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APRESENTAÇÃO

A Pesquisa e Extensão são fundamentais para o fazer aprendizagem, e neste viés,
a realização deste evento, em edição virtual em 2020 proporcionou momentos de
interações e debates com profissionais da grande área das Ciências Aplicadas.
O “III Simpósio em Ciências da Saúde e II Encontro de Pesquisa e Extensão da
Faculdade Quirinópolis contou com a participação de pesquisadores de diferentes
instituições da região centro-oeste (UEG, UNIRV e FAQUI), 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 digital para realização
de mesa redonda, palestras e apresentações de trabalhos realizados no formato de
comunicação oral.
O evento se consolida com novas experiências de sua realização no formato
remoto, e para o próximo ano pretende-se desenvolver semestralmente, oportunizando
aos acadêmicos a possibilidade de ampliar as oportunidades de networking e o
desenvolvimento de Iniciação Científica mais presente nos cursos abrangidos no
evento.
A região sudoeste goiana é um polo em desenvolvimento educacional, científico
e tecnológico, e o evento possibilita um caráter multiprofissional e de integralização
entre as subáreas das ciências da saúde, com o objetivo de propagar a iniciação
científica e tecnológica.

Gercimar Martins Cabral Costa
Coordenador da Comissão Organizadora do
Encontro de Pesquisa e Extensão
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS NOTIFICAÇÕES DE HANSENÍASE NO ESTADO
DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2019
Alberto Gabriel Borges Felipe2; Cássia de Melo Almeida3; Jordana Souza Silva4; Lucas Cândido
Gonçalves5; Luiz Alexandre Pereira6; Andréa Cândida Arruda Andrade Rezende7.
RESUMO
A hanseníase, também conhecida como doença de Hansen ou mesmo Lepra é uma infecção crônica
causada pelo Mycobacterium leprae, um microrganismo que tem tropismo pela pele e nervos. Apesar
de não fatal, a hanseníase é uma das causas mais comuns de neuropatias periféricas em todo o mundo.
O Ministério da Saúde, reconheceu a Hanseníase como um problema de saúde pública, e se
comprometeu a implementar ações voltadas para a redução da carga da hanseníase no Brasil. Devido
aos fatos retratados, faz-se necessário a realização de um estudo de cunho epidemiológico, que possa
demostrar graficamente os resultados das medidas de controle e tratamento da hanseníase
implementadas pelo Ministério da Saúde, e seus resultados no estado de Goiás entre os anos de 2010
a 2019. O presente trabalho utiliza como metodologia a análise estatística dos dados colhido do
sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) na plataforma DataSUS, utilizando as
informações epidemiológicas e de morbidade sobre os casos de hanseníase desde 2001, utilizando
como filtros o sexo do paciente, local e a data de notificação. Ao passar dos anos foi possível notar
uma redução, com uma queda de aproximadamente 43% das notificações. Os resultados demostraram
uma tendência de decaimento das notificações dos casos de hanseníase no estado de Goiás,
demonstrando a efetividade dos protocolos implantados pelo Ministerio da Saúde no decorrer dos
anos. Entretanto, estudos posteriores são necessários para monitorar as taxas de morbidade e
mortalidade no estado.
Palavras-chave: Hanseníase. M. leprae. Goiás.
INTRODUÇÃO
A hanseníase, também conhecida como doença de Hansen ou mesmo Lepra é uma infecção
crônica causada pelo Mycobacterium leprae, um microrganismo que tem tropismo pela pele e nervos.
Apesar de não fatal, a hanseníase é uma das causas mais comuns de neuropatias periféricas em todo
o mundo. (BHAT & PRAKASH, 2012). O M. leprae é um bacilo que, embora tenha um alto potencial
de infectividade, apresenta baixa patogenicidade, haja vista que grande parte da população apresenta
resistência imunológica à tal infecção, dessa forma poucos são aqueles que realmente desenvolvem a
hanseníase. Contudo, a susceptibilidade ao contágio, está ligada a condições socioeconômicas.
(PASSOS & ARAUJO, 2020)
2
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Os aspectos epidemiológicos no Brasil à caracterizam como doença endêmica, negligenciada
e associada a baixas condições socioeconômicas. À vista disso, o Ministério da Saúde, reconheceu a
Hanseníase como um problema de saúde pública, e se comprometeu a implementar ações voltadas
para a redução da carga da hanseníase no Brasil. (PINHEIRO et al.,2019). Sendo regida pela
integralidade do atendimento, realizando o acompanhamento do tratamento com as consultas
mensais, além da implementação dos programas de vigilância epidemiológica e de pessoas em
situações especiais, acompanhamento das intercorrências durante as seções de poliquimioterápicos,
e pós-alta.
A hanseníase é diagnosticada por uma série de manifestações clínicas dermatológicas e
neurais, que se não encontradas e tratadas precocemente podem levar a incapacitações físicas e
deformidades (Carvalho, 2013). o diagnóstico clínico se caracteriza pela anamnese, história clínica e
exame físico, nesse momento são verificados sinais patognomônicos de lesões dermatoneurologicas,
junto ao exame de sensibilidade e dor. Sucessivamente são realizadas provas de dano nos nervos
causado pelo M. leprae, onde será avaliada a função dos nervos oculares e olfatórios, os quais são os
mais afetados posteriormente os nervos periféricos e o tônus muscular. Devendo ser classificado
funcionalmente em paucibacilar (<5 lesões de pele) ou multibacilar (>5 lesões de pele) para fins de
tratamento poliquimioterapico. (BRASIL ,2002)
Com os avanços da medicina, foi possível o desenvolvimento do tratamento para a
Hanseníase, que é realizado através de uma associação de medicamentos conhecida como
poliquimioterapia (PQT), constituído por Rifampicina, Dapsona e Clofazimina com duração média
de 6 meses. (BRASIL, 2017). A poliquimioterapia emprega esquemas baseados na classificação
operacional. Para paucibacilares, são 6 doses, incluindo 1 dose de rifampicina 600 mg/mês e dapsona
100 mg/dia. Para multibacilares, são 12 doses, acrescentando clofazimina, 1 dose de 300 mg/mês e
50 mg/dia. Em casos de contraindicação dessas drogas é empregado um esquema de substituição,
drogas alternativas são ofloxacina e/ou minociclina. Em casos excepcionais, recomenda-se a
administração mensal do esquema ROM (rifampicina, 600 mg, + ofloxacina, 400 mg, + minociclina,
100 mg), 6 doses nos paucibacilares e 24 nos multibacilares. (LASTORIA & ABREU, 2012)
De acordo com Carvalho (2013) na tomada mensal de medicamentos é feita uma avaliação do
paciente, para acompanhar a evolução de suas lesões de pele e comprometimento neural, verificando
a presença de neurites ou estados reacionais, sendo a regularidade do tratamento fundamental para a
cura do paciente.
Devido aos fatos retratados, faz-se necessário a realização de um estudo de cunho
epidemiológico, que possa demostrar graficamente os resultados das medidas de controle e tratamento
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da hanseníase implementadas pelo Ministério da Saúde e seus resultados no estado de Goiás entre os
anos de 2010 a 2019.
METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica considerando o aspecto descritivo e analítico de dados
epidemiológicos. Através dos descritores em ciência da saúde (DeCS): Hanseníase, M. leprae e
Goiás, foram selecionados os artigos nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. A presente
pesquisa utilizou a estatística descritiva dos dados colhidos do sistema de informação de agravos de
notificação (SINAN), na plataforma DataSUS, utilizando as informações epidemiológicas e de
morbidade sobre os casos de hanseníase desde 2001, utilizando como filtros o sexo do paciente, local
e a data de notificação. Os dados foram tabulados e padronizados pelo programa Microsoft ® Office
Excel 2016 (v.16.0.6769.2017), também utilizado para confecção dos gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram notificados 22.070 casos de hanseníase no estado de Goiás entre os anos de 2010 a
2019, com uma maior taxa de notificação nos pacientes do sexo masculino, totalizando um total de
13.155 notificações cerca de 60% dos casos no estado (Figura 1), esse fato é relatado na literatura
nacional pela maior frequência de mobilidade e risco de exposição ao microrganismo contaminante,
por maior tempo de contato social extradomiciliar (MIRANDA et al., 2018). A cerca da taxa de
notificação, ao passar dos anos foi possível notar um decaimento, com uma queda de
aproximadamente 43% das notificações (Figura 2)

Figura 1 : Notificações de casos positivos para hanseníase no estado de Goiás entre os anos de
2010 a 2019 .
Notificações de hanseníase no estado de Goiás "2010 a 2019"
20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019
Masculino 1749 1591 1567 1388 1359 1225 1088 1078 1109 1001
13155
Feminino 1247 1089 1072 959 928 893 697 662 679 689
8915
2996 2680 2639 2347 2287 2118 1785 1740 1788 1690
Total
22070
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net
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Figura 2: Grafico de linhas, representando as notificaçoes de casos de hanseníase em Goiás entre os
anos de 2010 a 2019.
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Fonte: Os autores
Os dados obtidos corroboram com a pesquisa de Miranda et al. (2018) que demostraram que
Goiânia a capital de Goiás apresenta tendência significativamente decrescente para as séries
temporais de novos casos, bem como os estudos de Issler (2010), que relatam uma diminuição dos
casos de hanseníase, nos anos de 2002 a 2013, no estado de Goiás.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demostraram uma tendência de decaimento das notificações dos casos de
hanseníase no estado de Goiás, demonstrando a efetividade dos protocolos implantados pelo
Ministerio da Saúde no deccorer dos anos. Entretanto, estudos posteriores são necessários para
monitorar as taxas de morbidade e mortalidade no estado.
REFERÊNCIAS
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A ASSOCIAÇÃO ENTRE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE: UMA REVISÃO COM
ENFOQUE NOS ASPECTOS CLÍNICOS DESTA CONDIÇÃO
Ana Bárbara de Brito Silva8; Ana Carolina Moraes de Oliveira9; Kemilly Gonçalves Ferreira10;
Maryanna Freitas Alves11; Renato Canevari Dutra da Silva12.

RESUMO
A endometriose, uma doença crônica ginecologia, é prevalente em mulheres em idade reprodutiva e
possui um impacto negativo na fertilidade feminina. Seu diagnóstico é possível pela união de exames
clínicos e exames de imagens, sendo a ultrassonografia transvaginal o método mais utilizado. A
associação entre endometriose e infertilidade ocorre pela disfunção ovariana causada pelas lesões no
endométrio. Esse estudo tem como objetivos revisar os aspectos clínicos, epidemiológicos e os
diagnósticos de pacientes com infertilidade relacionada ao quadro de endometriose e descrever o que
a literatura atual aborda sobre a relação entre as duas patologias. observa-se que mulheres com
endometriose evoluem com alteração de fertilidade, portanto esse estudo busca relacionar mais
estritamente as duas condições. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza quantitativa, por
meio de uma revisão integrativa da literatura médica, norteada pelo questionamento: quais as
dificuldades enfrentadas pelas mulheres que possuem endometriose quando relacionadas às tentativas
de gravidez e os aspectos clínicos dessa condição? Assim, foram obtidos 06 (seis) artigos que
satisfizeram os critérios de inclusão. Desse modo, evidenciou-se que a endometriose afeta a
fertilidade da mulher desde um estado de subfertilidade a um estado de infertilidade. Essa
manifestação da endometriose ainda é mais evidente quando as mulheres apresentam o
endometrioma, o qual afeta a dinâmica de maturação dos ovócitos. Ainda, a endometriose atinge toda
a dinâmica da saúde feminina, comprometendo sua vida sexual e fértil, sua rotina social e profissional,
diminuindo a qualidade de vida das pacientes, o que exige um diagnóstico precoce.
Palavras-chave: Endometriose. Ginecologia. Infertilidade feminina.
INTRODUÇÃO
A endometriose, uma doença crônica ginecológica, consiste na presença de tecido endometrial
– estroma e glândulas – em locais fora da cavidade uterina, com uma prevalência maior na pelve. Ela
é mais prevalente nas mulheres em idade reprodutiva, visto que as lesões são estrogênio-dependentes
e sua localização é variável (PODGAEC S, et al., 2018).
Um estudo retrospectivo observacional concluiu que os ovários são os locais de maior
prevalência da endometriose, seguidos dos ligamentos útero-sacrais, a fossa ovariana, o fundo de saco
8

