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oStEoMIElItE AGuDA – AnÁlISE FISIoPAtolóGICA 
E rEGIÕES AnAtÔMICAS MAIS ACoMEtIDAS

Iago Oliveira Braga1;

Erika Magalhães Santos Gusmão2;

Roberta Santos Portela3;

Carlos Sebastião Barbosa4.
 

Introdução: A osteomielite aguda é uma infecção óssea, acompanhada por 
inflamação e isquemia das estruturas danificadas pelo processo infeccioso, que 
dura dias até duas semanas, cujo agente etiológico mais comum é o Staphylococcus 
aureus. Os aspectos fisiopatológicos são diversos, acometendo metáfise ou diáfise 
de longos como fêmur e tíbia ou articulações como quadril, tornozelo, ombro e 
cotovelo. objetivo: Identificar os principais aspectos fisiopatológicos e sítios de 
infecção da osteomielite aguda. Metodologia: 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 fisiopatológicos e as principais regiões anatômicas 
acometidas pela osteomielite aguda, com período de publicação entre 2015 e 
2021 disponíveis em português, inglês e espanhol. resultados: Os principais 
sítios de infecção da osteomielite aguda são a metáfise e diáfise de ossos longos, 
sendo o fêmur e a tíbia as estruturas mais acometidas, e juntos constituem quase 
metade dos casos. Os ossos mais acometidos por essa patologia no Brasil, em 
ordem decrescente, são os seguintes: fêmur, tíbia, úmero, pelve, calcâneo, ulna, 
rádio e falanges. Os principais fatores fisiopatológicos envolvidos na osteomielite 
aguda estão relacionados ao processo inflamatório e infeccioso dessa doença, 
associado a anatomia das extremidades dos ossos longos (metáfise) que resulta 
na predileção para a colonização de bactérias, devido ao elevado suprimento 
sanguíneo pelas artérias nutrizes metafisárias que se ramificam em capilares sob 
a placa de crescimento e produzem estase sanguínea que predispõe à invasão 

1 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

2 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

3 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

4 Médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF, Juiz de Fora - Minas Gerais; Residência em 
Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-São Paulo; Membro titular da Sociedade de Ortopedia e 
Traumatologia e Cirurgia da Mão e Cirurgia de Ombro.
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bacteriana. Discussão: Os fagócitos migram para o sítio da lesão e produzem 
exsudato inflamatório que contém enzimas proteolíticas, espécies reativas de 
oxigênio e citocinas que resultam em diminuição da perfusão tecidual, diminuição do 
pH, levando ao comprometimento tecidual proximal e osteoarticular. A osteomielite 
aguda também pode afetar articulações como o quadril, tornozelo, ombro e cotovelo, 
quando a placa de crescimento já está formada, devido a obliteração dos vasos 
sanguíneos transfisários; além de acometer a diáfise, principalmente de ossos 
longos, quando a placa de crescimento já se fechou. 
Palavras-chave: Osteomielite. Infecção. Inflamação.
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PrInCIPAIS FAtorES DE rISCo ASSoCIADoS Ao 
DESEnVolVIMEnto DA ArtrItE InFECCIoSA E SEuS 

MECAnISMoS PAtoGÊnICoS

Iago Oliveira Braga1;
Karla Cavalcante Silva de Morais2;

Juliana Caires Pires3;
Carlos Sebastião Barbosa4.

 

Introdução: A artrite infecciosa ou artrite séptica é definida como uma infecção do 
espaço articular que produz alterações no líquido sinovial e danos em cartilagens 
próximas ao sítio da injúria, cujo agente etiológico mais comum é o Staphylococcus 
aureus, sendo o Staphylococcus aureus meticilina resistente adquirido na 
comunidade (CA-MRSA) responsável por 25% dos casos. O quadro clínico é 
caracterizado pelo padrão de acometimento monoarticular, presença de sinais 
inflamatórios na região articular, além de febre que ocorre em aproximadamente 
80% dos casos. A artrite infecciosa é uma urgência ortopédica com diversos fatores 
de risco que devem ser identificados precocemente, no intuito de prevenir e tratar 
essa patologia de maneira adequada. objetivo: Identificar os principais fatores 
de risco relacionados à artrite infecciosa. Metodologia: Foi realizada uma revisão 
bibliográfica sistemática a partir de pesquisa de artigos na base de dados LILACS e 
SciELO. O principal descritor utilizado foi artrite infecciosa, cujos artigos abordavam 
os fatores de risco dessa patologia, publicados entre 2015 e 2020 em português, 
inglês e espanhol. resultados: Os principais fatores de risco associados à artrite 
infecciosa são: a idade; o comprometimento do sistema imunológico, evidente em 
doenças autoimunes como doença articular reumatológica e doenças crônicas 
como a diabetes mellitus; uso de drogas imunossupressoras de maneira prolongada 
e/ou em doses elevadas, como os glicocorticoides; lesões articulares; infecções 
contíguas disseminadas para o espaço intra-articular e procedimentos/cirurgias 
ortopédicos. Discussão: A artrite infecciosa ocorre principalmente devido uma 
contaminação hematogênica do espaço sinovial, cujos produtos bacterianos como 

1 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

2 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

3 Discente do Curso de Graduação de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho, Vitória da 
Conquista-Bahia.

4 Médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF, Juiz de Fora-Minas Gerais; Residência em Ortopedia 
e Traumatologia no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo-USP, Ribeirão Preto-São Paulo; Membro titular da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia e 
Cirurgia da Mão e Cirurgia de Ombro.



Faculdade  de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA
12

I Semana daS LIgaS acadêmIcaS 
“Responsabilidade e ética na carreira médica”

endotoxinas presentes no espaço articular, estimulam a produção de citocinas, fator 
de necrose tumoral e interleucina-1, desencadeando uma cascata inflamatória e 
estimulando a quimiotaxia pelos neutrófilos para o local de injúria, onde enzimas 
proteolíticas e elastases são liberadas, danificando a cartilagem próxima ao sítio de 
lesão e a membrana sinovial. A idade também é um importante fator de risco para 
o desenvolvimento dessa patologia, visto que a metade dos casos ocorre na idade 
de dois anos e três quartos dos casos ocorrem na idade de cinco anos. 
Palavras-chave: Artrite Infecciosa. Fatores de Risco. Inflamação.
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uSo Do ultrASSoM DoPPlEr nA AVAlIAÇão DA DoEnÇA 
VEnoSA CrÔnICA noS MEMBroS InFErIorES

Tammila de Lima Almeida1; 
Tifanny Beatriz Brito Mendes2;
Ana clara Fraga de Azevedo;

Vítor Ribeiro de Oliveira Santos.

