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A RELAÇÃO ENTRE A HIPERINSULINEMIA E O ESCORREGAMENTO 
EPIFISÁRIO PROXIMAL DO FÊMUR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Poliana Terra Pires Ribeiro Coelho Caires1

Lara Alves de Souza Pereira Santos2

INTRODUÇÃO: A natureza exata das lesões que originam o escorregamento 
epifisário proximal do fêmur (EEPF) não é conhecida, porém teorias etiológicas 
baseadas em disfunções mecânico-articulares, causas traumáticas e como 
consequência de desordens inflamatórias, endócrinas e/ou metabólicas são 
as que mais estão atreladas à gênese dessa patologia. Essa condição ocorre 
durante os períodos de crescimento rápido do corpo humano, sendo comum em 
adolescentes, principalmente do sexo biológico masculino, com história familiar 
de EEPF e peso excessivo para a idade. OBJETIVOS: Avaliar a influência da 
hiperinsulinemia no EEPF em pacientes pediátricos com sobrepeso e/ou obesos. 
MÉTODOS: Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, na qual utilizou-se as 
bases de dados SCIELO, LILACS e o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 
Os descritores escolhidos para a pesquisa foram: Escorregamento das Epífises 
Proximais do Fêmur AND Insulina AND Síndrome Metabólica AND Pediatria AND 
Desenvolvimento Infantil. Os artigos datados entre o período de 2015 a agosto de 
2020 foram incluídos, por outro lado os artigos sem relevância ao tema do estudo, 
fora do período descrito e que não se enquadraram nos critérios de inclusão 
supracitados foram excluídos da pesquisa. Assim, 11 artigos foram selecionados 
para serem analisados. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A partir da leitura analítica, 
pode-se observar que os níveis de insulina sérica naturalmente aumentam nos 
indivíduos com idades entre as fases pré-puberal e puberal, porém naqueles que 
possuem o Índice de Massa Corporal (IMC) dentro da classificação de sobrepeso 
e obesidade o aumento desse hormônio pode estar significativamente atrelado 
ao EEPF. Tal fato é justificado ao considerar que a hiperinsulinemia na cartilagem 
em crescimento pode ocasionar uma insuficiência tanto fisária quanto mecânica, 
dessa forma cargas anormalmente altas, como ocorre no sobrepeso e a obesidade, 
durante o crescimento acelerado não seriam adequadamente suportadas, facilitando 
o movimento de deslizamento da cabeça do fêmur para fora ou para atrás do colo 
do osso na placa de crescimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante dos estudos 
analisados, entende-se que existem alguns fatores de risco que atuam no surgimento 

1 Graduanda de Medicina pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho. polianacaires@gmail.com.
2 Graduanda de Medicina pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho. laraalvesps@gmail.com.
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da EEPF. Assim, a hiperinsulinemia ganha destaque, pois pode estar intimamente 
relacionada com a fisiopatologia da doença e necessita, portanto, de uma maior 
atenção dos profissionais de saúde em pacientes pediátricos, principalmente aqueles 
que são classificados, de acordo com o seu IMC, com sobrepeso e obeso. Nesse 
contexto, torna-se importante a prescrição de dietas balanceadas para esses 
pacientes, além de inseri-los, juntamente com seus familiares, em programas de 
educação nutricional, atividades em grupos, oficinas e palestras que abordem 
essa temática. Dessa forma, percebe-se a importância da Atenção Primária bem 
como do trabalho multidisciplinar, pois a educação em saúde aliada com a prática 
de atividade física e o tratamento farmacológico, quando necessário, serão os 
principais pilares nos quais os profissionais de saúde poderão atuar na prevenção 
dos fatores de risco que podem gerar esse agravo. 
PALAVRAS-CHAVE: Hiperinsulinemia. Escorregamento das Epífises Proximais 
do Fêmur. Desenvolvimento Infantil. 
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A ASSOCIAÇÃO DO USO DE APARELHO CELULAR 
COM A OCORRÊNCIA DE CERVICALGIA EM JOVENS

Karoline Stephany de Campos Gandra1

 Isabella Alquimim Costa Rocha2

 Heitor de Barros Antunes3

 Alexandre dos Reis Vieira4

 Matheus Xavier Guimarães5

INTRODUÇÃO: A cervicalgia é definida como um desconforto na área entre o 
osso occipital e a terceira vértebra torácica que pode ser causada por fatores como 
posturas inadequadas, trabalhos repetitivos ou até causas psicossociais - estresse, 
ansiedade e depressão. Porém, nos últimos anos ela vem sendo observada 
em pacientes mais jovens associadas à popularização dos dispositivos móveis 
e, consequentemente, a incorreções posturais. Esse quadro pode ser agudo e 
autolimitado ou crônico associado a dores em outras regiões, como punho, mãos 
e área lombar. OBJETIVOS: Analisar a ocorrência de quadros de cervicalgia em 
pacientes jovens devido ao uso de celulares, relacionar a sintomatologia ao uso 
de aparelhos móveis de comunicação, associar os principais sintomas à postura 
corporal durante o uso de celulares. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão narrativa 
de literatura a partir de artigos das bases de dados SCIELO e PUBMED, utilizando-
se pesquisas entre os anos de 2012 e 2018. Foram localizados 13 trabalhos, sendo 
sete deles selecionados para o presente estudo. DISCUSSÃO/RESULTADOS: 
A ocorrência de dor cervical por utilização intensa de aparelhos eletrônicos foi 
denominada de text neck, já que levam o indivíduo a direcionar seu olhar para baixo 
diversas vezes em um longo período de tempo. Essa posição de flexão do pescoço 
com anteriorização da cabeça desloca o centro de gravidade para frente, e esse 
desequilíbrio leva a uma constante contração da musculatura cervical com o objetivo 
de retornar à posição fisiológica. Sendo essa contração contínua a responsável 
pela origem dos sintomas, como cervicalgia, dor nos ombros, na parte superior 
das costas e cefaleias cervicogênicas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) 
reitera que ao inclinar-se o pescoço para frente, o peso sobre a coluna cervical 

1 Discente do curso de Medicina do Centro Universitário UNIFIPMoc. karolgandra03@gmail.com 
2 Discente do curso de Medicina do Centro Universitário UNIFIPMoc.  ialquimim0@gmail.com 
3 Discente do curso de Medicina do Centro Universitário UNIFIPMoc.  heitordebarros@gmail.com 
4 Discente do curso de Medicina do Centro Universitário UNIFIPMoc.  allexandrevieira22@gmail.com 
5 Médico reumatologista docente do curso de Medicina do Centro Universitário UNIFIPMoc. 

matheusxguimaraes@gmail.com 



10 Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

tende a quadriplicar quando em 45 graus de inclinação, justificando o estresse 
cervical e consequente cervicalgia. Além disso, estudos afirmam que as jovens do 
sexo feminino têm aproximadamente duas vezes mais chances de apresentarem 
a dor cervical, sendo justificada pelo fato das mulheres apresentarem menor 
força física e, portanto, maior risco de sobrecarga musculoesquelética. Por fim, é 
importante ressaltar que o grande aumento da utilização de celulares nos últimos 
anos favoreceu o aumento dos casos, já que a flexão do pescoço e movimentos 
altamente repetitivos, presentes no uso desses aparelhos, são considerados fatores 
de risco para distúrbios musculoesqueléticos, principalmente de pescoço e membros 
superiores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O aumento alarmante da ocorrência de 
cervicalgias em jovens, portanto, afirma a necessidade de medidas de prevenção 
e conscientização para correção de postura, realização de pausas durante o uso 
dos aparelhos e de alongamentos da região cervical, a fim de estimular a força e 
flexibilidade do local e evitar-se a sobrecarga muscular.
PALAVRAS-CHAVE: Cervicalgia. Text neck. Uso de celulares.
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CUIDADO 
E MANEJO DO PACIENTE COM OSTEOPOROSE

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno1

Gilberto Alves Dias2

Mariana Souto Figueiredo3

INTRODUÇÃO: A osteoporose configura-se como uma doença óssea metabólica 
prevalente, que se caracteriza pela redução da densidade mineral óssea do 
indivíduo e repercute principalmente no aumento da fragilidade do esqueleto e em 
risco aumentado de fraturas, especialmente na coluna vertebral, quadril e punho. 
Diante desse contexto, a atenção primária à saúde (APS) tem demonstrado ser 
importante para o tratamento e manejo do paciente que apresenta esta comorbidade, 
uma vez que esta é principal porta de entrada do indivíduo aos serviços de saúde 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por meio das suas diretrizes, 
que priorizam ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma 
integral e continuada é possível o acompanhamento e tratamento desses pacientes. 
OBJETIVO: Caracterizar a produção científica disponível sobre a importância da 
atenção primária no manejo e cuidado do paciente com osteoporose. MÉTODOS: 
Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo, sob forma de revisão integrativa 
de literatura, a fim de agrupar e sintetizar estudos relevantes sobre a importância 
da atenção primária no cuidado e manejo do paciente que apresenta osteoporose, 
através da busca na base de dados online na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 
Foram utilizados os descritores “osteoporose” e “atenção primária” seguido pelo 
descritor “and”. Como critérios de inclusão foram adotados artigos completos 
originais e gratuitos, publicados em inglês, espanhol e português, referentes ao 
período correspondente de 2015 a agosto de 2020, que contemplassem o objetivo 
do estudo. Teses, dissertações, revisões de literatura, revisões sistemáticas e 
publicações fora do recorte temporal estabelecido foram excluídas. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão 33 estudos foram 
selecionados, sendo 27 em inglês, 4 em espanhol e 2 em português. Nestes se 

1 Farmacêutica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestranda em Farmácia pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, Bahia, Brasil. anaflaviafigueiredo@outlook.com

2 Fisioterapeuta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Residente em Urgência e Emergência 
pela Secretaria do Estado da Bahia (SESAB/ UESB). Jequié, Bahia, Brasil. gilbertoalvesdias2015@gmail.com

3 Cirurgiã dentista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestranda em Saúde Coletiva 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. marianasoutofigueiredo@
gmail.com
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discute sobre a importância da atenção primária não somente como porta de acesso 
do paciente ao tratamento e a profissionais habilitados para o diagnóstico e manejo 
da osteoporose, mas como ambiente de prevenção e informação a respeito da 
doença e da necessidade de adesão a terapia bem como da adoção de medidas 
complementares, que incluem a prática da atividade física e alimentação rica em 
cálcio. A maioria dos estudos revelou que a osteoporose ocorre predominantemente 
em mulheres, mas é necessário salientar que para além da fisiopatologia que 
se apresenta mais propensa a se manifestar no sexo feminino, esses indivíduos 
são os que mais buscam os serviços de saúde. Ademais, os estudos apontaram 
a importância da capacitação da equipe da APS para estar apta a fornecer um 
diagnóstico precoce e correto bem como no acompanhamento constante do 
paciente com osteoporose. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se a importância 
da atenção primária no contexto de identificação precoce da osteoporose e na 
formação do vínculo com o paciente a fim de orientá-lo corretamente, fornecer o 
tratamento adequado e educação em saúde voltada para adoção de medidas que 
objetiva garantir a segurança e qualidade de vida do paciente e evitar eventuais 
fraturas, que comprometem a qualidade de vida do paciente e resulta em impactos 
orçamentários no SUS. 
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Osteoporose. Sistema Único de 
Saúde.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ENCAMINHAMENTOS AO 
SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Silvana Luz Soares Ribeiro Neves1

Fernanda Caldeira Veloso Santos2

INTRODUÇÃO: O médico da atenção primária à saúde lida corriqueiramente 
com pacientes com queixas ortopédicas. Estudos epidemiológicos mostram uma 
considerável frequência de sintomas musculoesqueléticos pela codificação da 
Classificação Internacional de Assistência Primária (CIAP-2), principalmente as 
queixas L14 – sinais/sintomas da coxa/perna e L03 – sinais/sintomas da região 
lombar. Muito dos casos não requerem encaminhamento para o especialista e são 
tratados e acompanhados pela própria atenção básica, mas em casos refratários, de 
tratamento ineficiente ou maior complexidade se faz necessário o encaminhamento 
para o serviço de ortopedia. Estudar a epidemiologia desses encaminhamentos 
gera informações importantes para analisar o perfil dos pacientes mais acometidos 
e as principais queixas, e com isso conseguir prever esse perfil e melhorar o 
atendimento na atenção primária. A Unidade de Atenção Primária à Saúde em 
questão foi escolhida para o estudo por atender uma área parcialmente rural e de 
grande vulnerabilidade social, e o período dos dados analisados foi escolhido para 
comparar possível impacto pós-pandemia nos encaminhamentos. MÉTODOS: 
Estudo transversal retrospectivo com dados secundários obtidos a partir de 
prontuários e de formulários de encaminhamento da Unidade de Atenção Primária 
à Saúde Sagrada Família, do município de Pirapora - Minas Gerais, referentes ao 
período de agosto de 2019 a julho de 2020. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Foram 
analisados 41 prontuários de encaminhamento ao ortopedista, 76% eram do sexo 
feminino e 24% eram do sexo masculino. Em relação ao total de encaminhamentos 
mensais, o número encontrado não apresentou regularidade, devido à rotatividade 
de médicos entre o fim de 2019 e a presente data. Assim, o único impacto claro da 
pandemia sobre os encaminhamentos ocorreu no mês de abril, em que se nota a 
ausência de encaminhamentos. O motivo mais recorrente de encaminhamentos foi o 
L03 – Sinais/sintomas da região lombar, representando 22% dos encaminhamentos. 
Observou-se que 66% dos encaminhados estão acima dos 50 anos de idade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O maior obstáculo à construção do trabalho foi a 
inconsistência no momento de acessar os dados a partir dos prontuários médicos. 