Estudante de Medicina pela Universidade de Rio Verde; email: anabarbara141@gmail.com;
Estudante de Medicina pela Universidade de Rio Verde; email: aninha.carolll19@gmail.com;
10
Estudante de Medicina pela Universidade de Rio Verde; email: kemillygoncalves12@gmail.com;
11
Estudante de Medicina pela Universidade de Rio Verde; email: maryanna.freitas@outlook.com;
12
Professor orientador; Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB); email:
renatocanevari@yahoo.com.br.
9

Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Quirinópolis – v. 1 n. 2 - ANAIS 2020 - 11

de Douglas e a bexiga urinária, além de mais da metade das pacientes analisadas também
apresentarem aderências pélvicas (AUDEBERT A, et al., 2018).
O diagnóstico da doença é feito através da história clínica e no exame físico. Os principais
sintomas são dismenorreia, dor pélvica crônica acíclica e dispareunia, com intensidades variando de
acordo com a profundidade das lesões. Exames de imagem contribuem em seu diagnóstico, sendo a
ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética os mais utilizados. A endometriose também
pode causar a infertilidade, que se associa, dentre outros fatores, a disfunção ovariana decorrente das
lesões endometrióticas nos ovários (PRIMO WQSP, et al., 2017; BENTO PASS e MOREIRA MCN,
2018).
Este trabalho se trata uma pesquisa bibliográfica, de natureza quantitativa, por meio de uma
revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a revisão integrativa, formulou-se a
seguinte questão: quais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que possuem endometriose
quando relacionadas às tentativas de gravidez e os aspectos clínicos dessa condição? A busca das
produções científicas foi realizada no Scientific Electronic Libray Online (SciELO), na LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e no MEDLINE (Sistema Online
de Busca e Análise de Literatura Médica).
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram os seguintes: 1) artigos
publicados nos idiomas português e inglês com resumos disponíveis nessas bases de dados; 2) artigos
publicados nos últimos cinco anos; e 3) estudos empíricos e/ou de revisão de literatura. Foram
excluídos artigos que tratam da endometriose, mas que não relacionam com a infertilidade feminina
e os que abordam a infertilidade feminina, mas não citam sua relação com a endometriose. Foram
utilizadas, para a busca dos artigos, as seguintes palavras-chave extraídas dos Descritores em Ciências
de Saúde (DECS): “endometriose”, “infertilidade feminina” e “ginecologia”.
A busca foi realizada por meio do acesso on-line em junho de 2020. Os artigos encontrados
passaram por uma triagem por meio da leitura dos resumos, sendo analisados completamente aqueles
artigos que atendiam simultaneamente aos três critérios de inclusão na amostra. Os artigos
selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a
ordem de seleção. cada um dos artigos foi lido integralmente e os dados foram analisados por meio
da estatística descritiva.
Sendo assim, os objetivos dessa pesquisa são revisar os aspectos clínicos, epidemiológicos e
diagnósticos das pacientes com infertilidade relacionada ao quadro de endometriose e descrever o
que a literatura atual aborda sobre a relação entre as duas patologias. Percebe-se que mulheres com
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endometriose evoluem com alteração de fertilidade, portanto esse estudo busca relacionar mais
estritamente as duas condições.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca nas bases de dados produziu ao todo 42 artigos, dos quais apenas 33 satisfizeram os
critérios de inclusão. Depois da leitura completa dos artigos obtiveram-se 06 artigos que apresentaram
conteúdo relevante para esta revisão.
A literatura afirma que os efeitos da endometriose na fertilidade da mulher são variados, e
parecem sofrer influência do grau de gravidade da doença, assim, quando associadas endometriose
severa e presença de endometrioma as pacientes têm menores taxas de gravidez futuras. Muitos
estudos documentaram uma lentidão no diagnóstico da endometriose, o que certamente causa danos
severos em mulheres jovens afetando sua futura fertilidade (LESSEY BA et al., 2019). O mecanismo
pelo qual essa infertilidade é gerada possivelmente se relaciona com adesões pélvicas, distorção da
anatomia, processo inflamatório que afeta a motilidade dos espermatozoides e o endometrioma
(PODGAEC S, et al., 2018).
O endometrioma – endometriose no ovário – causa significativa diminuição da fertilidade
feminina. A existência desses cistos endometrióticos nos ovários causa uma alteração do arcabouço
anatômico do tecido e aumenta a quantidade de folículos ovarianos inviáveis. Sendo assim, o
diagnóstico precoce da doença é essencial para reduzir esses efeitos, preservando a estrutura ovariana
e sua funcionalidade, imprescindível para a consolidação da fertilidade (LESSEY BA et al., 2018).
os efeitos da endometriose são variáveis, se agravando a medida que a doença progride.
Assim, mulheres com endometriose severa e presença de endometrioma parecem ter menos chances
de gravidez mesmo diante de fertilização assistida quando comparadas com mulheres com
endometriose severa sem endometrioma (CRANNEY R et al., 2017). Há certo dilema enfrentado por
essas mulheres quanto à terapêutica apropriada, cirurgia ou fertilização assistida, porém o que se
evidencia é que a intervenção cirúrgica do endometrioma antes da fertilização assistida, apesar de ser
mundialmente realizada, não apresenta evidências robustas para que seja considerado como
tratamento padrão (DONNEZ J., 2018).
Outra pesquisa que evidencia que a mulheres com diagnóstico de endometriose podem ter sua
fertilidade afetada é o fato de que a cirurgia para remoção das lesões endometrióticas aumenta as
taxas de gravidez bem sucedidas no futuro, seja por método natural ou por reprodução assistida. A
remoção dessas lesões, principalmente das tubas uterinas e dos ovários, conferem um bom
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prognóstico para as pacientes com fertilidade reduzida (BLANC M. et al., 2017), o que contradiz os
estudo de Donnez (2018).
A endometriose, , está intrinsecamente relacionada a um estado de redução da fertilidade em
algumas mulheres, principalmente nos casos mais severos. Ademais, além das repercussões na
fertilidade da mulher, é importante salientar que a endometriose também tem um impacto negativo
sobre os aspectos familiar, social, educacional e profissional da paciente, visto que a dor e as
disfunções psicológica e social danificam sua qualidade de vida e a produtividade profissional
(YOUNG K. et al, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse estudo foi possível concluir que a endometriose afeta a fertilidade da mulher desde
um estado de subfertilidade a um estado de infertilidade. Essa manifestação da endometriose ainda é
mais evidente quando as mulheres apresentam o endometrioma, o qual afeta a dinâmica de maturação
dos ovócitos. Ainda, a endometriose, em suas repercussões como um todo, atinge toda a dinâmica da
saúde feminina, comprometendo além de sua vida sexual e fértil, sua rotina social e profissional,
diminuindo a qualidade de vida das pacientes, o que exige um diagnóstico o mais precocemente
possível.
Observou-se com esse estudo uma menor quantidade de artigos nacionais quando comparados
aos internacionais, o que evidencia a necessidade de mais pesquisas brasileiras, visto que a
endometriose possui repercussões extremamente negativas na vida fértil da mulher, o que exige
constantes renovações no assunto a fim de melhorar a abordagem da endometriose e prevenir a
infertilidade decorrente dela. Ainda, a realização de estudos descritivos proporcionaria uma melhor
interpretação da rotina da mulher e os impactos em sua qualidade de vida.
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A INFECÇÃO URINÁRIA OU DO TRATO URINÁRIO (ITU) E PRESENÇA DE
MICRORGANISMOS NA URINA
Ana Carolina Emiliano13; Suzy Vieira Borges14; Myllena Karoline Santos Neves15; Stéphani Borges
Campos16

RESUMO
A infecção urinária ou do trato urinário (ITU) consiste na presença de microrganismos na urina não
explicada por contaminação, com potencial aptidão para invasão dos tecidos e estruturas do trato
urinário (DIPIRO et al., 2008; FOXMAN, 2002).Este estudo tem por objetivo realizar um
levantamento de registros dos arquivos do laboratório São Paulo em Inaciolândia, quantificar as
infecções urinárias, analisar as possíveis causas de um distúrbio e principais acometimentos que
desencadearam a patologia, estimando a frequência para um possível diagnóstico de bactérias
resistentes. A pesquisa será de um estudo retrospectivo com análise descritiva. Tem como foco
verificar a quantidade de infecção urinária em pacientes, demonstrando o principal fator de influência.
Serão coletados, analisados e posteriormente tabulados os dados da pesquisa do arquivo do
laboratório, de pacientes de ambos sexos. A proprietária aceitou o estudo dos dados, assim tendo a
aprovação pelo Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) para que a coleta de dados tenha
identidade protegida.
Palavras-chave: Infecção urinária. Bactérias. ITU.
INTRODUÇÃO
Remonta ao ano 98 a.C. um poema de Lucretius que fazia referência a seres vivos de tal forma
pequenos que eram impossíveis de observar pelos Seres Humanos, mas que lhe provocavam doenças.
Contudo foi a partir do século XIX, nomeadamente por Koch, que se começou a fazer uma associação
direta entre bactérias e doenças. Ou seja, a presença destas seria a causa provável de muitas das
patologias que afetavam o ser humano. (NUTTON,1983).
A ITU é uma patologia extremamente frequente, que ocorre em todas as idades, do neonato
ao idoso, mas durante o primeiro ano de vida, devido ao maior número de malformações congênitas,
especialmente válvula de uretra posterior; acomete preferencialmente o sexo masculino. A partir deste
período, durante toda a infância e principalmente na fase pré-escolar, as meninas são acometidas por
ITU 10 a 20 vezes mais do que os meninos. Na vida adulta, a incidência de ITU se eleva e o
predomínio no sexo feminino se mantém, com picos de maior acometimento no início ou relacionado
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à atividade sexual, durante a gestação ou na menopausa, de forma que 48% das mulheres apresentam
pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. (NICOLLE LE, 2001).
Os agentes etiológicos, mais frequentemente envolvidos com ITU adquirida na comunidade,
são, em ordem de frequência: a Escherichia coli, o Staphylococcus saprophyticus, espécies de
Proteus e de Klebsiella e o Enterococcus faecalis. A E. coli, sozinha, responsabiliza-se por 70% a
85% das infecções do trato urinário adquiridas na comunidade, e por 50% a 60% em pacientes idosos
admitidos em instituições. (BISHARA, 1997).
É uma investigação de campo, vez que os dados referentes a tal serão angariados no
Laboratório São Paulo – Inaciolândia no período de janeiro a setembro de 2020. Quanto aos métodos
plausíveis nessa investigação serão o observacional, descritivo, estatístico e monográfico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Exames de urina analisados.

25%

Ausência de infecção
Com infecção

75%

Gráfico 1. Exames de urina analisados.
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Quantidade por sexo.
15%

Masculino
Feminino
85%

Gráfico 2. Quantidade por sexo.

Urocultura.

34%
Realizaram.
Não realizaram.
66%

Gráfico 3. Urocultura.

Urucultura viável.

37%

Positiva

63%

Negativa

Gráfico 4. Urocultura viável.
Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Quirinópolis – v. 1 n. 2 - ANAIS 2020 - 18

Bactérias encontradas.
2%2%2%
Escherichia coli
16%

Enterobacter
aerogenes

5%
16%

56%

Klebsiella
Enterobacter cloacae

1%

Gráfico 5. Bactérias encontradas.