Introdução: a doença venosa crônica (DVC) é caracterizada pela presença de 
válvulas venosas incompetentes, obstrução do sistema venoso e insuficiência da 
bomba muscular na panturrilha, tendo como efeito o aumento da pressão venosa e 
início de alterações anatômicas, fisiológicas e histológicas. As veias das extremidades 
inferiores visivelmente dilatadas (ou seja, telangiectasias, veias reticulares, veias 
varicosas) podem ser indicativas de insuficiência venosa crônica, particularmente 
quando associadas a sintomas (dor, inchaço, peso), alterações cutâneas e/ou 
ulcerações. Para categorizar a DVC e facilitar a comunicação entre os profissionais 
de saúde é utilizada a classificação CEAP, de modo que permita categorizar a 
doença de acordo com sua sintomatologia, etiologia, fisiopatologia e anatomia das 
veias. A investigação por Ultrassom-Doppler se tornou o padrão de referência na 
observação da morfologia e hemodinâmica das veias dos membros inferiores. O 
exame confirma o diagnóstico demonstrando a presença de refluxo venoso maior 
que 500 milissegundos para veias superficiais ou perfurantes e maior que 1000 
milissegundos para veias profundas. objetivo: avaliar a eficácia do Ultrassom-
Doppler no diagnóstico da doença venosa crônica nos membros inferiores. Métodos: 
trata-se de um estudo de revisão de literatura através de referências sobre o tema, 
considerando os materiais disponíveis nas bases de dados bibliográficos PubMed 
e SciELO, publicados no período de 1988 a 2021. resultado: com base no estudo, 
foi observado a efetividade do ultrassom doppler na avaliação da DVC devido ao 
seu poder em identificar os vasos e a presença e direção do fluxo sanguíneo, além 
de ser utilizado para detectar refluxo ou obstrução venosa. Portanto, é notório o 
importante papel deste método avaliativo na identificação da doença, sendo um 
equipamento capaz de satisfazer as expectativas tanto dos profissionais, quanto 
dos pacientes. Conclusão: Diante do exposto, o ultrassom doppler é considerado 
o principal exame complementar empregado no diagnóstico de DVC, pois fornece 
informações fundamentais na programação do tratamento.                   
Palavras-chave: Doença venosa crônica. Insuficiência venosa crônica. Ultrassom 
doppler.

¹ Estudante de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista;
² Médico radiologista e professor da Faculdade de Saúde Santo Agostinho Vitória da Conquista.
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ASPECtoS IMunolóGICoS EnVolVIDoS nA 
EtIoPAtoGÊnIA Do DIABEtES MEllItuS tIPo 1

ALVES¹, Camila Simonassi Dantas;
LIMA¹, Marco Antônio Fernandes de Sousa;

LOBÃO¹, Itana Santos;
SOUZA2, Clarissa Leal Silva e.

IntroDuÇão: O Diabetes Mellitus do Tipo 1 (DM1) é considerado um distúrbio 
endócrino-metabólico de origem autoimune, resultando na destruição seletiva das 
células β pancreáticas, produtoras de insulina. A doença apresenta patogenia 
complexa, envolvendo a participação de vários fatores, dentre esses a susceptibilidade 
imunogenética com forte associação aos genes de histocompatibilidade (HLA), 
eventos ambientais (infecções) e resposta autoimune contra antígenos próprios 
pancreáticos. oBJEtIVoS: Dada a complexidade etiológica do DM1, o objetivo deste 
trabalho visa a compreensão dos principais mecanismos imunológicos envolvidos 
no desenvolvimento da autoimunidade característica do DM1. MEtoDoloGIA: O 
presente trabalho foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica de literatura, 
lançando mão de artigos científicos, publicados em periódicos das bases de dados 
Scielo, Lilacs e Pubmed, nos últimos quinze anos, relativos aos processos imunes 
intrínsecos a fisiopatologia do DM1. rESultADoS E DISCuSSão: Os artigos 
selecionados demonstram que a história natural de desenvolvimento do DM1 pode 
ser dividida em quatro diferentes estágios: autoimunidade, antes do aparecimento 
dos sintomas; fase clínica ou sintomatológica; remissão transitória ou fase de lua de 
mel e, por fim, as complicações, tanto agudas quanto crônicas. Dentro da primeira 
etapa, onde se inicia através de ações imunomediadas, alguns mecanismos estão 
particularmente envolvidos. A exemplo disso, marcadores como o anticorpo anti-
ilhotas (ICAs) e as tirosinas fosfatases IA-2 e IA-2B estão relacionados com o 
desenvolvimento da doença. Além disso, foi proposto por alguns estudiosos, que 
alguns vírus, como o Coxsackie B, a Rubéola e a Parotidite infeciosa, possam infectar 
diretamente as células beta pancreáticas, levando à sua lise. Por outro lado, os vírus 
também podem contribuir indiretamente, através do aumento da expressão do MHC 
classe I pelas células beta e liberação de citocinas pró inflamatórias e quimiocinas. 
ConCluSão: Por conseguinte, apesar de não serem definidamente esclarecidos 
os mecanismos imunológicos responsáveis por essa reação de autoimunidade, os 

¹ Acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Bahia.
2 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Bahia.
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danos finais mostram-se semelhantes, independente do gatilho imunológico inicial. 
A morte das células beta, seja induzida por vírus ou por alterações fisiológicas, leva 
à liberação de antígenos, e as células dendríticas englobam esses antígenos para 
posterior apresentação aos linfócitos T CD4+, através da interação TCR (receptor 
da célula T) – MHC classe II. Este momento é de suma importância, na medida 
em que apenas as células T CD4+ que escaparam à deleção no timo são capazes 
de reconhecer indiretamente esses antígenos e iniciar uma resposta prejudicial às 
células β, levando assim, ao desenvolvimento do DM1.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 1. Sistema Imunológico. Etiopatogenia.
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uSo DE ContrACEPtIVoS orAIS EM 
MulhErES CoM SínDroME MEtABólICA

Luana Maria Figueiredo Paes1;
Rhyan Coelho Santos Souza1;

Thalita Cecília Paixão de Albuquerque1;
Luciano Evangelista dos Santos Filho2.

Introdução. A síndrome metabólica representa o conjunto de anormalidades 
metabólicas que, juntamente com a obesidade, aumenta as taxas de doenças 
cardiovasculares e diabetes. Nesse sentido, é fato que, no que tange às mulheres 
portadoras da Síndrome Metabólica (SM), o uso de contraceptivos orais produz 
efeitos adversos distintos e associados com tal condição metabólica patológica. 
objetivo. Este estudo tem por objetivo relacionar o surgimento de efeitos adversos 
mais acentuados no uso de contraceptivos orais em mulheres com SM e comparar 
tais efeitos no uso de contraceptivos por mulheres hígidas. Problemática. Quais 
efeitos adversos podem ser gerados pelo uso contraceptivos orais em mulheres 
portadoras da SM? Metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
com abordagem qualitativa de pesquisa e nível exploratório. As buscas foram 
realizadas a partir do uso dos descritores: Anticoncepcionais e Síndrome Metabólica, 
com auxílio do operador booleano AND, nas principais bases de dados: SciELO, 
PubMed, Lilacs, MedLine e BVS. Foram incluídos na pesquisa os artigos originais 
disponíveis na íntegra, de forma gratuita, em inglês, português e espanhol, no 
recorte temporal dos anos de 2017 à 2020, e compatíveis com no mínimo um 
objetivo de pesquisa. resultados Esperados. Há uma menor eficácia na ação 
de contraceptivos orais em mulheres obesas com SM, frente ao aumento de 
armazenamento dos hormônios esteroides dos anticoncepcionais orais. Ademais, o 
uso desses contraceptivos apresenta um risco aumentado de trombose e diminuição 
da sensibilidade à insulina, o que acentua a probabilidade de acidentes vasculares e 
doenças cardíacas, além de aumentar as taxas de hipertensão arterial e dislipidemia. 
No que se refere ao aumento de dislipidemia, há, não apenas um aumento no LDL 
(Lipoproteína de Baixa Densidade), mas também do HDL (Lipoproteína de Alta 
Densidade), devido à atividade hormonal inibitória do contraceptivo sobre a enzima 
lipase, que atua na retirada do colesterol, LDL ou HDL, da corrente sanguínea.