1 Acadêmica de Medicina. Universidade Federal de Santa Maria. silvanaluzneves@gmail.com
2 Médica. Prefeitura do Município de Pirapora. fcvs.med@gmail.com
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Foi possível identificar que, apesar das grandes barreiras de recursos humanos 
enfrentados pela unidade, sua capacidade resolutiva é considerável, visto que as 
queixas musculoesqueléticas são parte das mais prevalentes na atenção primária. 
Alguns dos passos necessários para o melhor acompanhamento da população 
adscrita passam necessariamente pela melhoria da sistematização dos prontuários.
PALAVRAS-CHAVE: Ortopedia. Atenção Primária à Saúde. Sistema Único de 
Saúde. Encaminhamento e Consulta.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE RISCO À SÍNDROME 
DO TÚNEL DO CARPO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Gabriele Montipó1

Aline Sayuri Hayashi2

Kaio Luís Puntel3

Lucas Bado4

Maria Luisa Kechichian Lucchini5

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é a neuropatia periférica 
mais frequente da atualidade, sendo caracterizada pela compressão do nervo 
mediano em sua passagem pelo túnel do carpo, afetando os membros superiores 
e podendo causar incapacidade laboral. Frequentemente, sua causa é idiopática, 
entretanto, também está associada a lesões por esforços repetitivos. Nesse sentido, 
é imprescindível a identificação do perfil da população vulnerável à enfermidade 
e a promoção de medidas preventivas a mesma. OBJETIVOS: Realizar uma 
análise acerca do perfil do grupo de risco à STC e apontar possíveis estratégias de 
prevenção. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura de artigos consultados 
na plataforma Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram “perfil”, “síndrome 
do túnel do carpo” e “prevenção”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos 
disponíveis na base de dados definida; publicados entre 2010 e 2020; nos idiomas 
português e inglês. Os critérios de exclusão foram: cartilhas e manuscritos que 
não respeitaram o objetivo do estudo. DISCUSSÃO/RESULTADOS: A análise da 
bibliografia tornou possível a compreensão de que há diversos fatores de risco para 
a ocorrência de STC, entre os quais: atividades manuais repetitivas, má postura, 
invariabilidade de tarefas, trabalho muscular estático, exposição a vibrações e ao 
frio. A patologia acomete pessoas de variadas ocupações, mas especialmente as 
que exigem maiores esforços das mãos e punhos, como operadores de caixa de 
supermercado, digitadores, costureiras e trabalhadores em linhas de montagem. 
Via de regra, quanto mais frequente, intensa e duradoura a atividade manual, 

1 Acadêmica do Curso de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão. gabi.montipo@gmail.com

2 Acadêmica do Curso de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão. hayashi.s.aline@gmail.com

3 Acadêmico do Curso de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão. kl.puntel@gmail.com

4 Acadêmico do Curso de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão. lucasbadobado@gmail.com

5 Acadêmica do Curso de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão. mllucchini226@gmail.com
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mais elevado é o seu risco. Além disso, a enfermidade acomete mais mulheres, 
possivelmente devido à fragilidade das estruturas osteomusculares e à maior 
incidência de frouxidão ligamentar no sexo feminino. Outros fatores de risco são a 
obesidade, tabagismo, índice de massa corporal (IMC) alto e gestação. Ademais, 
a STC possui pico de incidência entre os 40 e 59 anos. Por apresentar difícil cura, 
deve-se focar na prevenção da doença, para a qual a ginástica laboral é eficaz, 
pois ativa a circulação e prepara a musculatura para o início da jornada laboral. A 
conscientização dos trabalhadores também é uma boa alternativa, podendo ser 
realizada por meio de equipes multidisciplinares que forneçam informações básicas, 
de modo a influenciar os indivíduos a tomarem maiores cuidados. Contudo, a 
identificação precoce e neutralização dos fatores de risco mais latentes à STC em 
cada profissão ainda é a melhor medida de prevenção possível. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Conclui-se que a STC representa um sério problema de saúde pública, 
que afeta um perfil amplo de profissionais, com cura difícil e possível incapacitação 
laboral. Sua prevenção é a maneira mais eficiente e menos dispendiosa de combate, 
portanto, investir em projetos de ginástica laboral, conscientização e iniciativas 
multidisciplinares de prevenção é de grande valia, considerando seus benefícios. 
Ademais, é crucial que sejam realizadas mais pesquisas acerca do assunto, para 
o estabelecimento de ações de promoção da saúde condizentes com a realidade 
desta população de risco, o que poderá diminuir os custos nacionais em saúde e 
a incidência de adoecimento da população.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Epidemiologia. Transtornos Traumáticos Cumulativos.
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DELIRIUM COMO REPERCUSSÃO DA TERAPÊUTICA DO 
PÓS-OPERATÓRIO DE FRATURAS EM PACIENTES SENIS: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Luana Nery Matos1

Andressa Lima Porto2

Luisa Nery Matos3

Mygalys Espinosa Hernández4

  

INTRODUÇÃO: As fraturas são complicações comuns, mórbidas e dispendiosas 
que ameaçam a independência e a função de pacientes idosos. Diante disso, 
medicamentos são utilizados para auxiliar na conduta terapêutica destes pacientes. 
No entanto, o uso dos medicamentos pode trazer efeitos indesejáveis. Assim, o 
atual estudo analisa efeitos colaterais de medicamentos utilizados em quadros de 
fraturas em idosos, como delirium e risco aumentado de demência subsequente, 
explanando ainda possíveis métodos para evitá-los. OBJETIVOS: Analisar os efeitos 
do tratamento medicamentoso de fraturas em pacientes idosos como possível causa 
de delirium bem como, possíveis métodos para evitar tal consequência. MÉTODOS:  
Esse estudo se trata de uma revisão sistemática de literatura realizada na base 
de dados do PUBMED, com a utilização dos seguintes descritores booleanos: 
medicines AND aged AND fractures AND delirium. Os critérios de inclusão foram: 
artigos em inglês, espanhol e português, dos últimos dez anos. Os tipos de artigos 
analisados foram: ensaio clinico, estudo randomizado e meta-análise. DISCUSSÃO/
RESULTADOS: Foi encontrado um total de 22 artigos, sendo que 16 desses entraram 
para a pesquisa. Com base nos trabalhos analisados, notou-se uma maior incidência 
de efeitos colaterais em idosos com idade média de 82 anos, predominantemente no 
sexo feminino. Observou-se também que a colaboração ortogeriátrica está associada 
a uma redução da mortalidade hospitalar bem como, da mortalidade a longo prazo. 
De todas as complicações pós-operatórias, o delirium é uma das mais comuns e 
com relação a esta patologia, foi observado que em casos de pacientes com fratura 
de fêmur, houve uma redução não significativa do delirium ao realizar bloqueio do 
nervo femoral. Quanto ao uso da melatonina, não foi observada uma diminuição 

1 Acadêmica de Medicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Salvador-BA. luanamatos18.1@
bahiana.edu.br

2 Acadêmica de Medicina na Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. 
portoandressa58@gmail.com 

3 Acadêmica de Medicina na Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. 
luisanerym_@hotmail.com

4 Especialista em Medicina de Saúde da Família e Comunidade. Professora do cursa de Medicina da Faculdade 
de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. mygalys.espinosa@gmail.com
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do delirium quando comparada ao uso do placebo. Ao comparar o xenônio com 
sevoflurano, não houve também diferença com relação ao desfecho envolvendo 
o delirium. Foi analisado uma redução da manifestação do delirium associada ao 
controle da profundidade do processo anestésico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
presente estudo analisou o uso de medicamentos como possíveis causadores de 
efeitos colaterais, incluindo o delirium e risco aumentado de demência subsequente 
em pacientes idosos com fratura. Além disso, observou métodos que podem ser 
utilizados para visar a diminuição destes efeitos não-desejáveis. Foi constatado 
que a maioria dos idosos com fratura óssea e que utilizam medicamentos como 
anestésicos, opioides, analgésicos, entre outros, apresentam delirium. Dessa 
forma, a fim de reduzir a gravidade do delirium ou encurtar sua duração, diminuindo 
também sua incidência, cuidados geriátricos e colaboração ortogeriátrica podem 
ser realizados obtendo, em muitos casos, sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Delirium. Pós-operatório. 
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DIAGNÓSTICO MULTIFACETADO NA OSTEOMIELITE AGUDA

Iago Oliveira Braga1

Sabrina Suellem Soares Barbosa2

Gustavo Campanha Barros3

Matheus Teixeira Silva4

Argemiro Correia Santos Júnior5

INTRODUÇÃO: A osteomielite aguda é caracterizada pela presença de 
processo inflamatório situado no tecido ósseo e estruturas adjacentes, culminado 
principalmente, pela infecção da bactéria Staphylococcus aureus, com duração 
de poucos dias até duas semanas, em pacientes de quaisquer idades. Devido a 
variabilidade e inespecificidade do quadro clínico, é veementemente necessário 
instituir o diagnóstico multifacetado, a partir de critérios baseados na anamnese/
exame clínico e nos exames complementares. OBJETIVO: Descrever os critérios 
diagnósticos da osteomielite aguda. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica feita através de artigos disponíveis nas plataformas “Scielo”, “Lilacs” 
e “PubMed”. O principal descritor utilizado foi “osteomielite”, sendo selecionados 
artigos cujo tema principal abordava o diagnóstico da osteomielite aguda com ano de 
publicação entre 2010 e 2020 disponíveis em português e espanhol. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: Os métodos diagnósticos utilizados na identificação da osteomielite 
aguda são: anamnese/exame físico avaliando a idade e práticas esportivas do 
paciente, patologias prévias, histórico de traumas, limitação funcional, região 
acometida, evolução da doença, característica dolorosa, sintomas associados e 
avaliação do sistema vascular periférico. Os exames complementares auxiliam na 
identificação dessa patologia, já que o quadro clínico é inespecífico e variável. Os 
exames laboratoriais evidenciam elevação na velocidade de hemossedimentação 
(VHS); aumento dos níveis de proteína C reativa (PCR) e leucocitose. A radiografia 
simples pode sugerir o diagnóstico de osteomielite aguda, excluir patologias e 
permite observar achados inespecíficos como erosão cortical, reação periosteal, 
neoformação óssea, osteopenia e perda da arquitetura trabecular; esses achados só 

1 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. iagobraga2700@
gmail.com

2 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. sabrina.suellem@
yahoo.com.br

3 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. gustavocampanha@
hotmail.com

4 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. matheusteixeira700@
hotmail.com

5 Docente na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. argemiro.jr@hotmail.com
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são identificados quando já ocorreu perda de aproximadamente 50% do conteúdo 
mineral ósseo. Na ultrassonografia é possível observar a elevação do periósteo por 
uma capa hipoecoica de material purulento que emana do osso, mas possui limitações 
para avaliação óssea. A tomografia computadorizada é a forma mais adequada para 
avaliar o comprometimento ósseo; detectar características preditivas de osteomielite 
muito precocemente, 48 horas após início da infecção; identificar o local e extensão 
da infecção e guiar a biópsia óssea. A ressonância nuclear magnética avalia melhor 
os tecidos moles/vascularização e avalia a atividade e extensão da infecção e possui 
a mesma sensibilidade que a cintilografia óssea, na identificação de alterações da 
medula óssea precocemente e possui sensibilidade e especificidade de 90% para 
o diagnóstico da osteomielite aguda. A hemocultura deve ser realizada antes da 
antibioticoterapia, para o êxito do tratamento; positiva em 20 a 50% dos casos de 
osteomielite aguda. O diagnóstico de osteomielite aguda é confirmado através de 
cultura positiva da biópsia do osso com estudo histopatológico preditivo e evidência 
clínica/radiológica compatível com osteomielite aguda. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir da análise das bibliografias referentes a osteomielite aguda, foi possível 
determinar os principais métodos diagnósticos sob uma perspectiva multifacetada, 
através de: anamnese/exame físico, radiografia simples, ressonância nuclear 
magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, hemocultura, biópsia 
óssea com estudo histopatológico, série branca do hemograma, velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR). 
PALAVRAS-CHAVE: Osteomielite. Diagnóstico. Infecção. Inflamação.
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EPIDEMIOLOGIA DAS FRATURAS EM IDOSOS 
O MUNICÍPIO DE ARACAJU- SE