Echerichia Coli- 35 Pacientes
Ampicilina + sulbactam
Amoxacilina
Amicacina
Ac. Pimedico
Ac. Nalidixico
Cefalexina
Cefadroxil
Cefaclor
Cefazolina
Tetramicina
Tobramicina
Azitromicina
Levof loxacina
Cloranfenicol
Ciprof loxacino
Gentamicina
Furantoina
Norf loxacina
Oxacilina
Penicilina
Cotrimoxazol

SENSÍVEL P. SENSÍVEL MT. SENSÍVEL RESISTENTE
77%
14,20%
5,70%
3%
42,85%
20%
8,57%
29%
82,85%
0%
17,14%
0%
45,71%
14,28%
5,71%
34%
45,71%
14,28%
5,71%
34%
71,42%
8,57%
2,85%
17,14%
57,14%
17,14%
5,71%
20,00%
54,28%
8,57%
20%
17,14%
62,85%
8,57%
5,71%
22,85%
37,14%
17,14%
11,42
34,28
74,28%
20%
0%
5,71%
22,85%
40%
2,85%
34,28%
14,28%
8,57%
51,42%
25,71%
34,28%
2,85%
48,57
14,28%
20%
0%
48,57%
31,42%
65,71%
11,42%
5,71%
17,14%
85,71%
5,71%
8,57%
0%
45,71%
2,85%
20%
31,42%
0%
2,85%
2,85%
94,28%
5,71
20%
0%
74,28%
25,71%
5,71%
28,57%
40%

Tabela 1. Antibiogramas realizados para Echerichia coli.
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Klebsiella (10 pacientes)
Ampicilina + sulbactam
Amoxacilina
Amicacina
Ac. Pimedico
Ac. Nalidixico
Cefalexina
Cefadroxil
Cefaclor
Cefazolina
Tetramicina
Tobramicina
Azitromicina
Levof loxacina
Cloranfenicol
Ciprof loxacino
Gentamicina
Furantoina
Norf loxacina
Oxacilina
Penicilina
Cotrimoxazol

SENSÍVEL P. SENSÍVEL MT. SENSÍVEL RESISTENTE
70%
10%
10%
10%
30%
10%
0%
60%
70%
0%
30%
0%
40%
10%
0%
50%
20%
30%
0%
50%
30%
20%
20%
30%
40%
10%
10%
40%
10%
0%
40%
50%
40%
0%
10%
50%
30%
10%
0%
60%
40%
40%
0%
20%
30%
20%
0%
50%
20%
10%
30%
40%
10%
20%
30%
40%
20%
10%
40%
30%
50%
30%
0%
20%
60%
20%
0%
20%
40%
10%
10%
40%
10%
0%
0%
90%
0%
0%
0%
100%
10%
10%
20%
60%

Tabela 2. Antibiogramas realizados para Klebsiella.
Enterobacter cloacae (3 pacientes)
Ampicilina + sulbactam
Amoxacilina
Amicacina
Ac. Pimedico
Ac. Nalidixico
Cefalexina
Cefadroxil
Cefaclor
Cefazolina
Tetramicina
Tobramicina
Azitromicina
Levof loxacina
Cloranfenicol
Ciprof loxacino
Gentamicina
Furantoina
Norf loxacina
Oxacilina
Penicilina
Cotrimoxazol

SENSÍVEL
P. SENSÍVEL MT. SENSÍVEL RESISTENTE
100%
0%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
0%
66,66%
0%
33,33%
66,66%
33,33%
0%
0%
33,33%
33,33%
0%
33,33%
66,66%
0%
33,33%
0%
33,33%
0%
33,33%
33,33%
66,66%
0%
33%
0%
100%
0%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
66,66%
0%
33,33%
0%
0%
0%
66,66%
33,33%
100%
0%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
66,66%
33,33%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
66,66%
33,33%

Tabela 3. Antibiogramas realizados para a Enterobacter cloacae.
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Staphylococcus aureus (10 pacientes)
Ampicilina + sulbactam
Amoxacilina
Amicacina
Ac. Pimedico
Ac. Nalidixico
Cefalexina
Cefadroxil
Cefaclor
Cefazolina
Tetramicina
Tobramicina
Azitromicina
Levof loxacina
Cloranfenicol
Ciprof loxacino
Gentamicina
Furantoina
Norf loxacina
Oxacilina
Penicilina

SENSÍVEL P. SENSÍVEL MT. SENSÍVEL RESISTENTE
70%
20%
10%
0%
50%
20%
20%
10%
60%
0%
40%
0%
20%
30%
0%
50%
20%
30%
0%
50%
60%
20%
10%
10%
70%
0%
10%
20%
40%
0%
40%
20%
60%
0%
30%
10%
40%
40%
0%
20%
80%
0%
0%
20%
10%
10%
0%
80%
50%
20%
0%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
30%
10%
40%
50%
20%
10%
20%
80%
10%
10%
0%
40%
10%
0%
60%
10%
10%
0%
80%
40%
20%
0%
40%

Tabela 4. Antibiogramas realizados para Staphylococcus aureus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a investigação realizada no laboratório de análises clínicas São Paulo em
Inaciolândia-GO, os resultados obtidos das análises microbiológicas observaram-se, no gráfico 1, que
dos 855 pacientes investigados, 566 não apresentaram infecção, em discrepância aos 289 indivíduos
que desenvolveram a patologia.
No gráfico 2, observa-se que dos 289 pacientes diagnosticados com infecção do trato urinário,
246 são mulheres, restando apenas 43 homens.
REFERÊNCIAS
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ANÁLISE EPIDEMIOLOGICA DE SÍFILIS ADIQUIRIDA E SÍFILIS CONGÊNITA
ENTRE 2010 A 2019
Cássia de Melo Almeida17; Luiz Alexandre Pereira18; Alberto Gabriel Borges Felipe19; Jordana
Souza Silva20; Andréa Cândida Arruda Andrade Rezende21.
RESUMO
A sífilis é uma infecção causada pelo Treponema pallidum, de caráter sistêmico que se tornou um
agravo de notificação compulsória na gestação por acarretar diversas complicações, como a
predisposição ao parto prematuro, abortamentos, morte neonatal e alterações congênitas precoces ou
tardias. A sífilis congênita é uma doença infecciosa de abrangência mundial, com potencial para
determinar complicações sistêmicas, seja na sífilis congênita precoce (acometimento ósseo,
neurológico, hematológico e hepatoesplênico), ou tardia (estigmas decorrente de remodelação e
deformidades ósseas). Apesar de ser uma doença passível de tratamento e prevenção a um custo
acessível, no Brasil houve um aumento de três vezes na sua prevalência entre os nascidos vivos nos
últimos dez anos. A realização de um pré-natal de qualidade permite uma abordagem efetiva da
gestante infectada com o tratamento oportuno desta, dos parceiros infectados e da criança em
gestação. A melhoria na qualidade à assistência com observância aos fatores de risco pode, de maneira
significativa, reduzir a ocorrência da sífilis, da sífilis congênita e prevenir as complicações graves
dessa doença na criança a curto e longo prazo e diminuir a morte fetal. O presente trabalho utiliza
como metodologia a análise estatística dos dados colhido do sistema de informação de agravos.
Palavras-chave: Sífilis. Sífilis congênita. Prevalência. Mortes neonatal por Sífilis.
INTRODUÇÃO
A sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, de abrangência mundial e de evolução crônica,
causada pela bactéria Treponema pallidum, cujo homem é o único hospedeiro, transmissor e
reservatório. (MOTTA et al, 2018). Apesar de ser uma enfermidade passível de prevenção e com
tratamento eficaz a baixo custo, mantém-se como importante problema de saúde pública até os dias
atuais, com elevado índice de morbimortalidade.
O contato sexual é a principal via de transmissão da sífilis com uma taxa de infectividade de
cerca de 60%. Gestantes infectadas podem transmitir para o feto, configurando transmissão por via
vertical. A transmissão intra-útero é a forma mais frequente, ainda que possa ocorrer infecção durante
a passagem do feto pelo canal do parto e durante o aleitamento, se houver, respectivamente, lesão
ativa genital ou mamária. As taxas de transmissão vertical variam de 70% a 100% nas fases primária
e secundária da doença, e 30% nas fases latente e terciária. Ressalta-se que cerca de 40% dos casos
de acometimento do concepto evoluem com abortamento, óbito fetal e natimortalidade.
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A Organização Mundial de Saúde estima que 1% das gestantes estejam infectadas e que
350.000 casos apresentem essas complicações fetais decorrentes da doença. Embora a prevalência da
infecção pelo Treponema pallidum tenha diminuído após a descoberta da penicilina, tem-se
observado tendência mundial no recrudescimento da sífilis entre a população em geral e, de forma
particular, dos casos de sífilis congênita, tornando-a um dos mais desafiadores problemas de saúde
pública deste início de milênio. A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, com
cerca de 500 mil mortes fetais e neonatais, colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil
crianças por ano. (LORENZI & MADI, 2001).
A sífilis congênita tornou-se uma doença de notificação compulsória por meio
da portaria 542 de 22 de dezembro de 1986. A Sífilis em Gestantes, pela portaria nº 33, de
14 de julho de 2005 e em 2010, a portaria nº 2.472, de 31 de agosto, incluiu a Sífilis Adquirida
na Lista de Notificação Compulsória (LNC). Em 2016 foram notificados mais de 22.000
casos de sífilis congênita nas Américas (dados de 32 países), com uma taxa de 1,3 casos por
1.000 nascidos vivos. (BRASIL, 2005).