Palavras-chave: Anticoncepcionais. Síndrome metabólica. Efeitos Adversos.  

1 Bacharelando (a) em Medicina, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, BA.
2 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, BA.
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PrInCIPAIS SEquElAS ClínICAS APóS InFECÇão 
Por CoVID19 rEFErIDAS nA lItErAturA

Thaiala Silva Rocha¹; 
Maryana Mendes Gomes¹;
 Camila Ribeiro de Sousa¹; 

Rafael Correia de Sousa da Silva².

IntroDuÇão: A COVID-19 consiste em patologia causada pelo SARS-CoV-2, um 
vírus de RNA de fita simples, que possui um alto potencial de transmissibilidade, 
acomete o sistema respiratório e é responsável pelo atual contexto pandêmico. 
Estudos relatam que, além da síndrome aguda, ele promove a persistência de 
sintomas clínicos em longo prazo nos pacientes afetados. oBJEtIVoS: Identificar as 
principais sequelas decorrentes da COVID-19 e seu impacto na qualidade de vida dos 
pacientes. ProBlEMÁtICA: A infecção pelo SARS-CoV-2 é capaz de desencadear 
efeitos crônicos nos sistemas gastrointestinais, osteomuscular, cardiorrespiratórios 
e neurológicos afetando a qualidade de vida dos pacientes? MEtoDoloGIA: 
Realizou-se uma revisão bibliográfica integrativa, na qual, foram extraídos materiais 
das bases de dados eletrônicas LILACS, MEDLINE e informações da Organização 
Pan Americana da Saúde (OPAS). Posteriormente, selecionou-se apenas os 
artigos que apresentaram critérios de inclusão em língua portuguesa e inglesa, no 
período de 2020-2021, sobre a síndrome pós COVID-19, sendo excluídos os que 
não responderam à pergunta da pesquisa. rESultADoS: foram identificados por 
descritores inicialmente um total de 134 artigos no site da BVS. Destes, estratificou-
se 130 artigos utilizando-se o idioma português e inglês como filtro. Conforme os 
parâmetros de coleta foram selecionados 12 artigos submetidos à análise temática. 
Observou-se que os sintomas vestigiais do coronavírus são classificados em pós-
agudo com manifestações de 3 à 12 semanas e COVID-19 crônica com período 
maior que 12 semanas. Cerca de 70% dos pacientes relataram ter algum dos sinais 
clínicos após 30 dias de recuperação de casos grave ou 60 dias após casos leves 
e moderados. Segundo a OPAS, os fatores de risco para essa síndrome pós-
infecciosa são idade avançada, comorbidades, intubação, traqueostomia e outros 
tratamentos intensivos. No grupo de pacientes mais debilitados pela doença, as 
sequelas variam de graves a mais brandas, sendo de maior ocorrência miocardites, 
arritmias, fibrose pulmonar, neuropatias centrais e periféricas, redução da cognição, 

1 Acadêmica do curso de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
² Docente do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, BA.
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paresias e distúrbios neuropsiquiátricos. Por fim, constatou-se que as implicações 
da pós-infecção por COVID-19 mais recorrentes em indivíduos recuperados com e 
sem internamento são a fadiga, deficiência na memória, anosmia, cefaleia, astenia, 
diarreia, disfagia e ansiedade. Essassequelas limitam as atividades cotidianas 
dos pacientes e afetam seu bem estar biopsicossocial, o que leva à necessidade 
de terapias de reabilitação multiprofissional. No mais, os órgãos de saúde citam 
o desafio de caracterizar as sequelas da COVID-19, fato que justifica os dados 
escassos sobre o tema.
Palavras chaves: COVID-19. Sequelas. Qualidade de vida
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rEFlEXÕES SoBrE o DIAGnóStICo E o 
trAtAMEnto DA oStEoPoroSE nA AtuAlIDADE

Lucas Fernandes Soares Matos1;
Camila Simonassi Dantas Alves1;

 Davi Marques de Souza2;
 Luciano Evangelista do Santos Filho3.

 
Introdução: A OP é uma doença esquelética sistêmica de importante 
morbimortalidade, cuja prevalência tem aumentado em consonância à mudança 
do perfil sociodemográfico e dos hábitos de vida da população. Por seu caráter 
assintomático, pode ocorrer prejuízo no diagnóstico e na terapêutica apropriada. 
objetivo: Analisar os métodos para chegar-se ao diagnóstico precoce e as 
principais medidas terapêuticas da osteoporose. Problemática: Quais são as 
principais medidas utilizadas para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz da OP? 
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com abordagem 
qualitativa de pesquisa e nível exploratório. Do total de artigos encontrados (252), 
foram analisados 6, nas línguas portuguesa e inglesa, os quais atendiam ao objetivo 
proposto do trabalho. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Pubmed e Scielo, 
utilizando os descritores “diagnóstico osteoporose” e “tratamento osteoporose”, 
com auxílio do operador booleano “AND”. Os filtros de trabalhos publicados foram 
entre os anos 2014 e 2021. resultados: A OP é uma doença de difícil diagnóstico, 
principalmente devido à sua natureza multifatorial e carência de sintomas, sendo 
que na maioria das vezes é identificada pela fratura osteoporótica. O sexo feminino, 
idade mais avançada, menopausa e carência nutricional (cálcio) são importantes 
fatores a serem lembrados na investigação clínica. A densitometria óssea é o exame 
indicado para o diagnóstico (avaliação de possível perda mineral), além de servir 
para o estadiamento periódico dessa condição. O tratamento da OP visa diminuir 
a perda óssea e/ou aumentar o processo de remodelamento, com destaque para 
atividade física, suplementos de cálcio e vitamina D, hábitos alimentares adequados, 
terapia hormonal e medicamentosa, com uso de bifosfonados. 
Palavras chave: Osteoporose. Diagnóstico. Terapêutica.