Anny Catharina Sousa Coelho1

Mariana da Costa Campos Soares2

Victor Albuquerque Cruz³
Aline Sales Pessoa Fleury4

Estélio Henrique Martin Dantas5

INTRODUÇÃO: A fratura pode ser definida como perda de solução de continuidade 
do osso, produzida por trauma único ou por trauma repetido. Pode ocorrer em 
todas as faixas etárias, entretanto é mais preocupante na população idosa, devido 
às comorbidades resultantes. Como essa faixa etária é cada vez mais numerosa 
no país e no mundo é importante conhecer as suas particularidades. OBJETIVOS: 
Analisar a epidemiologia das fraturas da população idosa no Estado de Sergipe. 
MÉTODOS: Consiste num estudo transversal, com abordagem quantitativa, do 
tipo survey, realizado com 50 idosos (  = 72,2 ± 7,6 anos) no Estado de Sergipe. 
A coleta de dados foi realizada durante o mês de agosto de 2020, por meio de 
formulário proveniente da plataforma Google. Avaliou-se pontos como idade, sexo, 
estado civil, comorbidades, se já sofreu fratura, segmento corpóreo afetado, tempo 
de imobilização e limitações do movimento. RESULTADOS/DISCUSSÃO: No grupo 
estudado, observou-se uma incidência de fraturas de 34%.  Destes, o sexo mais 
prevalente foi o feminino com 52%.  Quanto à idade, a mais encontrada foi entre 
60 a 69 anos com 41,17%, seguida de 70 a 79 anos e 80 a 89, ambos com 29,41%. 
Em relação ao Estado civil 76,47% são casados, 17,64% são viúvos e apenas 
5,88% são divorciados. No que se refere às comorbidades a mais prevalente foi 
hipertensão com 41,17%, depois diabetes com 35,9% e, por fim, osteopenia com 
17,6%. O local com maior incidência das fraturas foi o punho (23,52%) e o tempo 
de imobilização mais registrado foi 30 dias com 35,29%. Sobre a ocorrência 
de restrição superveniente de mobilidade, apurou-se uma incidência de 48%. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: No presente estudo, o número de casos de fraturas em 
idosos em Sergipe é alto, atingindo prevalentemente mulheres, consequentemente 
com grandes custos financeiros e sociais. Além de serem o sexo mais acometido, 

 1 Graduanda do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes- UNIT. anny.catarina@souunit.com.br
 2 Graduanda do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes- UNIT. marianacostacs@hotmail.com
 3 Graduando do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes- UNIT. albuquerque_091@hotmail.com 
 4 Graduanda do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes- UNIT. alinespf1302@gmail.com
 5 Professor do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes – UNIT estelio@pesquisador.cnpq.br
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as mulheres também possuem maior restrição de movimentos do que os homens 
devido a fratura. A hipertensão, a diabetes e a osteopenia, foram apontados como 
importantes fatores de risco, também tendo sidos prevalentes na população feminina. 
Quanto ao tempo de imobilização, os dois sexos tiverem índices semelhantes. 
Portanto, políticas públicas de saúde visando a controlar os fatores predisponentes 
para esse evento devem ser implementadas, uma vez que as estimativas preveem 
aumento significativo da população idosa nos próximos anos e consequentemente 
as doenças e fatores de risco relacionados à idade.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. Fratura óssea. Idoso. 
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À FRATURA 
DE ESTRESSE EM CORREDORES

Lavínia dos Santos Chagas1

Thaís Nunes Mendonça2

Andressa Maciel Dias3

Davi Iunes de Araujo Tehfi4

Djalma Lourenço Filho5

INTRODUÇÃO: As fraturas por estresse são lesões atléticas comuns resultantes 
da sobrecarga e demasia de exercícios repetitivos nos ossos normais. Essas 
acarretam em microdanos que podem, posteriormente, levar à fratura óssea. No 
que concerne a isto, as prevalências dessas injúrias são significativas entre os 
praticantes de corridas, principalmente, naqueles que percorrem longas distâncias.  
Tais lesões podem causar dor, restrição de mobilidade, incapacidade permanente, 
dificuldade financeira e até mesmo danos psicológicos.  Por isso, é importante que 
os fatores de riscos sejam identificados para que haja melhor prevenção dessas 
fraturas por estresse em corredores. OBJETIVOS: Revisar os principais fatores de 
risco associados à fratura de estresse em praticantes de corrida, além de enfatizar 
a importância da prevenção daquelas causas que são modificáveis.   MÉTODOS: 
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com buscas na base de dados 
PubMed. Ocorreu o cruzamento com o operador booleano “and” e os descritores 
“stress fracture”, “running” e “risk factor”. Os critérios de inclusão foram: artigos 
completos; publicados em inglês e português, entre o período dos últimos 5 anos e 
que estão disponíveis na íntegra. Já o critério de exclusão foi a não pertinência ao 
tema. Foram identificadas 42 publicações e selecionou-se ao final 6. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: Os fatores de riscos associados à fratura de estresse em corredores 
podem ser tanto modificáveis como não modificáveis. Um estudo com corredores 
universitários mostrou que há uma relação importante entre a incidência de fratura 
por estresse com a ingestão inadequada de cálcio e também com o consumo de 
vitamina D. Sabe-se, ainda, que propriedades geométricas do osso, alinhamento 
estático e problemas anatômicos predispõem a lesões de estresse.  O uso de 
determinados medicamentos, como esteroides, anticonvulsivantes, antidepressivos 

1 Discente. Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. laviniachagass@hotmail.com.
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e antiácidos também podem danificar a saúde óssea. Uma revisão sistemática 
concluiu que uma história de lesão prévia está relacionada com o aumento do risco 
de injúrias relacionadas à corrida.  Além disso, corredoras do sexo feminino têm 
maior risco de fraturas por estresse em consequência de alterações hormonais, 
anatômicas e biomecânicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Embora alguns fatores 
de riscos que colaborarem para a fratura por estresse em corredores sejam não 
modificáveis, é importante que os atletas tenham uma educação adequada. Somado 
a isso, o diagnóstico rápido tem proposição de reduzir o impacto de tais lesões. 
Portanto, salienta-se a necessidade da identificação dos fatores de risco modificáveis   
responsáveis   pela lesão inicial para reduzir o risco de fratura por estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Fraturas de Estresse. Fatores de Risco. Corredores.
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FATORES DE RISCO ENVOLVIDOS NA OSTEOMIELITE AGUDA

Iago Oliveira Braga1

Sabrina Suellem Soares Barbosa2

Gustavo Sousa Andrade3

Érickson Gomes de Lima4

Rosa Maria Santos Barbosa Lacerda5

INTRODUÇÃO: A osteomielite aguda é uma infecção do tecido ósseo, acompanhada 
por inflamação e isquemia das estruturas danificadas pelo processo infeccioso. 
Essa infecção pode ser limitada a uma porção do osso ou envolver a medula óssea, 
córtex, periósteo e tecidos moles adjacentes. A apresentação aguda dura dias até 
duas semanas, podendo acometer crianças e adultos. Na maioria das situações, a 
infecção é causada pela disseminação do patógeno Staphylococcus aureus, pela 
via hematogênica e por infecções contíguas, além de estar relacionada a fatores de 
risco multifatoriais como: traumas de elevada energia, imunossupressão do paciente, 
portadores de doenças crônicas como diabetes mellitus e hipertensão arterial 
sistêmica, assim como condições que interferem na vascularização óssea e anemia 
falciforme. É fundamental a análise criteriosa desses fatores predisponentes, com 
o objetivo de direcionar o tratamento de forma eficaz, além de estimular a profilaxia 
relacionada a tais manifestações. OBJETIVO: Descrever os principais fatores de 
risco relacionados à osteomielite aguda. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica de literatura feita pela pesquisa de artigos nas plataformas “Scielo” e 
“Lilacs”. O principal descritor utilizado foi “osteomielite”. Foram selecionados artigos 
cujo tema principal abordava os fatores de risco envolvidos na osteomielite aguda, 
cujo período de publicação está compreendido entre 2012 e 2019 disponíveis nos 
idiomas português, espanhol e inglês. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Dentre os 
principais fatores de risco para a manifestação da osteomielite aguda, destacam-se a 
imunidade do paciente, o grau de comprometimento das partes moles ou da irrigação 
arterial de determinada região anatômica, portadores de doenças sistêmicas como 
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diabetes e hipertensão arterial sistêmica, anemia falciforme, desnutrição, câncer, 
tabagismo, HIV, uso prolongado e/ou em doses elevadas de glicocorticoides, assim 
como condições que alteram a vascularização do osso como radiação, câncer, 
osteoporose, osteopetrose e doença de Paget. A osteomielite aguda também está 
associada aos traumas de elevada energia, cirurgias, fixadores ortopédicos utilizados 
no pós-operatório de cirurgias ortopédicas e próteses articulares. Nos casos de 
infecção por contiguidade a infecção se dissemina pelos tecidos moles adjacentes, 
podendo comprometer regiões anatômicas como articulações e vascularização 
situados nas proximidades do sítio da injúria tecidual. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir da análise das bibliografias referentes a osteomielite aguda, foi possível 
determinar que os principais fatores de risco estão relacionados às doenças crônicas 
como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, traumas de elevada energia, 
cirurgias, fatores relacionados ao comprometimento vascular do osso, acometimento 
de áreas contíguas e ao sistema imunológico deficitário.
PALAVRAS-CHAVE: Osteomielite. Fatores de Risco. Infecção. Inflamação.
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FATORES DE RISCO PARA LESÃO DO MANGUITO 
ROTADOR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ikaro Cerqueira Suzarte dos Santos1

Breno Lapa Dias2

INTRODUÇÃO: De todas as articulações do corpo humano, o ombro merece 
atenção especial por ser a que mais permite movimentos em torno do próprio eixo, e 
decorre disso lesões traumáticas, sobrecarga, exercícios incorretos e malformações, 
todas podem ou não causar dores. Dor no ombro é uma das mais comuns queixas 
musculoesqueléticas presentes na clínica e na emergência, e uma das principais 
causas são as lesões do manguito rotador. É importante entender que as lesões 
podem ser de forma traumática ou crônica, devido ao uso excessivo do membro. De 
forma geral, até 51% das pessoas cursam ao longo da vida com dor no ombro, outras 
podem apresentar lesões assintomáticas em estágios iniciais de doença. Dessa 
forma, os impactos nos serviços de saúde e individuais mostram-se importantes, 
sendo necessário criar estratégias de prevenção e tratamento precoce a fim de 
melhor conduzir as lesões do manguito rotador. OBJETIVOS: O objetivo deste 
trabalho é conhecer os principais fatores de risco associados à lesão do manguito 
rotador. METODOLOGIA: Foi feita uma revisão da literatura com descritores 
“lesão do manguito rotador”, “fatores de risco”, “rotator cuff injuries”, “risk factors”. 
O operador booleano AND, e as bases foram Pubmed, Scielo, BVS e Cochrane. 
Os critérios de inclusão compreenderam revisões sistemáticas e meta-análises de 
(2015-2020), em português e inglês. Os critérios de exclusão foram textos fora da 
temática e outros gêneros textuais. RESULTADOS/DISCUSSÃO: De um total de 53 
artigos. Após leitura de título, resumo e exclusão de duplicados, restaram 16, lidos 
integralmente. 7 foram excluídos porque abordaram apenas tratamento cirúrgico. 9 
trabalhos foram selecionados e analisados. Os resultados mostraram que existem 
diversos fatores, como tabaco, idade, tipo de esporte, mão dominante, morfologia 
do ombro que merecem atenção para lesões do manguito rotador. Os principais 
fatores de risco são mão dominante e idade avançada. A prevalência é de 50% 
em pessoas acima de 50 anos. Atletas também são uma população a considerar, 
podendo sofrer lesões traumáticas ou crônicas devido ao tipo de movimento e 
sobrecarga principalmente jogadores de basquete, beisebol e nadadores. Atletas 

¹ Graduando em Medicina. Universidade Federal da Bahia IMS-CAT. ikarocerqueira_@live.com
² Graduando em Medicina. Faculdade Santo Agostinho. brenollapa@gmail.com
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acima de 50 anos também têm risco aumentado, contudo, tabagismo, obesidade, 
hipertensão não estão totalmente compreendidos. Outro estudo feito com maior 
amostra contrapõe-se e evidenciou que há maior risco de desenvolver lesões 
do manguito em pacientes fumantes. O tratamento desse tipo de lesão pode 
ser conservador ou cirúrgico, mas reincidência e dor persistente pode ocorrer, e 
lesões no bíceps, fraturas, bem como outros agravos podem estar relacionados. 
Comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão foram associadas com 
pior prognóstico em pacientes com lesão do ombro, no que se refere à percepção 
dolorosa e reincidência mesmo após tratamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Esse trabalho evidenciou que há vários fatores de risco a serem trabalhados para 
prevenir as lesões. Idade avançada, o perfil de atividade exercida, saúde articular, 
mão dominante, são aspectos importantes para nortear a conduta.  Além disso, 
novos estudos são necessários para estabelecer relações com a lesão. 
PALAVRAS-CHAVE: Manguito rotador. Lesões. Fatores de risco.
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INTERNAÇÕES POR FRATURA DE FÊMUR NA 
MICRORREGIÃO ITABUNA-ILHÉUS, BAHIA

