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APRESENTAÇÃO

Ciências da saúde é área relacionada com estudo e disposições vincunladas à
vida, abordando a relação saúde e doença, e comtempla as subáreas que tratam da
saúde, ainda que estratificadas por áreas do conhecimento, incluem a medicina
humana e animal, a biologia, a biomedicina, a enfermagem, a fonoaudiologia, as
análises clínicas, a farmácia, a Ciências do Esporte, a educação física, a odontologia,
a psicologia, a terapia ocupacional, a nutrição, a fisioterapia e outras. Além da atuação
profissional as ciências da saúde contribuem de forma relevante para a propagação
do conhecimento técnico cientifico e crescimento do ser humano quanto ser individual
e social.
A região sudoeste goiana é um polo de desenvolvimento educacional, cientifico
e tecnológico, onde atualmente contemplada com instituições de relevância nacional
e internacional, possui cursos e pesquisas em diversas áreas vinculadas às ciências
da saúde. O evento possui um caráter multiprofissional e de integralização entre
diversas subáreas das ciências da saúde, visando sobretudo a propagação cientifica
e tecnológica, tanto no que tange a divulgação, quanto no que se refere à criação de
redes de colaborações, fortalecendo a ciência, em comunhão com os alicerces do
Ministério da Educação, acerca do ensino, pesquisa e extensão.
O “II Simpósio em Ciências da Saúde e I Encontro de Pesquisa e Extensão da
Faculdade Quirinópolis contou com a participação de pesquisadores de diferentes
instituições da região centro-oeste (UEG, UFMT, UFG, UNB, UFMS, UNIRV), além de
outros centros do nosso país (UFMG, UFTM), o que fortaleceu e possibilitou a
emancipação de colaborações na área. Contou com o apoio Institucional da
Faculdade Quirinópolis – FAQUI, com toda estrutura física e equipamentos para
realização de minicursos, além de recursos humanos para a organização e execução
do evento. Além disso, foram apresentados 51 trabalhos científicos divididos nas
modalidades oral e pôster.
Contudo, a Ciências da Saúde é um importante e essencial incremento ao
seguimento e manutenção da saúde, onde o evento permitiu o fortelecimento e a
propagação do conhecimento e formação continuada de discentes, docentes e
pesquisadores. Na certeza de que a ciência, o conhecimento, o trabalho, a ética e a
moral são os alicerces para um futuro “libertador” na “trilogia” dos tempos é que esta
e outras ações seram impusionadas. Finalizo com agradecimentos à todos que
parcitiparam de uma forma ou outra.
Dr. Wellington Francisco Rodrigues
Coordenador da Comissão Organizadora
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PROGRAMAÇÃO
II SIMPÓSIO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO SUDOESTE GOIANO E
I ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE QUIRINÓPOLIS

PRÉ-EVENTO (destinado aos alunos do ensino médio)

18/11/2019 (segunda-feira)
19h às 19h15 – Recepção, credenciamento e entrega de material
19h15 às 20h – Palestra – Conselho Regional de Biomedicina – 3ªRegião.
20h – Direcionamento dos alunos do ensino médio às programações abaixo:
Tema 1: “Extração de ácidos nucleicos”
Tema 2: “Coloração de GRAM”
Tema 3: “Anatomia: a arte do corpo humano”
Tema 4: “Hematologia: microscopia de células sanguíneas”
Tema 5: “Química Show”
Tema 6: “Medicina Tradicional Chinesa: Ventosaterapia”
Tema 7: “Distúrbios endócrinos e metabólicos: Dislipidemia”
Tema 8: “Diagnóstico laboratorial das parasitoses”
Tema 9: “Testes rápidos imunológicos”
Tema 10: “Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s”
Tema 11: “Cariótipo Humano: mutações cromossômicas estruturais”
Tema 12: “Atuação do Biomédico na Estética”

EVENTO
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

19/11/2019 (terça-feira)
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19h00 às 19h30 - Credenciamento

19h30 às 20h00 – Solenidade de Abertura (Composição de mesa, Hino Nacional)

20h00 às 20h50 – 1ª Palestra – “CUIDADOS HOSPITALARES NA PROPAGAÇÃO DE
BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES”
Conferencista: Profª. Msc. Iara Rossi Gonçalves.

Doutoranda em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, com ênfase na área de Microbiologia, na
Universidade Federal de Uberlândia. Mestre em Imunologia e Parasitologia Aplicada (2016) e
graduada em Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado) na mesma universidade (2014).
Vinculada ao Laboratório de Microbiologia Molecular, atua principalmente nas áreas de
infecção hospitalar, resistência bacteriana, biofilmes bacterianos, e epidemiologia clássica e
molecular de doenças infecciosas. Trabalhou como professora substituta no Instituto de Ciências
Exatas e Naturais do Pontal, da UFU, campus Ituiutaba, ministrando disciplinas nas áreas de
Microbiologia, Parasitologia, Imunologia e Ensino de Ciências no período de 2018-2019.

20h50 às 21h10 – Intervalo

21h10 às 22h20 – 2ª Palestra – “Urgência e Emergência: atendimento pré e intra hospitalar”

Conferencista: prof. Esp. Guilherme Ferretto
Possui graduação em Enfermagem pela UFTM (2002). Especialista em Enfermagem do
Trabalho pela Universidade São Camilo (2009) e Urgência e Emergência pela ASSEVIM/
Instituto Passo 1 (2011). Atualmente é professor do Centro de Educação Profissional (Cefores),
escola técnica vinculada à Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Tem
experiência profissional na área de suporte básico e avançado de vida.

20/11/2019 (quarta-feira)
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19h00 às 19h30 – Mostra Cultural “Banda 22 de Janeiro”

MINICURSOS E OFICINAS
Local: Laboratórios da Faculdade Quirinópolis

19h30 ás 22h20m

1- TÍTULO DO MINICURSO: IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS BACTERIANOS POR
MEIO DO MÉTODO GRAM DE COLORAÇÃO
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO

RESPONSÁVEL: Prof. Esp. MICAELLA SILVA LEANDRO
NÚMERO DE VAGAS: 16 ALUNOS.

Resumo:
A coloração de Gram é uma técnica que possui grande importância na prática de microbiologia
clínica, através dela é possível identificar as bactérias Gram positivas e Gram negativas. A
capacidade de reter o corante Cristal violeta pertence ao grupo de bactérias Gram positivas que
após a descoloração permanecem azul enquanto que as bactérias Gram negativas não possuem
capacidade de reter o corante e são coradas de rosa. Para o profissional clínico essas informações
influenciam no diagnóstico microbiológico auxiliando no direcionamento das técnicas de cultivo
e identificação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- TÍTULO DO MINICURSO: EXTRAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL (HORTELÃ)
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO
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RESPONSÁVEL: Prof. Me. TACIANE CARPINI
NÚMERO DE VAGAS: 18 ALUNOS.
Resumo: Óleos essenciais são compostos aromáticos, voláteis que podem ser extraídos de
raízes, caules, folhas, flores ou de todas as partes de plantas aromáticas. Essas extrações podem
ocorrer por destilação de arraste a vapor, que é a técnica mais empregada, compressão de
vegetais ou uso de solventes. Algumas substâncias presentes nos óleos essenciais possuem alto
valor comercial, neste caso, essas substâncias podem ser isoladas do óleo ou mesmo sintetizadas
em laboratório, o mentol das espécies de mentha é um exemplo disso. A produção em pequena
escala será pelo método de hidrodestilação com o uso de aparelho tipo Clevenger. A importância
desse método reside no fato que as informações coletadas na extração servem de base para o
desenvolvimento do processo industrial.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- TÍTULO DO MINICURSO: APLICAÇÃO BROMATOLÓGICA NA ÁREA DA
SAÚDE
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICA

RESPONSÁVEIS: Me. TAINARA LEAL DE SOUSA e Me. DAIANE COSTA DOS
SANTOS
NÚMERO DE VAGAS: 30 ALUNOS.

Resumo: A Bromatologia é a ciência dos alimentos e desempenha um papel importante em
todo o complexo alimentar e sistemas associados, estuda os alimentos, sua composição química,
sua ação no organismo, seu valor alimentício e calórico, suas propriedades físicas, químicas,
toxicológicas, e também adulterantes, contaminantes e fraudes. A Bromatologia se relaciona
com tudo aquilo que é, de alguma forma, alimento para os seres humanos, tem a ver com o
alimento desde a produção, coleta, transporte da matéria-prima, até a venda como alimento
natural ou industrializado. Além disso, verifica se o alimento se enquadra nas especificações
legais, detecta a presença de adulterantes, aditivos que são prejudiciais à saúde, se a esterilização
é adequada, se existiu contaminação com o tipo e o tamanho de embalagens, rótulos, desenhos
e tipos de letras e tintas utilizadas. Enfim, tem a ver com todos os diferentes aspectos que
envolvem um alimento, com isso permitindo o juízo sobre a qualidade do mesmo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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4- TÍTULO DO MINICURSO: ABORDAGEM DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS (DCNT) E DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (DCG)
PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO
RESPONSÁVEL: Prof. Me. ANDRIELY LUCAS LIMA E SILVA
NÚMERO DE VAGAS: 15 ALUNOS
Resumo: As doenças crônicas em sua maioria podem ser controladas por terapêutica
medicamentosa e mudança de hábitos, apresentando com maior frequência em idosos e são
definidas como qualquer condição prolongada, que dure mais que três meses, geralmente
progressivas e não curáveis.
Pode-se dizer que em todos os países do mundo as DCNT constituem o principal problema de
saúde pública, seja para homens ou para mulheres. Pode-se também projetar a carga de doenças
crônicas, em termos de fatores de risco, como hipertensão; tabagismo; colesterol alto; baixo
consumo de frutas e hortaliças; sobrepeso e obesidade; sedentarismo, bem como consumo
abusivo de álcool.
As doenças crônico-degenerativas são frequentemente associadas aos idosos apesar do processo
de envelhecimento não estar, necessariamente, relacionado a doenças e incapacidades.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------5- TÍTULO DO MINICURSO: ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM ANÁLISES
CLÍNICAS VETERINÁRIAS
MINIC
RESPONSÁVEL: Esp. HEMELLY FARIA NASCIMENTO
NÚMERO DE VAGAS: 15 ALUNOS.
Resumo:
As análises clínicas veterinárias ainda não é um campo muito conhecido pelos biomédicos, então
serão abordadas as principais diferenças entre os exames de caninos, felinos e aves, comparálos com os de seres humanos, o mercado de trabalho na área e sobre a especialização. Na pratica
serão mostradas lâminas com as principais alterações de exames hematológicos e alguns
hemoparasitas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------6- TÍTULO DO MINICURSO: ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA
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MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO
RESPONSÁVEL: Profª. Drª. LAÍS SANTOS DE SOUZA
NÚMERO DE VAGAS: 14 ALUNOS
Resumo: O minicurso Artrópodes de Importância Médica abordará a biologia, ecologia,
morfologia, ciclo de vida e reconhecimento de insetos e artrópodes (escorpiões, ácaros e
aranhas) que são agentes etiológicos e vetores de doenças tais como, dengue, febre amarela,
leishmaniose, malária, filariose, doença de chagas, dentre outas que impactam na saúde
humana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------7- TÍTULO DO MINICURSO: ABORDAGEM SOBRE OS TIPOS DE PUNÇÕES E
COLETAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO
RESPONSÁVEL: Prof. Esp. STÉPHANI BORGES CAMPOS
NÚMERO DE VAGAS: 14 ALUNOS.

Resumo: Neste minicurso de Punção e Coleta em saúde o aluno aprenderá sobre os diferentes
materiais e técnicas utilizados para coletas bem como seu correto manuseio e armazenamento.
Também aprenderá técnicas e boas práticas de pré e pós coleta. Um curso prático a fim de
capacitar em diferentes segmentos de trabalho nos serviços de saúde e laboratórios de análises
clínicas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------8- TÍTULO DO MINICURSO: NOÇÕES GERAIS EM TERAPIA INTENSIVA
HUMANIZADA.
MINICURSO TEÓRICO
RESPONSÁVEL: Prof. Me. VINÍCIUS ALVES BERNARDO
NÚMERO DE VAGAS: 30 ALUNOS.
Resumo: A terapia intensiva especializada é direcionada a pacientes com quadro clínico
potencialmente grave e/ou crítico. Por ser um ambiente de alta complexidade necessita-se de
uma equipe profissional especializada com capacidade de possibilitar a recuperação do paciente
nas correções de disfunções orgânicas, comumente realizadas na UTI, como ventilação
mecânica, terapia de substituição renal, suporte circulatório, suporte hemodinâmico e manobras
de reanimação cardiorrespiratória e cerebral. Tem-se visto nos últimos anos um considerável
aprimoramento e crescimento de ações concretas destinadas a promover a humanização da
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assistência hospitalar no âmbito das UTIs, visto que a Unidade de Terapia Intensiva é um
ambiente que concentra pacientes graves, mas recuperáveis e cuidados por profissionais que se
empenham em maximizar suas chances de vida, e de uma vida melhor e com uma assistência de
qualidade e humanizada.

9- TÍTULO DO MINICURSO: PERÍCIA CRIMINAL E CIÊNCIAS FORENSES.
MINICURSO TEÓRICO E PRÁTICO
RESPONSÁVEIS: PROF. Dr. PAULO VITTOR PARECIS SILVA E PROFª. Esp. IZABELA
CRISTINA GAMBINI.
NÚMERO DE VAGAS: 15 ALUNOS.

Resumo: Ciências Forenses utiliza-se do conhecimento de outras ciências para poder realizar o
seu mister, qual seja, o de extrair informações de qualquer vestígio encontrado em um local de
infração penal, que propiciem a obtenção de conclusões acerca do fato ocorrido, reconstituindo
os gestos do agente da infração e, se possível, identificando-o.
Criminalística é a profissão e a disciplina científica diretamente relacionada ao reconhecimento,
a identificação, a individualização e a avaliação da evidência física pela aplicação das ciências
aplicadas às questões legais. Um criminalista utiliza o princípio científico da química, da
biologia e da física para deduzir informações da cena do crime e da evidência física.
“(...) É uma ciência que objetiva a individualização e a identificação dos vestígios materiais
relacionados aos delitos em geral, valendo-se das suas próprias regras e metodologias e do
conhecimento das demais ciências, a fim de saber o que aconteceu, a maneira como se
desenvolveu os fatos e quem cometeu o crime”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------10- TÍTULO DA PALESTRA: “BASES DA FITOTERAPIA E ASSUNTOS
REGULATÓRIOS.
RESPONSÁVEL: ESP. VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JR
NÚMERO DE VAGAS: 25 ALUNOS.
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Resumo: A Fitoterapia é definida como método de tratamento caracterizado pela utilização de
plantas medicinais em suas diferentes preparações e sem a utilização de substâncias ativas
isoladas. O nutricionista, desde que tenha pleno conhecimento do assunto, pode valer-se do uso
da Fitoterapia como recurso para o alcance de melhores resultados no tratamento nutricional.
No entanto, o profissional, quando utilizar esta prática, deve observar uma série de critérios e
considerações.

11- TÍTULO DA PALESTRA: “DIETA ENTERAL E PARENTERAL NO AMBIENTE
HOSPITALAR”
RESPONSÁVEL: ESP. VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JR
NÚMERO DE VAGAS: 25 ALUNOS.

