos os sexos. Objetivo: Descrever um
tratamento fisioterapêutico e a evolução físico-funcional de uma paciente com
diagnóstico de fratura do corpo vertebral superior da segunda vértebra da região lombar.
Métodos: Paciente M.L.F.S. 57 anos, sexo feminino, agricultora, que procurou auxílio
médico após um acidente automobilístico, queixando-se de fortes dores na região
lombar, relatando ainda redução da força muscular nos membros inferiores e
incapacidade para a marcha independente, sendo assim encaminhada para tratamento
fisioterapêutico. O tratamento fisioterapêutico consistiu na aplicação do ultrassom
terapêutico, no modo pulsado, com frequência de 1Mhz, intensidade de 0,6 w/cm2 , por
12 minutos na região paravertebral, sobre o local da fratura. Seguido de exercícios de
estabilização segmentar, uso da TENS convencional, com frequência de 100Hz, duração
de pulso de 250µa e intensidade conforme a sensibilidade da paciente, por 30 minutos.
Durante a evolução da paciente foram acrescidos exercícios de ponte e treino para a
marcha usando as barras paralelas. Resultados: Após as 22 sessões de Fisioterapia, as
quais a paciente foi submetida, ela apresenta-se sem dores na região lombar, aumentou a
força muscular nos membros inferiores e conseguiu o retorno à marcha. Conclusão: A
fisioterapia foi eficaz para reduzir as dores decorrentes da fraturas do corpo vertebral,
além de aumentar a força muscular dos membros inferiores e devolver a paciente à
marcha e as suas atividades de vida diária e profissional, melhorando a sua qualidade de
vida e funcionalidade.
Palavras-Chaves: Coluna Vertebral; Fraturas Ósseas; Fisioterapia; Reabilitação;
Marcha.
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AÇÃO DOS BENZODIAZEPINICOS NO CONTROLE DAS CRISE
CONVULSIVAS DA EPILEPSIA
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Introdução; A epilepsia é um distúrbio neurológico que afeta cerca de 0,5% a 1,0% da
população é caracterizado por crise convulsiva decorrentes de descargas neurais
episódica gerando varias tipos de crise depende da parte do cérebro afetada. Os
benzodiazepínicos são fármacos de escolha para tratar as crises convulsivas, por possuir
uma ação central, potencializando a ativação dos receptores GABAA, facilitando a
abertura dos canais de cloreto mediados por neurotransmissor inibindo a enzima GABA
transaminase reduzindo a inibição dos disparos de alta freqüência mediada pela redução
da capacidade dos canais de Na+ em recuperar seu estado de inativação (período
refratário). Objetivo; O objetivo do presente trabalho é aprofundar o conhecimento
farmacodinâmico das propriedades dos benzodiazepínicos como anticonvulsivantes e
depressores do Sistema Nervoso Central (SNC). Matérias e Método; O presente estudo
trata-se de uma revisão de literatura, onde se utilizou como fonte de estudo e
informações, artigos das plataformas SCIELO e LILACS, além de livros, revistas e
trabalhos científicos em sites acadêmicos. Resultados e Discussão; Os
benzodiazepínicos são umas das drogas mais utilizadas na prevenção da crise
convulsiva em pacientes portadores de patologias envolvendo o SNC, por seu efeito
anticonvulsivante, também são muito utilizados por suas propriedades sedativas, e em
pacientes portadores de TOC por sua ação ansiolítica e entre outras. Conclusão;
Conclui-se que a epilepsia pode afeta na vida pessoal dos portadores dessa patologia por
apresentar estado de ansiedade e irritabilidade, os benzodiazepínicos por ter ação
ansiolítica favorece o tratamento da convulsão e ansiedade, porém o uso prolongado
leva o indivíduo a dependência por suas propriedades hipnóticas e sedativas.
Palavras-chave: Anticonvulsivantes; Benzodiazepínicos; Efeito secundário; Epilepsia.