Kadja de Morais Correia1

João Acyr Chueiry Filho2

Felipe Borges Gonçalves3

INTRODUÇÃO: As fraturas de fêmur estão entre os eventos traumáticos mais 
incapacitantes no Brasil. Essas fraturas tem por etiologia a ultrapassagem do limiar 
energético da estrutura óssea. Em mulheres idosas, o fator hormonal pode elevar 
as chances deste trauma, já nos jovens, isso pode ser explicado pelo aumento da 
violência e acidentes automobilísticos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é 
quantificar o número de internações por fraturas de fêmur na microrregião Itabuna-
Ilhéus, Bahia, no período de janeiro de 2015 a junho de 2020. OBJETIVOS: O 
objetivo da pesquisa foi quantificar o número de internados com fraturas de fêmur 
nas cidades da microrregião Itabuna-Ilhéus, Bahia, no período de janeiro de 2015 
a junho de 2020. MÉTODOS: Utilizou-se um estudo descritivo, retrospectivo, 
usando dados secundários do Sistema de Internações Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde, tendo como local as cidades da microrregião de Itabuna-Ilhéus, 
Bahia, analisando o período de janeiro de 2015 a junho de 2020. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: No período analisado foram realizadas 1903 hospitalizações, sendo 
1065 do sexo masculino e 838 do sexo feminino. Percebeu-se um pico na faixa 
dos 20 aos 34 anos nos indivíduos do sexo masculino, bem como, uma incidência 
de 79,36% dos casos femininos acontecendo após os 50 anos de vida, e ambos 
os sexos apresentaram maior incidência após os 80 anos com uma maior taxa 
de mortalidade. O tempo médio de internação foi de 6,5 dias, com valor médio 
de autorizações de internação hospitalar de R$2119,30. A partir desses dados 
observou-se uma relação entre o elevado número de fratura de fêmur em homens 
na faixa etária em que são mais expostos à traumas e à violência. Já a elevação 
dos números de fratura em mulheres se deu em um período em que existe uma 
diminuição hormonal, mais precisamente o estrógeno no período do climatério, uma 

1 Graduanda do curso de Medicina. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). kadjamed.1@gmail.com
2 Graduando do curso de Medicina. Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASA ITABUNA). joaoacyr@

hotmail.com
3 Formado Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Residência Ortopedia e Traumatologia Instituto 

Nacional de Ortopedia e Traumatologia, Especialização em Cirurgia do Joelho Instituto Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Docente da Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna. dr.felipegoncalves@gmail.com
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característica da senescência feminina, favorecendo o surgimento de comorbidades 
que facilitam a fratura, como exemplo a osteoporose. Além disso, os dados com os 
valores médios de tempo de hospitalização e do custo de internação, explicam a 
preocupação econômica do Estado relacionados a esses casos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Dessa forma, concluiu-se que existe um predomínio nas fraturas de fêmur 
em homens, jovens e adultos, que provavelmente estão mais expostos à violência 
e ao trauma, além de uma elevação no número de mulheres após os 80 anos. 
Existindo uma relação entre o aumento da idade e da taxa de mortalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Fratura. Internação. Fêmur. Epidemiologia.
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FRATURA EXPOSTA E SUA RELAÇÃO COM A OSTEOMIELITE 

Ana Beatriz Rodrigues dos Santos1

Karine Mendes Freitas2

INTRODUÇÃO: Fraturas expostas consistem na fragmentação óssea, caracterizando-
se por  estabelecer comunicações com o meio externo ou com cavidades, por 
exemplo boca e tubo digestório. Essas rupturas possibilitam uma maior probabilidade 
de contaminação por microrganismos, podendo resultar em uma osteomielite, a 
qual designa inflamação do osso originada por uma infecção, frequentemente nos 
ossos: tíbia, fíbula e fêmur. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo busca analisar 
a relação existente entre a fratura exposta e a osteomielite, afim de tentar diminuir 
os danos dessa fragmentação e consequentemente prevenir possíveis infecções. 
MÉTODOS: Para alcançar o objetivo foram realizadas pesquisas em biografias 
cientificas acerca do tema estudado, utilizando uma abordagem qualitativa com 
caráter exploratório. DISCUSSÃO/RESULTADOS: As fraturas expostas ocasionam 
lesões de partes moles de modo que propicia a infecção por germes, além de 
retardar o processo de consolidação dos tecidos. Após a ruptura, simultaneamente 
com o dificuldade na recuperação da lesão, a contaminação pelas bactérias pode 
evoluir para uma osteomielite, a qual estudos demonstraram que é mais frequente 
em homens com idade média de 32 anos e que apresentam relação com os três 
tipos de fraturas expostas. De acordo a classificação de Gustilo, a fatura exposta 
pode ser dividida nos tipos: I, na qual a exposição é menor do que 1 cm e apresenta 
baixo grau de contaminação; II,  de modo que a exposição varia entre 1 cm e 10 
cm e ocorre uma lesão e uma contaminação moderada; III, contém exposição 
maior do que 10 cm e indica alto grau de lesão de partes moles e contaminação. 
Os fatores que desencadeiam a osteomielite em relação a fratura exposta estão 
relacionados com o inicio do tratamento, pois o intervalo de tempo entre a lesão 
e o atendimento, deve ser o mínimo possível. As fraturas tipo III estão associadas 
com maior nível de contaminação devido serem lesões de maior exposição do lugar 
machucado. Visto isso, é importante ressaltar a relevância do atendimento inicial 
em situações de fraturas expostas e como a osteomielite influencia na solidificação. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conforme exposto acima, pode-se perceber que 
as fraturas expostas e a osteomielite estão associadas com o tardamento do 
atendimento, de modo que o ambiente propicia uma proliferação de bactérias 
levando a uma inflamação. 
PALAVRAS-CHAVE: Fratura exposta. Osteomielite. Infecção por bactérias.

1 Discente. Faculdades Santo Agostinho. anabz-10@hotmail.com 
2 Discente. Faculdades Integradas do Norte de Minas. karinemendesf@yahoo.com
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IMPACTO BIOPSICOSSOCIAL DA CERVICALGIA 
EM CIRURGIÕES-DENTISTAS

 
Alexandre dos Reis Vieira1

Heitor de Barros Antunes2

Letícia Sapori Loyola3

 Lizandra Reis Boa Sorte4

Diego SindeauxFigueira5

INTRODUÇÃO: A cervicalgia se caracteriza por dor localizada na coluna cervical 
proveniente de distúrbios musculoesqueléticos em região posterior do pescoço e 
superior das escápulas ou na zona dorsal alta e se encontra como uma das principais 
causas de afastamento prolongado do trabalho dentro do grupo dos transtornos 
da coluna vertebral. Nesse contexto, os profissionais da odontologia, como os 
cirurgiões dentista, são fortemente afetados por essas patologias ocupacionais, 
mediante um posto de trabalho pouco ergonômico que favorece a má postura e 
movimentos repetitivos em suas atividades laborais. OBJETIVO: Avaliar o perfil 
epidemiológico e o impacto biopsicossocial da cervicalgia em cirurgiões dentistas. 
METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando-se 
as bases de dados Scielo e PubMed. Foram selecionados trabalhos publicados 
entre 2017 e 2020 em inglês e português. Encontram-se 13 trabalhos, sendo 5 
deles selecionados para este estudo. Teses, monografias e artigos sem relação 
com o tema central foram excluídos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cervicalgia 
é o segundo distúrbio osteomuscular que mais acomete a população de cirurgiões 
dentistas, sendo mais prevalente na população do sexo feminino, obesos e 
profissionais com maior número de horas de trabalho. Essa população sofre com 
comprometimento profissional, prejuízo social, acometimentos psicológicos e 
socioeconômicos uma vez que, estes indivíduos executam o trabalho na vigência 
de dor e desconforto constantes que se estendem para além do ambiente laboral. 
Além disso, são frequentemente afastados do trabalho de forma permanente ou 
temporária devido à incapacidade física consequente ao dano fisiológico cumulativo 
e a falta de busca por tratamento especializado. CONCLUSÃO: Sendo as doenças 

1 Acadêmico Centro Universitário UNIFIPMoc. allexandrevieira22@gmail.com
2 Acadêmico Centro Universitário UNIFIPMoc. heitordebarros@gmail.com
3 Acadêmica Centro Universitário UNIFIPMoc. leticiasapori@yahoo.com.br
4 Acadêmica Centro Universitário UNIFIPMoc. lizandragbi@hotmail.com
5 Cirurgião-dentista. Especialista em atenção básica em Saúde da Família. disindeaux@gmail.com
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ocupacionais um problema de saúde e a cervicalgia uma doença que interfere 
diretamente no desempenho clínico e na qualidade de vida do cirurgião dentista, 
faz-se necessário a conscientização desses profissionais quanto à importância 
de uma ergonomia adequada para o trabalho, pausas para descanso, práticas de 
exercícios físicos regulares, alongamentos e acompanhamento profissional a fim 
de minimizar possíveis danos adquiridos ao longo da profissão.
PALAVRAS-CHAVE: Cervicalgia. Cirurgiões-dentistas. Impacto biopsicossocial.
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PREVENÇÃO DA OSTEOPENIA NA PREMATURIDADE

Lorena Vieira Fernandez de Araújo1

Mariane Costa Santos de Tavares2

Indira da Natividade Leão Costa3

Érik Ramos Silva4

Rômulo Danillo dos Santos Silva5

INTRODUÇÃO: A osteopenia na prematuridade é o resultado da desmineralização 
óssea, o que proporciona consequências ao recém-nascido, a curto e longo 
prazo, com possibilidade de prevenção e/ou tratamento. OBJETIVOS: O objetivo 
deste estudo foi revisar na literatura atual formas de prevenção da osteopenia 
na prematuridade.  MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão integrativa de 
literatura, cuja busca por estudos se deu nas bases de dados vinculadas à Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), e no Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE) com os descritores (Mesh terms): Osteopenia (Osteopenia); Doenças 
Metabólicas do Osso (Metabolic Bone Diseases); Prematuridade (prematurity). 
Foram considerados estudos originais, nos idiomas inglês, português e espanhol, 
cuja publicação se deu no intervalo compreendido entre janeiro/2014 e ago/2019. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: A osteopenia na prematuridade é uma doença 
desmineralizante óssea, que poder ser diagnosticada através da dosagem sérica 
da fosfatase alcalina e fosfato. A prematuridade é um fator de risco para a doença, 
bem como deficiência de vitamina D e cálcio. Como consequência, a criança pode 
evoluir com quadros relacionados a quedas e fraturas dos ossos e dificuldade do 
seu desenvolvimento. Uma boa nutrição é fundamental para prevenção, com aporte 
nutricional adequado de minerais (cálcio, fósforo e Magnésio) e de vitamina D, 
sendo necessário um acompanhamento desse recém-nascido para monitoramento 
dos seus níveis adequados para o seu crescimento fisiológico. Para tal, podem 
ser utilizados fortificações no leite materno e fórmulas infantis com alto teor de 
minerais e suplementação de vitamina D. A prevenção tem eficácia comprovada e 
deve ser realizado em recém nascidos prematuros cujo déficit seja constato, a fim 

1 Fisioterapeuta. Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. lofernandez@gmail.com
2 Fisioterapeuta. Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. mariane.costasantos@gmail.com
3 Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. indiraleao83@gmail.com
4 Acadêmico de medicina das Faculdades Santo Agostinho. erikramos55@hotmail.com
5 Acadêmico de medicina das Faculdades Santo Agostinho. santosromulo380@gmail.com
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de se evitar a osteopenia precoce. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As alterações na 
mineralização óssea são complicações de um suporte inadequado de vitaminas e 
minerais ao recém-nascido, que pode ocasionar em osteopenia prematura, com 
riscos potenciais de déficit de desenvolvimento e patologias associadas. Dessa 
forma, é necessário prevenir o seu surgimento, para o crescimento ósseo adequado 
do recém-nascido.
PALAVRAS-CHAVE: Osteopenia. Doenças Metabólicas do Osso. Prematuridade.
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ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS NA SÍNDROME DE DOWN

Mariane Costa Santos de Tavares1

Lorena Vieira Fernandez de Araújo2

Jennifer Rodrigues Correia3

Bárbara de Freitas Lopes4

Larissa Feli de Sousa Oliveira5

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down pode ser compreendida como 
uma desordem genética do cromossomo 21, com diferentes fenótipos, e que 
promove importantes alterações musculoesqueléticas, como a irregularidade 
da densidade óssea, frouxidão ligamentar, hipotonia, e hipoplasia cartilaginosa. 
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi analisar na literatura científica possíveis 
alterações ortopédicas na Síndrome de Down, bem como repercussões destas no 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança  MÉTODOS: Trata-se de um estudo de 
revisão integrativa de literatura, cuja busca por estudos se deu nas bases de dados 
vinculadas à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e no Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE) com os descritores (Mesh terms): Síndrome 
de Down (Down Syndrome); Deficiências do Desenvolvimento (Developmental 
Disabilities) e Ortopedia (Orthopedics). Foram considerados estudos originais, 
nos idiomas inglês, português e espanhol, cuja publicação se deu no intervalo 
compreendido entre janeiro/2015 e julho/2020. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Dentre 
as alterações ortopédicas mais descritas pela literatura se destacam a displasia do 
quadril, hipermobilidade da coluna cervical, o pé plano e a instabilidade patelar. A 
hipotonia comumente tende a regredir com o avanço da idade da criança, entretanto, 
a frouxidão ligamentar persiste, o que propicia tais alterações ortopédicas. As lesões 
ortopédicas no quadril ocorrem com frequência, e podem se apresentar como uma 
displasia progressiva, e quadros reincidentes de luxação articular. Alterações no 
quadril, associadas ao pé plano, e hipotonia promovem atraso no desenvolvimento 
motor, com maior dificuldade para estabilidade postural e marcha. A hipermobilidade 
cervical, propicia maior instabilidade atlanto-axial, que em movimentos de maior 
amplitude pode desencadear subluxação ou luxação atlanto-axial, com elevado 