No Brasil, nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos
de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, que de acordo com Brasil (2017) o que pode ser atribuído
em parte pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos em
Unidades Básicas de Saúde. Por outro lado, houve redução do uso de preservativo, desabastecimento
mundial de penicilina e resistência dos profissionais de saúde à administração da penicilina na
Atenção Básica a despeito de recomendação por portaria para melhor abordagem da gestante e seu
parceiro.
Desse modo o presente estudo busca descrever a incidência da sífilis e em especifico sífilis
em mulheres e o impacto diretamente na sífilis congênita no estado de Goiás entre 2013 a 2019 e
buscar na literatura o impacto dessa incidência para a sociedade e o estado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sífilis é doença infecciosa crônica, que há séculos afeta a humanidade. Segundo Oliveira
(2011) o Treponema pallidum é o a gente etiológico o qual penetra pela pele e /ou mucosas através
do contato muito íntimo (disseminação horizontal), por isso a via que mais facilita é a sexual, assim,
eles se aderem à superfície das células do hospedeiro devido à fibronectina encontrada na superfície
das células. Este acomete praticamente todos os órgão e sistemas, e, apesar de ter tratamento eficaz e
de baixo custo, vem-se mantendo como problema de saúde pública até os dias atuais. (AVELLEIRA
& BOTTINO, 2006).
De acordo com Santos et al (2019) a doença é caracterizada por fases de atividade clínica e
de latências. A sífilis com menos de um ano de duração é denominada de recente, e apresenta as fases
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primária, secundária e latente recente. Já a sífilis com mais de um ano de evolução é chamada tardia
e apresenta a fase latente tardia, apresentando-se assintomática por um longo período de duração, e,
a fase terciária.
No entanto, para diagnóstico da doença é necessária a realização de exames podendo ser
exames sorológicos não treponêmicos sendo que esses se positivam em média 4 a 8 dias após o
aparecimento do cancro, sendo que, se for feito antes pode dar um falso negativo. Outro método é a
PCR (Polymerase Chain Reaction), têm sido usados para detecção de antígenos treponêmicos na
sífilis primária com alta sensibilidade e especificidade.
Os sinais e sintomas da sífilis pode variar de ferida, geralmente única, no local de entrada da
bactéria até lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Assim,
se faz necessário a detecção das pessoas enfermas para que a doença não se propague e seja possível
o tratamento. O levantamento epidemiológico é importante pois ele é capaz de mostrar aos
governadores a necessidade de investimento e projetos em determinadas áreas. Nesse sentido
observamos o aumento relevantes nos últimos anos no estado de Goiás, como mostra o gráfico 1.
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Gráfico 1. Fonte: Os autores
O gráfico acima teve como fonte de seus dados o DataSus, sendo seus dados gerados através
de notificações, deste modo, observa-se uma curva ascendente de número de notificações no estado
de Goiás. Esse aumento pode ser justificado inicialmente, por uma melhora no monitoramento,
entretanto, se esse foi realmente o ocorrido, tem-se uma falta de ação voltada ao combate da sífilis.
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Por conseguinte, o aumento do número de sífilis adquirida pode refletir diretamente nos
números de sífilis congênita. De acordo com Tesini (2018) a sífilis congênita é uma infecção de
múltiplos sistemas, causada pelo Treponema pallidum e transmitida ao feto pela placenta. Os sinais
precoces são lesões de pele, incapacidade de ganhar peso, secreção nasal sanguinolentas, fissura
perioral, meningite, coroidite hidrocefalia, convulsões e retardo mental. Os sinais tardios são úlceras
gomosa, lesão periostais, atrofia óptica, surdez e outras mais.
Deste modo, a prevenção de sífilis na mulher é de extrema importância para diminuir a
incidência da sífilis congênita. Segundo Magalhães DMS et al. (2011) o Ministério da Saúde do Brasil
(MS) lançou, em 1993, o projeto de eliminação da sífilis congênita em consonância com a proposta
de controle do agravo nas Américas, formulado pela Organização Pan-Americana de Saúde e
Organização Mundial de Saúde.
No entanto, de acordo com o DataSus podemos observar que os índices de sífilis congênita
têm aumentado de acordo com a incidência da sífilis adquirida em mulheres como se pode observar
no gráfico 2.
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Grafico 2. Fonte: Os autores.
Dessarte, pode-se notar que as políticas estão sendo ineficientes para conter o número de
casos, mesmo com os pré natais, diagnóstico e prevenção que são fornecidos gratuitamente pelo SUS.
No entanto, acredita-se que no pré natal o diagnostico é tardio, e não é eficaz quanto o tratamento e
prevenção antes dessa gestação. À vista disso, nota-se que a sífilis tem caido no esquecimmento ou
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descuido da população e da política pública de saúde e assim esta infectando cada vez mais pessoas
nos ultimos anos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria que afeta a população há anos. Conquanto,
esse morbidade ainda não foi instinguida e recentimente tem se mostrado em ascensão e não afetando
só adultos mas também crianças e neonatos que por vezes sofrem com a sífilis congenitas. Assim, é
necessário que as medidas de saúde de pública no estado de Goiás sejam ampliadas e as medidas de
prevenção seja relembrada pela população.
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A ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSICÓLOGO (A) NO CREAS DE
QUIRINÓPOLIS
Geovanna Gonçalves Borges22; Julia de Paula Oliveira23.
RESUMO
Este estudo tem como objetivo geral analisar a atuação do psicólogo do CREAS no município de
Quirinópolis, os avanços e desafios presentes nessa trajetória. A pesquisa caracterizou-se por ser de
natureza qualitativa e fundamentada em fontes teóricas. A metodologia utilizada foi a aplicação de
uma entrevista semiestruturada com a psicóloga que atua no CREAS de Quirinópolis. Ao longo da
pesquisa foi possível notar as principais violações de direito e dentre elas estão abandono,
negligência, conflitos familiares, convivência com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras
drogas, além de todas as formas de violência (física, sexual e psicológica). Durante a pesquisa foi
possível observar a escassez de material a respeito da atuação do psicólogo no CREAS. Destacou-se
também as principais dificuldades ao desenvolver o trabalho, e o que tem se realizado para melhoria
da Rede e da Política de Assistência Social no município de Quirinópolis.
Palavras-chave: CREAS. Atuação do psicólogo. Atendimento especializado.
INTRODUÇÃO
No ano de 1988 foi traçado pela Constituição Federal a Assistência Social como sendo política
pública e essa passaria a agregar o Sistema de Seguridade Social juntamente com as políticas da
Saúde e da Previdência Social formando assim uma “Política de Proteção Social” (MDS, 2011). Desta
forma foi criado um sistema de proteção social no qual ofereceria diversas medidas públicas contra
as privações econômicas e sociais. Sejam elas derivadas de riscos sociais, enfermidade, maternidade,
acidente de trabalho, invalidez, velhice morte, sejam decorrentes das situações socioeconômicas
como desemprego, pobreza ou vulnerabilidade. Essas privações econômicas e sociais foram
combatidas utilizando da seguridade social acompanhadas da oferta pública de serviços e benefícios
que facilitaram de forma conjunta as circunstâncias a manutenção de renda bem como o acesso
universal à atenção médica e socioassistencial (JACCOUD, 2009).
A partir do reconhecimento da Assistência Social como política pública foram quebrados
diversos paradigmas e concepções conservadoras de caráter benevolente e assistencialista. A partir
desse marco leis foram criadas a fim de reforçar a responsabilidade e a execução da política de
Assistência Social. Foi aprovada também, em 2004 a Política Nacional de Assistência Social
conhecida como PNAS que possuía o objetivo a reorganização de projetos, programas, serviços e
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benefícios de assistência social. No ano de 2011 a Lei nº 12.435 foi aprovada ela veio para garantir a
institucionalidade do SUAS o que garantiu mais avanços significativos no campo da assistência social
(MDS, 2011).
Na lei nº 12.435/2011, foi definido que o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS)
é uma unidade publica que engloba gestão municipal, estadual ou regional com o intuito de prestar
serviços a famílias ou indivíduos que estão em uma situação de risco, seja de natureza de risco pessoal
ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da
proteção social especial. Pelo exposto, fica evidente que o CREAS trabalha com o binômio violação
de direitos (os mais diversos possíveis), o presente estudo “A atuação e desenvolvimento dos
Psicólogos no CREAS de Quirinópolis” surge a partir da realização de um trabalho acadêmico em
serviço social na Faculdade de Quirinópolis, nasce da necessidade de compreender mais sobre como
o psicólogo atua prestando assistência social no município de Quirinópolis e os avanços e desafios
presentes nessa trajetória. Os objetivos específicos se baseiam em: realizar levantamento de dados
sobre o atendimento acompanhamento às situações de violação dos direitos; identificar
ações/atividades desenvolvidas pelos psicólogos do CREAS para o fortalecimento da Rede e da
Política de Assistência Social no município de Quirinópolis; identificar os tipos de violação de
direitos mais recorrentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscando entender um pouco mais sobre a demanda atendida pela psicóloga do CREAS foi
questionado sobre a quantidade de pessoas atendidas ao longo do mês e quais eram os tipos de
violação dos direitos mais recorrentes. Pode-se observar que em média são atendidas 30 pessoas por
mês. As violações de direitos mais recorrentes são abandono, negligência, conflitos familiares,
convivência com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, além de todas as formas
de violência (física, sexual e psicológica).
Para o CREPOP (2013) o trabalho realizado no CREAS deve ser interdisciplinar, intersetorial
e interinstitucional, e considera que o psicólogo tem um compromisso ético para contribuir como
aprimoramento dos fluxos e as conexões com outras instituições que compõem o Sistema de Garantia
de Direitos. A psicologia nesse contexto também tem muito a agregar com a proteção social especial
de famílias e/ou indivíduos utilizando de elementos fundamentais, a subjetividade e os processos
psicossociais. Com esse pensamento a psicóloga do CREAS foi questionada se em seu contexto
acadêmico foram abordados diálogos sobre assistência social, a resposta foi positiva, entretanto a
entrevistada relatou que o diálogo ocorria de forma superficial. Foi perguntado também sobre como
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ela tomou conhecimento de referenciais técnicos que orientam a atuação do (a) Psicólogo (a) no
CREAS, a psicóloga relatou que através do CREPOP, CFP, CRP, cartilhas do LOAS e SUAS entre
outras pesquisas, mas como é de conhecimento, tem pouco referencial teórico acerca da atuação do
psicólogo.
Podemos perceber que foi tomado conhecimento através dos materiais e documentos
disponibilizados pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) e Conselho Federal de Psicologia
(CFP). Acrescentou ainda, órgãos como Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Centro de
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). Na fala da Psicóloga do CREAS
pode-se observar que o referencial técnicos sobre o campo da psicologia dentro do contexto do
CREAS, Através de referenciais técnicos diversificados e ricos é possível que aconteça uma melhor
apropriação do conhecimento, de técnicas e instrumentos por parte dos psicólogos o que possibilitaria
um atendimento cada vez melhor ao público.
Tendo como base a discussão anterior através dessa pesquisa procurou-se saber mais
detalhadamente sobre as ações e atividades exercidas no cotidiano pelo (a) psicólogo do CREAS, a
descrição da atividade se encontra no trecho abaixo:
As atividades são desenvolvidas através do acompanhamento dos sujeitos e seus familiares
através do atendimento psicossocial. São realizadas visitas domiciliares, atendimentos in loco.
Atendimento de medida socioeducativa e acompanhamento com a família dos adolescentes.
Acompanhamento com as famílias do grupo de crianças que frequentam o CREAS; acompanhamento
de outros casos de direitos violados encaminhados pelo conselho tutelar, saúde e CRAS. Atuação
junto à assistente social, visita domiciliar, oficinas, tomada de decisões através de estudo de caso,
reuniões, entre outros. Os atendimentos realizados são psicossociais, onde realizam a acolhida e
escuta qualificada dos usuários em situação de risco, grupos de apoio para adolescente de medida
socioeducativa. Elaboração de estudo de caso juntamente com a equipe técnica e visitas domiciliares
quando necessário. elaboração de estudo psicossocial junto com a Assistente Social,
acompanhamento psicológico de curto prazo quando necessário com encaminhamentos para a rede.
As atividades cotidianas são visitas domiciliares por vários motivos, acompanhamento de medidas
socioeducativas, realização de estudos sociais, relatórios ao fórum, MP e/ou delegacias, escuta
qualificada, acompanhamento de crianças e adolescentes com violação de direitos, orientações e
encaminhamento para outras políticas públicas, realização de campanhas.
Apesar das especificidades trazidas no cotidiano da profissional devido as demandas do
CREAS de Quirinópolis, ainda é possível verificar que as informações citadas anteriormente
correspondem com as orientações colocadas nos documentos sobre a atuação dos profissionais no
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serviço de média complexidade, tais como: acompanhamentos familiares, ações para diminuir o
desrespeito a direitos humanos, realizar acompanhamentos, realizar uma escuta qualificada,