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Introdução: Cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação aguda do Diabetes
Mellitus do tipo 1, caracterizada pela deficiência de insulina grave, que causa
hiperglicemia crônica, que é o fator primário para desencadear complicações clinicas
associada a infecções urinárias, cutâneas e situações estressantes, correlacionando com
o aumento de hormônios antagonistas como glucagon, glicocorticoides e catecolaminas,
que causam resistência aos efeitos da insulina. A cetoacidose diabética está presente
quando ocorre o pH arterial abaixo de 7,5, glicemia acima de 240 mg/dl e um aumento
na concentração de cetonas no sangue e na urina. Objetivos: Abordar as alterações
metabólicas que ocorrem na Cetoacidose Diabética. Metodologia: Foram analisados
artigos da plataforma eletrônica Google Acadêmico tendo como parâmetros artigos de
2015 a 2016, que relatam as alterações metabólicas causadas pela CAD. Resultados: A
deficiência de insulina no organismo leva a uma hiperglicemia, o que causa uma perda
do transporte de glicose para dentro do meio intracelular. Provocando o aumento de
gluconeogênese e glicogenólise no fígado, causando uma desinibição da quebra de
gorduras para ser fonte de ATP para o organismo, o que se reverte em pequenas
moléculas que reagem formando corpos cetônicos no fígado,que provoca Cetoacidose.
A hiperglicemia crônica causa glicosúria e consequente poliúria, que é o aumento de
volume urinário, essa perda hídrica é acompanhada de uma perda de eletrólitos como de
sódio, potássio, acarretando a desidratação, que ocorre uma diminuição da circulação
periférica e aumento da produção de ácido láctico, piorando a acidose metabólica já
presente. Conclusão: A Cetoacidose Diabética é um quadro progressivo quanto mais
prolongado e severo for o período sem insulina, maior a gravidade e se não tratada pode
levar ao coma e à morte, geralmente ocorre em pacientes com Diabetes descontrolado.
Portanto a melhor terapia para a CAD é a prevenção com exames regulares e o uso da
insulina medicamentosa.
Palavras Chaves: Cetoacidose; Cetonas; Poliúria.
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Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica,
autoimune e multissistêmica. Caracterizada por manifestações clinicas polimórficas,
com períodos de exacerbações, de etiologia desconhecida, o desenvolvimento da doença
está ligado a predisposição genética e fatores ambientais, como luz ultravioleta e
medicamentos. Para o tratamento de LES, é utilizado corticoides, que são hormônios
esteroides sintéticos que desempenham função anti-inflamatória, mas que devem serem
utilizados na menor dose efetiva para evitar deficiência da Vitamina D e Cálcio.
Objetivos : Abordar o LES , como uma doença autoimune, que com o uso dos
corticoides para o tratamento, pode desencadear complicações como a Deficiência da
vitamina D e Cálcio. Metodologia: Este estudo trata-se de uma revisão literária nas
bases de dados da plataforma Scielo e Google Acadêmico, foram analisados artigos
completos nos anos de 2000 a 2015.Resultados : A função da vitamina D é regular o
Cálcio, e os corticoides altera o metabolismo da vitamina, inibindo a absorção e
diminuição intestinal do Cálcio, diminui reabsorção tubular renal, que aumenta sua
eliminação urinária, produzem alterações no processo de remodelamento ósseo,
causando Osteoporose induzida por corticoides(OPIC) , que é a diminuição da massa
óssea acarretando fragilidade esquelética. Conclusão: Portanto considerando que a
radiação ultra violeta B é a principal fonte de Vitamina D, é também a principal
causadora de fotossensibilidade e desencadeante de lesões cutâneas na LES, e é
necessário o uso de bloqueadores solares de amplo espectro, ocorrendo uma diminuição
da produção cutânea de vitamina D, causando a deficiência , que associado ao uso de
corticoides, pode causar Hipocalcemia, OPIC ou Osteoporose Secundária. Nestes
pacientes, necessário receber uma alimentação baseada em vitamina D e Cálcio, como
ovos, feijão, peixes e hortaliças, entretanto é menos eficaz, responsável por apenas 20%
das necessidades corporais, sendo fundamental o tratamento farmacológico como
suplementação.