1  Fisioterapeuta. Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. mariane.costasantos@gmail.com
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4 Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. barbaraflopes18@gmail.com
5 Acadêmica de medicina das Faculdades Santo Agostinho. larissafeli@hotmail.com
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risco de dano à medula espinhal. Ainda no segmento cervical, pode-se observar 
instabilidade atlanto-occipital. O quadro de instabilidade craniovertebral merece 
atenção pelo maior risco de lesão durante práticas esportivas, e precisa ser 
adequadamente acompanhada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As alterações 
osteomusculares e comprometimento ortopédico geralmente observados em 
crianças com Síndrome de Down propiciam um atraso no desenvolvimento motor, 
com redução da organização temporal, déficit de equilíbrio, e esquema corporal 
empobrecido. A correta avaliação e acompanhamento ortopédico e fisioterápico 
podem auxiliar no estímulo precoce para o desenvolvimento neuropsicomotor, bem 
como prevenção de lesões.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Deficiências do Desenvolvimento. 
Ortopedia.
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ÓBITOS POR OSTEOPOROSE EM IDOSOS 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE 10 ANOS

Luiz Fernando Leite da Silva Neto1

Brenda Melo Costa2

Daniel Oliveira da Costa3

Davi Gabriel Barbosa4

Victor Oliveira da Costa5

INTRODUÇÃO: A osteoporose é uma doença sistêmica progressiva caracterizada 
pela diminuição e deterioração da massa óssea, levando à fragilidade do osso e 
ao aumento do risco de fraturas. As fraturas, suas complicações e os óbitos por 
osteoporose são relevantes sequelas clínicas de serem entendidas como um 
problema de saúde pública no país, uma vez que, como não há nenhuma medida 
efetiva de reconstrução óssea, a prevenção constitui-se como atitude primordial a 
ser valorizada. OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico dos óbitos por osteoporose 
em idosos no Brasil durante o período de 2009 a 2018. METODOLOGIA: Trata-se 
de um estudo ecológico, do tipo quantitativo e descritivo. Utilizou-se dados obtidos 
a partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde referentes aos 
óbitos por osteoporose em idosos no Brasil no período de 2009 a 2018. Avaliou-se 
os dados de acordo com a distribuição regional, sexo, faixa etária, raça/cor e quanto 
à classificação da doença. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram notificados 2594 
óbitos por Osteoporose em idosos durante o período de 2009 a 2018. Tratando-
se da distribuição das mortes por região, a que mais se destacou foi o Sudeste 
com 49,11% das mortes e, em seguida, o Nordeste (24,13%), Sul (16,15%), Centro-
Oeste (7,13%) e Norte (3,47%).  Porém, outros estudos divergem quanto à região, 
relatando a região Norte ou Nordeste como mais prevalentes. Quanto ao sexo 
da população, 78,99% dos indivíduos eram mulheres, sendo que 21,01% eram 
homens. Segundo a literatura, o maior acometimento em mulheres ocorre por conta 
de fatores como, por exemplo, a menopausa.  Os estudos relatam também que a 
prevalência aumenta consideravelmente de acordo com o avançar da idade, o que 
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5 Mestrando em Neurociências e Biologia Celular da Universidade Federal do Pará. violiveiradacosta@gmail.
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foi comprovado no presente trabalho, pois em relação à faixa etária dos idosos, 
6,32% possuíam de 60 a 69 anos; 20,2% possuíam entre 70 e 79 anos, e 73,48% 
possuíam 80 anos ou mais. No quesito raça/cor, encontrou-se que 68,35% indivíduos 
eram brancos; 23,7% eram pardos e 3,12% eram pretos. Todavia, outros estudos 
declaram dados diferentes quanto à autodeclaração, com estatísticas que apontam 
maiores óbitos em pessoas pardas. Por fim, no que tange à classificação da doença, 
52,12% dos óbitos ocorreram por osteoporose acompanhada de fratura patológica, 
enquanto 47,88% possuíam osteoporose sem fratura patológica. A literatura relata 
que as fraturas patológicas ocorrem quando o osso apresenta uma lesão anterior 
à fratura, acometendo as regiões vizinhas, as quais são associadas a maior 
mortalidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, tem-se que as características 
mais prevalentes dos óbitos por Osteoporose em idosos é de uma mulher, de 
cor branca, acima de 80 anos, residente do Sudeste e que sofreu osteoporose 
acompanhada de fratura patológica. A partir disso, para solucionar esse grave 
problema de saúde pública e evitar as incidências de óbitos, torna-se essencial 
a adoção de medidas de prevenção primária, por meio da mudança do estilo de 
vida, de prevenção secundária, que visa o diagnóstico e o tratamento precoces, e 
a prevenção terciária, evitando o surgimento de comorbidades e de uma possível 
mortalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Osteoporose. Idoso. Indicadores de Morbimortalidade.
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OSTEOPOROSE INDUZIDA POR GLICOCORTICÓIDES 
E FATORES ASSOCIADOS

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno1

Mariana Souto Figueiredo2

INTRODUÇÃO: A osteoporose consiste em uma comorbidade osteometabólica 
prevalente, que tem repercutido em elevada morbimortalidade de indivíduos 
portadores dessa condição, configurando desta forma um importante agravo em 
saúde. Sabe-se que os glicocorticóides, medicamentos com potente atividade 
antiinflamatória e imunossupressora, apresentam relação complexa com o 
metabolismo ósseo, alterando a sua homeostasia e corroborando diretamente para 
o desencadeamento da osteoporose. OBJETIVO: Caracterizar a produção científica 
sobre a relação existente entre a terapia com glicocorticóides e a osteoporose e quais 
os fatores associados. MÉTODOS: Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo, 
sob forma de revisão integrativa de literatura, a fim de agrupar e sintetizar estudos 
relevantes sobre a relação entre a utilização de glicocorticóides e a osteoporose, 
através da busca na base de dados online na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 
Foram utilizando as palavras-chaves “osteoporosis” e “glucocorticoid” seguido 
pelo descritor “and”. Como critérios de inclusão foram adotados artigos completos 
originais e gratuitos, publicados em inglês, espanhol e português, referentes ao 
período correspondente de 2015 a agosto de 2020, que contemplassem o objetivo 
do estudo. Foram excluídos teses, dissertações, revisões de literatura, revisões 
sistemáticas e publicações fora do recorte temporal estabelecido. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: Foram encontrados 81 artigos. Todavia, aplicando os critérios de 
inclusão e exclusão 32 estudos foram selecionados, sendo 31 em inglês e 1 em 
espanhol. Estes apontaram elevada prevalência de osteoporose associada ao 
uso de glicocorticóides, onde até 50% dos pacientes tendem a apresentá-la, 
tendo como principal consequência as fraturas, que ocorrem principalmente em 
pacientes pediátricos e idosos, refletindo diretamente na funcionalidade e qualidade 
de vida desses indivíduos. Os estudos discutiram sobre qual a melhor conduta 
farmacoterapêutica a ser adotada nos seis primeiros meses de tratamento, tendo 

1 Farmacêutica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestranda em Farmácia pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, Bahia, Brasil. anaflaviafigueiredo@outlook.com

2 Cirurgiã dentista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestranda em Saúde Coletiva 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. marianasoutofigueiredo@
gmail.com
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em vista que a perda óssea é mais proeminente neste período. Dessa forma, os 
autores reafirmaram a cerca da necessidade de avaliar a relação custo x benefício, 
e quando necessário a inclusão da terapia prolongada com glicocorticóides, sobre 
a indispensabilidade de implementar um tratamento adjuvante visando prevenir a 
osteoporose. Dentre os fatores associados, os estudos elencaram principalmente 
a dose, a meia vida do fármaco, a via de administração e o tempo de duração 
da terapia, sendo que estes devem ser avaliados constantemente e levados em 
consideração no momento da prescrição. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se 
a importância de acompanhamento constante de pacientes submetidos à terapia 
com glicocorticóides, bem como da sua utilização de forma racional devido a sua 
íntima associação com a manifestação da osteoporose. Ademais, salienta-se sobre 
a necessidade de monitoramento de indivíduos com osteoporose a fim de evitar 
eventuais fraturas, que tendem a comprometer a segurança do paciente e resultar 
em elevado impacto social e econômico em decorrência das lesões provocadas.
PALAVRAS-CHAVE: Glicocorticóides. Osteoporose. Segurança do Paciente. 
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PRINCIPAIS FATORES PREDISPONENTES 
RELACIONADOS À ARTRITE INFECCIOSA

Sabrina Suellem Soares Barbosa1

Iago Oliveira Braga2

Gustavo Campanha Barros3

Matheus Teixeira Silva4

Rosa Maria Santos Barbosa Lacerda5

INTRODUÇÃO: A artrite infecciosa, também denominada artrite séptica, artrite 
purulenta e pioartrose, consiste em uma infecção causada por uma invasão 
geralmente bacteriana no espaço articular, acometendo o líquido sinovial. É uma 
patologia rara nos países desenvolvidos e na idade pediátrica, com uma incidência 
anual variando, entre 4-37 casos:100000 habitantes. Na maioria dos casos, a 
infecção é desencadeada por uma proliferação de patógenos, sendo o mais comum 
o Staphylococcus aureus. A via mais comum de disseminação é a hematogênica 
proveniente de outros locais infectados, contudo, pode ser desencadeada também 
através de traumas, infecção cirúrgica ou por contaminação por uma infecção em 
um osso próximo. Pacientes com artrite infecciosa apresentam uma articulação 
(padrão monoarticular) com sinais inflamatórios (calor, dor, rubor, edema e perda de 
função) e febre em 80% dos casos. Apenas 20% cursam com o padrão poliarticular. 
Constitui uma das principais urgências ortopédicas e seu manejo adequado evita 
complicações como gangrena, deformidades, dentre outros. Conhecer os fatores 
de risco associados à artrite infecciosa, permite moldar melhores estratégias para 
manejo e prevenção dessa patologia. OBJETIVO: Descrever os principais fatores 
predisponentes relacionados à artrite infecciosa. MÉTODOS: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica sistemática feita através de uma pesquisa de artigos no “portal 
de periódicos CAPES”. O principal descritor utilizado foi “artrite infecciosa” e o ano 
de publicação foi refinado entre 2009 e 2019. De um total de quarenta e três artigos, 

1 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. sabrina.suellem@
yahoo.com.br

2 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. iagobraga2700@
gmail.com

3 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. gustavocampanha@
hotmail.com

4 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. matheusteixeira700@
hotmail.com

5 Discente de medicina na Faculdade Santo Agostinho (FASA), Vitória da Conquista-BA. rosamaria.s.lacerda@
gmail.com 
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foram selecionados trabalhos cujo tema principal abordava os fatores predisponentes 
relacionados à artrite infecciosa, restringindo a análise bibliográfica em um total 
de cinco artigos. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Dentre os principais fatores 
predisponentes para a artrite infecciosa, destacam-se as condições relacionadas ao 
sistema imunológico deficitário, como doenças autoimunes e crônicas preexistentes 
e uso de drogas imunossupressoras. A artrite infecciosa é uma patologia intimamente 
relacionada a um processo de inflamação, logo, condições que prejudiquem o papel 
de defesa do organismo do sistema imune, como a artrite reumatoide e diabetes 
mellitus, predispõe à comorbidade. Uma pele frágil também é um importante fator de 
risco para o desencadeamento da artrite infecciosa. A pele constitui uma considerável 
barreira mecânica a invasores patogênicos, assim, condições como eczema, 
psoríase e pequenos abrasões causados por uso repetido de injetáveis constituem 
locais de entrada para os patógenos. Por último, destacam-se o trauma articular e 
ósseo. No trauma articular, perfurações que violam a articulação, podem provocar 
uma resposta inflamatória local desenvolvendo a artrite infecciosa. Já um trauma 
ósseo, principalmente em fraturas expostas, o contato externo com o ambiente pode 
favorecer a proliferação de organismos patogênicos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
partir da análise das bibliografias referentes aos fatores predisponentes relacionados 
à artrite infecciosa, foi possível inferir que os principais fatores estão relacionados 
às comorbidades autoimunes e crônicas prévias e drogas imunossupressoras, que 
afetam o mecanismo de defesa do organismo, condições que afetam a barreira 
mecânica da pele e traumas articulares e ósseos. 
PALAVRAS-CHAVE: Artrite Infecciosa. Fatores de Risco. Inflamação.
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MANEJO DO DÉFICIT DE EXTENSÃO DO 
JOELHO APÓS TRAUMA AGUDO