encaminhamentos (FIALHO, 2017).
Durante a pesquisa foi levantado o questionamento sobre quais são os principais desafios
enfrentados ao realizar as ações/atividades no CREAS e quais as atividades são desenvolvidas hoje
para o fortalecimento da Rede e da Política de Assistência Social no município de Quirinópolis, diante
dos relatos, foi possível compreender que a demanda do Fórum e MP e a autonomia enquanto
técnicos. São feitas reuniões mensais onde se discute os pontos negativos e positivos da rede em
conjunto com a gestão. Já as atividades que visam o fortalecimento da Rede e da Política de
Assistência Social no município de Quirinópolis neste caso as reuniões são de grande valia, a partir
das discussões mensais sobre os pontos positivos e negativos da rede pode-se verificar as melhorias
a serem feitas, bem como investir em uma alternativa para extinguir os pontos negativos levantados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do presente estudo foi possível verificar que as atividades realizadas pelo CREAS de
Quirinópolis correspondem às descrições encontradas no material teórico. Ademais houve um
esclarecimento e detalhamento maior das atividades realizadas pela psicóloga responsável, como
também foi possível verificar os casos de violação de direitos que tem maior recorrência no município
de Quirinópolis. Durante o desenvolvimento foi possível notar a escassez de material sobre a atuação
do psicólogo no CREAS o que também foi confirmado pelas palavras da psicóloga entrevistada. A
melhoria desse material poderia aumentar a compreensão do psicólogo sobre sua atuação o que o
tornaria mais capacitado para planejar e estruturar seu trabalho de acordo com a demanda de ações e
atividades presentes no seu cotidiano, o que evitaria uma possível mecanicidade e reforçaria um
posicionamento mais crítico perante as exigências.
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MUNICÍPIOS COM MAIORES TAXAS DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS
MALIGNAS DO CÓLON, RETO E ÂNUS NO ESTADO DE GOIÁS (2008 – 2018)
Jordana Souza Silva24; Alberto Gabriel Borges Felipe25; Cássia de Melo Almeida26; Luiz Alexandre
Pereira27; Andréa Cândida Arruda Andrade Rezende28.
RESUMO
O presente estudo objetivou investigar e descrever os municípios com maiores índices de mortalidade
por câncer colorretal no Estado de Goiás, no período de 10 anos. Foi realizado um estudo
retrospectivo no período de 10 anos (2008 a 2018), para extração dos dados foi acessado a base de
dados do Ministério da Saúde (DataSus – Tabnet). Os dados foram obtidos por meio da utilização da
Classificação Internacional de Doenças 10- CID 10 (035 Neoplasia maligna do cólon, reto e ânus) e
normalizados pelo número populacional de acordo com dados do IBGE. O software Excel foi
utilizado para tabulação e avaliação dos dados. Os dados foram expressos em frequência relativa (%)
e valores absolutos pelo índice de mortalidade (número de óbitos/100 mil habitantes). A mortalidade
por neoplasia maligna do cólon, reto e ânus não se apresenta nula em nenhum dos municípios do
Estado de Goiás no período avaliado, se destacando a capital com 35% (Número de casos = 1520),
seguido pelos municípios de Anápolis com 8% (Número de casos = 335) e Aparecida de Goiânia com
7% (Número de casos = 297). Após normalização dos dados, foi obtida a seguinte distribuição de
óbitos por 100 mil habitantes: 100,25 para Goiânia, 86,25 ao município de Anápolis e 51,36 para
Aparecida de Goiânia.
Palavras-chave: Neoplasia maligna intestinal. Estado de Goiás. Epidemiologia.
INTRODUÇÃO
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) Câncer é um termo genérico para
um grande grupo de doenças que pode afetar qualquer parte do corpo. Outros termos utilizados são
tumores malignos e neoplasias. Uma característica que define o câncer é a rápida criação de células
anormais que crescem além de seus limites habituais e podem invadir partes adjacentes do corpo e se
espalhar para outros órgãos, processo referido como metástase. O câncer é uma das principais causas
de morte no mundo, em 2018 houveram 9,6 milhões de óbitos por neoplasias em geral. Entre os tipos
de câncer mais comuns se destaca em terceiro lugar o Câncer Colorretal, foi responsável por 1,8
milhão de casos e sendo o segundo com mais óbitos com 862 mil, ambos os dados são do ano de
2018. (OPAS/OMS, 2018).
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O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada
cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. Também é conhecido como
câncer de cólon e reto ou colorretal. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado
precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Grande parte desses tumores se
inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso.
(INCA, 2019).
De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer) os principais fatores relacionados ao
maior risco de desenvolver câncer do intestino são: idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso
corporal e alimentação não saudável (ou seja, pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que
contenham fibras). O consumo de carnes processadas e a ingestão excessiva de carne vermelha
também aumentam o risco para este tipo de câncer.
Vale ressaltar que segundo Fortes et. al. (2007) o desenvolvimento de várias formas de câncer
resulta da interação entre fatores endógenos e ambientais, etilismo, o tabagismo, a obesidade, a
inatividade física e a exposição a determinados agentes viróticos, bacterianos e parasitários, além do
contato frequente com algumas substâncias carcinogênicas. Estas informações enaltecem a
importância de que além de se fazer com frequência atividade física, evitar costumes como alcoolismo
e tabagismo, e ter uma alimentação equilibrada é inclusa como forma de prevenção deste tipo de
neoplasia, bem como a relevância de ter – se na dieta alimentar o consumo de frutas, verduras e fibras,
que serve como um protetor contra este tipo de câncer.
Visto isso, o presente estudo objetivou investigar e descrever os municípios com maiores
índices de mortalidade por câncer colorretal no Estado de Goiás, no período de 10 anos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A mortalidade por neoplasia maligna do cólon, reto e ânus não se apresenta nula em nenhum
dos municípios do Estado de Goiás no período avaliado, se destacando a capital com 35% (Número
de casos = 1520), seguido pelos municípios de Anápolis com 8% (Número de casos = 335) e
Aparecida de Goiânia com 7% (Número de casos = 297) (Gráfico 1). Após normalização dos dados,
foi obtida a seguinte distribuição de óbitos por 100 mil habitantes: 100,25 para Goiânia, 86,25 ao
município de Anápolis e 51,36 para Aparecida de Goiânia (Gráfico 2).
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Gráfico 1
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O câncer colorretal está entre as neoplasias mais incidentes e consequentemente, que mais
matam no mundo, e de todos os casos cerca um terço estão associados a fatores ambientais. Tendo
em vista esta informação, é importante conhecer formas de prevenção para se evitá-lo, como por
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exemplo, cuidados com a alimentação, prática de exercícios físicos como forma de contribuição para
a homeostase, assim diminuindo os riscos de doenças crônicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados permitiram demonstrar que a capital Goiânia possui os valores mais acentuados de
óbitos relacionados às neoplasias malignas do colón, reto e ânus, em relação aos demais municípios,
seguido por Anápolis e Aparecida de Goiânia. Além disso, aponta para a necessidade de uma atenção
à saúde uniformizada no estado levando em consideração às discrepâncias entre as diferentes taxas
de desfeche da referida malignidade.
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EPILEPSIA NO MERCADO DE TRABALHO: DIFICULDADES E PRECONCEITOS
Isya Nathia Alves Fernandes29; Jully de Souza Pimenta30; Ludmilla Brandão Araújo31; Mariana
Castro de Oliveira32; Andriely Lucas Lima e Silva33.
RESUMO
Vários mitos sobre a Epilepsia são espalhados na sociedade, tratando-a como uma doença mental e
contagiosa, enquanto na verdade, consiste numa doença neurológica e não-contagiosa contudo, esse
e outros fatos, contribuem para um mal entendimento da sociedade, e certamente aumentam o
preconceito contra quem sofre dessa doença. O presente resumo pretende esclarecer como ocorrem
as crises epilépticas, podendo ser crises convulsivas ou crises de ausência, portanto, nem toda pessoa
que possui Epilepsia apresenta quadro de convulsões com frequência, assim como pretende-se
também enfatizar a dificuldade enfrentada por essas pessoas para arranjar e manter um emprego, visto
que, o preconceito no mercado de trabalho é extremamente grande. A pesquisa contou com diversas
revisões em estudos do assunto, comparando-os com conclusões de entrevistas realizadas no
município de Quirinópolis-GO com pessoas que possuem Epilepsia, analisando sua vida social e
relações de trabalho. Ademais, observando as afirmações obtidas com as entrevistas, concluiu-se que
o preconceito impossibilitou vários indivíduos epilépticos de permanecer em um trabalho formal,
além de os assolar mentalmente com incertezas sobre suas capacidades.
Palavras-chave: Crise Epiléptica. Epilepsia. Mercado de Trabalho. Preconceito.
INTRODUÇÃO
A Epilepsia é uma manifestação neurológica que pode causar desde crises de ausência a crises
convulsivas comumente acompanhada de graves dores devido as contrações involuntárias. As crises
ocorrem quando a atividade neuronal se desorganiza por atividade excessiva, um foco então atinge
as ondas cerebrais as desordenando em determinadas áreas, podendo causar ao indivíduo desde
confusão mental á perca de memória ou sensação visceral estranha (YACUBIAN; KOCHEN, 2014).
Ao sofrer um ataque convulsivo o indivíduo apresentará contrações musculares involuntárias,
enrolando ou mordendo a língua e liberando uma grande quantidade de saliva, enrijecendo os braços,
pernas e tórax, dificultando assim a ajuda. Portanto, é indicado que ao presenciar um ataque desse
tipo, retire objetos próximos que possam ferir a pessoa, protegendo-a, e em hipótese alguma, deve-se
colocar o dedo, caneta ou outro utensílio em sua boca, uma vez que estão inconscientes e aumentando
a chance da pessoa se machucar (LBE, 2020?).
Em aproximadamente 50% dos casos relatados de Epilepsia são desconhecidas, porém sabese que nos mais jovens pode desenvolver-se devido a doenças genéticas ou más formações cerebrais,
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já nos mais velhos pode originar-se devido a pancadas na cabeça, AVC ou mesmo tumores
(FERNANDES, 2013). Em ambos os casos, o diagnóstico é realizado por meio do
Eletroencefalograma ou Tomografia Computadorizada do Crânio, ao realizar o exame e determinar
o grau de Epilepsia do indivíduo, o neurologista iniciará o tratamento com anticonvulsivantes,
podendo até mesmo indicar cirurgias que podem levar à cura, embora seja baixa a probabilidade
(PAZZANESE; PUPO, 1948).
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a Epilepsia atinge cerca de 50
milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o transtorno neurológico de maior prevalência,
acometendo 3 milhões de brasileiros (LABOISSIÈRE, 2017). Segundo a LBE (Liga Brasileira de
epilepsia), no Brasil, grande parte dos pacientes não possui controle da doença, tanto pelo despreparo
profissional, quanto pela falta de informação da população.
Sabe-se que os epiléticos são discriminados no mercado de trabalho e que o desemprego é
definido como um problema sério enfrentado por eles. Segundo grande parte dos empregadores, os
epiléticos podem oferecer riscos tanto para eles quanto para os colegas de trabalho, sendo impedidos
de trabalhar operando máquinas ou veículos automobilísticos, devido suas crises ou em decorrência
do efeito medicamentoso utilizado no tratamento dessa doença pois são medicamentos que podem
alterar a cognição do indivíduo (SARMENTO; MINAYO-GOMEZ, 2000?).
Essa exclusão no mercado de trabalho prejudica ainda mais a saúde física e mental de quem
sofre de Epilepsia, pois estes sentem a necessidade de serem incluídos no mercado de trabalho como
qualquer outro indivíduo apto. Entretanto, o trabalho também os sobrecarrega, devido à pressão que
todos impõem por achar que não são totalmente capacitados, uma vez que podem apresentar crises
em qualquer momento, além do preconceito no âmbito de trabalho, prejudicando na saúde do
indivíduo com o aparecimento de quadros de ansiedade, depressão, e outros fatores que proporcionam
o afastamento dos mesmos da rede de emprego (SARMENTO; MINAYO-GOMEZ, 2000?).
O presente resumo constitui uma revisão bibliográfica em artigos e livros que tratam a
Epilepsia como uma causa a ser discutida com maior frequência, relacionando a importância de
conscientizar a população sobre a doença e quebrando mitos que geram preconceito e discriminação
contra quem sofre da doença.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, sabe-se que além da discriminação social a população que apresentam quadros
epiléticos também sofre discriminação firmada legalmente em que o Conselho Federal de Medicina
(CFM), em sua resolução nº 53/15, determina que em tais casos seja aplicada a norma n° 425 de 27
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de novembro de 2012 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), que trata do procedimento do
exame de aptidão física e mental para a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em
que se difere dos pacientes epiléticos que fazem ou não uso de medicamentos antiepiléticos e também
regras específicas para aqueles que conseguem a CNH. Na (Tabela 1) podemos observar algumas das
profissões vetadas para os epiléticos devido a chance da ocorrência de crise durante o trabalho.
Tabela 1
Ocupações e atividades consideradas impróprias para epilépticos
Policial
Bombeiro
Vigia solitário
Instrutor de natação e salva-vidas
Babá
Enfermeiro
Cirurgião
Motorista
Operador de máquinas ou equipamentos
Serviço militar
Trabalho em altitude ou uso de escadas
Fonte: Sarmento; Minayio-Gomez, 2000.