1  Graduando em Medicina na Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
2  Graduando em Medicina na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista-Bahia.
3  Mestre e doutorando em Ciências Fisiológicas, UFBA/IMS. Professor da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Agostinho de Vitória da Conquista.
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MEDICInA DE PrECISão: tErAPIAS, rAStrEAMEnto 
E ProGnóStICo DAS nEoPlASIAS BASEADAS nA 

onColoGIA MolECulAr

BARROS¹. Maresa Coelho; 
BRITO¹. Lairce Cristina Ribeiro;

GUIMARÃES¹. Lucas Soares; 
PINTO². Antonione Santos Bezerra.

Introdução: O pilar terapêutico atual para o câncer em seu contexto mais amplo, 
aborda radioterapia, quimioterapia e/ou cirurgia. Estes apresentam efeitos colaterais 
indesejados, afetando células normais com características semelhantes as doentes, 
fazendo com que o sistema imunológico decline consideravelmente sua eficácia. 
Sabendo disto, existem as denominadas terapias-alvo que podem ser combinadas 
com os fármacos das terapias clássicas. Esta inovação no perfil terapêutico do câncer 
individualiza os diferentes tumores de cada tipo de neoplasia, agindo diretamente 
no mecanismo defeituoso: as alterações de DNA e proteínas que impulsionam o 
câncer. A maioria das terapias direcionadas configuram drogas de ação específica, 
receptores ou anticorpos monoclonais. objetivos: Elucidar as principais alternativas 
de tratamento da oncologia molecular na abordagem do paciente com câncer, 
baseada nas literaturas clássicas e as mais recentes do meio acadêmico, para que o 
leitor desenvolva seu julgamento quanto ao benefício da terapia clássica em relação 
a alternativas ou complementos terapêuticos a esses; e como corroboram para um 
melhor prognóstico para o paciente. Problemática: O rastreio utilizando medicina 
de precisão não é realidade nacional pelo custo e ausência de disponibilidade; 
expondo consequentemente o paciente oncológico a tratamento inespecífico e 
pouco resolutivo se comparado as novas técnicas. Metodologia: Levantamento 
bibliográfico realizado nas bases de dados do Pubmed, Sistema Online de Busca e 
Análise de Literatura Médica (MEDLINE),  Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e das bibliotecas eletrônicas Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) por meio dos descritores indexados ao DeCS- Descritores 
em Ciências da Saúde:  Antineoplásicos; Oncologia; Medical; Terapia de Alvo 
Molecular; Medicina de Precisão. resultados: O crescente conhecimento sobre 

¹ Alunos de graduação do curso de Medicina; Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí 
/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) 

2 Professor do curso de Medicina; Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto 
de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), Graduação em Odontologia e Doutorado 
em Ciências Morfofuncionais.
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as estruturas moleculares e vias de sinalização, permite a melhor compreensão da 
biologia do câncer e consequentemente o desenvolvimento de terapias alvos, que 
contribuem para melhor manejo clínico da doença. Essas alternativas terapêuticas 
bloqueiam as vias bioquímicas ou proteínas mutantes essenciais para o crescimento 
e sobrevivência celular, entre as principais terapias utilizadas, estão os inibidores de 
tirosina- quinase (TKIs) e anticorpos monoclonais (Mabs). É preciso ainda avaliar as 
metodologias de administração para evitar, tanto quanto possível, desenvolvimento 
de resistência. Ademais, há a necessidade iminente de continuidade das pesquisas 
sobre essas alternativas de cuidado para que inovações em estágio pré-clínicos 
possam ser realidades utilizáveis no ambiente hospitalar no menor tempo hábil, 
frente a incidência anual de neoplasias malignas no país.
Palavras chave: Terapias Alvo Dirigidas. Oncologia molecular. Tumores.
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AVAlIAÇão DoS FAtorES DE rISCo PArA IDEAÇão E 
CoMPortAMEnto SuICIDA EM GEStAntES

Meira, Lara de Cássia Machado1; 
Sena, Kaio Henrique Pereira1; 

Ribeiro, Luana Karem Ferreira de Souza².

IntroDuÇão: O suicídio é um fenômeno complexo e universal que possui etiologia 
heterogênea abrangendo elementos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, 
além de se tratar de um problema de saúde pública cada vez mais relatado. No que 
diz respeito ao período gravídico, este engloba uma fase em que a mulher necessita 
de atenção ampliada por compreender diversas modificações físicas, hormonais, 
psíquicas e sociais que podem repercutir de forma direta em sua saúde mental. Nesse 
sentido, a identificação dos possíveis fatores de risco para ideação e comportamento 
suicida durante a gestação é importante para que seja possível intervir e fornecer 
apoio necessário durante o período gestacional. oBJEtIVoS: Avaliar os fatores 
de risco para o suicídio durante o período gestacional. ProBlEMÁtICA: Quais 
os fatores de risco são mais influentes e relevantes no que diz respeito a ideação 
e comportamento suicida em mulheres grávidas? MEtoDoloGIA: O presente 
estudo trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram selecionados artigos 
publicados entre os anos de 2016 e 2021, através da base de dados PubMed. Os 
descritores em língua inglesa utilizados para a pesquisa foram ‘risk factors’, ‘suicide’ 
e ‘pregnancy’. rESultADoS: Foram encontrados 158 artigos, dos quais 7 atendiam 
ao objetivo do tema. Todas as referências faziam clara associação entre risco de 
ideação suicida e uma história pregressa ou concomitante de transtornos mentais, 
entre eles transtorno depressivo maior (71,4%), transtorno de ansiedade (28,56%), 
psicose (14,28%) transtorno bipolar (14,28%), transtornos de personalidade (14,28%). 
A literatura refere, também, que tentativas de suicídio anteriores influenciam o risco 
de novos episódios. Questões relacionadas a baixa renda e desemprego (42,84%), 
falta de apoio social e familiar (28,56%), falta de participação do parceiro (28,56%) e 
violência doméstica (28,56%) foram os fatores sociais mais relacionados à influência 
suicida. Ademais, este estudo verificou que o nível de escolaridade possui influência 
conflitante, mulheres com nível superior e mulheres com baixa escolaridade estão 
expostas igualmente ao risco de suicídio.
Palavras-chave: Fatores de risco. Suicídio. Gestantes.

1 Estudante de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista;
2 Médica graduada pela Universidade Estadual da Bahia e docente do curso de Medicina da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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IMPACtoS no DESEnVolVIMEnto Motor E FAtorES DE rISCoS 
DE ACIDEntES DoMÉStICoS PElo uSo DE AnDADorES InFAntIS

Bárbara Souza Fonseca¹;
Narla Oliveira Rocha¹;
Brenda Sousa Públio¹;

Rafael Cerqueira Campos Luna².                 