Nícia Torres Estrela 1

Thiago Alvim do Amaral2

David Sadigursky3

INTRODUÇÃO: Déficit de extensão do joelho após um trauma agudo é uma 
condição ortopédica dolorosa e debilitante, sendo fator de risco para desfechos 
adversos. Recentemente, alguns autores sugeriram que esse déficit de extensão 
pode ser devido à inibição muscular artrogênica (IMA) que é uma resposta reflexa 
ocorrente após uma lesão articular na qual gera um quadro de “falso bloqueio” do 
joelho. OBJETIVO: Demonstrar a importância do diagnóstico correto e o manejo 
adequado para evitar incapacidade, em longo prazo, causada por essa disfunção. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 25 anos, vítima de trauma torcional no 
joelho direito durante partida de futebol, atendido imediatamente no pronto socorro 
ortopédico com quadro de bloqueio do joelho lesionado. Radiografias sem evidência 
de lesões osteoarticulares agudas. Ressonância magnética evidenciando lesão em 
alça de balde do menisco medial. O paciente foi orientado a procurar um especialista 
em cirurgia do joelho para tratamento cirúrgico de urgência. Após uma semana 
do trauma, observou-se ao exame físico discreto derrame articular, claudicação, 
bloqueio articular com flexo de 30 graus, além de incapacidade de contrair 
ativamente o quadríceps. Em decúbito ventral, foi observado importante contratura 
da musculatura dos ísquiotibiais em relação ao lado contralateral. Suspeitado então 
de ‘falso bloqueio” articular causada pela inibição muscular artrogênica, foram 
realizados exercícios, de acordo com a técnica descrita por Delaloye et al., para 
melhora do déficit de extensão do joelho. O paciente foi posicionado em decúbito 
ventral, com os pés para fora da maca e então solicitado que realizasse a contração 
ativa do isquiotibiais contra a resistência seguida de relaxamento. Foram repetidas 
várias vezes essa sequência de exercícios até observar fadiga com relaxamento 
completo dessa musculatura. Após ganho completo da extensão, o paciente em 

 1 Estudante de medicina. Universidade Faculdade de Tecnologia e Ciências Salvador, Bahia, Brasil. contato.
niciaestrela@gmail.com

2 Médico ortopedista especialista em joelho e lesões esportivas. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
Bahia, Brasil. amaralssa@hotmail.com

3 Médico ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da SBOT/SBCJ/SBRATE/
ISAKOS. Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil. davidsad@gmail.com
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decúbito dorsal, com tronco elevado a 90 graus e membro inferior em extensão, 
foi orientado a realizar contrações isométricas do quadríceps (vasto medial) até 
que estivesse realizando uma contração adequada. Paciente apresentou melhora 
total do bloqueio ao final dos exercícios, com extensão completa do joelho e bom 
padrão de contração do quadríceps. DISCUSSÃO: Ao atender um paciente com este 
quadro, é importante diferenciar entre um bloqueio por deslocamento de estrutura 
intra-articular (menisco, corpo livre) impedindo mecanicamente a extensão total; ou 
um “falso bloqueio” causada por um processo conhecido como Inibição muscular 
artrogênica (IMA). O caso relatado neste estudo demonstra que uma rotura em alça 
de balde evidenciada na ressonância magnética não define que déficit de extensão 
seja realmente devido a um bloqueio mecânico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Os autores de estudos avaliados concluíram que o déficit de extensão do joelho 
presente na maioria dos pacientes foi devido a espasmos musculares isquiotibiais 
secundária a IMA. É importante que os ortopedistas conheçam a prevalência e os 
efeitos clínicos do IAM, além do seu eficaz tratamento, a fim de elaborar estratégias 
para superar esse comprometimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Trauma agudo. Joelho. Déficit de extensão. Lesões 
osteoarticulares agudas. Inibição muscular artrogênica. 
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REPERCUSSÕES CAUSADAS PELA PRESENÇA DE 
COMORBIDADES NO MANEJO TERAPEUTICO DE FRATURAS EM 

PACIENTES IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Andressa Lima Porto1

Luana Nery Matos2

Luisa Nery Matos3

Mygalys Espinosa Hernández4

INTRODUÇÃO: O atual contexto brasileiro apresenta um aumento na expectativa 
de vida da população e, atrelado a isso, a prevalência das comorbidades também 
se mantem em ascendência. Não obstante, os casos de osteoporose também se 
elevam de acordo com o aumento da faixa etária, repercutindo, dessa forma, nos 
números de casos de fraturas na população idosa. Frente a isso, o manejo dessas 
fraturas acaba por se encontrar em um impasse com o risco terapêutico das 
fraturas agregado às comorbidades. Assim, esse estudo analisa de forma crítica 
as consequências causadas pelas comorbidades de pacientes idosos frente ao 
manejo terapêutico das fraturas nessa população alvo, bem como a sobrevida e 
morbimortalidade acerca da sua patologia. OBJETIVOS: Analisar as consequências 
atribuídas à presença de comorbidades em pacientes idosos que serão submetidos 
ao manejo terapêutico de fratura. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática 
de literatura, realizada nas bases de dados da SciELO e PUBMED. Os descritores 
booleanos utilizados foram: fractures AND aged AND comorbidities. Os critérios 
de inclusão são: artigos em inglês, português e espanhol, dos últimos 10 anos e 
que abordem a temática de fraturas em idosos associando-as as comorbidades 
dos pacientes.  RESULTADOS/DISCUSSÃO: Totalizaram 28 artigos na pesquisa. 
Na base de dados da SciELO foram encontrados um total de 17 artigos, sendo 
que 11 entraram para a pesquisa. Já no PUBMED foram encontrados 57, e 17 
entraram para o estudo. Em relação aos artigos analisado, a população presente 
nos estudos apresentou idade maior que 65 anos e foi identificado que há um maior 
risco de complicações em pacientes do sexo masculino, com idade avançada e 

1 Acadêmica de Medicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Salvador-BA. luanamatos18.1@
bahiana.edu.br

2 Acadêmica de Medicina na Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. 
portoandressa58@gmail.com 

3 Acadêmica de Medicina na Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. 
luisanerym_@hotmail.com

4 Especialista em Medicina da Saúde de Família e Comunidade. Professora do cursa de Medicina da Faculdade 
de Medicina Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA. mygalys.espinosa@gmail.com
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que apresentaram demora na realização da cirurgia. Tal demora cirúrgica variou, 
nos artigos, em um período entre 7 a 10 dias, sendo que quanto maior o número 
de comorbidade e maior a idade do paciente, consequentemente, mais estendido 
esse período se tornava. Além disso, foi apontado que pacientes senis que 
apresentavam comorbidades sofriam maior risco de intercorrências clinicas e uma 
maior mortalidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo considerou os 
impactos da fratura óssea na vida dos idosos, avaliando a sua saúde física antes 
e depois do acometimento. Além disso, ponderou os impactos do tratamento na 
vida desde paciente. Foi observado que a maioria dos idosos com fratura óssea 
apresentam comorbidades e são susceptíveis a condições clínicas que demandam 
tratamentos a parte. De uma forma geral, notou-se todo o contexto acerca do 
acometimento direto da patologia, ou seja, da fratura óssea em si, bem como todas 
as nuances relacionadas a ela, que de uma forma indiretas, acabam interferindo na 
vida deste indivíduo e exigindo monitorização e tratamentos a parte.
PALAVRAS-CHAVE:  Fraturas. Comorbidades. Idosos. Cirurgia ortopédica



48 Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE TRAUMAS E FRATURAS 
DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL

Eduardo Fernandes da Silva1

 Ana Virgínia Figueira Dubois Mendes2 
Rosy Aline Lopes de Oliveira3

INTRODUÇÃO: As mortes por causas externas (acidentes e violências) se 
enquadram entre as principais causas de morbimortalidade no mundo. Essa 
categoria é responsável por 70% das mortes entre pessoas de 15 a 24 anos. 
Além disso, o trauma oriundo de acidentes de trânsito vem se sobressaindo como 
problema de saúde pública, tendo em vista que compromete a capacidade funcional 
do indivíduo e sua participação social e econômica. Sabe-se que um elevado número 
de acidentados permanece por um longo período de tempo, a depender do tipo 
de lesão e região corporal acometida, em processo de reabilitação e fisioterapia, 
o que muitas vezes ocasiona perdas salariais, de emprego e um significativo 
gasto no setor de saúde pública no tratamento e reestabelecimento das plenas 
condições físicas do indivíduo. OBJETIVOS: Identificar o perfil epidemiológico, tipo 
de automóvel envolvido, perfil da vítima, mecanismo de trauma e a região corpórea 
mais acometida em vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo de revisão bibliográfica realizado nas bases de dados Lilacs, Bireme e 
Scielo, a partir dos descritores em saúde: acidentes de trânsito, ferimentos e lesões 
e epidemiologia. Os títulos e os resumos de todos os artigos encontrados na busca 
eletrônica foram analisados e incluídos de acordo com a adequação com a temática 
proposta. As variáveis estudadas foram: sexo, idade, mecanismo do trauma e parte 
do corpo afetada. DISCUSSÃO/RESULTADOS: Houve predominância de homens 
(81%), na faixa etária de 18 a 38 anos (61,9%), com maior destaque para as idades 
entre 19 e 29 anos. Os membros inferiores foram as regiões mais afetadas, com 
enfoque para o segmento joelho/perna (23,2%), seguidos pela região da cabeça. 
As regiões de tórax, superfície externa e face se alternam nas pesquisas em 
relação à frequência. Com relação a tórax, abdômen e membros, notou-se uma 

1 Acadêmico do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA. eduardofers.
med@gmail.com

2 Acadêmica do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA.  ana1579.
avf@gmail.com

3 Acadêmica do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA.  rosyalineelp@
gmail.com
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significativa alternância em relação à gravidade. Quanto ao perfil da vítima, ocupante 
de motocicletas, ocupante de automóvel e pedestre percebeu-se uma variação nos 
achados de acordo com a época de realização do estudo. A maioria dos artigos 
demonstraram que os ocupantes de veículos automotivos eram as vítimas mais 
frequentes até o ano de 2000. Em contrapartida, hoje esse posto é ocupado pelos 
motociclistas. Além disso, constatou-se que os atropelamentos são os eventos que 
possuem o maior número de vítimas fatais.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo 
assim, conclui-se que a população deve ser conscientizada por meio de políticas 
públicas educativas direcionadas para motoristas e pedestres, dando destaque para 
a gravidade das complicações e sequelas que estes eventos traumáticos podem 
gerar aos indivíduos afetados.
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de Trânsito. Traumatologia. Epidemiologia.
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CONTRIBUIÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DA DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL

Lara de Cássia Machado Meira1

 João Paulo Almeida Oliveira Furtunato2

 

INTRODUÇÃO: A Displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) compreende uma 
gama de afecções que varia desde uma instabilidade articular até a luxação completa 
do quadril, possuindo diferentes graus de subluxação coxofemoral. É comumente 
detectada na infância, ainda na triagem neonatal, através do exame físico, sendo a 
ultrassonografia o exame de imagem mais indicado para a avaliação dos casos em 
que há suspeita de instabilidade articular, auxiliando tanto no diagnóstico precoce 
quanto na caracterização do grau de displasia. OBJETIVO: Elucidar a contribuição da 
avaliação ultrassonográfica no diagnóstico precoce da Displasia do Desenvolvimento 
do Quadril. MÉTODOS: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura 
realizada através das bases de dados PubMed e SciELO, no período entre 2010 e 
2020, por meio do cruzamento entre os descritores “diagnosis”, “dysplasia”, “hips” e 
“ultrasonography”. RESULTADOS: Foram encontrados, 418 artigos de acesso livre, 
dos quais 19 atendiam o objetivo do tema. Dentre os estudos analisados, foi possível 
verificar que em 73,7% a ultrassonografia foi considerada a melhor modalidade 
para diagnóstico e acompanhamento clínico da DDQ nos primeiros seis meses de 
vida. 78,9% constataram que a ultrassonografia seletiva aumenta a sensibilidade da 
triagem neonatal quando realizada de forma associada ao exame clínico. Em 57,9% 
dos dados analisados, a ultrassonografia possui grande correlação com a redução da 
prevalência da apresentação tardia da DDQ. DISCUSSÃO: A partir dos resultados, 
torna-se óbvio o importante papel complementar da ultrassonografia para o diagnóstico 
e acompanhamento do tratamento da DDQ, em casos selecionados, pois é um 
método fácil, de baixo custo, e que possibilita estudo das estruturas cartilaginosas 
que ainda não são facilmente visualizadas por outros métodos de imagem, como 
a radiografia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo com os avanços tecnológicos, 
a clínica ainda permanece soberana, sendo o exame físico, juntamente com a 
história clínica, incluindo fatores de risco e história do nascimento essenciais para o 
diagnóstico precoce, e se associado com a ultrassonografia, em casos selecionados, 
possibilita maiores chances para um tratamento adequado e consequentemente 
melhor prognóstico do que se realizado tardiamente.
PALAVRAS-CHAVE: Displasia do Desenvolvimento do Quadril. Ultrassonografia. 
Diagnóstico.

1 Estudante de medicina. Faculdades Santo Agostinho. larammeira@gmail.com
2 Estudante de medicina. Faculdades Santo Agostinho. joaopfurtunato@gmail.com
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FIFA 11+ KIDS É EFICAZ NA PREVENÇÃO DE FRATURAS?