Com isso, os pacientes optam por não contar sobre sua condição aos empregadores, por receio
de não o aceitarem, causando assim acidentes de trabalho. Outro ponto são os efeitos do medicamento
antiepilético que, segundo a (Tabela 2) podemos observar.
Tabela 2
Sintomas adversos causados pelo medicamento antiepilético.
Hipotensão
Bradicardia
Tontura
Visão dupla
Náuseas
Dor de cabeça
Sonolência
Fadiga
Alterações nos pensamentos
Dificuldade de encontrar as palavras
Psicose
Diminuição do campo visual
Fonte: Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, 2007.

O local que comumente trabalha com a acessibilidade e inclusão social de deficientes seja
visual, auditivo ou físico condiciona mais esses tipos de pacientes a adentrarem no mercado de
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trabalho do que os epiléticos, com a desculpa de que são frágeis mentalmente e consequentemente de
baixa produtividade.
É visível que o preconceito aos epiléticos é imenso em nosso país, deixando-os inseguros de
si mesmos, tendo como única saída para obter um emprego a omissão de sua doença aos patrões
podendo prejudicar tanto eles quanto os colegas. A desvalorição da própria sociedade para com seu
próximo é revoltante, pois apresentam comportamentos totalmente preconceituosos, pois esquecem
que os deficientes bem como os epiléticos também são seres humanos, merecem respeito,
solidariedade, merecem lutar por um lugar no mercado de trabalho como qualquer ser humano.
O presente estudo se justifica pelo fato de esclarecer dúvidas da população em geral, alertando
tanto as pessoas que podem sofrer da doença e não apresentam conhecimento sobre o assunto, assim
como quem a desconhece e julga errôneamente os acometidos. Sendo assim, de maneira sucinta, foi
realizado um levantamento no município de Quirinópolis, ivestigando a vida social de quem sofre de
Epilepsia. Em entrevistas foram investigados pontos como o grau e frequência de crises epilépticas,
vínculo empregatício, se os colegas de trabalho e empregadores possuíam conhecimento da doença,
se os indivíduos já sofreram algum tipo de preconceito devido à sua condição, e mais importante, se
ao participarem de entrevistas de emprego, esclarecem que têm Epilepsia.
As observações feitas nas entrevistas, constataram que 80% dos entrevistados não
compartilham com os colegas de trabalho que possuem a doença por receio de sofrerem preconceito,
omitem aos empregadores o fato por medo de serem destituídos, e afirmam que sentem-se incapazes
de trabalhar em diversas áreas de trabalho. Outro fato alarmante mostrou que 50% dos casos
estudados já sofreram algum tipo de preconceito relacionados à doença.
Após comparações com estudos já divulgados sobre o preconceito no mercado de trabalho, e
as conclusões obtidas pelo levantamento, concluiu-se que a porcentagem de epilépticos no mercado
formal de trabalho é muito baixo, devido aos preconceitos sofridos. O conhecimento correto da
Epilepsia é de suma importância, pois, se a população for conscientizada, consequentemente
diminuirá a discriminação, aumentando assim a auto-confiança de quem sofre da doença.
Acredita-se que o estudo possa abrir a consciência da população para buscar informar-se sobre
a doença, que, possibilitando o breve entendimento para quem talvez possa sofrer desse distúrbio, o
indivíduo busque ajuda médica, e principalmente, enfatizar que essa é uma causa procedente que
merece atenção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários mitos são espalhados sobre a Epilepsia, como o fato de ser uma doença mental e
contagiosa, de que toda convulsão é epilepsia, que todos os indivíduos acometidos pela doença não
podem dirigir, que a saliva durante a convulsão pode transmitir a doença, dentre várias outras
murmurações.
Possuir um emprego em um mercado com tamanha exigência e competição que existe
atualmente é extremamente difícil, e infelizmente para quem sofre de Epilepsia essa questão
multiplica-se inúmeras vezes, e mesmo que um epilético arrrume um emprego formal e seus
empregadores aceitem sua condição, na maioria das vezes, na primeira crise o demitem.
Portanto, quem sofre de Epilepsia tem maior dificuldade em arranjar e manter um emprego
devido ao preconceito e discriminação de pessoas desinformadas. A dificuldade enfrentada por esses
indivíduos é reflexo de uma sociedade desinformada em vários âmbitos, desde conhecimentos básicos
de uma doença neurológica à ética social.
A questão central é que, enquanto a informação não chegar de maneira precisa e correta à
sociedade, existirá preconceito onde na verdade deve existir solidariedade.
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AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS DE INCIDÊNCIA, MORTALIDADE
ESPECÍFICA E LETALIDADE DE SARS-CoV-2 NO SUDOESTE GOIANO
Luiz Alexandre Pereira34; Alberto Gabriel Borges Felipe35; Cleber Vieira da Costa36; Cássia de
Melo Almeida37; Jordana Souza Silva38; Andréa Cândida Arruda Andrade Rezende39.
RESUMO
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. A maioria dos pacientes com
COVID-19, cerca de 80% podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e aproximadamente 20%
dos casos detectados requer atendimento hospitalar. O presente trabalho objetiva-se em apresentar
através dos principais índices epidemiológicos o impacto da doença na região do Sudoeste Goiano
através do monitoramento de magnitude real de números registrados nos municípios que compõe a
região assim fazendo paralelo com os números totais registrados no Estado, além de demonstrar a
importância da epidemiologia na saúde pública. Para realização do estudo foi utilizado um
levantamento quantitativo nas plataformas públicas das Secretarias Municipais de Saúde e ao E-SUS
coletando informações pertinentes à pesquisa em tese e aplicando os pilares de estudos
epidemiológicos para as análises propostas. Os estudos demonstram que desde o início da pandemia
até o presente momento (outubro/2020) houve uma variação territorial significativa da média móvel
quando analisado os fatores de incidência, mortalidade específica e letalidade da COVID-19 no
Sudoeste Goiano. Os resultados possibilitam uma tomada de decisão com relação à assistência,
vigilância, medidas de distanciamento social e informação em saúde. A informação em saúde é
fundamental para esclarecer, informar e possibilitar maior colaboração da população mediante
qualquer medida a ser adotada pelas autoridades sanitárias.
Palavras-chave: Epidemiologia. Saúde Pública. Doenças Infecciosas. COVID-19.
INTRODUÇÃO
A doença coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV2, tornou-se uma pandemia apesar dos esforços globais para impedir sua propagação. Foi identificado
pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan na China e no Brasil foi relatado o primeiro caso
em 26 de fevereiro de 2020, apesar de estudos de mapeamento epidemiológico acreditar que o vírus
circulava bem antes da primeira notificação compulsória junto ao Ministério de Saúde.
As evidências disponíveis atualmente apontam que o vírus causador da COVID-19 pode se
espalhar por meio do contato direto (pessoa a pessoa), indireto (através de superfícies ou objetos
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contaminados) ou próximo (na faixa de um metro) com pessoas infectadas através de secreções como
saliva e secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são expelidas pela tosse, espirro
ou fala (OPAS, 2020).
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma Síndrome Gripal-SG
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes
sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma
pneumonia severa (Ministério da Saúde, 2020).
O presente estudo pretende demonstrar o impacto da doença na região do Sudoeste Goiano
por meio do monitoramento de magnitude real de números de casos registrados pelas secretarias de
saúde dos municípios que compõe a região bem como demonstrar a importância da epidemiologia
diante de um surto pandêmico e como ela contribui diretamente na eficácia e eficiência de ações de
prevenção, controle, investimentos e custeios para com a população exposta a contaminação e o
tratamento dos pacientes que se encontram infectados.
Para a efetivação do estudo foi realizado um levantamento quantitativo através da consulta
aos dados necessários nas plataformas públicas (E-SUS NOTIFICA e SIVEP-GRIPE) e confirmações
destes nas Secretarias Municipais de Saúde coletando as informações pertinentes à pesquisa em tese
e aplicando os pilares de estudos epidemiológicos para as análises propostas citadas utilizando a
medida de frequência incidência, a mortalidade específica e letalidade.
PIZZICHINI et al. (2020) definem incidência como uma medida de frequência que avalia a
ocorrência de novos casos durante um período especificado em uma determinada população exposta
ao risco de se contaminar de determinada doença, enquanto que a mortalidade específica considera
apenas o número de óbitos por uma causa patológica específica, ocorrida em determinado local e
período projetado para estudos distribuídos em uma população.
Na mesma contribuição para estudos específicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS,
2016) define a letalidade que estuda a relação do número de óbitos por determinada causa e o número
de pessoas que foram acometidas por determinada doença, contribuído com a relação do estudo de
corte da agressividade patológica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos demonstram que desde o início da pandemia até o presente momento
(outubro/2020) houve uma variação significativa da média móvel dos pilares epidemiológicos
aplicados, não existindo qualquer correlação geográfica da região estudada que justifique os números
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retratados, exigindo assim uma atenção especial quanto a severidade da doença e sua mobilidade
territorial.
Os gráficos gerados a partir da coleta dos números reais de casos nos municípios e
consequentemente na região estudada, auxiliam na compreensão dos números obtidos aplicando o
resultado à distribuição para cada 100.000 habitantes, considerando que a soma da população das
cidades que compõe a regional é superior ao valor aplicado.
Quando analisado o fator de incidência de COVID-19, observa-se que este tem se mostrado
bastante expressivo na região, maior inclusive que a incidência no Estado como um todo. Nota-se
também que dez municípios apresentam incidências maiores do que a encontrada para o Estado.
Tabela 1 - Incidência acumulada nos municípios por COVID-19 do Sudoeste Goiano
Municípios
Porteirão
Santa Helena de Goiás
Turvelândia
Rio Verde
Cachoeira Alta
Acreúna
Montividiu
Aparecida do Rio Doce
Santo Antônio da Barra
Caçu
Itajá
Maurilândia
Quirinópolis
São Simão
Lagoa Santa
Itarumã
Castelândia
Paranaiguara
Total Região Sudoeste
Total Estado de Goiás

Casos
630
3.340
399
15.487
752
1.276
678
117
218
728
156
474
1.467
536
31
134
54
159
26.638
252.627

População
3.931
38.808
5.365
241.518
12.666
22.546
13.672
2.474
4.854
16.270
4.475
14.327
50.701
20.985
1.621
7.259
3.407
10.140
475.019
7.113.540

Incidência/100.000 hab.
16.026,5
8.606,5
7.437,1
6.412,4
5.937,2
5.659,5
4.959,0
4.729,2
4.491,1
4.474,5
3.486,0
3.308,4
2.893,4
2.554,2
1.912,4
1.846,0
1.585,0
1.568,0
5.607,8
3.551,4

Quando analisado o fator de mortalidade especifica por COVID-19, observa-se que este tem
também se mostra em número elevado na região e acima da mortalidade no Estado. Nota-se também
que nove municípios apresentam mortalidade maiores do que a encontrada para o Estado.
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Tabela 2 - Mortalidade Específica nos municípios por COVID-19 do Sudoeste Goiano
Municípios
Santa Helena de Goiás
Itajá
Santo Antônio da Barra
Rio Verde
Aparecida do Rio Doce
Turvelândia
Acreúna
Castelândia
Caçu
Cachoeira Alta
Paranaiguara
Porteirão
Maurilândia
São Simão
Quirinópolis
Montividiu
Itarumã
Lagoa Santa
Total Região Sudoeste
Total Estado de Goiás

Óbitos
105
7
6
295
3
6
21
3
13
10
8
3
8
11
26
7
2
0
534
5.654

População
38.808
4.475
4.854
241.518
2.474
5.365
22.546
3.407
16.270
12.666
10.140
3.931
14.327
20.985
50.701
13.672
7.259
1.621
475.019
7.113.540