IntroDuÇão: O desenvolvimento neuropsicomotor é particular de cada indivíduo, 
mas há marcos comuns que indicam o seu bom andamento. Para atingir tais marcos 
é necessário que os estímulos ocorram na época certa e da maneira adequada. 
Os andadores infantis são vistos pelo conhecimento popular como facilitadores de 
aquisição da marcha. No entanto, é possível que esses dispositivos provoquem 
efeitos negativos sobre a criança, como atraso do desenvolvimento motor, alteração 
da marcha e até mesmo riscos de acidentes. oBJEtIVoS: O presente resumo tem 
como objetivo analisar os impactos do uso dos andadores infantis no desenvolvimento 
da criança. ProBlEMÁtICA: Quais os impactos no desenvolvimento motor e 
fatores de riscos envolvidos pelo uso de andadores infantis? MEtoDoloGIA: 
Realizou-se uma revisão bibliográfica através da plataforma PubMed, onde foram 
selecionados artigos científicos publicados entre os anos de 2015 e 2020 e que 
abordam os impactos causados pelo uso de andadores em crianças. A partir disso, 
os estudos avaliaram duas premissas, que foram os efeitos negativos do uso de 
andadores infantis, além dos riscos de acidentes. rESultADoS: A decisão dos 
pais sobre o uso do andador infantil parece ser influenciada de forma marcante por 
valores e crenças pessoais. A maioria dos genitores acreditam que o equipamento 
pode promover uma caminhada precoce e maior autonomia para a criança. Mas, com 
base em evidências atuais, como artigos do Jornal Iraniano de Neurologia Infantil, 
o periódico Gait & Posture e a Revista Brasileira de Desenvolvimento Humano, os 
andadores não trazem benefício no aprendizado da marcha e podem, na verdade, 
atrasar o desenvolvimento adequado. Evidências sugerem que as crianças que 
usaram andador infantil apresentaram marcha mais lenta e menor amplitude do 
joelho no plano sagital. Além disso, o uso de tais dispositivos está associado a 
um alto número de acidentes, principalmente por quedas em escadas, que podem 
causar lesões importantes, como traumatismos cranioencefálicos.   
Palavras-chave: Andador Infantil; Acidentes domésticos; Marcha.

1 Discentes do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista; 
2 Professor do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
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o PAPEl Do PEDIAtrA FrEntE AoS CASoS DE VIolÊnCIA InFAntIl

Mariane Silva Queiróz¹;
Dandara Meira dos Reis¹;

Brenda Sousa Públio¹;
Rafael Cerqueira Campos Luna².

IntroDuÇão: A violência infantil é um grave problema de saúde pública e 
caracteriza um desafio diagnóstico para os profissionais de saúde. As crianças 
e adolescentes são muitas vezes violentadas sexualmente, escravizadas em 
empregos clandestinos e usadas como mão de obra para sustentar o seu grupo 
familiar. Essas pessoas perdem ainda seu direto básico de acesso à educação em 
escolas, assistência à saúde e o cuidado adequado para seu desenvolvimento. 
oBJEtIVoS: O presente resumo tem por objetivo identificar o papel do pediatra 
frente à violência infantil. ProBlEMÁtICA: Qual deve ser o papel do pediatra 
frente aos casos de violência infantil? MÉtoDoS: Realizou-se uma revisão 
bibliográfica utilizando-se artigos publicados pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
e pelo Jornal de Pediatria a respeito das condutas que o médico deve ter ao se 
deparar com possíveis casos de violência infantil. Por meio do sistema DATASUS, 
analisou-se os casos notificados nos anos de 2015 e 2019, entre a faixa etária de 
1 a 19 anos. rESultADoS: A partir dessa análise, verificou-se que a quantidade 
de crianças e adolescentes que sofrem violência é crescente. Estabelecendo um 
comparativo do número de notificações, foi observado um aumento que varia entre 
36 e 41%, sendo valores maiores na faixa de 10 a 14 anos. Diante dessa elevada 
incidência, o médico pediatra tem papel fundamental no manejo dessas situações 
por participar ativamente da vida de seu paciente e poder contribuir também na 
melhora das relações entre a criança e seus familiares. Uma vez identificados 
sinais sugestivos de violência durante uma consulta, o médico deve abordar de 
forma empática a criança e seu acompanhante, realizando uma anamnese e um 
exame físico detalhado, sempre correlacionando os dados obtidos. As informações 
colhidas devem ser cuidadosamente descritas no prontuário médico e, na suspeita 
de violência infantil, o médico tem por obrigação notificar o conselho tutelar. Diante 
do exposto, o conhecimento sobre o tipo de atendimento e quais intervenções 
devem ser realizadas nas situações de violência pelo médico pediatra é de extrema 
importância. O manejo adequado pode colaborar para que crianças e adolescentes 
tenham seus direitos básicos garantidos pela sociedade.
Palavras chave: Violência Infantil. Maus Tratos. Pediatria.

1 Graduandas do curso de Medicina - Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
2 Médico graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Especialista em Pediatria e Docente do curso 

de Medicina – Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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A IMPortÂnCIA Do rAStrEAMEnto Do DIABEtES MEllItuS 
tIPo 2 PArA A PrEVEnÇão DAS CoMPlICAÇÕES CrÔnICAS

Ana Raquel Silva Santos¹;
Aline Reis Freitas¹; 

Narla Oliveira Rocha¹;
Esther Farias Oliveira Souza².

Introdução

O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial, 
sendo um dos principais desafios para o sistema de saúde em todo o mundo. O 
envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 
vida pouco saudáveis são os grandes responsáveis pelo aumento de incidência e 
prevalência do diabetes. A doença é caracterizada como um distúrbio metabólico 
relacionado a alteração na produção e/ou secreção de insulina. Esta patologia pode 
ser classificada em dois tipos, sendo que o tipo 1 é caracterizado pela deficiência 
absoluta da insulina, enquanto o tipo 2 é considerado uma deficiência relativa da 
insulina que pode evoluir para uma deficiência das células beta pancreáticas e 
cursar em associação com a deficiência absoluta da insulina. 

Estudos demonstraram que o DM tipo 2 está intimamente relacionado ao estilo 
de vida do indivíduo, sobretudo a obesidade e ao sedentarismo e corresponde a 
90-95% de todos os casos da afecção. Além disso, a doença é assintomática ou 
oligossintomática por longos período e consequentemente os indivíduos podem ter 
um diagnóstico tardio e associado a grandes complicações crônicas.

Condicionado a isso, é uma patologia de etiologia multifatorial, tendo algumas 
possíveis causas de caráter genético e ambiental e possui como fatores de risco: 
história familiar, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de 
pré-diabetes ou diabetes gestacional e presença de componentes da síndrome 
metabólica, como hipertensão arterial e dislipidemia. Diante disso, é mandatório que 
indivíduos com sinais e sintomas, como os clássicos que são: poliúria, polidipsia, 
perda de peso e polifagia realizarem os exames para confirmação diagnóstica e 
ainda que assintomáticos, a presença de fatores de risco já impõe rastreamento 
para o diagnóstico precoce. 