Leonam Antônio Soares1

Guilherme Oliveira Camara2

Lucas Rocha Medrado3

INTRODUÇÃO: O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, com 
grande participação de crianças. Apesar dos benefícios à saúde, esse é um esporte 
de contato, propício a lesões. Estudos relacionados às lesões e programas de 
prevenção em crianças são escassos. Nesse contexto, o programa de aquecimento 
FIFA 11+ Kids surge com objetivo de prevenir a incidência de lesões no futebol 
infantil. OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistematizada da literatura sobre a 
eficácia do FIFA 11+ kids na redução do número de novas fraturas, bem como, 
a frequencia recomendada de treino e o local mais acometido por fraturas.  A 
relevância do presente estudo se fundamenta na possibilidade de, a partir dos 
resultados identificados, fornecer aos fisioterapeutas e comunidade científica como 
um todo, uma fundamentação teórica baseada em evidências acerca da efetividade 
do FIFA 11+Kids na prevenção de fraturas, o que pode melhor fomentar a melhor 
tomada de decisão desses profissionais. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão 
sistemática de ensaios clínicos randomizados nas bases de dados, Cochrane, 
PubMed e PEDro. Foram incluídos estudos em crianças, que realizaram o FIFA 
11+kids, e que avaliaram os seguintes desfechos: incidência de lesões, gestos 
esportivos e propriedades físicas otimizadas, e freqüência recomendada de treino 
do programa. Os artigos foram refinados com o filtro, ano de publicação (2020-2016), 
disponibilidade de texto (texto completo), seres humanos, sem restrição de idiomas. 
A estratégia de busca nas bases de dados considerou os seguintes descritores: 
“FIFA 11+Kids”, “injury” e “prevention”. A priori foi de forma independente, dois 
pesquisadores analisaram os títulos e os resumos dos artigos identificados pela 
estratégia de busca. Os resumos que não apresentarem informações suficientes 
sobre os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados para a avaliação dos 
textos completos. Em um segundo momento, também de forma independente, dois 
pesquisadores avaliaram os artigos e realizaram a seleção dos estudos de acordo 

1 Graduado em Fisioterapia. Centro Universitário Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. 
leonamantiosoares@gmail.com.

2 Graduando em Fisioterapia. Centro Universitário Faculdades Integras Pitágoras de Montes Claros. 
Guilhermecamara3@hotmail.com.

3 Graduando em Fisioterapia. Centro Universitário Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. 
Medradolucas1@hotmail.com.
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com os critérios de elegibilidade (geração da sequência de randomização, sigilo 
de alocação, cegamento de pacientes e terapeutas, cegamento dos avaliadores 
dos desfechos, análise por intenção de tratar e descrição das perdas e exclusões). 
Eventuais discordâncias entre os pesquisadores foram solucionadas com a 
designação de um terceiro avaliador para a recomendação definitiva. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: As fraturas ocorreram principalmente no antebraço ou parte da 
mão das crianças. FIFA 11+Kids reduziu em 49% a incidência de fraturas. Deve 
se investir 15-20min, duas vezes por semana para que o FIFA 11+Kids possa ser 
eficaz. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esse programa deve ser implementado para 
reduzir o número de novas fraturas em crianças, prevenindo efeitos negativos na 
participação no esporte e na saúde em longo prazo. Devido a carência de estudos, 
faz se necessário mais pesquisas.
PALAVRAS- CHAVE: Futebol. Prevenção. Fratura.



Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA 53

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES IDOSOS INTERNADOS 
POR FRATURA DE FÊMUR NO ESTADO DA BAHIA

Lizandra Reis Boa Sorte1

Letícia Sapori Loyola2

Karoline Stephany de Campos Gandra3

Isabella Alquimim Costa Rocha4

Matheus Xavier Guimarães5

INTRODUÇÃO: Devido ao aumento da expectativa de vida observado nos últimos 
anos, tornou-se evidente o crescimento da população de idosos no mundo. Nesta 
população, as fraturas de fêmur se tornam mais frequentes e são responsáveis 
por um grande impacto econômico e social: estima-se que 24-30% dos idosos 
que fraturam evoluem para morte no primeiro ano, 50% dos sobreviventes ficam 
incapacitados para sempre e 20% dos sobreviventes requerem cuidados intensivos 
por longo período. Os dados são escassos sobre o perfil epidemiológico de 
pacientes idosos com fratura de fêmur no estado da Bahia. OBJETIVOS: Analisar 
o perfil epidemiológico de pacientes idosos internados por fratura de fêmur no 
estado da Bahia. MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo de 
corte transversal e quantitativo, desenvolvido mediante análise da base de dados 
do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). A 
população alvo foi composta por pacientes internados por fraturas de fêmur com 
idade maior ou igual a 60 anos, registrados no estado da Bahia, entre o período 
de janeiro de 2014 a junho de 2020. RESULTADOS/DISCUSSÃO: No período do 
estudo foram totalizadas 15.443 internações, 65,1% eram mulheres e 34,8% eram 
homens, com aumento progressivo com o envelhecimento, sendo as faixas etárias 
de 80 anos ou mais, responsáveis por 47,5% das internações. Esses dados são 
condizentes com um estudo realizado no estado do Paraná que evidenciou um maior 
acometimento em mulheres (66,7%) e aumento no número de fraturas de acordo 
com a idade.  No presente estudo, apesar da ausência de informação em relação à 
raça/cor em 58,7% dos casos, esse número veio seguido pelo predomínio de fraturas 
na cor parda em 32,7% das internações. Já o estudo paranaense demonstrou que 

1 Acadêmica de medicina. Centro Universitário UNIFipMoc. lizandragbi@hotmail.com
2Acadêmica de medicina. Centro Universitário UNIFipMoc. leticiasapori@yahoo.com.br
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5 Médico reumatologista. Docente do Centro Universitário UNIFipMoc. matheusxguimaraes@gmail.com
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64,6% dos pacientes estudados eram caucasianos. A taxa de mortalidade durante a 
internação foi de 4,36%, maior no sexo feminino e em faixas etárias mais elevadas, 
sendo a macrorregião do Centro- Leste do estado com uma das taxas mais altas; 
estando próxima da taxa de mortalidade relatada na literatura. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Desses resultados, pode-se concluir que a fratura de fêmur no estado da 
Bahia é um problema de saúde pública, devido ao número de internações e índice de 
mortalidade e seus potenciais impactos sociais e econômicos. Afeta mais mulheres, 
mais velhas, sem raça especificada. Medidas preventivas devem ser incentivadas 
com base no perfil epidemiológico dessa região.
PALAVRAS- CHAVE: Idosos. Fraturas de fêmur. Epidemiologia.
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ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NA SÍNDROME DO 
DESFILADEIRO TORÁCICO: UMA REVISÃO LITERÁRIA    

Eduardo Fernandes da Silva1

   Isabel Sobral Dantas2 
Pâmella Fayne de Carvalho Mota3

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Desfiladeiro Torácico (SDT) é ocasionada por uma 
compressão nervosa na região entre a clavícula e a primeira costela. Pode ter como 
etiologia principal variações anatômicas congênitas ou adquiridas. Também pode 
ser gerada por processos inflamatórios que surgem através de lesões, atividades 
laborais ou por hábitos de vida deletérios, como o costume de dormir sobre o braço. 
Tem-se ainda que o diagnóstico é eminentemente clínico. Quanto ao tratamento 
pode ser escolhido entre a metodologia conservadora ou cirúrgica, esta última 
sendo a de maior resolutividade, apesar de existirem algumas controvérsias em 
relação ao assunto. OBJETIVOS: Avaliar as diferentes abordagens terapêuticas da 
Síndrome do Desfiladeiro Torácico e as suas indicações. MÉTODOS: Foi realizada 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Lilacs, Bireme, Scielo a partir do descritor 
Síndrome do Desfiladeiro Torácico. Os artigos foram analisados criticamente e 
escolhidos com base nos que distavam sobre o tratamento da Síndrome avaliada. 
DISCUSSÃO/RESULTADOS: O tratamento da Síndrome do Desfiladeiro Torácico 
visa a melhoria dos sintomas, a prevenção de agravos e varia de acordo com o tipo 
de SDT. A maior parte da literatura indica como tratamento rotineiro a ressecção 
cirúrgica da primeira costela. Porém, na atualidade, com o advento de diversas 
técnicas e terapias, os procedimentos invasivos muitas vezes são postergados em 
detrimento de métodos mais conservadores, como a fisioterapia e o tratamento 

1 Acadêmico do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA.  eduardofers.
med@gmail.com

2 Acadêmica do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA.  isa_dantas1@
hotmail.com

3 Acadêmica do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho. Vitória da Conquista-BA.  pamella_
fayne@hotmail.com
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farmacológico. A princípio, busca-se melhorar o quadro álgico do paciente por meio 
do uso de analgésicos, antiinflamatórios e alterações em suas atividades de vida 
diária. Em casos de SDT associada a trombólises venosas de grau leve a moderado, 
o uso de ativador de plasminogênio torna-se a metodologia mais eficiente. Para 
casos de tromboses arteriais, pode-se utilizar-se da terapia trombolítica associada 
a um cateter para o direcionamento do medicamento. Caso não surta efeito, a 
descompressão cirúrgica da região anatômica torna-se muitas vezes necessária. 
No procedimento invasivo, por sua vez, existem diversas técnicas que podem ser 
utilizadas, como a transaxilar, supraclavicular e infraclavicular, sendo a escolha 
de cada uma relacionada a região acometida e o grau de familiaridade do médico 
a realizar o processo. Estudos têm demonstrado similaridade entre as técnicas, 
com discreta preferência dos profissionais pela via de acesso supraclavicular, 
uma vez que permite uma melhor visualização do músculo escaleno. Vale 
ressaltar que o tratamento invasivo seria o principal método a ser utilizado após 
um tratamento conservador de seis meses sem melhora clínica da dor, parestesia 
ou comprometimento vascular. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a realização 
das pesquisas bibliográficas observou-se uma quantidade limitada de artigos que 
distam sobre o assunto. Ao se analisar a grande maioria percebeu-se a existência 
de algumas divergências entre os diferentes autores e contradições entre o que 
é defendido em tese e o que é praticado nas rotinas de consultórios e hospitais. 
Ressalta-se que o direcionamento de pacientes com Síndrome do Desfiladeiro 
Torácico para procedimentos cirúrgicos, muitas vezes possuem caráter resolutivo, 
principalmente ao se tratar de anomalias ósseas e traumáticas.  
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do Desfiladeiro Torácico. Desfiladeiro Torácico. 
Tratamento.
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INTERNAÇÕES POR FRATURA DO FÊMUR EM IDOSOS 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA 

Davi Gabriel Barbosa1

Daniel Oliveira da Costa2

Luiz Fernando Leite da Silva Neto3

Brenda Melo Costa4

Victor Oliveira da Costa5

INTRODUÇÃO: A fratura de fêmur é uma urgência ortopédica que é causada, 
principalmente, por quedas da própria altura. Entretanto, existem situações que 
facilitam o aparecimento da presente enfermidade, como a osteoporose, que 
torna o osso mais frágil e é bastante comum em idosos, relacionando-se com a 
presença de morbidade e mortalidade nessa faixa etária. OBJETIVO: Traçar o 
perfil epidemiológico das internações por fratura do fêmur em idosos no Brasil, 
durante o período de 2015 a 2019. MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico, 
do tipo quantitativo e descritivo. Utilizou-se dados obtidos a partir do Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde, referentes às internações por fraturas 
do fêmur em idosos no Brasil, no período de 2015 a 2019. Avaliou-se os dados 
de acordo com a sua distribuição regional, ano de internação, faixa etária, sexo 
e raça/cor. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Foram notificadas 275.689 internações 
por fratura do fêmur em idosos no Brasil, no período de 2015 a 2019. Esse número 
pode ser explicado pelo envelhecimento da população, uma vez que a torna mais 
propensa a doenças crônicas e acidentes como as fraturas ósseas, demandando, 
mais intervenções cirúrgicas e internações, como demonstrado pelo maior número 
de internações nos últimos anos, em que 21,36% aconteceram em 2018, 20,9% 
ocorreram em 2019 e 20,18% em 2017. Ao se avaliar a distribuição regional dos 
casos, obteve-se que o Sudeste foi a região que mais se destacou com 51,69% das 
internações, seguido do Sul (19,14%), Nordeste (18,67%), Centro-Oeste (6,71%) e o 
Norte (3,79%). No Brasil, de acordo com as literaturas, a variação da prevalência de 
casos entre as regiões estudadas pode ser justificada pelas variações climáticas, 
de exposição solar e de características antropométricas. Tal variação é ainda 
influenciada por populações de diferentes origens raciais, o que corrobora com 
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os dados encontrados quanto à variável raça/cor, em que 44,47% dos idosos 
eram brancos; 30,95% eram pardos e 2,5% eram pretos. Tratando-se do sexo 
da população de estudo, 68,26% eram do sexo feminino, enquanto 31,74% eram 
homens, confirmando achados de outros trabalhos, a exemplo de uma análise de 
181 mil casos de fratura de fêmur em que as mulheres representaram 67,5%. Quanto 
à faixa etária, observou-se que 9,19% dos indivíduos possuía entre 60 e 64 anos de 
idade; 11,02% entre 65 e 69 anos; 13,82% entre 70 e 74 anos; 17,88% entre 75 e 79 
anos; e 48,08% possuíam 80 anos ou mais, confirmando o fato de a idade avançada 
ser um dos principais fatores de risco para este tipo de fratura. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A partir do presente estudo, notou-se uma predominância das internações 
por fratura do fêmur em idosas, de cor branca, com oitenta anos de idade ou mais, 
sendo que os maiores números de casos ocorreram em 2018, majoritariamente na 
região Sudeste. Diante do exposto, é evidente que ações educativas, principalmente 
de cunho familiar, precisam ser desenvolvidas para evitar possíveis quedas com 
fratura de fêmur em idosos e assim reduzir as estatísticas acidentais. 
PALAVRAS-CHAVE: Fraturas do fêmur. Idoso. Epidemiologia.
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OSTEOPENIA: PERSPECTIVAS SOBRE 
SUA ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Letícia Cruz Gusmão1