Mortalidade Específica/100.000 hab.
270,6
156,4
123,6
122,1
121,3
111,8
93,1
88,1
79,9
79,0
78,9
76,3
55,8
52,4
51,3
51,2
27,6
0,0
112,4
79,5

Por fim, quando analisado o fator de letalidade por COVID-19, consegue-se observar que este
pilar se encontra menor na região em estudo quando comparado com os resultados do Estado, no
entanto seis municípios apresentam mortalidade maiores do que a encontrada para o Estado.
Tabela 3 - Letalidade nos municípios por COVID-19 do Sudoeste Goiano
Municípios
Castelândia
Paranaiguara
Itajá
Santa Helena de Goiás
Santo Antônio da Barra
Aparecida do Rio Doce
São Simão
Rio Verde
Caçu
Quirinópolis
Maurilândia
Acreúna
Turvelândia
Itarumã

Óbitos
3
8
7
105
6
3

Casos
54
159
156
3.340
218
117

População
3.407
10.140
4.475
38.808
4.854
2.474

Letalidade (x100)
5,56
5,03
4,49
3,14
2,75
2,56

11
295
13
26
8
21
6
2

536
15.487
728
1.467
474
1.278
399
134

20.985
241.518
16.270
50.701
14.327
22.546
5.365
7.259

2,05
1,9
1,79
1,77
1,69
1,64
1,5
1,49
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Cachoeira Alta
Montividiu
Porteirão
Lagoa Santa
Total Região Sudoeste
Total Estado de Goiás

10
7
3
0
534
5.654

752
678
630
31
26.638
252.949

12.666
13.672
3.931
1.621
471.612
7.113.540

1,33
1,03
0,48
0
2
2,24

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a região em estudo tem apresentado altos resultados nos avaliadores de riscos
epidemiológicos quando comparado com os mesmos dados avaliados pelo Estado. Importante ainda
salientar a necessidade de uma observação especial e cautelosa para com as cidades destacadas que
apresentam uma população reduzida de habitantes, mas que têm apresentado altas taxas nos pilares
avaliados, podendo caracterizar uma ineficiência das medidas adotadas junto a saúde coletiva com
prevenção.
Nota-se que as avaliações possibilitam uma tomada de decisão com relação à assistência,
vigilância, medidas de distanciamento social e informação em saúde. A informação em saúde é
fundamental para esclarecer, informar e possibilitar maior colaboração da população mediante
qualquer medida a ser adotada pelas autoridades sanitárias, propiciando uma análise da situação
epidemiológica e subsidiando de forma eficiente a adoção de medidas de prevenção e controle.
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PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ENCONTRADAS NO XERODERMA
PIGMENTOSO
Maryanna Freitas Alves40; Kemilly Gonçalves Ferreira 41; Ana Carolina Moraes de Oliveira42; Ana
Bárbara de Brito Silva43; Renato Canevari Dutra da Silva44
RESUMO
Xeroderma Pigmentoso (XP) é uma doença genética, autossômica, recessiva e rara. No xeroderma
pigmentoso as principais manifestações cutâneas são lentigines, queratose seborreica, neurofibromas,
triquilemomas e queilite actínica. Dos portadores da doença que desenvolveram câncer de pele, 90%
foram não melanoma, sendo o tipo mais comum o carcinoma basocelular, seguido de carcinoma
espinocelular. Outros sinais da doença são os neurológicos e oculares principalmente. Esse trabalho
tem como objetivos revisar as principais manifestações clínicas gerais e específicas de suas variantes
e como se dá a progressão da doença xeroderma pigmentoso. A pesquisa bibliográfica é de natureza
quantitativa, por meio de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a pesquisa,
formulou-se a seguinte questão: quais são as principais manifestações clínicas e a progressão da
doença? A busca das produções científicas foi realizada no PubMed e MEDLINE, por meio das
palavras chaves contidas no DeCS, na língua inglesa: “xeroderma pigmentoso”, “distúrbios na visão”
e “neoplasias cutâneas”. Foram usados como critérios de inclusão: artigo publicado em Inglês, de
livre acesso nas bases de dados; artigos publicados nos últimos cincos anos; ensaios clínicos
randomizados e controlados. Foram excluídos artigos que abordavam apenas neoplasias malignas de
pele sem associação especifica com XP. Devido ao grande espectro de variação da doença, deve se
atentar para a individualidade de cada paciente. O XP exige muito do paciente, sua prevenção é
crítica, seu diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo são de fundamentais importância.
Palavras-chave: Distúrbios na Visão. Neoplasias Cutâneas. Xeroderma Pigmentoso,

INTRODUÇÃO
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Xeroderma Pigmentoso (XP) é uma doença
genética não contagiosa que atinge igualmente os dois sexos. Tem como principal característica a
extrema sensibilidade à radiação ultravioleta, com isso as áreas do corpo mais acometidas na doença
são as mais expostas ao sol, principalmente pele e olhos.
O XP possui um quadro clínico bastante heterogêneo e diverso, dentre outros sintomas
destacam-se: complicações neurológicas (tumores cerebrais, alterações no eletroencefalograma),
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vermelhidão dos olhos, anormalidades no desenvolvimento e envelhecimento precoce, epilepsia,
surdez neurossensorial, espasticidade, hiporreflexia ou a arreflexia, paralisias (MOREIRA DJS, et
al., 2020).
A alta diversidade genética da síndrome, sugere que o caso de Araras distrito localizado no
município de Faina, a 242 km de Goiânia, seja Xeroderma Pigmentoso em sua forma variante (XPV)
caracterizado pelo defeito do reparo pós replicação do DNA. Foram então identificados
aproximadamente 20 novos casos compatíveis com XP. Segundo relatos dos moradores, mais de 30
outros indivíduos morreram com sintomas característicos da doença nas últimas décadas (CHAIBUB
SCW, 2011), por isso a importância do conhecimento sobre essa doença, especialmente entre os
médicos do estado de Goiás.
O diagnóstico do Xeroderma Pigmentoso é clínico e laboratorial. Busca-se identificar o reparo
deficiente do DNA agredido pela radiação Ultra Violeta (UV) e excluir outras fotodermatoses. O teste
mais utilizado é a medida da síntese de DNA não programada em cultura de fibroblastos provenientes
da pele. Além disso para um diagnóstico precoce e preciso deve priorizar trabalho em equipe entre
médicos especialistas em dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia e genética
(DANTAS EB, 2018).
Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza quantitativa, por meio de uma
revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão:
quais são as principais manifestações clínicas e a progressão da doença? A busca das produções
científicas foi realizada no PubMed e MEDLINE, por meio das palavras chaves contidas no DeCS,
na língua inglesa: “xeroderma pigmentoso”, “distúrbios na visão” e “neoplasias cutâneas”. Foram
usados como critérios de inclusão: artigo publicado em Inglês, de livre acesso nas bases de dados;
artigos publicados nos últimos cincos anos; ensaios clínicos randomizados e controlados. Foram
excluídos artigos que abordavam apenas neoplasias malignas de pele sem associação especifica com
XP.
Diante disso, os objetivos deste trabalho é revisar as principais manifestações clínicas gerais
e específicas de suas variantes e como se dá a progressão da doença xeroderma pigmentoso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, ao utilizar os descritores xeroderma pigmentosum, vision disorders e skin
neoplasmsm obtive-se 68 artigos. Ao incluir somente artigos publicados nos últimos 5 anos este
número decresceu para 23 artigos. A seguir optou-se por apenas artigos de acesso livre e a quantidade
de artigos disponíveis passou a ser 14. A leitura dos resumos dos 14 artigos foi feita de forma
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detalhada, o que levou aos seguintes dados: 3 artigos tratavam de terapias de prevenção aos cânceres;
em 3 artigos o enfoque era na mutação gênica, o estudo da biologia molecular e das células-tronco;
outros 2 artigos analisou o primordialmente câncer de célula T; 1 artigo avaliou estudantes do curso
de patologia. E o último especificou os diversos tipos de doenças que causam dermatose perioculares,
restando apenas 5 artigos que atenderam a questão norteadora de apresentar os principais sintomas
da doença xeroderma pigmentoso, dando enfoque principalmente nos sintomas dérmicos e oculares.
Por ser heterogênica, o erro no DNA pode estar em vários genes envolvidos no reparo por
excisão de nucleotídeo (NER), cuja função, é reparar os fotoprodutos causados pela radiação
ultravioleta (UV). Assim, surgiram 8 principais variantes da doença que vão de A a G e uma variante
XP, cada uma com suas características clínicas, Nas oitos variações da doença os subtipos XP-A, XPC e XP-D, estão mais associados a malignidade cutâneas, enquanto os subtipos XP-E e XP-F são
mais raros e se caracterizam por padrão de desenvolvimento moderado, cujas neoplasias cutâneas se
desenvolvem em idade mais avançada. Já as manifestações neurológicas ocorrem mais nos tipos
XPA, XPB, XPD e XPG. (BOJANINI EU, et al., 2017).
As manifestações clínicas tradicionalmente se iniciam no primeiro ou segundo ano de vida
com queimaduras solares agudas na exposição solar mínima, sardas visíveis, fotofobia, lesões
cutâneas palpebrais e até anormalidades neurológicas (XIE H, et al., 2018).
Esta doença aumenta em 2000 vezes as chances de desenvolver melanoma, e em 12 vezes o
risco neoplasias internas. Portanto, há a necessidade de rastreamento do XP para tentar barrar
complicações como neoplasias malignas. Sabe-se que em regiões onde a consanguinidade é comum,
sua prevalência aumenta consideravelmente (ALWATBAN L e BINAMER Y, 2017).
A sobrevida média do portador depende do subtipo da doença, da histologia do tumor e da
negligência do paciente. O tratamento clássico consiste em proteção solar e excisão de lesões
cancerígenas e pré-cancerosas, desse modo a intervenção cirúrgica precoce e o acompanhamento
rigoroso são as modalidades padrão-ouro devido à tendência ao crescimento rápido do tumor e à
possível recorrência. Além disso o médico deve saber lidar com o aspecto psicológico da doença pois
é uma questão importante para pacientes e familiares (SIBAR S, et al., 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O XP exige muito do paciente, sua prevenção é crítica, seu diagnóstico precoce e o
acompanhamento contínuo são fundamentais. Portanto, as visitas aos médicos dermatologistas e
oftalmologistas, devem ocorrer em todos os meses no primeiro ano da descoberta, a cada três meses
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no ano seguinte e em seguida a cada 6 meses ao longo da vida. Além disso, os pacientes devem
utilizar protetor solar, óculos de sol, luvas e evitar atividades a exposição solar. Os pacientes também
devem fazer a suplementação com vitamina D, devido à falta de exposição rigorosa ao sol.
Assim, devido ao grande espectro de variação da doença, deve se atentar para a
individualidade de cada paciente. Um paciente com curso clínico agressivo pode ser um estressor
para outros membros da família que também são afetados. Logo, além de indicações cirúrgicas,
medicamentosas e radiológicas, o profissional de saúde deve indicar apoio psicológico, para o
enfrentamento da doença
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GT 02: CIÊNCIAS DA SAÚDE: ABORDAGENS NO ENSINO
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A RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE INFANTIL E APRENDIZAGEM
Flavia Ribeiro Xavier45; Jannine Alves Costa46; Gilson Xavier de Azevedo47.
RESUMO
O objetivo deste artigo é desenvolver um aprofundamento bibliográfico sobre a questão da obesidade
infantil e seus efeitos sobre o corpo, o cérebro e por conseguinte, sobre a aprendizagem. Justifica-se
o presente estudo pela empreita assumida no projeto de pesquisa vinculado à UEG Campus Sudoeste
em Nutroeducação. O problema em questão é se os estudos desenvolvidos até o momento,
considerando so últimos três anos, apontam para uma relação negativa entre obesidade e educação.
Aventa-se como hipótese que o padrão de condicionamento físico atual possa mitificar a relação entre
obesidade e aprendizagem. A metodologia proposta é a do estudo revisional bibliográfico com
inferências dedutivas e análise qualitativa das fontes. Aponta-se por resultados uma ampliação dos
debates acadêmicos sobre a relação ora investigada.
Palavras-chave: Educação. Obesidade. Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A pesquisa "Obesidade e aprendizagem" vem considerar quatro vertentes dessa temática, a
saber, a questão da relação entre: educação e alimentação; a questão da obesidade infantil enquanto
um problema vinculado à nutrição e sua condição de caráter epidemiológico no século XXI; a relação
entre obesidade e aprendizagem, bem como sua abordagem social.
Busca-se abordar no primeiro item, os posicionamentos de Duré (2015) e Mishima (2009)
sobre a relação obesidade/educação. Sobre a questão epidemiológica, buscou-se o posicionamento de
Carvalho (2013). A respeito da questão da nutrição em relação à obesidade, trabalhou-se com os
posicionamentos de Meller (2014), PLANO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA (2014) e
Enciclopédia de Obesidade infantil (2011); por último, abordou-se o posicionamento de Cruz (2016)
e Rocha (2017) sobre a questão social da obesidade infantil; Foram consultados também os seguintes
artigos sobre a obesidade infantil: Chaves (2011), Colloca e Duarte (2008), Cruz e Silva (2015),
Dumith (2010), Golke (2016), Melo (2004) e Venâncio (2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A obesidade infantil tem aumentado significativamente no mundo, acompanhando justamente
o avanço da obesidade em adultos. Entre os fatores condicionantes, encontram-se o sedentarismo e a
alimentação inadequada, fatores esses que ocasionam maiores riscos de desenvolvimento de "doenças
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cardiovasculares, diabetes tipo, problemas osteomusculares e câncer, além do risco de esteatose
hepática" (DURÉ, 2015, p. 29).
As causas que atualmente são discutidas é em essência, dupla, a saber, o sedentarismo infantil
em decorrência da mudança da relação "casa/rua", na qual, crianças que passavam entorno de 8 a 12
horas na rua em brincadeiras de alto gasto energético nas ultimas quatro décadas do século passado,
estão atualmente absortas em atividades caracterizadas pela estática corporal como computador,
tablet e celular. A segunda causa possível estaria relacionada ao consumo de alimentos
industrializados e, portanto, ricos em gorduras saturadas e sobretudo açucares. Deve-se ainda salientar
a questão da obesidade, tendo como causa a afetividade materna como uma compensação da privação
materna na primeira infância.
De acordo com Mishima (2009), a obesidade seria responsável por provocar efeitos
psicológicos graves nas crianças, ligados a auto-estima, bullying, dificuldades nos esportes, entre
outros. O distanciamento do convívio social, uma característica de adultos com obesidade mórbida,
tem se alastrado entre crianças em situação escolar.
Essas considerações sustentam, de forma unânime, que a obesidade acarreta diﬁculdades tanto
para a saúde física quanto para a mental, não importando a idade do indivíduo. Nesse sentido, não é
possível compreender seus fatores etiológicos de forma isolada, já que eles agem de maneira conjunta
e se reﬂetem em todos os aspectos da vida do indivíduo. Neste ponto, é fundamental considerar a
importância da família, tanto como apoio no tratamento do obeso como, muitas vezes, atuante na
etiologia de sua doença. (MISHIMA, 2009, p. 250).
Para Chaves (2011, p. 373), é na infância que devem ser tomados os primeiros cuidados com
a alimentação, dado que: "cardápio preferido por crianças e adoles-centes privilegia uma dieta
hipergordurosa, hiper-calórica e pobre em fibras. Além disso, a facilidade de acesso a alimentos
prontos ou de preparo rápido proporciona um consumo amplo e inadequado".
Colloca e Duarte (2008, p. 198), entendem que: “A linha de raciocínio seguida por vários
estudos permite pensar, resumidamente, que o conjunto de fatores que contribuem para a questão da
ingestão alimentar inadequada e/ou em excesso, estão ligados à: influência do mercado de consumo,
ao apelo da mídia, ao aumento do poder de compra das populações do Brasil, às facilidades de acesso
à alimentos industrializados ricos em gordura e açúcar, à variedade de fast foods e a cultura, ainda
presente, que entende que ‘criança gordinha é criança saudável’”.

Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Quirinópolis – v. 1 n. 2 - ANAIS 2020 - 55

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido, a pesquisa mostra-se como promissora no sentido de entender os impactos da
obesidade sobre as crianças em processo de alfabetização, pois além dos fatores sociais e
psicológicos, existe ainda a questão saúde que influencia no comportamento infantil e na perceção de
si e do outro. Desse modo, tratar esse tema pode enriquecer significativamente o meio acadêmico e
escolar.
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Sem submissões de trabalhos neste GT.
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INCLUSÃO UMA QUESTÃO ÉTICA: CONVERSAÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E A
“NOVA” POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Antônio José Gomes da Silva48; Geovanna Patricio Borges Ferreira49; Suelen Mendes de Oliveira50;
Alexandre Ribeiro Aquino51.

RESUMO
Este resumo contextualiza o novo decreto nº 10.502 que institui a Política Nacional de Educação
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, à importância da Psicologia
nas discussões sobre as políticas públicas de educação inclusiva no Brasil, visando compreender o
papel dessa política diante dos desafios encontrados pelos/as professores/as, alunos/as e os/as
atores/as da escola frente a inclusão. O texto resulta de pesquisa bibliográfica/documental, que buscou
subsídios teóricos a partir das discussões realizadas por AQUINO (2019), MACHADO, ALMEIDA
e SARAIVA (2009) e MANTOAN (2007). As discussões apontam que há a necessidade de luta
contra esses movimentos de reforma no âmbito educacional que promovem o desmonte das políticas
inclusivas, a partir de ações e reflexões contra qualquer forma de preconceito e exclusão, às pessoas
com deficiência.
Palavras-chave: Inclusão. Cidadania. Psicologia.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende discutir o Decreto nº 10.502 de 30/09/2020 do governo federal,
que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao
Longo da Vida. Neste sentido, o temos como objetivo discutir as mudanças propostas pelo novo
decreto que modifica a atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, vigente desde 2008.
Neste estudo em andamento, o referencial teórico utilizado será o da Psicologia Escolar e
Educacional, principalmente através PATTO (2017), SOUZA (2007) e KUPPER (2017), a escolha
deste referencial permite a construção e a elaboração de reflexões sobre inclusão e políticas públicas
educacionais de forma crítica, prescindindo de concepções reducionistas, capacitista e patologizantes.
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Nessa direção, este breve resumo objetivo contextualizar o novo decreto da educação inclusiva
no Brasil, à função do Estado Gestor para as políticas públicas de educação, bem como compreender
o papel dessas políticas, considerando os desafios encontrados pelos/as professores/as em sua prática
pedagógica. Para MINAYO (2012) a pesquisa qualitativa caracteriza-se como um estudo que é
executado por um pesquisador no uso de vários tipos de técnicas e abordagens, tornando um
construtor de relações e de uma narrativa em perspectiva, ou seja, aborda um objeto histórico, aborda
percepções e documentos produzidos pelas interpretações humanas sobre mundo. Considerando o
contexto atual demarcado por mudanças significativas o texto buscar subsídios teóricos que pudessem
embasar as discussões sobre a educação inclusiva, suas implicações na educação que
consequentemente tem reestruturado a inclusão. Os processos apontados são discutidos amplamente
por AQUINO (2019), MACHADO, ALMEIDA E SARAIVA (2009) e MANTOAN (2007); as
discussões realizadas pelos autores darão condições de analisar criticamente as políticas públicas
educacional no contexto brasileiro. A partir desta compreensão, o presente estudo pretende
desenvolver uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É importante destacar que a (o) psicóloga (o) deve realizar ações que promovam respeito e
valorização da diversidade (tanto para alunos com necessidades educacionais especiais, aos
pertencentes a grupos sociais vulneráveis, trabalhar questões étnico-raciais, populações indígenas e
quilombolas, bem como as questões de gênero e população LGBTI+ etc.) por meio do enfrentamento
de preconceitos, práticas discriminatórias e excludentes de alunos, profissionais e professores(as).
Neste sentido, através de suas ações, possibilitar que a comunidade escolar compreenda criticamente
o lugar que a diferença ocupa em suas relações e em seus processos educativos, repensando as práticas
pedagógicas realizadas. No campo da educação especial inclusiva, ao considerar o seu público-alvo
(alunos/ as com deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento e com Altas
Habilidades/Superdotação) é importante ter em vista as barreiras atitudinais, pedagógicas,
comunicacionais e arquitetônicas existentes.
Esses direitos estão dispostos em diversas leis e tratados internacionais, como: a Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2006,
assinada por mais de 158 países – Incluindo o Brasil, que ratificou o documento ao incluir como
emenda constitucional o § 3o do art. 5º da nossa Constituição Federal de 1988; a Política Nacional
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de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), de 2008, que assegurou o
direto das pessoas com deficiência estarem entre seus pares em uma escola para todas e todos; a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº
13.146, de 16 de julho de 2016; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº
9.394/1996); e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina aos pais ou responsáveis “a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”(Lei nº 8069/1990, art. 55)
Considerando que a nova política instituída no Decreto nº 10.502, apresenta-se contrária às
políticas educacionais que asseguram a diversidade social e igualdade de oportunidade no ambiente
escolar, pois ao estabelecer a educação especializada como uma modalidade escolar fragiliza os
direitos das pessoas com deficiência e consolida a discriminação com o retorno de espaços e práticas
de segregação na educação. Além disso, o referido Decreto, com o intuito de imprimir legitimidade
e inovação ao texto, utiliza expressões que integram a gramática da inclusão e da diversidade, como
“singularidades”, “especificidades” e “aspectos locais e culturais” desarticuladas de reflexões críticas
sobre as práticas educacionais inclusivas. Essa nova política apresentada, portanto, distorce conceitos
e conduz a interpretações que não reconhecem os avanços construídos a partir da PNEEPEI/2008, ou
seja, o novo decreto é demarcado como retrocesso histórico gigantesco do movimento inclusivo
ferido leis e documentos nacionais e internacionais citadas no parágrafo anterior.
Diante do exposto, é necessário afirmar que ainda há muito o que avançar para que o país
tenha de fato uma educação inclusiva. Porém, tal avanço não será conquistado sem o atendimento às
normas constitucionais, sem investimentos na formação e capacitação de docentes, sem a garantia de
acessibilidade que garante a chegada e permanência nas instituições de ensino e, em especial, sem o
compromisso com a defesa irrestrita de uma sociedade na qual a diversidade, em todas as suas
dimensões, é entendida como expressão de vidas humanas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lei 13.935 de 2019 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço
social nas redes públicas de educação básica foi uma conquista da Psicologia para superar um
paradigma histórico da Psicologia pautada no diagnóstico das dificuldades escolares e da
individualização ao ignorar todo contexto multifacetado. Contudo, o atual decreto desconsidera os
avanços teóricos e técnicos da Psicologia Escolar e Educacional que superaram a lógica excludente e
que firmaram compromisso ético-político na defesa da educação inclusiva – um retrocesso histórico
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e de avanço de uma agenda neoliberal que produz e reproduz novas práticas segregacionistas. Neste
sentido, a Psicologia tem um papel fundamental na garantia de direitos das pessoas com deficiência,
na eliminação de barreiras que impedem seu pleno exercício cidadão e aprendizagem, e no
enfrentamento ao preconceito estrutural que produz sofrimento e exclusão. Ou seja, devemos seguir
os princípios do código de ética da Psicologia que baseia seu trabalho no respeito, liberdade,
dignidade e integridade do ser humano. Somos convocados e implicados em nossa prática a promover
saúde e contribuir para eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. Em suma, este breve resumo indica a necessidade de incremento de
novos estudos (artigos, dissertações e teses) sobre educação inclusiva após a mudança das políticas
públicas que atravessam a educação da pessoa com deficiência.
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