Palavras Chave: Cálcio; Corticoides; Vitamina D.
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Introdução: No Brasil o câncer de próstata (CP) corresponde a 10% dos casos sendo o
sexto tipo de câncer mais recorrente no mundo. Cerca de 80% dos pacientes são
assintomáticos, manifestando inicialmente problemas ao urinar,sensação da bexiga não
se esvaziar, sangue na urina indica um estágio avançado e dor óssea o indício de
metástase avançada.Atingi principalmente homens acima dos 65 anos, está entre os
principais tipos de câncer causando hospitalização dessa população e através do
diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura ou estagnação da
doença.Objetivo: Descrever como a promoção da saúde do homem e prevenção podem
auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de próstata.Exibe as estatísticas do
câncer,ações preventivas de consciência dos homens.Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica, utilizando bases de dados indexidas encontradas nas revistas
eletrônicas da Literatura Cientifica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS),
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
através das seguintes palavras-chave encontradas nos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS):câncer de próstata,saúde do homem.Foram avaliados os artigos originais
publicados nos últimos seis anos.Resultados:Segundo dados do INCA (Instituto
Nacional de Câncer), no Brasil 60% a 70% casos de câncer são diagnosticados em fase
de metástase e detectado em estágio inicial apenas 7% dos casos de câncer de próstata.A
condição emocional do homem diante de sintomas do CP gera baixa auto estima e
dificuldades de concordância da doença, criando barreira quanto à procura de um
urologista. Intervenções preventivas em local clínico, encontra-se imunização,
tratamentos quimioterápicos e educação alimentar na mudança no estilo de
vida.Conclusão: O preconceito e machismo são alguns dos principais entraves para o
diagnóstico precoce do CP. É necessário a conscientização da população masculina no
reconhecimento do serviço de saúde como um local de promoção da saúde do homem e
prevenção do câncer de próstata.
Palavras-Chaves: Câncer de próstata; Diagnóstico; Prevenção
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Introdução: O envelhecimento da pele é um processo pelo qual todas as pessoas
passam durante a vida, e que preocupa muitos indivíduos, sendo este diferenciado pelo
estilo de vida de cada um. Um dos principais recursos utilizados para deter o
envelhecimento da pele ou melhorar a qualidade da pele são os tratamentos utilizados
são os peeling químicos, onde se usam produtos químicos os quais dependendo da
concentração e do valor de pH em que são empregados nas formulações, desencadeiam
o peeling superficial, médio e profundo. Outra alternativa é a toxina botulínica tipo A
que é eficaz no tratamento das rugas dinâmicas quando injetada no musculo o qual se
deseja paralisar, sem que haja comprometimento do mesmo. Objetivo geral e
específicos: Descrever as vantagens da utilização dos peelings químicos e da Toxina
Botulínica tipo A no rejuvenescimento a curto prazo. Metodologia: Revisão da
literatura e artigos científicos publicados em revistas e periódicos indexados nas bases
Pubmed, Lilacs, Scielo e Medline nos últimos dez anos e referências bibliográficas de
estudos relevantes. Resultados: Encontrpu-se em vários artigos que os peelings
químicos permitem renovação celular intensa, normalizando a pigmentação da pele,
atenuando marcas e minimizando as rugas, logo, essas formulações devem ser utilizadas
cuidadosamente e seguindo as técnicas recomendadas. Outra alternativa viável é a
utilização da Toxina Botulinica Tipo A, a qual apresenta seu mecanismo de ação
concentrado no relaxamento muscular sobre músculos estriados (inibição da liberação
de acetilcolina) e ação sobre o reflexo de estiramento medula; ação antinociceptiva,
através do bloqueio da liberação de peptídeos relacionados também com a dor e sobre o
sistema nervoso autônomo. Conclusão: A aplicação da toxina botulínica e os peelings
químicos, quando seguidos os protocolos de segurança são eficazes e seguros, com
relatos de satisfação dos pacientes e resultados visuais positivos no rejuvenescimento a
curto prazo.
Palavras chaves: peeling químico, toxina botulínica, envelhecimento.
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