Resumo: A terapia de nutrição enteral (TNE) é um conjunto de procedimentos terapêuticos
empregados para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do usuário por meio de
nutrição enteral. Deve ser empregada quando o usuário não pode ou não deve se alimentar por
via ral ou o faz de forma insuficiente. A nutrição enteral ocorre quando os nutrientes são
administrados diretamente no tubo gastrintestinal (TGI) através de cateteres. Indicações mais
comuns de NE: Ingestão oral inadequada (menor que 60% das necessidades) por mais que 5
dias, após o insucesso com a dieta oral estimulada; Disfagia grave (dificuldade de deglutição)
ou coma como em usuários neurológicos, com acidentes vasculares, tumores cerebrais ou
também dilatações com falta de peristaltismo (megaesôfago) ou estenoses (estreitamentos) do
esôfago; Queimados; Síndrome do intestino curto, associada a Nutrição Parenteral para
estimular a regeneração intestinal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------12- TÍTULO DO MINICURSO: “SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM AO IDOSO”
MINICURSO TEÓRICO
RESPONSÁVEIS: Me. BRUNA STEPHANIE SOUSA MALAQUIAS
NÚMERO DE VAGAS: 25 ALUNOS.
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Resumo: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica
implementada na prática assistencial conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da
qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. Trata-se de uma
maneira sistemática e dinâmica de prestar cuidados de enfermagem e quando relacionado a
saúde da população idosa é necessário conhecimento das especificidades que cercam os
processos de senescência e senilidade que ditarão o caminho para implementação da SAE. Neste
minicurso teórico/prático serão discutidos aspectos relacionadas as etapas de implementação da
SAE: investigação (coleta de dados), diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.
Serão apresentados os principais aspectos e características do idoso que norteiam a assistência
de enfermagem, bem como a utilização do NANDA, CIPE, NIC E NOC para elaboração do
diagnóstico e prescrição de enfermagem.

21/11/2019 (QUINTA-FEIRA)
19h às 20h – Palestra - “DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ARBOVIROSES”

Conferencista: Prof. Dr. Jonathan Gonçalves da Rocha
Possui mestrado em Biologia das Relações Parasito-Hospedeiro com Área de Concentração em
Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (Imunologia, Microbiologia e Parasitologia) pelo
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (2014), onde
defendeu a dissertação intitulada "Efeitos do Laser de Baixa Potência na Leishmaniose
Experimental: Avaliação sobre a lesão cutânea (in vivo) e efeitos sobre a leishmania (in vitro),
sendo bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e especialização
lato sensu em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura
(2012). Atualmente atua como Professor Instrutor I no curso de Medicina da Faculdade Alfredo
Nasser, ministrando as disciplinas de Tutoria (PBL) e Morfofuncional (Histologia) e nos Cursos
de Biomedicina, Farmácia e Enfermagem da mesma instituição, ministrando a disciplina de
Imunologia. É Biomédico do Laboratório Clínico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
atuando como o responsável pelos setores de Liberação de Laudos e gestão da Qualidade. É
integrante da Diretoria do Conselho Regional de Biomedicina da Terceira Região (CRBM/3)
onde ocupa o cargo de Secretário na gestão (2019-2022). É membro da Associação de
Biomédicos da 3ª Região (ABM/3), onde atua como primeiro secretário e Orientador da Liga
Acadêmica de Hematologia e Banco de Sangue da PUC Goiás.

20h às 20h50min – Palestra – “Aplicação de Modelo Biológico no Estudo da Doença de Chagas”
Conferencista: Prof. Dr. Wellington Francisco Rodrigues
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Possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro de Ensino Superior de Uberaba, e
Biomedicina pela Universidade de Uberaba, especialização em Biologia Celular e Molecular
pela Universidade de Uberaba (2008), especialização em Imunologia Clínica e Laboratorial pela
Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto (2010), mestrado em Odontologia
com enfâse em Biopatologia pela Universidade de Uberaba (2011), doutorado em Genética e
Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia (2016) e doutorado em Ciências da Saúde
pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2017).

20h50min às 21h – Intervalo (Coffee-break)

21h às 22h30min – Mesa Redonda – “O DESAFIO DA INTEGRALIDADE NO CUIDADO
AO IDOSO”

Conferencista: Prof. Me Bruna Estefania Malaquias de Sousa, Prof. Dr. Helieder Cortes,
Prof. Me. Jhonathan Gonçalves da Rocha, (GERIATRA, PSIQUIATRA, ASSISTENTE
SOCIAL, NUTRÓLOGO ou NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) A mesa redonda
será realizada junto aos professores presentes no evento, alunos da graduação E DEMAIS
PRESENTES.

22/11/2019 (SEXTA-FEIRA)

19h00 às 20h30 – Palestra 1 - "COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – PRECEITOS BÁSICOS
E SUBMISSÃO DE PROJETOS"

Conferencista: Prof. Dr. Lourenço Faria Costa
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU):
Bacharelado (1997-2000) e Licenciatura Plena (1997-2001). Mestrado pelo Programa de PósGraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, PPIPA / UFU (2004-2006) com tema da
dissertação em epidemiologia de vírus respiratórios em crianças; Doutorado pelo PPIPA / UFU
(2008-2012), com tema da tese em epidemiologia molecular do rinovírus humano em crianças,
além de fatores de morbidade e características clínicas dos pacientes. Desenvolveu atividades
como bolsista pós-doutorado (PNPD / CAPES) (2012-2014) no Laboratório de
Imunoparasitologia (UFU), cujas atividades foram relacionadas à quantificação de DNA por
PCR quantitativa em tempo real para Toxoplasma gondii e Neospora caninum, em modelos
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experimentais (camundongos) e, no caso do T. gondii, também em gestantes. Tem experiência
na área de microbiologia e parasitologia, com ênfase em virologia humana, atuando
principalmente nos seguintes temas: vírus respiratórios em crianças de até cinco anos de idade
e biologia molecular. Atualmente é professor efetivo do curso de Ciências Biológicas,
Universidade Estadual de Goiás (UEG) e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UEG
(desde janeiro de 2016) e assessor na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (UEG), Stricto
Sensu, desde janeiro de 2017. Também ministra aulas no curso de Pedagogia (UEG,
Quirinópolis): Saúde Infantil na Escola.
19h00 às 20h30 – Palestra 2 - "ONCOLOGIA MOLECULAR: A ATUAÇÃO DO
BIOMÉDICO NO DIAGNÓSTICO E NA PESQUISA ONCOLÓGICA".

Conferencista: Prof. Esp. Eduardo Ramos Martins Cabral
Possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás com período
sanduíche na Universid de Sevilla (Sevilla, Espanha). Foi bolsista PIBIC de iniciação
científica nos laboratórios de Genética e Parasitologia da Universidade Federal de
Goiás. Atualmente, é aluno do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia
Molecular e Mestrando no Programa de Pós-Graduação, na Fundação Pio XII Hospital de Câncer de Barretos.
20h30 às 21h – Intervalo

21h às 21h30 – Exposição científica

21h30 – 22h30 - Confraternização
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01 Título: Intervenção E Sintomas Do Bruxismo: Uma Realidade Da Humanidade

Autores: Layla Luana Nunes Pereira ¹; Maria Eduarda Oliveira Maia¹; Micaella Silva Leandro²; Wellington
Francisco Rodrigues³
Email: layla16nunes@gmail.com
Filiação: Faculdade Unibrás
Resumo
Introdução: O Bruxismo é uma realidade de muitos indivíduos no mundo todo. É uma manifestação em
que há o rangido dos elementos da cavidade oral são afetados. São diferentes as causas para o
bruxismo, incluindo, fatores sociais, psicológicos, doenças de bases, etc. Dada ao grande número de
indivíduos com esta manifestação, torna-se relevante a descrição de medidas intervencionistas e dos
sintomas do bruxismo. Objetivo: Descrever os sintomas e as principais formas de intervenção para o
tratamento do bruxismo. Metodologia: Foi realizada uma busca na literatura nos últimos 10 anos. Onde
documentos que relataram os sintomas e formas de tratamento do bruxismo, foram levados em
consideração para uma análise descritiva. Resultados: Após uma avaliação dos dados encontrados na
literatura, foi verificado que, os principais sintomas são, dentes desgastados, danificados e/ou sensíveis,
modificações da mordida, podendo ainda acarretar em transtornos alimentares, ansiedade, depressão e
insônia. Já em relação ao tratamento, do qual o principal objetivo é a redução da dor, desconforto, e
garantir a funcionalidade ao paciente, a placa, ainda é uma das opções mais utilizada, somente que os
fatores de base devem ser avaliados e tratados. Conclusão: Os dados demonstram uma sintomatologia
variável ao bruxismo, com características especificas nos elementos de cavidade oral, o desgaste, e
ainda, embora a placa seja uma opção à intervenção os fatores de base devem ser monitorados e
tratados.
Palavras-chaves: Bruxismo, Intervenção, Sintoma
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02 Título: Hipertensão Arterial: Atuação Farmaceutica

Autores: Eduardo Antônio Ferreira¹; Franque Udson Barros Júnior¹; João Helson de Camargo¹; Marciel
Alves Martins¹; Wellington Francisco Rodrigues²; Micaella Silva Leandro³
E-mail: dhueduardo@hotmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível de natureza multifatorial, e
assintomática. A hipertensão arterial compromete fundamentalmente o equilíbrio dos sistemas
vasodilatadores e vasoconstritores, levando a um aumento da tensão sanguínea nos vasos, capaz de
comprometer a irrigação tecidual e provocar danos aos órgãos por eles irrigados. Objetivo: Relatar a
importância da atuação farmacêutica frente a prevenção da hipertensão arterial, bem como orientar e
colaborar com o paciente hipertenso para que ele tenha uma melhoria na qualidade de vida.
Metodologia: Foi realizado uma pesquisa na literatura e em bancos digitais publicados nos últimos 10
anos após foi realizado uma análise descritiva. Resultados: De acordo com o Boletim Global de doenças
relacionadas à hipertensão, ocorrem 7,6 milhões de óbitos a cada ano no mundo, e cerca de 80% ocorrem
em países em desenvolvimento como o Brasil, onde mais de 30 milhões de brasileiros são hipertensos.
O profissional farmacêutico é capacitado para orientar os pacientes hipertensos explicando a patologia e
a melhor forma de utilização das medicações colaborando assim para uma maior expectativa de vida dos
pacientes. O acompanhamento farmacoterapêutico e o ato da aferição da pressão arterial em farmácias
e drogarias, foi reconhecido como parte da atenção farmacêutica pela RDC 44/09 da Anvisa. Além do
tratamento farmacológico, pode-se citar alternativas para o tratamento da hipertensão arterial, tais como,
diminuição da ingestão de sal e de bebidas alcoólicas, redução de peso corpóreo, além de prática de
atividades físicas regulares. Conclusão: Através da pesquisa em bancos de dados foi possível verificar
a importância da prevenção frente a Hipertensão arterial. O farmacêutico como profissional da saúde
exerce um cargo de grande importância no combate a esta doença, que muitas vezes possui caráter
silencioso e que possui aumento frequente na população jovem e idosa.
Palavras-chave: Hipertensão, prevenção, Farmacêutico
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03Título: A Informação Como Prevenção: Doenças Parasitárias

Autores: Amanda Beatriz Fernandes Azevedo1;Thatiane Lopes Souza1;Vitor Soares Moura1;Taciane
Carpini2
E-mail: tacianecarpini@gmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: As parasitoses intestinais são doenças causadas por protozoários e helmintos que
representam um agravo à saúde, pois interferem no organismo humano gerando alterações nos
processos fisiológicos. A aquisição de hábitos de higiene corporal tem início na infância, espera-se que
a prática autônoma desses cuidados seja incorporada ao cotidiano, na forma de rotinas, normas e
atividades. Deste modo, por ser um hábito saudável, a higiene deve ser focada para as crianças
pequenas, de modo que elas possam compreender a relação entre higiene e saúde, assim como entender
que as doenças também podem ser transmitidas a partir da falta de hábitos saudáveis. Objetivo: Intervir
nos processos de prevenção das infecções parasitárias em crianças do ensino fundamental de uma
escola do município de Quirinópolis-GO. Métodos:· Produção de diagnóstico situacional, a fim de se
identificar os problemas da escola, priorizando as parasitoses como problema de trabalho. Em seguida
definir pontos críticos como tratamento da água adequado, modo correto de lavagem das mãos,
abordagens educativas com os escolares sobre como contrair as parasitoses e sua prevenção utilizando
métodos lúdicos. Perspectivas Futuras: As metas que se espera alcançar com este projeto de extensão
são aumentar o nível de conhecimento dos alunos, sensibilizar os escolares sobre a importância da
prevenção das parasitoses e contribuir para mudanças de comportamento dos escolares bem como de
seus familiares visto que os alunos podem se tornar multiplicadores desse conhecimento adquirido e
construído por meio da abordagem aplicada.
Palavras-chave: Hábito saudável. Helmintos. Protozoários.
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04Título: Influência Temporal De Cocção Em Concentrações De Proteínas Totais Na Beta
Vulgaris L.
Autores: Narlla Nayane de Jesus Mattos¹; Marilda Borges Passamani¹; Wellington Francisco
Rodrigues²; Micaella Silva Leandro³
E-mail: narlla_nayane@hotmail.com
Filiação: Faculdade de Quirinópolis
Resumo

Introdução: A Beterraba (beta vulgaris L.), uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil
contém uma composição nutricional muito diversificada. A beterraba é muito rica em betalainas,
que possuem um papel importante na neutralização do estresse oxidativo, além de protegerem
o DNA, diminuindo os danos causados pelo peróxido de hidrogênio. Entretanto as concentrações
dos componentes nutricionais podem sofrerem variações em consequência de uma série de
fatores, incluindo o tempo de cocção. Objetivos: O presente estudo objetivou determinar as
variações temporais de proteínas totais sob cocção. Metodologia: Beterrabas obtidas do
comércio local, foram lavadas em água corrente, e após secas foram seccionadas em fatias de
11 gramas, totalizando 49 pedaços. As porções foram preparadas em água (850 ml a 100°C). A
cada 7 minutos, 7 seções eram retiradas do recipiente em fervura, levadas a um breve banho
em gelo, e processadas com 160 ml de água destilada em liquidificador onde, no
sobrenadante, foram determinadas as concentrações de proteínas totais pelo método de
biureto.O teste foi repetido até completar 49 minutos. Os dados foram tabulados e comparados
no programa da graphpad “prism”, onde foram expressos em densidade óptica.
Resultados/discussão: As concentrações de proteínas totais, nos diferentes tempos de
cocção, foram avaliadas. Foi observada uma influência do tempo de cocção nas concentrações
de proteínas totais da beterraba. Houve uma perda de proteínas nos primeiros 28 minutos, e
posteriormente foi observado um aumento até os 49 minutos (p<0,05). Estudos demonstram que
há perda nutricional com a fervura, mas após a evaporação de água, as proteínas voltam a se
concentrar. Conclusões: O nosso estudo permite concluir que o tempo de cocção exerce
influência nos parâmetros nutricionais da beterraba e deve ser considerado nas padronizações
e protocolos nutricionais.
Palavras-chave: Beterraba, cocção, tempo, proteínas totais
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05Título: Principais Fatores Para Surgimento Das Ler /Dort: Uma Visão Multiprofissional
Autores: Thaynná de Oliveira Fernandes¹; Uaster Ramon Alves da Silva
E-mail: thaynna.oliveira17@gmail.com
Filiação: Faculdade Venda Nova do Imigrante-FAVENI; FAC Lions
Resumo

Introdução: A LER (lesão por esforço repetitivo) e DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao
trabalho), representam um dos principais problemas de saúde que acometem trabalhadores nas últimas
décadas considerando este fato, o estudo teve como objetivo identificar os principais fatores para o
surgimento da LER/DORT e a influência multiprofissional para prevenção e o tratamento. O presente
estudo refere-se a uma revisão de literatura no qual foram realizadas as buscas de artigos utilizando os
descritores “LER/DORT”, sendo consultadas as bases de dados MEDLINE, Lilacs e BVS. Foram
utilizados como critérios de inclusão os artigos publicados entre os anos 2015 e 2019, disponibilizados
na língua portuguesa. Encontrou-se 45 artigos dos quais foram utilizados 17 para construção deste artigo,
os demais se enquadram nos critérios de exclusão.Sabendo que no ambiente ocupacional, cujos perfis
das empresas favorecem o aparecimento de LER/DORT pelo trabalho monótono, a saúde ocupacional
tem-se mostrado eficaz na redução do aparecimento destas síndromes e na melhora dos sintomas após
já estarem instaladas. Contudo, os objetivos deste estudo foram alcançados, onde através dos estudos
aos autores supra e infra citados, foram apontadas as definições sobre a LER/DORT e evidenciada a
importância da equipe multiprofissional desde a prevenção ao tratamento da síndrome.
Descritores: Saúde ocupacional, LER/DORT, equipe multiprofissional.
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06Título: Disparidade De Mortalidade Por Leishmaniose Nas Unidades Federativas Do
Brasil – 2007 A 2017