¹ Discentes do curso de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. E-mail: 
anaraquelss78@gmail.com

² Médica graduada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, docente do curso de medicina da 
Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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A Associação Americana de Diabetes (ADA) relata que a construção de 
comportamentos saudáveis é apropriada para um programa de autogerenciamento 
de saúde, servindo como base para os indivíduos com a doença incluírem uma 
alimentação saudável em seu estilo de vida, como parte do autocuidado. Essa 
construção apoia mudanças dietéticas e a prática de atividade física, com o objetivo 
de promover a perda ou a manutenção do peso.

Diante do explanado, o presente resumo busca compreender a importância 
do rastreamento do DM2 para a prevenção de complicações crônicas. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com abordagem qualitativa de 
caráter descritivo e explicativo. Para a sua realização foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica na base de dados PubMed acerca da importância do rastreamento 
do DM2 para a prevenção de complicações crônicas. Na pesquisa foram usadas 
as palavras-chaves, incluídas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
“diabetes mellitus”, “diabetes complications” e “mass screening to”; essas palavras 
foram combinadas entre si por meio do uso de Operadores Booleanos (AND/E) 
com a finalidade de restringir os dados coletados para o foco proposto no estudo 
em questão. A busca foi realizada no mês de setembro de 2021. 

Inicialmente, foram encontrados 490 artigos, dos quais 12 foram pré-
selecionados para leitura integral, após adequação com a temática demonstrada 
pelo título, resumo e palavras-chave. Desses, 12 foram escolhidos para compor a 
presente revisão. Os critérios de inclusão para esse estudo foram: adequação as 
palavras-chaves propostas, disponibilidade em versão eletrônica e na íntegra na 
base de dado analisada, publicação nos últimos cinco anos, idiomas em português, 
inglês e espanhol. Já os critérios de exclusão foram: não adequação aos critérios 
de inclusão, artigos com informações incompletas ou duplicados, publicações fora 
do período determinado e irrelevantes para a pesquisa. Referências potencialmente 
elegíveis citadas pelos trabalhos encontrados também foram incluídas para a 
discussão dos achados.  Os dados foram analisados segundo os critérios de Bardin, 
que perpassam por uma pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados alcançados. A partir disso, avaliou-se as principais complicações que 
acometem esses pacientes, os critérios para o rastreamento, a partir de quando 
o rastreio deve ser iniciado e quais são os fatores de risco que influenciam para o 
desenvolvimento dessa patologia. 
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resultados e Discussões

O rastreamento consiste em um conjunto de procedimentos que visam 
diagnosticar precocemente o DM2 ou a condição de pré-diabetes em indivíduos 
assintomáticos. Essa atividade tem grande importância para a saúde pública, 
pois está diretamente ligada à possibilidade de diagnóstico e tratamento precoce, 
minimizando os riscos de complicações. 

É importante salientar que a prevenção efetiva equivale a atenção à saúde 
de modo eficaz. No diabetes, necessita de uma prevenção de início, sendo esta 
a primária, prevenção das complicações, sendo a secundária ou reabilitação e 
limitação das incapacidades produzidas pelas complicações, sendo esta terciária. 

No contexto atual do presente resumo, a ação é baseada na prevenção de 
complicações crônicas, portanto, é aconselhável que esse rastreio seja efetuado 
em populações de alto risco independente de sexo e idade, segundo questionários 
como o Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) ou o da Associação Americana 
de Diabetes (ADA). Estes questionários são validados e o rastreio ocorre a partir 
da utilização de qualquer teste aplicado no diagnóstico - glicemia de jejum, glicemia 
de 2 horas pós-sobrecarga ou hemoglobina glicada-. Pacientes cuja dois desses 
exames tenham alterações já se considera com o diagnóstico de diabetes, sendo 
os valores associados: glicemia em jejum maior que 126mg/dL, glicemia de 2 horas 
pós- sobrecarga maior que 200mg/dL ou hemoglobina glicada maior que 6,5%. Além 
desses valores, existem valores menores que não estão no padrão de normalidade 
em que os indivíduos são classificados como pré-diabéticos.

Em contraponto a isto, se o rastreamento for utilizado sem os questionários 
citados acima, os indivíduos testados devem ser maiores que 45 anos de idade 
ou, em qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial 
ou história família de DM2. Além disso, outros fatores de risco também devem ser 
considerados.

As complicações crônicas são caracterizadas como macrovasculares - doença 
cardiovascular, vascular periférica e cerebrovascular- e microvasculares – retinopatia, 
nefropatia e neuropatia-, além de estar associado a um risco de mortalidade de 
1,5 a 3,6 vezes maior do que se comparado a indivíduos sem essa enfermidade, 
o que corresponde a uma redução de 4 a 8 anos na expectativa de vida dessas 
pessoas. Os mecanismos de aparecimento destas complicações ainda não estão 
completamente esclarecidos, mas a duração e o controle da doença interagem 
com outros fatores de risco determinando o curso das micro e macroangiopatias. 

Sobre as complicações macrovasculares, as doenças cardiovasculares 
possuem a maior taxa de morbimortalidade, sendo que as três manifestações 
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mais comuns são: doença coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular 
periférica. É importante destacar que alguns pacientes diabéticos apresentam angina 
de peito e infarto agudo do miocárdio de maneira atípica devido a presença de 
neuropatia autônomica cardíaca do diabetes. Além disso, manifestações cerebrais 
e hipoglicemia podem mimetizar ataques isquêmicos transitórios e a evolução do 
pós-infarto é pior nesses pacientes. Em visto disso, para a prevenção dos eventos 
cardiovasculares é necessário o controle da hipertensão arterial, dislipidemia, uso 
de agentes antiplaquetários e controle do tabagismo

E quanto as complicações microvasculares, a retinopatia diabética é a principal 
forma de cegueira irreversível no Brasil. Ela é assintomática em suas fases iniciais, 
mas evolui ao longo do tempo, acometendo a maioria dos portadores de diabetes 
após 20 anos da doença. O paciente deve ser reavaliado a cada 1-2 anos, se exame 
normal. O controle da glicemia e pressão arterial são medidas comprovadamente 
efetivas na redução da progressão da retinopatia. Indivíduos com alto risco devem 
ser encaminhados para acompanhamento em centros oftalmológicos especializados.

Além do acometimento da retina, há também o acometimento renal, sendo 
caracterizado pela nefropatia diabética que é uma complicação um pouco 
inferior mas com caráter devastador nos pacientes com diabetes. Utiliza-se a 
microalbuminúria como um marcador para identificar indivíduos com risco de 
desenvolver insuficiência renal, e além disso, deve ser dosada também a creatinina 
no momento do diagnóstico. Sua prevenção é dada a partir do controle glicêmico 
e da pressão arterial e o tratamento evidenciado através do uso de inibidores da 
enzima conversora de angiotensina (IECA), exceto durante a gestação. Além disso, 
deve-se monitorar a função renal e potássio.