Katiane de Almeida da Costa2

Thaiala Silva Rocha3

INTRODUÇÃO: A osteopenia é caracterizada pela perda de proteínas e minerais do 
tecido ósseo, onde a reabsorção se sobrepõe a formação óssea. É diagnosticada 
com base na Densidade Mineral Óssea (DMO) definida pelo T-score, observado 
no exame de densitometria óssea, quando apresenta desvio padrão entre -1 e -2,5 
abaixo da média. A osteopenia possui um vínculo estreito com osteoporose sendo 
esta última responsável pela maior suscetibilidade a fraturas ósseas, principal 
causa de morbidade, mortalidade e internação entre os idosos o que representa 
um grande problema de saúde pública. OBJETIVO: Verificar, na literatura científica, 
as abordagens terapêuticas para a osteopenia como medida profilática para 
osteoporose e risco de fraturas. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica 
a partir das bases de dados eletrônicas PubMed e SciELO e utilizados os seguintes 
descritores na língua portuguesa: “osteopenia” para pesquisa na base de dados 
SciELO, e na língua inglesa foram utilizados: “osteopenia” AND “treatment” sendo 
esta busca realizada na base de dados PubMed. Foram selecionados apenas 
os artigos que apresentaram critérios de inclusão: a abordagem da osteopenia, 
seu tratamento como medida de prevenção para osteoporose e risco de fraturas. 
RESULTADOS/ DISCUSSÃO: Foram identificados um total de 570 artigos, sendo 
495 no PubMed e 75 no SciELO. Destes, 550 artigos foram excluídos na triagem 
inicial, dos 19 artigos selecionados 4 não atenderam os critérios de inclusão, sendo 
incluídos 15 artigos, publicados entre 2005 e 2019. Há pouca evidência científica 
com relação a melhor terapia empregada na osteopenia visando reduzir a ocorrência 
de osteoporose e risco de fraturas. Por não se constituir uma doença e sim uma 
condição pré-clínica são poucos os estudos que retratam a osteopenia de forma 
isolada, geralmente é citada em conjunto com a osteoporose, fato que justifica a 
escassez de dados a seu respeito. Apesar da osteopenia estar associada ao risco 
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de osteoporose e fraturas, há dúvidas se é considerada um fator determinante. 
Alguns autores acreditam que o T-score da DMO não necessariamente é suficiente 
para definir esse risco, sendo necessário a análise de outros fatores como idade, 
sexo, fratura anterior, tendência a queda, uso de medicamentos etc. Outros estudos 
mostram íntima relação da osteopenia com o desenvolvimento da osteoporose num 
período de 5 a 10 anos, reforçando a importância do tratamento farmacológico 
individualizado precoce baseado em bom julgamento clínico associado ao risco de 
fraturas e estado de saúde de cada indivíduo. No entanto, não há um consenso na 
comunidade médica sobre a terapia farmacológica, diante dos efeitos adversos a 
longo prazo e risco de iatrogenia. No geral, o tratamento não farmacológico para 
osteopenia é o mais recomendado, como práticas de hábitos saudáveis, dieta, 
atividade física e suplementação de cálcio e vitamina D. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Devido à escassez de ensaios clínicos randomizados sobre o tema e pelo fato de 
haver uma abordagem maior sobre osteoporose principalmente em mulheres, são 
necessários novos estudos que abordam diretamente a eficácia dos diferentes 
tratamentos na osteopenia. 
PALAVRAS-CHAVE: Osteopenia. Densidade mineral óssea. Prevenção. Tratamento. 
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ANÁLISE DOS FATORES QUE COMPROMETEM A QUALIDADE 
DE VIDA DOS IDOSOS APÓS A REALIZAÇÃO DA ARTROPLASTIA 

TOTAL DE QUADRIL

Tainara Cavalcante de Araújo Rocha da Silva1

Clarissa Leal Silva e Souza2

INTRODUÇÃO: Em pacientes idosos, a maioria das fraturas de quadril são 
causadas por quedas e constitui uma das principais causas de morbimortalidade. 
Majoritariamente tais fraturas são responsáveis   pelos procedimentos cirúrgicos 
realizados em idosos, e a substituição do quadril (artroplastia) ocupa a maioria dos 
leitos nas enfermarias ortopédicas. A artroplastia total do quadril (ATQ) tornou-se 
um método amplamente utilizado e consiste em substituir a articulação do quadril 
com fins de restaurar a função e promover o alívio da dor nesta articulação. Apesar 
de ser o melhor tratamento para fratura de fêmur e osteoartrite de quadril, a ATQ 
apresenta algumas repercussões negativas no cotidiano dos idosos. Sabe-se que 
conhecer a qualidade de vida de um grupo de indivíduos em determinada situação 
favorece a construção de estratégias e ações de cuidado para eles, contudo, existem 
poucos estudos projetados para avaliar as propriedades psicométricas (condições 
primárias para qualquer instrumento de avaliação psicológica) que estimem a 
qualidade de vida em pacientes que realizaram ATQ e ainda estão em estágios 
incipientes. OBJETIVO: Analisar os impactos da artroplastia total de quadril na 
qualidade de vida dos idosos. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
exploratória, do tipo revisão narrativa da literatura. A questão norteadora foi “qual 
o impacto da ATQ na qualidade de vida dos idosos?”, para isso foi realizado uma 
busca nas bases de dados Scielo, BVS, Lilacs e PubMed utilizando os descritores 
em ciências da saúde artroplastia total de quadril, idosos, qualidade de vida e seus 
correspondentes em inglês arthroplasty, quality of life and seniors. Os critérios 
de inclusão foram: artigos em inglês e português e que indicassem no título e no 
resumo a relação com o tema de pesquisa. Foram excluídos todos os artigos que 
não se encaixavam nos critérios supracitados. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A 
literatura analisada demonstrou que as questões de natureza física são bastante 
afetadas. Nesse quesito, as queixas de dor e rigidez na articulação submetida à ATQ 
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foram as mais citadas, diminuindo a capacidade de deambulação dos idosos. Os 
aspectos sociais, emocionais e a saúde mental dos idosos também se encontram 
comprometidos, fato que provavelmente se correlacione com a diminuição da 
autonomia e independência após o procedimento cirúrgico. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Apesar de ser o melhor tratamento para fraturas e osteoartrite de quadril, 
a ATQ impacta na qualidade de vida dos idosos negativamente por diminuir a 
capacidade de deambulação e afetar diretamente a saúde mental dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Artroplastia de quadril. Qualidade de vida. Idosos.
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A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO TRAUMA PEDIÁTRICO

Lara Ribeiro Silva1 
Maria Catalina Rodriguez Charry2

Marcel Vasconcellos3 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, a obesidade infantil passou a ser reconhecida 
como um grave problema de saúde pública. Dados da Organização Mundial da 
Saúde (World Health Organization), estimaram que 38 milhões de crianças com 
menos de cinco anos estavam com sobrepeso ou obesas em 2019. Fatores como 
o aumento da ingestão de alimentos ricos em energia, gordura e açúcares além da 
inatividade física, fazem com que estas crianças apresentem uma maior probabilidade 
de sofrerem fraturas em extremidades com pior quadro evolutivo. Considerando 
a complexidade de fatores socioeconômicos em torno da comorbidade, torna-se 
importante elencar suas repercussões no trauma pediátrico. OBJETIVO: Revisar 
traumas em pacientes pediátricos obesos e suas repercussões. MÉTODOS: 
Realizou-se uma revisão narrativa, utilizando a base de dados indexados do 
PubMed®/MEDLINE do Instituto Nacional de Saúde americano (National Institute of 
Health). Foram selecionados artigos completos dos últimos cinco anos, tendo por 
critérios de inclusão, revisões sistemáticas e/ou metanálises no idioma inglês. Foram 
utilizados os descritores “Obesity”, “pediatric” e “trauma”, obtendo-se 11 artigos 
originais, dos quais quatro foram selecionados para compor o presente trabalho. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: A obesidade é descrita como um importante fator 
de redução da massa óssea em relação ao peso corporal e tamanho ósseo, tendo 
impactos negativos sobre sua qualidade e resistência. Sobrepeso e obesidade foram 
correlacionados ao aumento de fraturas no tornozelo, pé e joelho em crianças na 
faixa escolar. Crianças obesas tendem a apresentar fraturas nas porções distais 
dos ossos longos, apresentando um risco 1,7 vezes maior de sofrerem fraturas em 
membro superior do que as não obesas. O índice de massa corporal (IMC) elevado, 
é um importante fator de risco de severas fraturas supracondilianas e femorais em 
crianças. Não obstante, estudos revelaram que a incidência de lesões na cabeça, 
tórax, abdômen e coluna vertebral se mostrou menor nesses pacientes. Pacientes 
pediátricos obesos apresentam maiores taxas de complicações como trombose 

1 Discente do Curso de Medicina do UNIFESO. lararibeiro7@yahoo.com.br
2 Discente do Curso de Medicina do UNIFESO. maria.charry1@hotmail.com
3 Docente da Faculdade de Medicina do UNIFESO. marcelvasconcelos@unifeso.edu.br
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venosa profunda, embolia pulmonar e pneumonia, além de necessitarem de um 
tempo maior de hospitalização e de suporte ventilatório. Ademais, crianças obesas 
possuem uma maior taxa de complicações pré e pós-operatórias, podendo evoluir 
em alguns casos para o óbito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando que esta 
população possui um pior prognóstico traumático quando comparadas a crianças 
não obesas, torna-se necessária uma abordagem cautelosa no atendimento a 
esses pacientes e um monitoramento contínuo do quadro. A conscientização dos 
pais e responsáveis sobre a maior incidência e gravidade das lesões traumáticas, 
requer campanhas educativas que alertem sobre os riscos e consequências da 
obesidade infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: Traumatismo. Obesidade pediátrica. Prevenção
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TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR DURANTE A INTUBAÇÃO DE 
PACIENTES POLITRAUMATIZADOS

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno1

Gilberto Alves Dias2

Mariana Souto Figueiredo3

INTRODUÇÃO: No Brasil os traumas são considerados um problema de saúde 
pública crescente, que estão associados à elevada prevalência de morbidade e 
mortalidade da população. Com o intuito de detectar precocemente as possíveis 
alterações fisiológicas que ocorrem nos traumas foi criado no Colégio Americano 
de Cirurgiões nos Estados Unidos o sistema ABCDE, que se trata de uma 
sistematização do atendimento ao paciente vítima de trauma proposta pelo Advanced 
Trauma Life Support (ATLS), a fim de uniformizar condutas de atenção ao paciente 
politraumatizado evitando óbitos e sequelas. Todavia, esta sistematização expõe 
o indivíduo ao risco de fraturas dentoalveolares, que podem ocorrer durante a 
realização das condutas de liberação e manutenção das vias aéreas com cânulas 
orofaringeas tendo como consequências o comprometimento estético, funcional 
e a diminuição na qualidade de vida. OBJETIVO: Sintetizar a produção científica 
sobre as consequências do traumatismo dentoalveolar durante a intubação de 
pacientes politraumatizados e caracterizar os tipos de lesões mais recorrentes. 
MÉTODOS: Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo, sob forma de 
revisão integrativa de literatura, a fim de agrupar e sintetizar estudos relevantes 
sobre a temática, através da busca na base de dados online na Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores “dental” e “trauma” empregando 
o descritor “and”. Como critério de inclusão adotou-se artigos completos originais 
e gratuitos, publicados em inglês, espanhol e português, nos últimos 5 anos, cujo 
assunto principal fosse traumatismos dentários, e que contemplassem o objetivo 
do estudo. Foram excluídos teses, dissertações, revisões de literatura, revisões 
sistemáticas e publicações fora do recorte temporal estabelecido. RESULTADOS/
DISCUSSÃO: 72 estudos foram encontrados, sendo 46 em inglês, 13 em espanhol 
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e 13 em português, destes apenas 6 foram incluídos na pesquisa após análise dos 
critérios de elegibilidade adotados. Nos estudos elegidos, se discutem as principais 
causas e complicações associadas ao traumatismo dentoalveolar. No que diz 
respeito ao traumatismo dentoalveolar decorrente do tratamento de urgência, as 
lesões mais reportadas na literatura foram: fratura, avulsão e luxação de dentes 
naturais ou de reconstruções protéticas, nestes incidentes, geralmente apenas 
um dente é sujeito a lesão, mas há relatos de trauma simultâneo a dois, três e até 
quatro dentes. Os estudos apontaram que os dentes mais acometidos são incisivos 
superiores (maxilares) particularmente o incisivo central superior esquerdo, mas os 
dentes inferiores e os posteriores também podem ser lesados. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Apesar das lesões dentoalveolares não parecerem ser completamente 
evitáveis durante os tratamentos de pacientes politraumatizados, o conhecimento 
básico da anatomia dentária pelos profissionais de urgência e emergência pode 
minimizar os incidentes, além disso, a presença do cirurgião dentista na atenção e 
cuidado desses pacientes para reabilitá-lo, melhora a qualidade de vida por meio 
da devolução de estética e função.
PALAVRAS-CHAVE: Avulsão Dentária. Fraturas dos Dentes. Intubação. 
Traumatismo Múltiplo.