Autores: Fernanda Aparecida Nogueira1, Giselle Guimarães Prado¹; Wellington Francisco Rodrigues;
Micaella Silva Leandro³
Email: fernogueira000@gmail.com
FILIAÇÃO: Faculdade Quirinópolis
Introdução: A leishmaniose é uma doença parasitaria que atinge principalmente países tropicais e
subtropicais, e está classificada como uma doença negligenciada, pois atinge principalmente países em
desenvolvimento. Desta forma, conhecer a distribuição de ocorrências de óbitos no país, poderá auxiliar
na compreensão da eficiência das medidas de contenção da doença no país. Objetivos: Assim, o
presente estudo objetivou avaliar as frequências de óbitos por leishmaniose no Brasil. Metodologia: Foi
realizado um estudo retrospectivo no período de 10 anos (2007 a 2017). Os dados foram obtidos em
bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus, tabnet, estatísticas vitais). Os resultados foram
tabulados no programa Excel® da Microsoft, e analisados no programa da graphpad “prism”, versão 7.0.
Resultados: Foram encontradas 2.484 mortes no período do estudo. As frequências de óbitos não
correlacionaram com o período avaliado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste (p>0,05), por outro
lado, a região Norte apresentou uma correlação negativa e estatisticamente significativa (p=0,02), com
disparidade da região nordeste, da qual apresentou uma correlação positiva e estatisticamente
significativa (p=0,03). Conclusão: Juntos os dados permitem demonstrar que há uma distribuição
heterogenia da frequência de óbitos por leishmaniose nas macrorregiões do Brasil, e como uma
discrepância da região Norte e Nordeste. Os dados permitem ainda serem utilizados como indicadores
para melhorias no serviço de saúde coletiva do país.
Palavras-chave: Leishmaniose, Unidades Federativas, Epidemiologia
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07Título: Correlação Positiva Para Óbitos Por Neoplasia Maligna De Mama Nos Estados
Da Região Centro-Oeste: 2007 A 2017

Autores: Karolle Geovana Fagundes¹;Maryelle Andrade Oliveira¹;Thomas Augusto Marques¹; Micaella
Silva Leandro ²; Wellington Francisco Rodrigues³
E-mail: geovanaa.fagundes@hotmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Introdução: O câncer de mama é uma doença provocada pela multiplicação desordenada de células
que compõem os tecidos que formam a mama. A neoplasia maligna de mama é o tipo de câncer mais
frequente no mundo entre as mulheres, incluindo na região Centro-oeste. A região Centro-oeste é
conhecida por ser um polo agroindustrial com grande relevância na economia do país, no entanto há
números exorbitantes vinculados ao combate de câncer de mama. Assim compreender os desfeche ao
manejo vinculado às neoplasias maligna de mama, torna-se importante, pois possibilita visualizar se as
estratégias em saúde pública estão eficientes. Objetivo: Desta forma, o objetivo deste estudo foi relatar
a frequência de óbitos por neoplasia maligna de mama (CID 10 – C50.9) na região Centro-oeste do Brasil.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa retroativa no período de 11 anos (2007 a 2017), em base de
dados do Ministério da Saúde (DATASUS), onde se utilizou o Excel da Microsoft® para a tabulaçao dos
dados, com posterior avaliação estatística pelo programa da graphpad “prisma”. Os dados foram
expressos em número de casos (óbitos) e considerado diferenças estatisticamente significativas quando
p foi <0,05. Resultados: Após coleta e análise dos dados foram encontradas correlaçoes positivas e
estatisticamente significativas (<0,05) em todos os Estados da região Centro-oeste para óbitos por
neoplasia maligna de mama. Conclusão: Há um aumento temporal de óbitos por Neoplasias de Mama
na Região Centro-oeste, o que indica a necessidade de melhorias de manejo quanto ao tratamento e
medidas profilaticas quanto às neoplasias de mama nos Estados da região Centro-oeste.
Palavras-chave: Neoplasia maligna, mama, Centro-Oeste, Brasil.
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08Título: Educação Em Saúde Bucal Favorece Prognostico Ao Câncer De Cavidade Oral
Autor: Fernanda Gabrielly Freitas Barbosa¹; Wellington Francisco Rodrigues²
E-mail: fer.constelacao@gmail.com
Filiação: UNIBRÁS
Resumo

Introdução: As neoplasias malignas nos últimos anos tem sido causa de um grande número de
mortalidade e morbilidades, incluindo o câncer de cavidade oral. O diagnóstico precoce por profissional
habilitado e com habilidades técnicas apuradas, favorece o prognóstico positivo ao paciente. No entanto,
a busca do paciente ao tratamento é dependente de um conhecimento prévio da necessidade
intervencionista de um profissional. Objetivo: Desta forma o objetivo deste estudo foi descrever o
conhecimento das manifestações de câncer de cavidade oral em população da zona rural. Metodologia:
Foi realizado uma revisão sistemática e descritiva. Foi buscado em base de dados online (google
acadêmico), artigos científicos que relacionam os seguintes descritores; “Câncer bucal”, “Conhecimento”,
“Educação em Saúde”. Os dados encontrados foram descritos e interpretados. Resultados: Foi
encontrado um artigo que relacionou a temática. Sendo 111 indivíduos residentes em zona rural
entrevistados, 93 (83,8%) já ouviram falar sobre câncer bucal, 80 (72,1%) acharam que há cura e 72
(64,9%) que existe vacina contra o mesmo; dentre os fatores de risco, 103 (92,8%) relataram que se
expõem aos raios solares, sendo a maioria (86,5%) exposta diariamente; e, entre as medidas preventivas
mais utilizadas, está o uso de chapéu/boné (46,8%).Conclusão: Os dados permitem concluir que
equívocos associados ao conhecimento acerca de câncer de cavidade oral, é um fator limitante para o
prognóstico positivo da doença. Ainda, há a necessidade de novas medidas intervencionistas, voltadas
à saúde coleta e educação em saúde inclinados ao conhecimento de neoplasias bucais.
Palavras-chave: Câncer bucal, Educação em Saúde
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Resumo:
Introdução: O termo biofilme descreve a forma de vida microbiana, caracterizada pela adesão de
microrganismos a alguma superfície e com a produção de substâncias extracelulares. A existência de
biofilme na cavidade oral é o principal fator etiológico na formação de caries dentais. Inúmeras teorias
são levantadas sobre as participações específicas das bactérias na produção do ácido e na relação
influenciadora com essa doença. Porém existe consenso que ingestões de carboidratos, a presença de
bactérias, a presença da saliva, são associações. Assim a descrição dos fatores de contenção à formação
de biofilmes é indispensável na prática em educação à saúde odontológica, Objetivos: Discutir e abordar
o papel da higienização oral para uma satisfatória saúde bucal. Metodologia: Constituiu-se em uma
pesquisa por meio da busca de artigos relacionados ao tema proposto, publicados até 2019. Os artigos
obtidos através de estratégicas de busca, que tiveram como temática principal “biofilme dental”, foram
avaliados e classificados para possível revisão ou desclassificados, não havendo pertinência da temática.
Resultados: Observa-se nas revisões que as ações de placas bacterianas nos dentes são corriqueiras,
devidos os grandes influenciadores do surgimento da mesma, acompanhado de um descuido a saúde
bucal. É possível averiguar que estudos são realizados para uma tentativa de inibir a formação e
proliferação de agentes bacterianos nos dentes, porém a inúmeros fatores biológicos, químicos e físicos
geram uma dificuldade no controle da placa bacteriana. Conclusão: Pode-se concluir que a formação de
biofilme bacteriano, associado aos fatores de higienização da cavidade oral estão interligados, não
deixando de considerar fatores químicos, físicos e biológicos. Levando em consideração que o nível de
complexibilidade deste sistema ainda é baixo, podendo a levar danos aos agentes hospedeiros.
Palavras-chave: Biofilme, Cavidade Oral, Educação em Saúde
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Resumo
Introdução: A bebida alcoólica é um dos líquidos mais consumidos da atualidade, sendo ainda sua
verdadeira origem uma incógnita para historiadores e pesquisadores. São de conhecimento que a
ingestão do álcool está relacionada de forma direta ou indireta em diversas doenças e transtornos
mentais, tais como hepatite, cirrose hepática, como também alucinações e demência. Devido a todas as
alterações que o álcool pode causar no organismo e também na sociedade, existe campanhas de
conscientização sobre o consumo responsável e moderado, em uma tentiva de minimizar os acidentes
causados pelo consumo em excesso. Objetivos: Assim, o objetivo do estudo foi realizar um comparativo
de índices de internações resultantes de transtornos mentais e comportamentais devido o uso do álcool
nas quatro maiores cidades do estado de Goiás, nas quais estão Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia
e Rio Verde correlacionado a faixa etária de 20 a 30 anos. Metodologia: Foi realizado um estudo
retrospectivo no período 2007 a 2018. A correlação da faixa etária de 20 a 39 anos foi subdividida em
outras duas faixas etárias que ficaram dispostas em FE1 de 20 a 29; e FE2 de 30 a 39. Os dados foram
obtidos em bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus, tabnet, epidemiológicas e morbidade, lista
morb CID – 10) e também no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).
Os resultados foram tabelados no programa Excel® da Microsoft, e analisados no programa da Graphpad
“prism”, versão 8. Resultados: Foi registrado um total de 9927 casos de internações ao longo do período
analisado, sendo que destes o grupo FE1 (20-29) alcançou um resultado de 2433 internações, já o FE2
(30-39) teve um total de 7494 casos registrados, tendo uma média de aumento de 69% durante todo o
período. A cidade de Goiânia foi a que apresentou o maior índice em comparação as demais cidades,
com o maior número de internações sendo registrada no ano de 2008 para ambos os grupos, sendo que
em 2014 a cidade de Anápolis tenha ultrapassado tais índices. Conclusão: Pode se observar que apesar
do aumento anual significativo das internações correlacionando os dois grupos, ainda sim houve uma
redução do número de casos ao passar dos anos, sendo que em 2008 foi registado o maior número de
internações em Goiânia. Pode se dizer que esta queda do percentual de internações advém da
conscientização em relação às bebidas alcóolicas associada e a moderação sobre o consumo deste
líquido, assim minimizando qualquer impacto e ou dano ocasionado pelo consumo exacerbado.
Palavras-chave: Álcool, Goiás, consumo, alucinação, cirrose hepática, demência, Brasil.
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Resumo:
Introdução: A leucemia linfocítica aguda é um tipo de câncer que acomete uma população seleta do
sistema imune, os linfócitos, causando severos dados ao paciente, incluindo a morte. O estado geral do
paciente, irá dirigir o prognóstico da doença, e isto é dependente de uma equipe multidisciplinar treinada
e qualificada ao atendimento deste paciente, incluindo o odontólogo, uma vez que a ausência de saúde
bucal é fator desencadeador de desordens fisiológicas. Objetivos: Assim, este estudo, objetivou relatar
as condições odontológicas em pacientes com leucemia linfocítica aguda. Metodologia: Foi realizada
uma busca na literatura nos últimos 10 anos. Foram selecionados artigos científicos que relataram a
associação das condições odontológicas em pacientes com leucemia linfocítica aguda. Após a busca, os
achados foram analisados e realizado uma descrição dos principais tópicos. Resultados: Após a seleção
dos artigos, foram encontrados três estudos, destes foi observado que, em um acompanhamento de 11
meses, 31 crianças foram avaliadas, das 31 crianças, 20 não haviam recebido atendimento odontológico
prévio. Na avaliação inicial, 21 (67,7%) pacientes apresentavam atividade de cárie, 18 tinham
necessidade de abordagem odontológica invasiva e 19 tinham gengivite. O índice de necessidades
invasivas (INI) variou de 0% a 22,5% e 13 pacientes tinham INI=0. Dezoito apresentaram algum tipo de
lesão em mucosa, sendo as mais frequentes, úlceras, herpes labial e mucosite. Na avaliação
odontológica final, 25 (80,6%) estavam sem atividade de cárie, três apresentavam necessidade de
abordagem odontológica invasiva e 13 tinham gengivite. O INI variou de 0% a 4,3% e 28 pacientes tinham
INI=0. As medidas do índice de placa visível e INI iniciais foram significativamente maiores do que as
finais. Conclusão: Há uma deficiência aos cuidados da saúde oral dos pacientes com leucemia linfocítica
aguda. Portanto há uma eminente necessidade em intensificar os cuidados odontológicos a este
paciente, uma vez que está atrelado com melhores desfechos.
Palavras-chave: Leucemia Linfocítica Aguda, Perfil odontológico

29

ANAIS I ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE
QUIRINÓPOLIS

12Título: Influência Do Diabetes Mellitus No Desequilíbrio Da Simetria Entre Altura E Peso

Autores: ALVES¹, Karolline; AZEVEDO FILHO¹, Jorge Luis; RIBEIRO¹ Lara; Micaella Silva Leandro²;
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E-mail: jorge_f@icloud.com
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Resumo
Introdução: O diabetes mellitus é uma doença que abrange todos os países do mundo, e está associada
com grandes morbilidades e mortalidades. Embora fatores genéticos estejam intimamente ligados à
doença, nos últimos anos tem se destacado fatores comportamentais, como dietas inadequadas e
privação de atividades físicas. Objetivo: Assim, o presente estudo objetivou avaliar a simetria entre altura
e peso de pacientes com diabetes mellitus. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa em base de dados
da secretaria da saúde do município de MaurilândiaGO, no período de outubro a novembro de 2019. Os
dados coletados foram altura e peso. O programa Excel foi utilizado para tabulação dos dados e os
mesmos foram avaliados no programa “prisma” da graphpad. Resultados/discussão: Não foi evidenciado
uma correlação estatisticamente significativa dos dados (Spearman r = 0,33, p = 0,05). Inicialmente
esperava-se que houvesse uma correlação numérica entre peso e altura, entretanto a síndromes
metabólicas observadas em pacientes diabetes, colaboraram para assimetria entre peso e altura, uma
desordem preocupante na saúde, pois está vinculada à maiores índices de doenças coronarianas e
acidentes vasculares encefálicos. Conclusão: Os dados permitem demonstrar que o diabetes mellitus
está atrelado com assimetrias de peso e altura, ou que o desequilíbrio entre peso e altura possam estar
vinculados à doença. Contudo, estratégia que garantam a distribuição do peso podem garantir menores
índices da doença.
Palavras-chave: Diabetes mellitus, Peso, Altura, Assimetria
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RESUMO
Introdução: O crescimento da população idosa é um fenômeno observado na maioria dos países,
inclusive no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2060 o
percentual de pessoas com mais de 65 anos chegará a 25,5% da população. O avanço da idade pode
levar ao aparecimento de doenças crônicas, que requer tratamento e acompanhamento contínuo. Entre
essas doenças destaca-se o diabetes mellitus que é considerado um problema de saúde pública no Brasil
e no mundo, e é causa de morbimortalidade principalmente em idosos. Objetivos Gerais: Qualidade de
vida de pacientes idosos com diabetes. Metodologia Foi realizado uma pesquisa de artigos em bancos
de dados digitais publicados em um período de 10 anos, e posteriormente realizado uma leitura descritiva
dos artigos encontrados. Resultados: A estimativa é que até o ano de 2025, a população mundial de
diabéticos duplicará ao ser comparada com o número de diabéticos existentes no ano de 2000. Diante
disso, a patologia diabetes mellitus representa uma das doenças mais comuns na classificação das
crônico-degenerativas, e o seu tratamento e controle exigem mudanças de comportamento em relação à
alimentação, ingestão de medicamentos e estilo de vida. Caso não ocorra orientação correta quanto ao
tratamento e reconhecimento da importância das complicações desta doença, tem-se consequentemente
o comprometimento da qualidade de vida do paciente. O diabetes mellitus apresenta impacto significante
na qualidade de vida de pessoas com idade superior a 60 anos. Segundo a OMS entende-se por
qualidade de vida, “a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, de acordo com o seu
contexto cultural e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações”. Muitas pessoas acimas de 60 anos são sedentárias e não possuem plano de
alimentação equilibrado, o que agrava ainda mais os sintomas do Diabetes. Diante deste fato a atividade
física acompanhada por profissional habilitado, juntamente de uma alimentação saudável contribuem
para resultados positivos na minimização dos sintomas da doença, colaborando assim para uma vida
mais ativa e funcional do idoso, resultando numa melhor qualidade de vida. Conclusão: O paciente idoso
está sujeito às mesmas complicações do diabetes que o paciente mais jovem, porém o risco de
complicações cardíacas e vasculares é maior devido à idade avançada. Por isso o idoso diabético
necessita de um cuidado diferenciado e individualizado. Para a prevenção das complicações do diabetes
é necessária uma rotina de autocuidado que envolve o uso de medicamentos e adoção de hábitos de
vida mais saudáveis
Palavras-chave: Diabetes; Idosos; Qualidade de vida.
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Introdução: O vírus da imunodeficiência humana é capaz de acarretar em uma imunossupressão
linfocitária e de diversas proteínas sinalizadores das respostas imunes, da qual favorece a instalação de
diferentes patógenos, incluindo parasitos. As infecções oportunistas destes agentes, resulta em
morbilidades e mortes. Dados epidemiológicos demonstraram que o Estado de Goiás, é uma região que
tem aumentado de forma significativa as ocorrências por HIV, assim verificar a relação de óbitos em
doenças infecto-parasitarias em pacientes positivos para o vírus, poderá contribuir para o direcionamento
a estratégias voltadas à melhorias da saúde coletiva no Estado de Goiás. Objetivos: Assim, o objetivo
deste estudo foi descrever a frequência de óbitos em pacientes HIV positivo com doença infectoparasitaria nas diferentes Macrorregiões do Estado de Goiás. Metodologia: Foi realizado um estudo
retrospectivo no período de 10 anos (2008 a 2017). Os dados foram obtidos em bases de dados do
Ministério da Saúde (DataSus, tabnet, estatísticas vitais, CID10-B20 - Doenc p/HIV result doenc infecc e
parasit). Os resultados foram tabulados no programa Excel® da Microsoft, e analisados no programa da
graphpad “prism”, versão 7.0. Resultados: Foi verificado um total de 2.255 óbitos por doença por HIV
resultando em doença infecciosa e parasitaria no período do estudo. Após realização de correlação
temporal, não foram encontradas correlações estatisticamente significativas nas regiões Nordeste,
Centro-Norte e Centro-Sudeste (p>0,05), por outro lado, foram observadas correções positivas e
significativas nas regiões Sudoeste (Spearman r = 0,86, p<0,05), e Centro-Oeste (Spearman r = 0,66,
p<0,05). Conclusão: A infecção por HIV ainda é relacionada com grande número de óbitos por doenças
infecciosas parasitarias na região de Goiás, com projeções de aumento nas macrorregiões Sudoeste e
Centro-Oeste de Goiás. Assim, será importante uma atenção de gestões inclinadas a saúde coletiva
quanto á intensificações de Educação em Saúde, e novos investimentos para tratamentos da doença.
Palavras-chave: HIV, Doença Infecciosas parasitarias, Epidemiologia, Goiás
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Resumo:

Introdução: Sífilis é uma doença infectocontagiosa contendo como bioagente um espiroqueta
chamado de Treponema pallidum, de transmissão predominantemente sexual ou materno-fetal.
Manifesta-se com ferida indolor ulcerada na região genital, perigenital, perianal ou bucal. O
tratamento medicamentoso é à base de penicilina, todavia os pacientes portadores da patologia
são orientados em evitar relações sexuais sem proteção. Metodologia: Trata-se de análise
índice de casos de sífilis adiquirida no Estado de Goiás, tendo os dados obtidos pelo sistema
DATASUS. Resultados: Resulta-se o índice de casos de sífilis no Estado de Goiás entre
homens, mulheres e gestantes, acomentendo a maioria dos casos em mulheres e com uma
porcentagem muito significativa em grávidas. Conclusão: Conclui-se com o presente estudo
que há muitos casos de sífilis nos tempos atuais, tendo um significativo aumento a partir do ano
de 2009, prevalecendo até 2018 data da última pesquisa. Ressalta-se que o índice em mulheres
é em maior parte, o que causa preocupação, pois a mesma pode tornar-se gestante,
ocasionando a sífilis congênita, comprometendo o feto.
Palavras-chave: Sífilis, Sífilis Adiquirida, Treponema pallidum
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RESUMO
Introdução: Crianças portadoras de cardiopatia congênita apresentam desde o nascimento uma
anormalidade funcional e estrutural cardiovascular. O acontecimento dessa malformação é de 8 a 10 a
cada mil crianças nascidas vivas. As malformações cardíacas são classificadas como cianóticas e
acianóticas, manifestando ou não a presença da cor azul na pele e das mucosas em virtude da
insuficiência de oxigênio no sangue. As cardiopatias acianóticas mais comuns são: comunicação
interatrial (CIA);comunicação interventricular (CIV); defeito no septo atrioventricular total (DSAVT) ou
parcial (DSAVP) que pode estar associado à síndrome de Down; estenose aórtica (EA); persistência do
canal arterial (PCA); coarctação da aorta (CoA).As cardiopatias cianóticas congênitas estão em maior
potencial de gravidade, ocasionando a redução da concentração de hemoglobina no sangue arterial, a
mais comum é a tetralogia de fallot (T4F) que corresponde a 10% de todas as cardiopatias. Na atualidade,
as cardiopatias congênitas estão entre as principais causas de morbimortalidade neonatal com
dominância crescente na população. Objetivo: Caracterizar o perfil de uma criança portadora de
cardiopatia congênita. Metodologia: Os dados foram obtidos em artigos científicos presentes nos portais
Scielo, InternationalJournalof Cardiovascular SCIENCIES (IJCS) e Online brazilianjournalofnursing
(OBJN) publicados em um período de 10 anos, relacionados a crianças portadoras de cardiopatia
congênita, observando faixa etária, aspectos físicos, como peso, altura e índice de massa corporal e suas
classificações cianótica e acianótica Resultado: Os dados foram comparados com valores de referência
da OMS que se refere ao porte físico das crianças, delas apenas 52% estavam no peso aceitável e 61%
na altura desejada. A incidência de doenças cardíacas congênitas atinge 8 a 10 cada mil nascidos vivos,
valor que varia de 0,8% nos países desenvolvidos, chegando até 1,2% nos países mais pobres. As
cardiopatias congênitas com maior frequência são as acianóticas, menos sintomáticas e de diagnostico
mais difícil. Intervenções cirúrgicas precoces estão sendo indicadas para correção de falhas fisiológicas
provocadas pelas cardiopatias congênitas resultando em maior sobrevivência e na melhor qualidade de
vida dos portadores. A criança portadora de cardiopatia congênita encontra-se normalmente abaixo do
peso e altura estabelecido como ideais pelo OMS (Organização Mundial da Saúde), permanecendo, em
média, 16 dias internado em UTI utilizando o CVC em 70% do tempo, a maior parte delas apresenta uma
a quatro doenças cardíacas, das quais as mais comuns são a CIV, CIA, PCA e T4F.Conclusão:O objetivo
do trabalho foi alcançado, descrevemos o perfil de crianças com cardiopatia congênita. Este trabalho foi
muito importante para o nosso conhecimento, porque permitiu compreendermos melhor a doença,
sintomas e o grau de morbimortalidade neonatal.
Palavras-chave: cardiopatias; anormalidade cardiovascular, pediatria
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Resumo:

Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem importante papel estabelecendo vínculo direto
com a comunidade, colhendo informações e estatísticas diretamente da residência de cada família de
sua microárea, para tal serviço o ACS se expõe a diversos riscos que podem ser prejudicais a sua saúde.
Objetivo: Assim, este estudo objetivou realizar um levantamento de quais riscos os servidores sofrem
maior exposição durante sua rotina de trabalho, no intuito de buscar abordagens que favoreçam a saúde
dos ACS. Metodologia: Foi realizado um questionário com os 28 ACS do município de Maurilândia Goiás,
os quais 18 participaram, o questionário continha 13 questões de múltipla escolha e 1 aberta, as quais
perguntavam sobre os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais que os funcionários
estariam expostos, assim como sua incidência. Conclusão: As respostas permitiram verificar uma
prevalência de risco de estresse, desgaste físico, bem como exposição ao sol, chuva e poeira, ao
comparar os resultados com a literatura, verificou-se uma possível correlação entre exposição e os danos
à saúde, visto que a exposição a clima desfavorável em uma regia com predominância de temperaturas
elevadas pode resultar em hipertermia, levando ao desgaste físico acelerado e o desgaste físico somado
as condições climáticas são fortes causadores de estresse, espera-se com estas informações elaborar
uma estratégia para amenizar os impactos do trabalho na saúde dos funcionários.
Palavras-chave: Saúde, Agravos, Comunidade, Maurilândia, Estresse
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RESUMO
Introdução: As Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de
alimentos e/ou água contaminado. No país a maioria das causas dessa transmissão são as bactérias,
destacando-se a Staphylococcus aureus bactéria residente no corpo humano, presente nas fossas nasais
e possíveis colônias na pele e a bactéria Escherichia coli bactéria gram-negativa presente no trato
intestinal dos humanos e de outros animais de sangue quente. A produção de alimentos que passam por
diversas fases de produção e armazenamento, como é o caso das linguiças frescais caseiras, por se
tratar de um processo semi manual, permite um grande aumento do risco de contaminação pelas
bactérias citadas anteriormente, visto que muitos açougues não possuem segurança microbiológica, boas
práticas de fabricação e padronização na qualidade. Objetivo: Realizar análises microbiológicas em
linguiças frescais apimentadas e não apimentadas, com modos de armazenamento distintos, produzidas
nas regiões de Santa Vitória-MG e Quirinópolis-GO. Metodologia: Foi realizado análises microbiológicas
em linguiças frescais apimentadas e não apimentadas produzidas na região de Santa Vitória-MG e
Quirinópolis-GO, observando os fatores como a atividade antibacteriana da pimenta e o modo de
armazenamento do alimento, congelado ou apenas resfriado. O processo iniciou-se com a realização da
inoculação pela técnica de rolamento das linguiças frescais, na qual foi retirado 1cm da parte do meio de
cada amostra. Foram utilizados os meios de cultura Mueller-hinton e posteriormente feito um repique para
os meios Ágar Salmonella Shigella e Ágar Hektoen Enteric. Resultados: Os resultados encontrados
foram satisfatórios, ocorreu crescimento bacteriano em todas as placas de cultivo.
Conclusão: Por fim, o estudo desmistifica o conhecimento popular que o congelamento seja bactericida
pode-se dizer então que o congelamento retarda multiplicação bacteriana, também verificamos a possível
atividade antibacteriana da pimenta, na qual a ser analisada percebeu-se maior presença de Unidades
Formadoras de Colônias. Sendo assim, foi possível concluir que o manuseio e falta de higienização
durante a inoculação do condimento pimenta podem contribuir para o aparecimento de maior número de
bactérias.
Palavras-chave: Crescimento bacteriano, linguiças, modos de manuseio
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Rodrigues³
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Resumo
Introdução: As neoplasias malignas de colo de útero constitui um importante problema de saúde pública.
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer uterino são: início precoce da atividade
sexual, múltiplos parceiros sexuais e baixa condição socioeconômica o que está intimamente ligado com
as infecções transmitida por via sexual. O monitoramento dos índices de internações por região das
infecções de sexualmente transmissíveis é importante, pois o agravamento desta pode ocasionar o
câncer de colo de útero.Objetivos: Por conseguinte, o presente estudo, tem o intuito de correlacionar as
internações por infecções sexualmente transmissíveis com a o câncer de útero de acordo com as regiões
e por fim no Brasil. Metodologia: O estudo foi realizado de forma retrospectivo no período de 10 anos
(2008 a 2018). Os dados foram obtidos em bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus, tabnet,
epidemiológicas e morbidade). Os resultados foram tabulados no programa Excel® da Microsoft levando
em consideração apenas a população feminina, e analisados no programa da graphpad “prism”, versão
7.0. Resultados: Foi observado que os maiores índices de internação por infecções sexualmente
transmissíveis foram nas regiões Norte, Suldeste e Sul. No entanto, ao analisar os índices de neoplasia
maligna por câncer de colo de útero tem-se números mais elevados nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Nordeste. Conclusão: Por conseguinte, ao relacionar as duas enfermidades em âmbito nacional temos
números proporcionais, indicando uma influência das infecções sexualmente transmissíveis ao número
de ocorrência de internações por neoplasia maligna do câncer do colo do útero.
Palavras-chave: Saúde-pública, neoplasias malignas do colo do útero e infecções sexualmente
transmissíveis.
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Introdução: As neoplasias malignas de colo de útero constitui um importante problema de saúde pública.
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer uterino são: início precoce da atividade
sexual, múltiplos parceiros sexuais e baixa condição socioeconômica o que está intimamente ligado com
as infecções transmitida por via sexual. O monitoramento dos índices de internações por região das
infecções de sexualmente transmissíveis é importante, pois o agravamento desta pode ocasionar o
câncer de colo de útero. Objetivos: Por conseguinte, o presente estudo, tem o intuito de correlacionar as
internações por infecções sexualmente transmissíveis com a o câncer de útero de acordo com as regiões
e por fim no Brasil. Metodologia: O estudo foi realizado de forma retrospectivo no período de 10 anos
(2008 a 2018). Os dados foram obtidos em bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus, tabnet,
epidemiológicas e morbidade). Os resultados foram tabulados no programa Excel® da Microsoft levando
em consideração apenas a população feminina, e analisados no programa da graphpad “prism”, versão
7.0. Resultados: Foi observado que os maiores índices de internação por infecções sexualmente
transmissíveis foram nas regiões Norte, Suldeste e Sul. No entanto, ao analisar os índices de neoplasia
maligna por câncer de colo de útero tem-se números mais elevados nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Nordeste. Conclusão: Por conseguinte, ao relacionar as duas enfermidades em âmbito nacional temos
números proporcionais, indicando uma influência das infecções sexualmente transmissíveis ao número
de ocorrência de internações por neoplasia maligna do câncer do colo do útero.
Palavras-chave: Saúde-pública, neoplasias malignas do colo do útero e infecções sexualmente
transmissíveis.
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Resumo
Introdução: A dengue é uma das doenças infecciosas mais frequentes no Brasil e um dos principais
problemas de saúde pública no mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Fatores
climáticos, crescimento populacional desordenado, migração rural-urbana e inadequação de
infraestrutura básica das cidades são algumas das condições favoráveis ao desenvolvimento do vetor
Aedes aegypti, e consequente transmissão viral da Dengue. Objetivo: Avaliar os casos de dengue que
são de maior ocorrência, por meio de um levantamento quantitativo que prioriza apontar numericamente
a frequência em um período trimestral nos múnicipios do sudoeste de Goiás nos anos de 2017 e 2018.
Métodos: Realizado através do levantamento de dados obtidos através do site da Secretaria do Estado
de Saúde de Goiás, que é monitorado pela Coordenação Estadual de Controle de Dengue, Zika Vírus e
Chikungunya da SES-GO, das cidades do sudoeste goiano, as cidades com foco foram: Maurilândia,
Quirinópolis, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás Montividiu, Doverlândia,Caiapônia,
Serranópolis, Chapadão do Céu, Santa Rita do Araguaia, Aparecida do Rio Doce, Castelândia, Aporé,
Portelândia, Palestina de Goiás e Santo Antônio da Barra, os mesmos foram correlacionados com as
estações e o ciclo do vetor. Resultados: A disseminação do vírus da dengue não se apresenta nula em
nenhum dos múnicipios estudados sendo em 2017 Santa Helena de Goiás a cidade com maior número
de casos, e em 2018 Jataí. Conclusão: Através das avaliações nota-se que, o maior número de casos
em todas as cidades apresenta-se no primeiro trimestre de todos os anos, isso se deve ao fato do início
do verão que inicia-se no final de dezembro e encerra no final de março que é marcado por chuva e calor,
o que é propício para a ploriferação do Aedes aegypti.
Palavras-chave: Arbovírus, Dengue, Epidemias, Saúde Pública;
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Resumo
Introdução: As vacinas foram desenvolvidas para ser uma das mais bem sucedidas medidas em saúde
publica, para prevenir doenças e salvar vidas. Os benefícios da vacinação não se limitam apenas ao
individuo vacinado: temos como referência a vacina em prevenção ao papilomavírus, HPV. Este, que
contém 12 genótipos considerados oncogênicos associados a neoplasias malignas do trato genital
masculino e feminino. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é apresentar a quantidade de pessoas do
sexo masculino e feminino que vem sendo imunizadas desde o ano 2015 a 2019, colocando em questão
a importância da imunização contra o papiloma vírus humano (HPV). Metodologia: Realizou-se um
levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, priorizando pesquisas efetuadas em regiões do
Brasil no período citado na base de dados Datasus, em suma sites do ministério da saúde. Resultados:
A vacinação, possibilitou e possibilitará, nas próximas décadas, prevenir essa doença. Informações
colhidas no banco de dado datasus apresentou um total de 22.642.421 milhões de pessoas do sexo
masculino e feminino imunizados em 2015 á 2019 no Brasil. A introdução deste imunobiológico
representa um investimento do Ministério da Saúde da ordem de R$ 465 milhões para a aquisição de 15
milhões de doses, apenas para o primeiro ano de introdução da vacina. Analisando as informações
obtidas a região sudeste é a que mais ocorreu imunizações, e região centro - oeste foi a que ocorreu
menos, porém devem ser analisados diferentes fatores como densidade demográfica, quantidade de
vacinas disponibilizadas para cada região e a qualidade do sistema de sáude dos estados brasileiros.
Conclusão: Com base no levantamento de dados, admite-se a importância da imunização contra o
Papilomavírus humano e esclarecer quanto aos aspectos clínicos e subclínicos da infecção pelo HPV e
como a vacina age no organismo o protegendo, para que as pesssoas se tornem mais concientes e o
numero de pessoas imunizadas cresça com o passar dos anos.
Palavras-chave: Papiloma vírus, HPV,tratamento,câncer cervical, vacinas.