E a neuropatia periférica diabética é a complicação mais comum, podendo esta 
manifestar com sensação de queimação, choques, formigamentos, dor a estímulos 
não dolorosos, câimbras, fraqueza ou alteração na percepção da temperatura. É 
também considerada umas das principais causas de amputação dos membros 
inferiores e dor neuropática incapacitante. O reconhecimento precoce e o manejo 
são importantes, pois, permitem, o inicio de um tratamento especifico em casos 
sintomáticos, e orientações adequadas de pacientes em risco de lesões em membros 
inferiores não percebidas e o acompanhamento da disautonomia autonômica 
relacionada com maior morbimortalidade. A partir disso, evidencia-se uma melhor 
avaliação dos pacientes tendo sensibilidade e apoio aos indivíduos, reduzindo assim 
as chances de complicações psicológicas. O tratamento sintomático pode ser a 
partir de analgésicos e em alguns casos antidepressivos tricíclicos.

Associado a isso, é importante destacar que as úlceras de pés e amputação 
de extremidades são as complicações mais graves e sua prevenção primária visa 
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prevenir a neuropatia e vasculopatia. Então, a partir disso, faz-se necessário uma 
abordagem acerca dos cuidados com os pés, avaliando-os de forma diária e tendo 
uma avaliação médica de forma anual, além de oferecer apoio educativo e planejar 
intervenções baseadas em categorias de risco.

Considerações finais

Diante do exposto, conclui-se que a triagem do DM2 e de indivíduos 
assintomáticos é de extrema importância, ao passo que identifica a doença em seus 
estágios iniciais e para que assim seja possível um tratamento não farmacológico 
e/ou farmacológico com o intuito de controlar os níveis glicêmicos e assim prevenir 
ou retardar as possíveis complicações decorrentes dessa patologia e assim, poder 
proporcionar uma maior expectativa e qualidade de vida para esses indivíduos. 

Além disso, é importante associar o tratamento do paciente com uma boa 
educação nutricional, sendo isto um ponto chave para o alcance do sucesso no 
tratamento e retardo das complicações. O envolvimento dos familiares também 
torna o processo mais ativo e de fácil adesão, de modo que o paciente desenvolve 
o autoconhecimento e isso auxilia para a tomada de decisão.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Complicações do diabetes. Programas de 
rastreamento.
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FIBroMIAlGIA: IMPACtoS InDIVIDuAIS E 
trAtAMEnto no ContEXto DA AtEnÇão BÁSICA

Herbert Teixeira Borges Junior;
 Davi Ramos do Nascimento; 

Mirella Araujo de Meirelles; 
Rafael Correia de Sousa da Silva.

rESuMo: A fibromialgia é de relativa prevalência na população brasileira, sendo 
importante fator de dor crônica sobretudo em mulheres de meia idade. A doença 
acomete o indivíduo em diversas esferas, sendo muitas vezes incapacitante. O 
tratamento da condição é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo 
de fácil acesso à população. PAlAVrAS-ChAVE: Dor Crônica. Morbilidade. 
Atenção Básica. IntroDuÇão: as queixas ortopédicas e reumatológicas são 
bastante comuns na Atenção Básica. A fibromialgia é uma causa comum de dor 
crônica, limitação e piora da qualidade de vida e acomete principalmente mulheres 
de meia idade, representando um importante fator de morbilidade, além de causar 
elevados custos para a maquinaria pública. oBJEtIVoS: identificar as principais 
esferas acometidas pela fibromialgia. Relatar o atual tratamento para a fibromialgia 
em contexto de Atenção Básica. ProBlEMÁtICA: a fibromialgia no Brasil tem 
acometimento de cerca de 2.5% da população, sendo mais comum em mulheres. 
Embora não seja a forma mais prevalente de dor, a doença resulta em limitações e 
piora da qualidade de vida para o paciente, além de custos elevados para o sistema 
de Saúde Brasileiro. As influências da dor crônica e outros acometimentos típicos da 
doença, interferem no trabalho, na vida sexual, no sono, na vida social e até mesmo 
causa tristeza, irritabilidade e humor deprimido nos acometidos, sejam homens ou 
mulheres. Os custos orçamentários de prescrições são elevados para o tratamento 
de dor crônica e fibromialgia, além disso, encaminhamentos são frequentemente 
feitos para especialistas. A introdução de novos medicamentos para a o sistema 
de saúde, entretanto, resultaria em impactos orçamentários bastante significativos, 
elevando ainda mais os custos para a maquinaria pública. MEtoDoloGIA: estudo 
feito como revisão bibliográfica, utilizando-se a pesquisa de artigos nas plataformas 
PubMed e Scielo, além de estudos feitos pelo Ministério da Saúde. rESultADoS: 
o tratamento de fibromialgia e dor crônica pela Atenção Básica é requisitado 
diariamente e a condição representa acometimento de esferas sociais, sexuais e 
piora de qualidade de vida. Atualmente, o tratamento da doença é feito com base em 
sua fisiopatologia. Existem diversas medicações com mecanismos de ação diferentes 



Faculdade  de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA
32

I Semana daS LIgaS acadêmIcaS 
“Responsabilidade e ética na carreira médica”

para o tratamento, como antidepressivos e anticonvulsivantes. Atualmente, o que se 
mais utiliza nas unidades básicas de saúde é amitriptilina, por ser de custo baixo, 
além de interação neurotransmissora dupla, atuando na noradrenalina e serotonina. 
Além de intervenção medicamentosa, a fibromialgia pode se beneficiar de medidas 
não farmacológicas, como acupuntura e psicoterapia.
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o uSo DA tElEMEDICInA no MonItorAMEnto 
E no CuIDADo DE PACIEntES onColóGICoS 

Davi de Aguiar Portela; 
Cynthia Cardozo Lima;

Thayna Peres Costa;
Nayze Lucena Sangreman Aldeman.

Introdução

O câncer continua sendo a segunda principal causa de morte em todo o 
mundo, sendo responsável por cerca de 9,6 milhões de óbitos somente no ano de 
2018 (BOULEFTOUR, Wafa, et al., 2021). Hodiernamente, a pandemia da COVID-19 
afetou a prestação de cuidados em todo o mundo e sobrecarregou os sistemas de 
saúde. Dessa forma, esta crise interrompeu a prestação de cuidados médicos para 
muitos pacientes com câncer, que muitas vezes requerem visitas frequentes e uma 
ampla utilização do sistema de saúde para gerenciar suas doenças e complicações 
do tratamento (JAZIEH, Abdul Rahman, et al., 2020).

Nessa perspectiva, indivíduos com certas comorbidades são considerados 
mais suscetíveis a sofrer complicações da infecção. Descobriu-se que os pacientes 
oncológicos não apenas possuem um risco maior de transmissão, mas também 
um risco maior de morbidade e mortalidade associada à infecção pelo coronavírus 
(GREWAL, Udhayvir Singh, et al., 2021). Isso ocorre devido ao crescimento 
descontrolado do tumor em consequência a um diagnóstico tardio do câncer ou 
interrupção do tratamento como precaução à contaminação pelo SARS-CoV-2, bem 
como o atraso ou suspensão de seus cuidados habituais para outros problemas 
médicos (JAZIEH, Abdul Rahman, et al., 2020). Além disso, o acesso limitado ao 
suprimento de alimentos e o medo de contrair a doença no espaço público podem 
alterar a nutrição de doentes oncológicos e diminuir sua imunidade, o que tende a 
agravar seu estado de saúde (NGUYEN, Nam P. et al., 2020).