40

ANAIS I ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE
QUIRINÓPOLIS

23Título : Descrição do Crescimento Bacteriano Vitis vinifera l. em Meios Ricos e Seletivos
para Crescimento Bacteriano

Autores: Ana Carolina Oliveira Ramos¹ ;Lorraine Barbosa Santos¹; Maryane Carolayne Freitas¹;
Wellington Francisco Rodrigues²; Micaella Silva Leandro³
Email: kaarololiveiraramos@gmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
RESUMO
Introdução: A uva é uma das frutas mais consumidas no mundo, tanto na forma in natura como na forma
processada. Além disso, também se destaca como uma importante fonte de compostos biologicamente
ativos que contribuem para a saúde humana. Durante o processo de cultivo até a chegada no consumidor
bactérias patogênicas podem proliferar nas frutas e caso não ocorra higienização adequada antes de
comer corre-se o risco de o consumidor adquirir infecção alimentar. Objetivo: Devido o hábito de várias
pessoas comerem uvas sem lavar, este experimento objetivou a descrição do crescimento bacteriano
Vitis vinifera l. Em meios ricos e seletivos para crescimento bacteriano. METODOLOGIA: Utilizou-se o
método de crescimento bacteriano de contagem padrão em placas, envolvendo a técnica de inoculação
por rolamento sobre a placa de Agar Mueller-Hinton e posteriormente foi realizado o repique para as
placas de Agar entérico hektoen e Agar salmonella – shigella. Foram comprados cinco cachos de uvas
em diferentes lugares. Retirou-se uma única uva de cada cacho com o auxílio de uma pinça e
enumeradas as placas de Agar Mueller-Hinton de um a cinco para melhor identificação. Cada placa foi
aberta na sequência, e foi realizado o rolamento nas cinco placas sendo uma por vez. Ao final do
rolamento as placas foram embaladas com papel insulfilm e levadas para a estufa na temperatura de 36
graus. Após aproximadamente 18 horas as placas de Agar Mueller-Hinton foram abertas e visualizou-se
colônias bacterianas. Em seguida foi realizado um repique nas placas Agar entérico hektoen e Agar
Salmonella-Shigella, ambas seletivas para bactérias gram negativas, ficando na estufa por 24-48 horas.
Após abertas notou-se ausência de crescimento bacterianos nos meios seletivos para gram negativos,
tendo crescimento apenas no ágar Mueller-Hinton. Foi realizado o método de Gram no qual foi
identificado cocos gram positivos, bacilos gram negativos e também algumas leveduras. Devido a
contaminação externa não foi realizado a identificação das colônias que cresceram nos ágares.
Resultados: Foram encontrados nas placas de Agar Mueller Hinton os seguintes resultados Amostra 1:
Crescimento de vários tipos de colônias entre 60-80 mil UFC, Amostra 2 : Crescimento de dois tipos de
colônia entre 60-80 mil UFC, Amostra 3 : Crescimento de apenas um tipo de colônia acima de 80 mil
UFC, Amostra 4 : Crescimento de dois tipos de colônias menor que 60 mil, Amostra 5 : Crescimento de
dois tipos de colônias entre 60 e 80 mil UFC. Nas placas de Agar entérico hektoen e Agar salmonella –
shigella não houve crescimento bacteriano. CONCLUSÃO: Conclui-se que devido ao crescimento
bacteriano nos meios de cultura ressalta-se a necessidade do consumo de uvas apenas após
higienização adequada.
Palavras-chave: Crescimento bacteriano; Contaminação; Alimentar
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Resumo
Introdução: A escola pode ser considerada espaço privilegiado para implementação de ações de
promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida,
entre eles, o da alimentação, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem
a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Objetivo: O
desenvolvimento deste projeto de extensão objetivar-se-á melhorar o processo ensino-aprendizagem por
meio da realização de ações lúdicas e educativas em relação aos conhecimentos sobre, bons hábitos
alimentares, dando ênfase aos alimentos funcionais e nutracêuticos em uma escola de ensino
fundamental do município de Quirinópolis-GO. Métodos: Orientação por meio de ciclos de palestras no
tocante a temática; Desenvolvimento de pesquisas e discussão de textos informativos, por meio de rodas
de conversa; Confecção de cartazes; Elaboração de parodias, peças teatrais, jogos educativos, panfletos,
etc; Confecção de painéis com textos produzidos pelos próprios alunos. Perspectivas Futuras: O projeto
busca estimular a reflexão sobre a situação atual de escolares de ensino fundamental e a formação dos
hábitos alimentares que se inicia na infância considerando que estes hábitos e costumes permanecerão
por toda a vida, que a escola é um local privilegiado para se educar para a aquisição de hábitos
alimentares saudáveis e também para a prática da alimentação correta, além de propiciar o contato dos
alunos com a temática de uma forma lúdica e divertida.
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Escolares. Hábitos alimentares.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) representa um dos mais importantes problemas de saúde
pública, tendo grande repercussão social e econômica, como também comprometendo a produtividade,
qualidade de vida e sobrevida dos portadores de tal patologia. Esta doença é caracterizada pela
hiperglicemia, que tem como principais sintomas a polidipsia (sede excessiva), poliúria (aumento do
volume urinário), polifagia (fome excessiva) e perda de peso, também podendo ocasionar disfunção e
falência de alguns órgãos, devido à deficiência na produção de insulina e resistência à sua ação
periférica. As alterações bucais que podem ser observadas no paciente com DM resultam do controle
inadequado do quadro glicêmico. Dentre os referidos distúrbios, citam-se a xerostomia, hálito cetônico,
infecções oportunistas, doença periodontal e dificuldades de cicatrização. OBJETIVO: O objetivo do
presente estudo é discutir a importância do conhecimento acerca do diabetes mellitus e dos cuidados
relativos às intervenções odontológicas em pacientes diabéticos. METODOLOGIA: Constituiu-se em uma
pesquisa por meio da busca de artigos relacionados ao tema proposto, publicados entre o período de
2008 a 2019. Os artigos obtidos através das estratégias de busca, que tiveram como temática principal
"Intervenção odontológica em pacientes portadores do diabetes mellitus", foram avaliados e classificados
em elegíveis (estudos pertinentes e possíveis de ser incluídos na revisão) e não elegíveis (estudos sem
pertinência, não possíveis de inclusão na revisão). RESULTADO: Estima-se que 3 a 4% dos pacientes
adultos que procuram tratamento odontológico são diabéticos, e a sua maioria desconhece ter a doença.
CONCLUSÃO: O Diabetes Mellitus necessita-se de grandes cuidados, não apenas por parte do cirurgiãodentista, como também por uma equipe multiprofissional. Tais profissionais devem estar envolvidos na
prática preventiva da doença. Durante o atendimento odontológico, uma criteriosa anamnese é
indispensável para a decisão das condutas terapêuticas e realização correta dos procedimentos.
Recomenda-se especial atenção aos tipos e posologia dos medicamentos utilizados pelo paciente, bem
como à escolha dos anestésicos locais.
Palavras-chave: diabetes, saúde pública, sintomas, doença
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Resumo
Introdução: O fígado é um órgão vital à vida, pois, contribui para diversas atividades bioquímicas e
funcionais do organismo. O fígado pode ser afetado por diferentes doenças, incluindo doença alcoólica,
da qual está relacionada com fatores comportamentais e sociais. Objetivo: Assim o objetivo deste estudo
foi verificar a distribuição de óbitos por danos hepáticos vinculados ao alcoolismo, nas macrorregiões do
Brasil e entre os sexos. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo no período de 10 anos (2008
a 2017). Os dados foram obtidos em bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus, tabnet,
estatísticas vitais, CID-10/K-70). Os resultados estratificados entre as macrorregiões e entre sexos
(masculino e feminino), seguindo pela tabulação no programa Excel® da Microsoft, e analisados no
programa da graphpad “prism”, versão 7.0. Resultados: Foi encontrado um número total de 203.434
óbitos no Brasil, no período de estudo. Foi verificado uma correlação positiva e significativa (p<0,05), no
Norte, Nordeste e no Centro-Oeste. Após a estratificação dos dados nos sexos, para o sexo masculino,
manteve o resultado anterior, entretanto na avaliação do sexo feminino além de ser observado uma
correlação positiva e significativa, no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, houve uma correlação negativa
e significativa no Sul e Sudeste. E por fim, todas as regiões apresentaram taxas maiores de óbitos no
sexo masculino (p<0,05). Conclusão: Juntos os dados permitem concluir que, há uma alta taxa de
mortalidade por danos hepáticos vinculados ao alcoolismo, e que nas macrorregiões Sul e Sudeste o
sexo feminino apresenta menores taxas. Permitindo assim apontar a necessidade da intensificação em
políticas voltadas à saúde pública, e aos efeitos maléficos do alcoolismo.
Palavras-chave: Doença hepática, alcoolismo, óbitos, Brasil.
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RESUMO:
Introdução: Segundo a American Diabetes Association, o diabetes tipo 2 ou também conhecido como
diabetes mellitus tipo 2, afeta 20 milhões de crianças e adultos, ou 7% da população dos Estados Unidos
e, aproximadamente 1,5 milhão de casos novos de diabetes tipo 2 são diagnosticados a cada ano nos
Estados Unidos. Ainda existem os pré-diabéticos que somam aproximadamente 54 milhões de adultos
nos Estados Unidos (ROBBINS, 2013). No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Diabetes,
atualmente são mais de 13 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, o que representa 6,9% da população
brasileira. E esse número está crescendo. Objetivo: deste trabalho foi analisar a ocorrência de diabetes
tipo 2 no município de Quirinópolis-GO entre os meses de outubro e dezembro de 2018, com 224
pacientes de ambos os sexos e com faixa etária entre 01 e 98 anos de idade, conveniados ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e atendidos pelo Hospital Municipal de Quirinópolis. Metodologia: O tipo de
pesquisa abordou a metodologia descritiva, utilizando a análise documental. Os dados apresentados
foram obtidos por meio de relatórios emitidos pelo Programa PCLAB ONLINE da empresa AB Sistemas,
exigindo dos acadêmicos envolvidos a tabulação dos dados. O estudo foi concebido por meio da
verificação dos exames de glicemia em jejum de 224 pacientes de ambos os sexos e com faixa etária
entre 01 e 98 anos de idade, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos no Hospital Municipal
de Quirinópolis. A delimitação da observação foi para o período de outubro de 2018 a dezembro de 2018.
Na pesquisa não foram avaliadas as condições socioeconômicas dos pacientes. Resultados: Dentre os
exames observados dos 224 pacientes pesquisados, 130 (58%) eram do sexo feminino e 94 (42%) do
sexo masculino. Analisando a tabela 1, se observa que tivemos mais indivíduos com pré-diabetes
(40,1%), do que não-diabéticos (39,3%) ou diabéticos (20,6%). O sexo feminino (58%) realizou mais
exames que o sexo masculino (42%). Os adultos do sexo feminino realizaram mais exames de glicemia
em jejum (40,6%), e os mesmos também obtiveram a maior taxa para pré-diabéticos (17,9%). A maior
taxa com diagnóstico para diabetes foi para os idosos do sexo masculino (6,7%). As crianças compõem
o menor percentual, no que tange, a realização da glicemia em jejum, sendo as crianças do sexo
masculino responsável por 1,8% de todos os exames e as crianças do sexo feminino por 1,3%.
Conclusão: Os dados levantados permitem analisar que o percentual de pré-diabéticos (40,1%) é maior
que a taxa de diabéticos (20,6%). Conhecendo os efeitos ocasionados pelo diabetes mellitus tipo 2, os
resultados desta pesquisa alertam para a necessidade de implantação de medidas de prevenção da
doença, principalmente entre os pré-diabéticos., que poderão se tornar diabéticos.
Palavras-chave: diabetes, glicemia, metabolismo.
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Resumo
Introdução: A anemia falciforme é uma doença hereditária, e está associada com desordens na série
vermelha do sangue, acarretando em fadiga, cansaço físico, estresse, e podendo chegar em um quadro
de oclusão venosa, do qual desenvolve intensa dor. Os eritrócitos com modificações estruturais podem
eventualmente obstruir vasos e dificultar o transporte e troca de oxigênio, este mecanismo afeta diversos
órgãos e tecidos, incluindo a cavidade oral. Objetivos: Este estudo objetivou descrever as principais
alterações na cavidade oral em associação com a anemia falciforme. Metodologia: Foi realizada uma
busca na literatura nos últimos 10 anos. Foram selecionados artigos científicos que relataram a
associação de desordens odontológicas e anemia falciforme. Após a busca, os achados foram analisados
e realizado uma descrição dos principais tópicos. Resultados: Após a seleção dos artigos, foram
encontrados três estudos. Foi relatado uma maior susceptibilidade à infecções e doenças da cavidade
oral, como caries, formação de tártaro e doenças periodontais. Além disso, as medidas terapêuticas e
profiláticas devem ser seguidas por protocolos que levem em consideração o perfil do paciente
homozigoto para a doença. Conclusão: Juntos os dados permitem concluir que, a anemia falciforme é
uma doença de causa genética da qual em indivíduos em homozigose podem ser associados com
maiores chances de desordens de cavidade oral. Havendo, a necessidade de treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos de qualidade para melhor atender este público, favorecendo na
qualidade de vida destes pacientes.
Palavras-chave: Anemia Falciforme, Cavidade Oral, Odontologia
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Resumo

Introdução: Pneumonia bacteriana é uma desordem orgânica desenvolvida por intermédio de agentes
microbianos que possuem uma variabilidade de características fenotípicas. A doença abrange tanto em
pacientes ambulatoriais quanto em hospitalizados. O seu prognostico é dependente de diversos fatores,
tais como, estado imunológico do indivíduo, escolha correta da profilaxia, tempo de diagnóstico,
condições ambientais. A pneumonia pode acarretar em severos danos ao paciente, incluindo a morte.
Dados epidemiológicos podem contribuir para verificar para o direcionamento de melhores estratégias ao
combate da doença. Objetivos: Desta forma, o presente estudo objetivou descrever a frequência de
pneumonia bacteriana no Brasil. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo no período de 10
anos (2007 a 2017). Os dados foram obtidos em bases de dados do Ministério da Saúde (DataSus,
tabnet, estatísticas vitais, J15.9 – Pneumonias bacterianas). Os resultados foram tabulados no programa
Excel® da Microsoft, e analisados no programa da graphpad “prism”, versão 7.0. Resultados: Foram
encontrados 65.632 óbitos no período avaliado. Surpreendentemente foi verificado correções positivas e
estatisticamente significativas (p<0,05) em todas as Macrorregiões avaliadas, o mesmo foi observado
quando os dados foram estratificados entre os sexos, masculino e feminino. Por fim, o teste de quiquadrado permitiu visualizar dependência das distribuições de ocorrência de óbitos por pneumonia
bacteriana das variáveis região e sexo (p<0,05). Conclusão: Os dados permitem concluir que óbitos por
pneumonia bacteriana no Brasil, permanece um grave problema de saúde pública, e deve ter
investimentos visando melhoras e inversão do atual quadro observado.
Palavras-chave: Pneumonia bactéria, Macrorregiões, Epidemiologia
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RESUMO
Introdução: O vírus papiloma humano (HPV), está associado a causar uma infecção sexualmente
transmissível, e algumas linhagens está associado a causar lesões neoplásicas, incluindo na cavidade
oral. Objetivo: Assim, o presente estudo objetivou definir os cuidados de biossegurança e conduta
odontológica no tratamento de pacientes infectados com o HPV. Metodologia: Foi realizado uma busca
na literatura, dos últimos 10 anos, com os descritores: “HPV”, “infecção”, “cavidade oral”, “odontologia”.
Foram selecionados estudos que relacionaram os descritores supracitados. A base de busca online foi o
“google acadêmico” e “Pubmed”. Resultados: Foram encontrados seis estudos, dos quais apenas um
relacionou todos os descritores. Os estudos apontaram para a proliferação do HPV por meio de vias não
divulgadas como o uso de lâmina e alicates de cutículas não higienizado adequadamente. Além disso,
as lesões associadas ao HPV em cavidade oral são: papiloma escamoso, condiloma acuminado, verruga
vulgar e hiperplasia epitelial multifocal. Essas lesões tem caraterísticas clinicas semelhantes. O
tratamento de lesões orais podem ser clínico ou cirúrgico, visando-se a remoção da lesão visível. A
prevenção foi associada à prevenção a transmissão do vírus em consultórios Odontológicos, seguindo
as medidas padrões de biossegurança. Os profissionais devem evitar contato direto com a matéria
orgânica dessa forma, e o cirurgião Dentista deve fazer uma analise minuciosa, a fim de identificar
possíveis casos de HPV por meio das lesões em mucosas orais. Conclusão: O estudo permite indicar
que há uma relação de infeção, cavidade oral, lesões e manejo odontológico. Ainda poucos estudos são
correlacionados com a temática, havendo a necessidade de novas investigações.
Palavras-chave: HPV, cavidade oral, odontologia
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RESUMO
Introdução: A Neuralgia é caracterizada como uma patogênese crônica no nervo trigêmeo, sendo
geralmente predominante no grupo de idosos. É associada a uma dor paroxística facial, aguda e intensa,
geralmente durando de poucos segundos a 2 minutos, em um ou mais ramos do nervo trigêmeo. O nível
epidemiológico do Neuralgia do Trigêmeo (NT) é considerado raro afetando 4,3 a 100.000 pessoas. A
presente doença tem como hipótese o fenômeno de compressão de um vaso sanguíneo anômalo sob
influência das raízes nervosas do V par craniano. É diagnosticada através de uma anamnésia completa
realizada, excluindo-se os possíveis diagnósticos referenciais. O tratamento inicial do NT é
farmacológico, sendo necessário a realização de medidas cirúrgicas em pacientes refratários ou
intolerantes ao fármaco, comum em grande parte dos casos. Objetivo: Objetivou-se com esse trabalho,
uma revisão bibliográfica acerca da neuralgia do trigêmeo, voltada ao tratamento farmacológico.
Metodologia: Foi realizado uma pesquisa na literatura nos últimos “10” anos pela plataforma de dados
SCIELO, os descritores utilizados foram “trigeminal neuralgia” e “neuralgia treatment”. Resultados: Os
dados encontrados demonstraram que pacientes com intensa dor em V2-V3 à esquerda submetidos a
intervenção medicamentosa com clorpromazina e carbamazepina, não obtiveram melhoras significativas.
A utilização de gabapentina, oxcarbamazepina como bloqueadores de canais de sódio, possibilitou
alcançar alivio parcial em 40% a 60% dos pacientes. Na falta de inibição da dor por intervenções
farmacológicas, a injeção de toxina botulínica é usada como terapia adjuvante, mantendo o uso continuo
dos medicamentos, permitindo assim sua redução a medida da melhora, com menores efeitos colaterais.
Conclusão: Desta forma a presente abordagem evidencia a necessidade de compreensão de diferentes
rotas no tratamento da NT em casos refratários a terapia convencional.
Palavras-chave: Neuralgia do Trigêmeo, Tratamento
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Resumo
Introdução: A eclampsia gestacional é uma importante causa de mortalidade em mulheres durante e
após o parto. A desordem pode ser monitorada no pré-natal, mas ainda assim, ocorrências podem ser
verificadas, afetando o estado de saúde da mãe e do feto, bem como algumas medidas clinicas durante
e após a gravidez. Os monitoramentos de dados epidemiológicos são importantes, pois podem contribuir
como indicador dos manejos em relação à doença, favorecendo a saúde materna e fetal. Objetivos:
Assim, o objetivo do estudo foi verificar a distribuição das ocorrências de óbitos por Eclampsia nas
Macrorregiões do Brasil na adolescência e em adultos jovens. Metodologia: Foi realizado um estudo
retrospectivo no período de 10 anos (2008 a 2017). Os dados foram obtidos em bases de dados do
Ministério da Saúde (DataSus, tabnet, estatísticas vitais, CID10 – O15 - Eclampsia). Os resultados foram
tabulados no programa Excel® da Microsoft, e analisados no programa da GraphPad “prism”, versão 7.0.
Resultados: Foram encontrados 1.624 óbitos no período do estudo. Não foi observado correlações
estatisticamente significativas nas regiões do Norte, Sudeste, Sul e Centro-oeste, por outro, houve uma
correção negativa (Spearman r = -0,7) e significativa (p<0,05), na região nordeste. Houve um aumento
de Eclampsia de adultos jovens em comparação com adolescentes (p<0,05 – Teste T pareado).
Conclusão: A Eclampsia é uma doença que ainda afeta as gestantes do país, não havendo diminuição
das taxas de óbitos na maioria das regiões, exceto a região nordeste. Contudo, no pré-natal esta variável
é de suma importância a devida monitoria para garantir taxas menores da doença, assim como, novos
estudos que permitam melhores manejos durante a gestação.
Palavras-chave: Eclampsia, adolescência, adulto jovem, Brasil.
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RESUMO: A saúde bucal é um estado de harmonia, normalidade ou higidez da boca, dependente em
certo grau da saúde geral do indivíduo, já que ambas estão interligadas. Este conceito deve ser reforçado
principalmente naqueles pacientes com algum grau/tipo de comprometimento sistêmico, os chamados
“pacientes com deficiências” incluindo os pacientes com síndrome de Down (SD). A SD é uma condição
genética, reconhecida há mais de um século, descrita inicialmente por John Langdon Down (1899), sendo
uma das anomalias cromossômicas mais frequentes. A incidência populacional é de aproximadamente
um em cada 600 nascimentos vivos. Estima-se que 3% da população mundial possuam a trissomia no
cromossomo 21, com maior prevalência em indivíduos brancos, sendo rara em negros. Portadores de
Síndrome de Down são considerados, na Odontologia, pacientes especiais que necessitam de um
atendimento diferenciado, apresentando várias alterações bucais, como: musculatura perioral hipotônica;
geralmente são respiradores
bucais crônicos; a mucosa da boca e ressecada, e os lábios apresentam-se fissurados e secos.
Manutenção da boca aberta, palato duro menor e de forma ogival, úvula bífida bem como fenda labial e
palatina. Também são encontradas alterações oclusais, sendo a mais comum uma má oclusão de classe
III de Angle, mordida cruzada anterior e posterior. A posição da língua mais anteriorizada produz forca
anormal nos dentes antero-inferiores. Também podem apresentar bruxismo e macroglossia decorrente
de hipotonia lingual. Devido as deficiências motora e neurológica e as diferenças das bases ósseas, os
pacientes com Síndrome de Down tem maior probabilidade de desenvolver doença periodontal.
Educação e saúde bucal, incluindo as técnicas de higiene
bucal, devem ser aplicadas, precocemente, a pacientes com Síndrome de Down, tendo em vista suas
deficiências motoras e neurológicas e a necessidade da prevenção das doenças dentais.
Palavras-chave: Síndrome de Down. Educação e Saúde bucal. Odontologia.
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Resumo
Introdução: Mieloma múltiplo é um tipo de neoplasia hematológica que se originam a partir da produção
anormal e desordenada de um tipo de célula originada da medula óssea, os Plasmócitos. A produção
desordenada compromete a síntese de outras células, assim colaborando à maiores danos organismo,
como por exemplo anemia e a diminuição da imunidade. Objetivo: Verificar a influência temporal na
frequência das ocorrências de óbitos por mieloma múltiplo e neoplasia maligna de plasmócito.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa retrospectiva em base de dados do Ministério da Saúde
(DataSus), no período de 10 anos (2008 a 2017). Os dados foram estratificados em Unidades Federativas
e sexo, posteriormente tabulados no programa Excel® e analisados no software da graphad “prism”.
Resultados: Foram observados 25.686 óbitos no período de estudo, onde 51,12% foram do sexo
masculino. Todas as Macrorregiões avaliadas apresentaram correlações positivas e estatisticamente
significativas (p<0,05) ao óbito, este perfil permaneceu para as correlações ao sexo masculino, e já na
avaliação do sexo feminino não foi observado correlação significativa apenas na região Norte. Em
comparação entre os sexos foi observado diferenças estatisticamente significativas apenas na região
Norte (p<0,05).Conclusão: Os dados permitem concluir que houve uma elevação e há uma tendência à
elevação de óbitos por mieloma múltiplo e neoplasia maligna de plasmócitos para os próximos anos, e
que a frequência absoluta foi maior no sexo masculino apenas na região Norte. Contudo o estudo
demonstra a necessidade da atenção ao aumento de cuidados aos novos casos da doença, assim como
a carência de novos investimentos à pesquisa, voltados à prevenção e tratamento da doença.
Palavras-chave: Mieloma múltiplo, Neoplasia Maligna, Plasmócito, Epidemiologia.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A epidemia de HIV/AIDS no Brasil ainda constitui relevante problema de saúde pública,
mesmo após os avanços na medicina e farmacologia conseguido nos últimos anos, tendo a terapia
antirretroviral introduzida na década de 90 e posteriormente aperfeiçoada, como o maior destaque no
tratamento. A vigilância e o monitoramento de evolução desta epidemia se dá por intermédio do Ministério
da Saúde através de pasta específica de forma descentralizada, logo, utilizando a base de dados pública
DataSUS, Objetivo: O presente trabalho visa avaliar as tendências de mortalidade por HIV resultantes
de doenças infecciosas e parasitárias entre os anos de 2007 a 2017. Método: Foi realizado uma busca
na base de dados do Ministério da Saúde (DataSUS, tabnet, estatísticas vitais, CID10 – B20 – Doença
HIV resultantes de Doenças Infecciosas e Parasitárias) entre os anos de 2007 a 2017 para monitorar a
progressão e regressão da epidemia. Os resultados foram tabulados no programa Excel® da Microsoft,
e analisados para fins de sustentação. Resultados e Discussão: No levantamento feito, foram
encontrados o registro de 93.922 óbitos no período estudado, sendo que no período de 2013 a 2016
aponta os maiores índices. É satisfatório pontuar que mesmo após a evolução farmacocinética acerca da
eficácia dos antirretrovirais, o número de óbito que deveria estar reduzido, vem crescendo de forma
gradativa. Conclusão: Existe uma urgente necessidade de avaliação de risco da situação do HIV/AIDS
no Brasil. O estudo realizado mostra que o número de óbitos vem aumentando gradativamente quando
deveria de fato estar reduzindo, tendo em vista a evolução da eficácia das terapias antirretrovirais, seja
pela ignorância na percepção do risco da doença ou até mesmo aos acessos tardios de tratamento. O
aumento da mortalidade é um forte indicador da ineficiência das políticas públicas para a prevenção e
atenção ao HIV no país.
Palavras chave: HIV, Epidemiologia, Saúde Pública.
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose endêmica do continente americano, cujo
agente etiológico é o protozoário Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Objetivo: Devido a alta taxa de óbitos,
faz-se necessário quantificar os casos, e demostrar a prevalência de mortalidade por doença de chagas
na região Centro-Oeste do Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico comparativo entre
os estados da região centro-oeste e Distrito Federal do Brasil correlacionando a taxa de óbitos por doença
de chagas (DC) com tendência temporal (2008-2017), dados obtidos através da plataforma DataSUS, do
Ministério da Saúde do Brasil e a densidade demográfica através do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Resultados: foram comparados os Estados e o Distrito Federal quanto à frequência
de óbitos, após a normalização dos dados. Observou uma elevação da frequência no Estado de Goiás
frente as demais regiões (p<0,05). A região com menor frequência foi a região do Mato Grosso do Sul
(p<0,05), não sendo observado diferenças significativas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
(p>0,05). Conclusão: Juntos os dados permitem concluir que há uma variabilidade das ocorrências de
óbitos por Doença de Chagas entre os Estados e o Distrito Federal da Região Centro-oeste. Ainda
permite indicar as localidades mais críticas em relação às frequências de óbitos na região Centro-Oeste.
Palavras-chave: Chagas, Mortalidade, Centro-Oeste

54

ANAIS I ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE
QUIRINÓPOLIS
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Resumo

Introdução: O herpes simples representa a doença viral mais comum no homem moderno. O herpes
simples também é classificado como doença sexualmente transmissível. As lesões recorrentes do herpes
simples são altamente contagiosas para os pacientes, suas famílias, profissionais da saúde e auxiliares,
mesmo após alguns dias de regressão das lesões. Em trabalho anterior, procuramos contribuir
discorrendo sobre a etiopatogenia, a epidemiologia e o contágio do herpes simples. Ao mesmo tempo,
abordamos o porquê do profissional não dever executar os procedimentos ortodônticos no paciente
enquanto o herpes simples recorrente se apresentar ativo na pele peribucal, semimucosa labial e mucosa
bucal. Objetivo: Nesse trabalho, propusemo-nos a discorrer sobre o diagnóstico e tratamento do herpes
simples recorrente peribucal e intrabucal, a partir de conhecimentos clínicos acumulados ao longo dos
anos e adquiridos da literatura para relatar nossa experiência terapêutica sobre o assunto. Metodologia:
Pesquisa através de uma busca retrospectiva no Google, no site Scielo (Biblioteca Eletrônica Científica
Online). Abordando a temática sobre o Herpes Simples tipo 1, no período entre maio/junho de 2009. Os
dados foram descritos no programa de computador Word da Microsoft, ademais, a análise descritiva.
Resultados: O diagnóstico do herpes simples recorrente nas regiões da boca é essencialmente clínico,
a partir de uma detalhada anamnese, dos seus sintomas e dos sinais detectados em um minucioso exame
físico das lesões. Existem dezenas de tipos de tratamentos para o herpes simples recorrente peribucal e
intrabucal, mas em sua maioria são empíricos, sem fundamentação biológica e metodológica que
justifique seu emprego com segurança, tranquilidade e efetividade. Em outras palavras, a grande maioria
destes tratamentos não foi metodologicamente avaliada quanto a seus verdadeiros efeitos antivirais e
consequências. Entre as principais drogas antivirais disponíveis para administração sistêmica estão os
seguintes produtos: aciclovir, valaciclovir, penciclovir, famciclovir, ganciclovir, valganciclovir, foscarnet e
cidofir. Algumas dessas drogas são reservadas a pacientes imunocomprometidos e com herpes simples
severo. Conclusão: Como já dito em linhas pretéritas, conclui-se que o herpes simples representa uma
doença viral contagiosa. Logo, o cirurgião-dentista, deve estar preparado para orientar, diagnosticar e
tratar o paciente portador do herpes simples recorrente peribucal e intrabucal com base em fundamentos
terapêuticos consolidados pelos métodos científicos. Felizmente, a maior parte dos jovens passa ou
passará por uma avaliação ou tratamento ortodôntico. Essa característica aumenta a oportunidade e
responsabilidade do ortodontista em contribuir na redução da incidência do herpes simples recorrente
peribucal e intrabucal a partir de orientações seguras e corretas, precisos e tratamentos adequados.
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Autores: Mariana Alves De Moura¹; Aimê Taís Estevão¹, Cássia De Melo Almeida¹, Jordana Souza
Silva¹, José João Da Silva Neto¹, Luiz Alexandre Pereira¹; Micaella Silva Leandro²; Wellington
Francisco Rodrigues³
E-mail:marianaalm14@outlook.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo

INTRODUÇÃO: O consumo de hortaliças e frutas orgânicas vem sendo cada vez mais incentivado no
mundo atual diante de todos os seus benefícios nutricionais conhecidos; porém estes alimentos ao serem
ingeridos sem a higienização e preparação necessária, podem ser um dos principais meios de
transmissão de doenças toxinfecciosas, sendo reportadas como fonte potencial de microrganismos
patogênicos, contribuindo assim para a elevação dos casos de Doenças Veiculadas por Alimentos
(DVA’S). OBJETIVO: Observar a existência de microrganismos presentes em hortaliças e frutas, neste
caso, alface, tomate e maçã, alimentos comumente consumidos no dia-a-dia e que dispersamente não
são higienizadas de forma adequada acarretando muitas vezes em Doenças Veiculadas por Alimentos
(DVA’s). MÉTODO: Realizar cultivo de possíveis microrganismos presentes em cada alimento através
das Placas de Petri, analisando as diferentes morfologias, tonalidades e odores o que significa que temos
uma variedade de bactérias presente nas superfícies dos alimentos. RESULTADOS: Após 48h na estufa
á 38°C foi possível observar a proliferação de bactérias em todos os alimentos analisados.
CONCLUSÃO: Através dos elementos analisados, é capaz de se observar a necessidade de orientar e
educar a população quanto aos cuidados necessários na conservação, manipulação e consumo dos
alimentos, às boas práticas de fabricação e aos riscos associados aos alimentos contaminados.
Palavras-chave: Hortaliças; Bactérias; Saúde Pública; Higienização;
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Autores: Déborah Renata Caixeta Hungria¹; Eduarda Aparecida Carvalho²; Flávia Rodrigues Ribeiro³;
Sara Vilela Monteiro⁴; Tállita Oliveira Silva⁵; Wellington Rodrigues⁶; Micaella Silva Leandro⁷
E-mail: itsdudax@hotmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: Feminicídio é o assassinato cometido contra mulheres. Há três tipos de feminicídio:
feminicídio doméstico (no espaço da residência); reprodutivo (mortes de mulheres por aborto); e sexual
(quando a morte decorre da violência sexual). O feminicídio é uma forma de assassinato que pode
acontecer devido a uma sequência de violências ou não, inclui inúmeros abusos, seja ele físico, verbais
ou sexuais, como o estupro ou infinitas formas de mutilação. No Brasil a lei que trata o feminicídio visa
julgar crimes que foram cometidos contra mulheres por razão de serem do sexo feminino. A pena de
reclusão pode ser de 12 a 30 anos de acordo com o código penal. Objetivos: O trabalho tem como
objetivo levar um maior conhecimento sobre o feminicídio, crime bárbaro cometido contra as mulheres.
Visa também orientar a sociedade com o intuito de que se faça uma sociedade mais pacífica.
Metodologia: Foi utilizado uma pesquisa com material digital em diferentes plataformas, no período de
13/11/19 à 17/11/19 para realização da análise descritiva dos web sites Brasil Escola, Agência Patrícia
Galvão, Migalhas e artigo 19 considerando a metodologia que foi empregada com o intuito de unirmos
as informações necessárias utilizando tais palavras chave, como “feminicídio, violência contra a mulher”.
Resultados: Atualmente o Brasil está em 5º lugar no ranking de países com maior número de vítimas de
feminicídio no mundo. Segundo o mapa de violências só em 2015 o número de homicídios chega a 4,8
para cada 100 mil mulheres. O mesmo Mapa aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram
por serem mulheres. Há hoje em dia uma lei que visa defender as mulheres e julgar seus agressores.
Conclusão: Em vista dos argumentos apresentados é possível concluir então que o conteúdo exposto é
totalmente satisfatório, pois busca mostrar a importância da conscientização da mulher, fazendo com que
a mesma tenha conhecimento de limites e direitos. É visível que o conteúdo estudado e trabalhado pode
servir de auxílio para todas as mulheres, que são vítimas ou infelizmente ainda poderão ser.
Palavras-chave: Feminicideo, Violência, Feminina.
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Rodrigues²; Micaella Silva Leandro³
E-mail: nevesdany@icloud.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: O ovo é um alimento que contém excelentes fontes de nutrientes, os quais são necessários
para o bom funcionamento e saúde do organismo, entre eles se destaca o colesterol um tipo de lipídeo
componente estrutural de todas as membranas celulares, sintetizado pelos animais, sendo ele
responsável por desempenhar várias funções que são essenciais para a homeostasia dos órgãos vitais
do nosso corpo, atuando como precursor dos hormônios esteroides, vitamina D, ácidos e sais biliares.
Sendo assim o colesterol em concentrações adequadas é extremamente importante, podendo ser obtido
também através da alimentação, para que seja mantida desta forma uma quantidade benéfica e contínua
circulando nos tecidos do organismo.
Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a concentração total de colesterol presente no ovo, analisando
as influências que podem ocorrer, quanto às variações de armazenamento e formas de preparo.
Metodologia: No dia 08 de novembro de 2019, realizamos as coletas para a realização da dosagem de
colesterol em ovos de acordo com a variação nos métodos de armazenamento e preparo. Foram
utilizados 30 ovos nos quais foram divididos em 3 séries: 1- congelado por 7 dias; 2- congelado por 24hs;
3- in natura; Baseado nessas séries foram coletados duas formas de amostra, sendo:1- ovo cru; 2- ovo
cozido; Foi utilizado um processador para fazer a homogeneização de cada forma de amostra. Para os
ovos cozidos fizemos a diluição em água 1:4 e somente nos ovos cru congelados 7 dias foi necessário a
diluição que foi 1:2. Utilizamos o reagente de colesterol total para obter o resultado referente as variações
citadas a cima.
Resultados: Ao analisar os resultados, observa-se que em ovos crus quando se aplica as técnicas de
congelamento para sua conservação, o período e o ambiente de armazenamento influência na qualidade
das propriedades internas destes ovos, pois ao serem submetidos ao processo de cocção, nota-se uma
redução significativa do teor de colesterol, e quanto aos ovos in natura, armazenados em temperatura
ambiente, prevalece uma quantidade significativa desta substância principalmente o seu aumento ao
serem também submetidos ao processo de cocção.
Conclusão: O presente estudo permite concluir que parâmetros de preparo e temperatura influenciam
nas concentrações de colesterol total do ovo. Assim, as variáveis, tempo de conserva, temperatura e
forma de preparo devem ser levados em consideração para análises nutricionais.
Palavras Chave: Ovos, Colesterol, Saúde.
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Etiene Carla Miranda4; Renata Soares Ferreira5; Ana Paula Fontana6
E-mail: enf.tatiborges@outlook.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no âmbito mundial e nacional, de
grande relevância epidemiológica, em consequência da crescente incidência e da morbimortalidade
(SILVA et al., 2012). A assistência em oncologia caracteriza-se pelo cuidado preventivo, curativo e
paliativo (MUTTI; PADOIN; PAULA, 2012). De acordo com Smeltzer et al., (2014), a prevenção primária
tem como finalidade reduzir os riscos da doença, através de estratégias de promoção à saúde. A
prevenção secundária trabalha com programas de triagem e detecção precoce. A equipe multiprofissional
trabalha, juntamente com a prevenção terciária, oferecendo cuidados e a reabilitação aos pacientes, após
o diagnóstico e tratamento do câncer. Objetivo: Avaliar qual a percepção de uma equipe de enfermagem
em relação aos cuidados paliativos prestados aos pacientes oncológicos. Metodologia: O presente
estudo trata-se de pesquisa de campo, de caráter exploratório- descritivo, com abordagem qualitativa,
embasada em referencial teórico sobre cuidados paliativos, foi realizada uma entrevista semiestruturada
com 30 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Resultados: Os
participantes apresentam um conhecimento deficiente em relação à cuidados paliativos, visto que a
maioria correlaciona o tema como o alívio da dor, além de descrever o despreparo profissional como uma
das dificuldades no emprego de cuidados paliativos. Conclusão: A partir deste estudo, foi possível
identificar que o conhecimento e a terapêutica devem ser diferenciados nessas situações, bem como a
importância de programas de educação continuada para amenizar o medo e controlar as emoções de
quem cuida, sejam profissionais ou familiares do paciente.
Palavras chave: Enfermagem. Cuidados paliativos. Paciente oncológico.
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Autores: ÉLIDA ALVES SILVA , MARIA GABRIELLE DA COSTA VITORINO
E-mail: elidaalves779@gmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: O relato de caso clínico deste artigo, tem o intuito de divulgar o caso para um
reconhecimento precoce da doença Linfoma de Hodgkin, a fim de promover melhor qualidade de vida
aos portadores da doença. O objetivo desde artigo é relatar um caso de linfoma de Hodgkin nodular com
predóminio de linfócitos em uma adolescente. Paciente H.R.B, sexo feminino, 23 anos, solteira, branca,
estudante, natural e procedente de Santa Vitória/MG, sem filhos, encaminhada ao Hospital Genésio
Franco de Moraes, aos 20 anos, com nódulos indolores na região do pescoço, reclamando de cansaço,
fadiga, falta ar, emagrecimento. Em nota o quadro histológico favorece o diagnóstico de Linfoma de
Hodgkin. A análise limitada pelas pequenas dimensões dos fragmentos e por artefatos de amassamento.
Cerca de 50% do volume total da amostra é constituída por tecido muscular esquelético e tecido adiposo.
Estreita correlação clínica e com exames de imagem é indica para melhor abordagem diagnóstica.
Método: Realizar analise de exame de imagem, neste caso Petscan, para demonstrar condições
patológicas da doença apresentada no estudo de caso, sendo está o Linfoma de Hodgkin. Discussão:
Após o diagnóstico a mesma foi encaminhada para tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, sendo
submetida a outros exames, como Pet dedicado oncológico realizado no dia 20/07/2016 exame realizado
após administração endovenosa de Fluor-2-deoxiglicose marcada com Flúor-18-(F-FDG), em condição
de jejum, com intervalo entre a injeção e a imagem de 60 minutos, glicemia capilar no momento da injeção
de 18F-FDG: 72mg/dl. Imagens tomográficas da cabeça ás coxas foram obtidas em equipamento
dedicado de Tomografia por Emissão de Pósitrons acoplada á Tomografia Computadorizada multislice
de alta resolução (PET-CT), administrada por de meio de contraste. Conclusão: Conclui-se que o
diagnóstico é definido principalmente pelo exame histopatológico, onde há o reconhecimento da célula
de Reed-Sternberg. A paciente apresentou remissão completa, portanto o tratamento clássico, ABVD
associado a RT, teve eficácia no combate ao linfoma. Os efeitos da radioterapia foram leves. A
continuidade das consultas após o tratamento pode evidenciar recidivas, podendo retorna o tratamento
o mais rápido possível, evitando assim o agravamento. Por fim, é importante estudar e realizar novos
exames que definem melhor o prognóstico, cujo o aumento se relaciona com a carga tumoral.
Palavras-chave: Linfoma; Hodgkin; Reed-Sternberg.
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Autores: CUNHA, Janielly Queiroz¹; LIMA, Estephany Guerra²; RAMOS, Yorrana silva³
E-mail: janiellyqc@gmail.com
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo

Introdução: O autoconhecimento dos grupos sanguíneos ABO e Rh entre os estudantes vem sendo
incentivado, com o intuito de promover um maior esclarecimento com relação à captação de doadores
de sangue. Objetivo: avaliar o autoconhecimento dos alunos da Faculdade Quirinópolis, sobre os grupos
sanguíneos ABO e Rh e transmitir aos alunos os fundamentos do sistema sanguíneo através da
curiosidade de saber seu fenótipo e de seus colegas. Metodologia: Para realizar esse estudo foi
elaborado um questionário e aplicado a 349 alunos de todos os cursos. No questionário pedia que o
estudante marcasse seu grupo sanguíneo, caso não soubesse o estudante tinha a opção de marcar não
sei. Com as informações obtidas pelos questionários podemos elaborar tabelas de cada curso quanto ao
sistema ABO e Rh, separando as mulheres dos homens. Analisando os resultados de cada curso foi
possível elaborar gráficos que mostram o resultado geral da faculdade. Resultados: A análise dos 349
questionários aplicados em estudantes de todos os cursos com as faixas etárias de 15 a 18 anos, 19 a
30 anos, 31 a 40 anos, e acima de 40 anos, mostrou qual a diversidade genética e de autoconhecimento
de cada curso. Ao comparar a distribuição dos grupos sanguíneos do sistema ABO verificamos que 79
estudantes (35,82%) se identificaram como do grupo sanguíneo A; 29 estudantes (8,31%) do grupo B;
22 estudantes(6,30%) do grupo AB, 112 estudantes (32,09%) do grupo O e 107 estudantes (30,66%) não
sabiam a qual grupo pertencem como mostra o gráfico1.Dos alunos que responderam ao questionário
6,88% tem de 15 a 18 anos, 79,37% tem de 19 a 30 anos, 9,74% tem de 31 a 40 anos e apenas 4,01%
está acima de 40 anos. Conclusão: A análise dos resultados obtidos possibilitou a população estudantes
o conhecimento da porcentagem dos grupos sanguíneos na instituição contribuindo na divulgação da
necessidade de ter um autoconhecimento do próprio organismo.
Palavras-chave: Sistema ABO; Sistema Rh; Genética;
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Resumo

Introdução: Esclerose Múltipla uma doença que afeta 2,5 milhões de pessoas em todo mundo, de acordo
com informações da Organização Mundial da Saúde. Onde só no Brasil, 30 mil pessoas apresentam
estimativas de sintomas da doença. Os portadores da doença geralmente são jovens, destacando as
mulheres na faixa de idade de 20 a 40 anos. A esclerose múltipla é uma doença que não tem cura e se
manifesta através de vários sintomas. Tratando-se de uma doença autoimine, onde causa danos á
mielina (bainha que reveste os neurônios) as lesões nos nervos causam distúrbios na comunicação entre
o cérebro e o corpo. Não possui ainda um diagnóstico de causa especifica conhecida. Atualmente há
diversos medicamentos que auxiliam no tratamento dos pacientes, como imunomoduladores e
imunossupressores, incluindo as novas drogas orais e os anticorpos monoclonais, medicamentos mais
eficazes, e em situações especiais indica-se o transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas.
Objetivos: O objetivo do presente trabalho é analisar e descrever sobre fatores da doença de Esclerose
Multipla, indentificando suas causas, sintomas e a sua forma de desenvolvimento no ser humano. Por se
tratar de uma doença que envolve predisposição genética (genes que regulam o sistema imunológico) e
fatores ambientais, foram citados seus apectos e os resultados que estão a eles correlacionados.
Metodologia: O objetivo do presente trabalho é analisar e descrever sobre fatores da doença de
Esclerose Multipla, indentificando suas causas, sintomas e a sua forma de desenvolvimento no ser
humano. Por se tratar de uma doença que envolve predisposição genética (genes que regulam o sistema
imunológico) e fatores ambientais, foram citados seus apectos e os resultados que estão a eles
correlacionados. Resultados: A Esclerose Multipla é mais comumente no sexo feminino em mulheres
entre 20 a 40 anos. Sendo incomun em crianças .Uma vez confirmado o seu diagnóstico, o tratamento
tem como dois objetivos principais: abreviar a fase aguda e tentar aumentar o intervalo entre um surto e
outro. No primeiro caso, os corticosteroides são drogas úteis para reduzir a intensidade dos surtos.
No segundo, imunossupressores e imunomoduladores ajudam a espaçar os episódios de recorrência e
o impacto negativo que provocam na vida dos portadores de esclerose múltipla, já que é quase impossível
eliminá-los com os tratamentos atuais. Em algumas situações mais eficazes indica se a realização do
transplante com células tronco da medula óssea. Conclusão: Conclui-se então que a Esclerose Múltipla
mesmo com o avanço diante dos tratamentos, 50% dos pacientes portadores desta doença, pode precisar
de ajuda para pode se locomover, isso após 15 anos perante o primeiro sintoma da doença. No Brasil 30
mil pessoas já convivem com essa doença. Embora não altere a evolução sobre a doença é importante
realização e prática de exercícios físicos, O tratamento fisioterápico associado a determinados remédios
ajuda também a reeducar o controle dos esfíncteres. Com o tratamento correto, o paciente pode passar
longos períodos sem surtos e ter uma rotina ativa e com qualidade de vida.
Palavras-chave: Esclerose Multipla, Bainha Mielina, Sistema Nervoso, Surtos.
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Francisco Rodrigues³
E-mail:.
Filiação: Faculdade Quirinópolis
Resumo
Introdução: O tomate Roma (Solanum lycopersicum) é um dos frutos mais usados na culinária para fazer
molhos, porque tem menos sementes e mais poupa. O tomate possui diferenças substancias biotivas,
entre a mais conhecida está o licopeno incluindo vários grupos de proteínas, por ter diversos efeitos
benéficos à saúde, entretanto a sua atividade biológico pode ser comprometida pela quantidade de
proteínas no fruto, assim compreender as variações de proteínas nas diferentes condições de preparos
do tomate, torna-se importantes para direcionar condutas nutricionais. Objetivo: Avaliar as
concentrações de proteínas totais em diferentes condições de preparos de tomates.
Metodologia:
Resultados/Discussão: Foi observado uma redução estatisticamente significativa no grupo “in natura”
em comparação com o grupo “molho industrial” (p<0,05). Em relação ao grupo “molho caseiro”, não se
observou diferenças (p>0,05). Para o preparo do molho caseiro se utilizou cinco unidades de tomates, já
para o preparo do molho industrial são utilizados pelo menos 3x mais, o que aponta para perca das
condições naturais em relação às proteínas contidas no fruto após processamentos industrial, já o “in
natura” por conservar o volume de água, possui uma menor quantidade de proteínas por porção.
Conclusão: O presente estudo permite concluir que há uma variabilidade significativa das concentrações
proteicas do tomate, o que deve ser considerado nas indicações de dietas do fruto, pois se relaciona com
os seus efeitos nutricionais.
Palavras-chave: Tomates, Proteínas totais, Molhos.
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Resumo

Introdução: Sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório
superior. É uma doença grave, principalmente em crianças menores de cinco anos de idade,
desnutridos e imunodeprimidos. A transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas
doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus
sarampo Em 2016, o Brasil ganhou premiação por ter erradiado à doença, entretanto hoje
vivemos uma realidade diferente, pois a doença esta em altos indices de diagnostico em varias
unidades de Federação, faosazendo assim a perca de sua tão honr premiação. Objetivo:
Evidenciar dados sobre a taxa de incidência do sarampo no país, para que assim analisar
possiveis fatores que abriram brechas para a doença, no Brasil. Métodos: A pesquisa foi
elaborada como o foco na analise de possiveis causas do reaparecimento do sarampo utilizando
dados do Ministerio da Saúde informados por boletins Epidemiologicos, pesquisas bibliograficas.
Esses dados coletados referem-se aos meses de Agosto ate novembro. Analisamos assim
possiveis datas iniciais dos diagnosticos para a doença, faixa etaria, e indice que vacinação para
o combate. Resultados:O Brasil esta passando por uma realidade que há anos não passava
com o aumento da doença sarampo estimativas mostram que varios motivos podem ter causado
essa volta tão alarmante no país. Entre as semanas epidemiológicas 20 a 31, foram confirmados
1.226 casos de sarampo, sendo 1.220 (99,5%) no estado de São Paulo, (0,3%) no Rio de
Janeiro, um (0,1%) na Bahia e um (0,1%) no Paraná. Podem então ser analisadas as faixas
etarias onde se verifica se o percentual de pacientes que não se vacinaram, sendo assim
possiveis aberturas imunologicaspara a doença se aderir ao organimos.Para a faixa etária de 20
a 29 anos tem-se uma estimativa de não vacinados contra o sarampo de 9,4 milhões. A seguir,
é apresentada a estimativa de não vacinados por Unidade Federada. Dados mostram que essas
mesmas faixa etarias são as principais pacientes diagnosticada com a doença. Dos locais com
ocorrência de casos, o coeficiente de incidência é de 7,3/100 mil. No entanto, as crianças
menores de um ano apresentam o coeficiente de incidência 12 vezes superior ao registrado na
população geral, seguido pelas crianças de 1 a 4 anos com coeficiente de incidência de 21,7/100
mil perfazendo as faixas etárias mais suscetíveis a complicações e óbitos por sarampo. Apesar
da faixa etária de 20 a 29 anos apresentar o maior numero de registros de casos confirmados,
o coeficiente de incidência foi de 12,2/100 mil. Conclusão: Concluiamos que, com os dados
coletados no estudo nos prova que os adultos, não estam realizando a vacinação de reforço da
doença, assim abrindo brechas imunologicas facilitando o contagio, e de fato isso pode estar
ocorrendo devido a movimentos ideologicos que afirmam que a vacina traz malefeitos ao
paciente, com isso varias familias brasileiras estão cada vez mais, não se imunizando. Assim a
preocupação, pois nosso país ja foi referencia no combate contra o sarampo, e atualmente vive
uma grande dificuldade para que possa reverter a situação. Alem do mais, houve um dia
destinado a vacinação e ainda há milhoes de pacientes sem se vacinar.
Palavras-chave: Sarampo, Brasil, Retorno.
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RESUMO

Introdução: A escoliose é um desvio patológico da coluna vertebral no plano frontal juntamente ou não
com rotação de vértebras no plano axial e sagital. É medida pelo ângulo de Cobb que é considerado
como padrão ouro na mensuração de escoliose. A Reeducação Postural Global(RPG), foi criada na
década de 80 pelo fisioterapeuta francês Philippe Souchard, consistindo no trabalho da musculatura em
cadeias, permitindo assim a reorganização e reequilíbrio dos músculos que mantem a postura. O método
Klapp foi desenvolvido por Rudolf Klapp na década de 40, após observar que apenas os bípedes
possuíam escoliose, concluindo que se trabalhasse bípedes em quadrupedia, a força da gravidade seria
atenuada sobre a coluna. Objetivo: Comparar os dois métodos no tratamento da escoliose idiopática no
adulto verificando a eficácia dos mesmos. Métodos: Foram selecionados 6 sujeitos do sexo feminino
portadores de escoliose idiopática, divididos iguais em 3 grupos, controle, Klapp e RPG. Foram realizadas
9 sessões de 50 minutos de duração durante 3 semanas. No início e final do tratamento, os indivíduos
passaram por avaliação postural e exame de RX. Resultados: Ambos os métodos reduziram o ângulo
de Cobb quando comparado ao grupo controle, embora de forma não significativa. Conclusão: Para a
amostra analisada, os métodos não reduziram significativamente a escoliose.
Palavras-chave: Escoliose; Fisioterapia; Klapp; RPG.
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RESUMO
Introdução: O pênfigo vulgar é uma manifestação patológica que acomete o indivíduo com a formação
de lesões bolhosas e causam extremo desconforto. Os efeitos foram recentemente associados com uma
desordem do sistema imune. Objetivo: Assim o presente estudo, objetivou avaliar o perfil de citocinas
pro inflamatórias em pacientes com pênfigo vulgar. Metodologia: Foi realizado uma pesquisa da
literatura nos últimos 5 anos, na base de dados do PUBMED, os descritores utilizados foram “citokynes”
e “pemphigus vulgaris”. Os efeitos biológicos das citocinas foram relatados. Resultados: Foram
encontrados 9 estudos, utilizando os descritores supracitados, destes apenas um estudo abordou as
concentrações de citocinas pro inflamatória do pênfigo vulgar. Foi verificado uma elevação de citocinas
pro inflamatórias, tais como: IFN-γ, IL-17 e IL-13, com aumento de citocina anti-inflamatória IL-10, com
diminuição de IL-22. Os dados sugerem que o pênfigo vulgar é uma doença vinculada à desordem
inflamatória, e entre outras células se observou o envolvimento do perfil Th17. Conclusão: Desta forma
a presente abordagem permite apontar a necessidade da compreensão das rotas imunológicas da
doença, uma vez que poderá auxiliar no curso de novas terapias medicamentosas e até mesmo medidas
profiláticas.
Palavras-chave: Pênfigo Vulgar. Sistema imune. Citocinas.
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RESUMO
Introdução: No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas
do câncer de pele não-melanoma). O câncer de próstata é um tumor maligno que afeta a glândula
masculina localizada abaixo da bexiga urinária e a frente do reto chamada próstata. Nas fases iniciais
não apresentam sinais ou sintomas, mas conforme o caso vai se agravando pode apresentar dificuldade
em urinar, necessidade de micção frequente e dor. O índice desta doença é mais comum em homens
acima de 50 anos, este índice aumenta quando existe a presença de um ou mais fatores de risco, como
por exemplo: histórico familiar da doença (pai, irmão e avô que tiveram a doença antes dos 60 anos);
fatores hormonais, ambientais e dietéticos (alimentação rica em lipídeos); sedentarismo e obesidade.
Ademais, como forma de prevenção e também para diagnóstico há o exame de toque retal e o exame de
antígeno prostático especifico (PSA), porém, os homens acabam não fazendo por preconceito, medo ou
falta de tempo. Conclui-se, que é muito importante os profissionais da saúde informar e incentivar os
homens a realizarem o exame como forma de prevenção e cuidado com sua saúde. Estimativa de novos
casos: 68.220 (2018 – INCA)Número de mortes: 15.391 (2017, SIM).Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa em banco de dados virtuais onde fizemos uma revisão descritiva de artigos, também foi utilizada
outras fontes de estudos eletrônicas como web sites do Ministério da Saúde e do Hospital de Câncer de
Barretos com o intuito de reunir informações para uma análise específica, utilizando as palavras-chave
como câncer de próstata, prevenção e detecção precoce, para selecionar artigos publicados em
português, inglês ou espanhol. Resultados e Discussão: Com base nas pesquisas e artigos revisados,
os resultados apresentados foram que a maioria dos homens tem o conhecimento básico em relação ao
tema abordado e até mesmo demonstram saber da gravidade da doença, porém acabam não dando a
devida importância em se cuidar e realizar exames preventivos pelo seu preconceito da realização do
exame de toque retal em que apresentam um sentimento de ameaça a sua masculinidade, além do medo
e a sua falta de tempo, assim, descobrindo tardiamente a doença. Dessa forma, a educação em saúde
é fundamental para aumentar a adesão aos exames preventivos em que o enfermeiro deve assumir seu
papel de liderança onde desenvolve práticas educativas na promoção da saúde e da qualidade de vida.
Conclusão: Conclui-se que os profissionais da saúde, especialmente os enfermeiros, devem orientar os
homens sobre a importância do exame preventivo para câncer de próstata, pois existem grandes chances
de detecção precoce da doença. Ademais, devem compartilhar todo o conhecimento sobre a doença e
buscar romper os preconceitos dos homens que acabam não fazendo o exame de toque retal pelo
sentimento de ameaça a sua masculinidade ou por medo e falta de tempo que acaba resultando na
descoberta tardia da doença.

Palavras-chave: Câncer de Próstata. Prevenção. Detecção precoce
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Resumo
Introdução: Muitos pais ficam perdidos sem saber como lidar com o problema. A melhor forma de
encarar a doença é conhecendo suas causas, sintomas e tratamentos. Estando seguros sobre o que
fazer, os pais poderão ajudar melhor os filhos e prepara-los para conviver com a doença ao longo da
vida. A diabetes é uma doença crônica autoimune e o seu tipo 1 é muito comum entre crianças, podendo
surgir desde as primeiras semanas do nascimento. Ela se caracteriza quando o pâncreas não produz ou
não produz em quantidade suficiente a insulina- hormônio responsável por ajudar as células a usar a
glicose presente no sangue como fonte de energia para o organismo. Como os açúcares não são
processados, ocorre o acúmulo de glicose no sangue e, para corrigir esse problema, é preciso injeção
diária de insulina. Objetivo: A enfermagem pode e deve estar presente em todo esse processo,
assistindo, orientando e intervindo de acordo com as necessidades da criança. Desde o momento do
diagnóstico e o inicio da convivência com a patologia, o abalo emocional vivido pela criança pode ser
agravado pelo fato de desconhecer o que significa ter diabetes e quais as implicações que isso terá no
seu dia-a-dia.
O relato de algumas crianças mostra esse sofrimento claramente e, assim, o quanto é importante que os
profissionais que a assistem, incluindo aqueles de enfermagem, expliquem, orientem e a tranquilizem.
Durante o processo a enfermeira pode atuar promovendo suporte emocional, avaliando as dificuldades
e buscando alcançar o equilíbrio para o bom andamento do tratamento.Metodologia Foi realizado uma
pesquisa em bancos digitais, analisando as publicações dos últimos 10 anos. Após foi realizado uma
análise descritiva.Resultado: Quanto mais cedo for feito o diagnóstico da doença, mais eficaz será o
controle dela, evitando complicações futuras. Os sinais são sutis, por isso os pais devem ficar atentos a
qualquer alteração no comportamento da criança e procurar o médico se for o caso. Entre os sintomas
estão: sede excessiva, aumento inesperado do apetite, emagrecimento repentino, aumento da urina,
cansaço, fraqueza e irritabilidade. Conclusão: Pais precisam de ajuda no tratamento contra diabetes.
Psicólogos ressaltam a importância de os pais encararem o tratamento da forma mais natural, equilibrada
e segura possível para não condicionar o bebe a achar que é algo difícil de lidar. O nervosismo, a
preocupação, a atenção e toda a desorganização emocional dos pais podem ser transferidos para o filho
e dificultar a convivência com a doença ao longo de toda a sua vida.
Palavras-chave: diabetes infantil, autoimune, diagnóstico.
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Resumo
Introdução: A odontologia é um ramo do qual está associado aos cuidados da cavidade oral e anexos. A
displasia ectodérmica é uma .............. o prognostico da doença ainda é extremamente variável , desta
forma torna-se importante novas avaliações das discrepâncias entre a doença, pois poderá contribuir
para futuros manejos com excelência. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a displasia
ectodérmica entre indivíduos de diferentes idades.
Metodologia: Foi realizada uma busca retrospectiva em base de dados cientifica (google acadêmico),
no período de 01/10/2019 a 10/10/2019, utilizando os seguintes descritores: “Displasia ectodérmica”,
“neonato”, “pré-adolescente”. Foram inseridos estudos que relacionavam a temática, sendo excluído
estudo em outras faixas etárias. Os dados foram tabulados no programa Word da Microsoft®, com
posterior analise descritiva. Resultados: Foram encontrados dois estudos que associaram a temática.
Em um dos estudos foi realizado um relato de caso em um neonato de 10 dias, já o segundo foi executado
um relata em um pré-adolescente de 12 anos. Na avaliação descritiva foi verificado no segundo caso
(criança de 12 anos), um retardo ao diagnóstico. Em relação à displasia ectodérmica, ambos os casos
foram realizados procedimentos que minimizam os efeitos deletérios da displasia, mas como a mesma
possui caráter genético e hereditário, .......... Conclusão: Desta forma o presente estudo permite concluir
que.....
Palavras-chave: Displasia ectodérmica, Neonato, pré-adolescencia.
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