Concomitantemente, os avanços tecnológicos no século 21 proporcionaram 
uma maior comunicação entre todos, muitas vezes independentemente do nível 
socioeconômico e da idade. Sendo assim, novos horizontes para a saúde por 
meio das tecnologias móveis têm sido destacados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) (CUNHA, Carlos Eduardo, et al., 2019). A Telemedicina, definida 
como a prestação de cuidados de saúde à distância, por meio de ferramentas de 
telecomunicações com o objetivo de assistência, tornou possível a oferta desses 
serviços a qualquer tempo e lugar. À vista disso, na era atual, em que pelo menos 
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algum grau de distanciamento social é a norma e os hospitais surgiram como 
hotspots para adquirir a Covid-19, tornou-se importante para os oncologistas 
desenvolver métodos de atendimento a pacientes com câncer que minimizem a 
exposição ao vírus (GREWAL, Udhayvir Singh, et al., 2021).

Ademais, estudos apontam que pacientes oncológicos, frequentemente, 
desenvolvem ansiedade e depressão lidando com sua doença, e durante o 
período pandêmico tais problemáticas foram potencializadas. Prova disso, é 
que até 25% dessas pessoas podem desenvolver depressão após o diagnóstico 
de câncer ou sentimentos de solidão e diminuição da função cognitiva. Essas 
questões psicossociais foram exacerbadas pelo distanciamento social que 
agora é a norma para prevenir a potencial infecção por membros da família 
assintomáticos. Por conta disso, esses indivíduos precisam estar em contato 
com seus familiares e amigos por meio de comunicações sem contato, tais 
como: mídia social, telefone, e-mails, mensagens de texto ou teleconferência. 
Assim, se o sofrimento psíquico for diagnosticado com antecedência, um 
modelo colaborativo envolvendo médicos de cuidados primários, psiquiatras, 
terapeutas, psicólogos, enfermeiras e assistentes sociais pode ser eficaz através 
da telemedicina (NGUYEN, Nam P. et al., 2020).

As intervenções baseadas em telessaúde permitem que os oncologistas 
cuidem de seus pacientes remotamente e monitorem seu progresso. Todavia, 
embora a implementação de tais intervenções possa ser muito difícil ou praticamente 
impossível em ambientes com recursos limitados, elas podem permitir que os 
centros de câncer tecnologicamente avançados garantam o acesso a serviços de 
patologia e citologia para pacientes com câncer, mesmo em áreas remotas, durante 
os tempos atuais, por meio do estabelecimento de centros de atendimento virtuais 
satélites (GREWAL, Udhayvir Singh, et al., 2021).

Vale ressaltar que as visitas virtuais também podem servir como um excelente 
recurso para avaliar as alterações do estado funcional e monitorar as toxicidades 
relacionadas ao tratamento do paciente. À vista disso, o monitoramento baseado 
em telessaúde pode ajudar na avaliação inicial antes do início do tratamento, mas 
também pode ser usado para monitoramento contínuo e acompanhamento durante 
e após o tratamento ( CUNHA, Carlos Eduardo, et al., 2019; GREWAL, Udhayvir 
Singh, et al., 2021). Assim, esse trabalho objetiva demonstrar como a prática da 
telemedicina pode ser usada como uma estratégia promissora para estender ações 
e serviços aos pacientes oncológicos, com o intuito de sustentar um monitoramento 
a longo prazo nas necessidades de saúde e no cuidado desses indivíduos.
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Métodos

Esse estudo foi desenvolvido mediante uma revisão integrativa, que é feita 
por meio da seleção de pesquisas relevantes voltadas para a temática que são 
analisadas e sintetizadas. Nela, é proposta uma questão para a pesquisa, a qual 
direciona para os critérios de inclusão e de exclusão que serão empregados, para 
haver uma análise de trabalhos selecionados na integra. A estratégia escolhida 
para realizar a análise de dados dessa revisão integrativa foi a estratégia PICO, 
que viabiliza uma melhor definição de respostas para a questão proposta para a 
pesquisa. 

A questão norteadora como proposta para o aprofundamento da temática 
foi: “Como a telemedicina é utilizada no monitoramento e no cuidado de pacientes 
oncológicos?”. A partir disso, foram selecionados para a busca de dados PubMed 
(U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health), BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online).

A busca foi realizada de maneira independente por um pesquisador, por 
meio dos descritores disponíveis nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) 
– “telemedicina” associado ao operador booleano “AND” aos seguintes termos 
“oncologia” e “diagnóstico.

Os estudos selecionados passaram por uma avaliação criteriosa de leitura 
dos títulos, dos resumos e, posteriormente, dos artigos na integra. Como critérios 
de inclusão aplicados, foram selecionados para a avaliação artigos científicos que 
contemplassem a temática proposta para o estudo, nos idiomas português, inglês 
e espanhol independentemente do método de pesquisa utilizado, publicados entre 
os anos de 2017 a 2021. Foram utilizados como critérios de exclusão todos aqueles 
que são contra os critérios de inclusão. 

Após a utilização das estratégias de busca, foram encontrados artigos, sendo 
1 na Pubmed, 92 na BVS e 1 na SciELO, desses 1 tendo como idioma o português, 
84 o inglês e 4 o espanhol. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
a amostra final ficou composta por 8 artigos, sendo 1 encontrado na Pubmed, 6 
encontrados na BVS e 1 encontrado na SciELO.
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Figura 1: Fluxograma de seleção de artigos nas bases de dados
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resultados e discussões 

Para a obtenção dos resultados, foram pesquisados nas bases de dados 
Pubmed, BVS e SciElo, textos gratuitos que apresentassem relação com a temática 
“O uso da telemedicina no monitoramento e no cuidado de pacientes oncológicos”, 
a partir da combinação dos descritores “telemedicina”, “oncologia” e “diagnóstico”.

Inicialmente foram encontrados 92 artigos, destes 84 tendo o idioma em 
inglês, 4 em espanhol e 1 em português. Dos artigos citados, foram escolhidos, 
por meio de uma avaliação, oito para compor a amostra. Foram excluídos artigos 
duplicados e que não seguiam os critérios de inclusão, assim como artigos que 
não se adequassem aos objetivos almejados do estudo em questão (conforme está 
na Tabela 1).

tabela 1: Publicações científicas sobre o uso da telemedicina 
no monitoramento e no cuidado de pacientes oncológicos.

Banco de dados
Artigos 

encontrados
Artigos 

duplicados

Artigos que não 
atendiam os objetivos 

do estudo

Artigos 
selecionados

Pubmed 1 0 0 1

BVS 92 23 63 6

SciELO 1 0 0 1

TOTAL 94 23 35 8

PubMed: National Library of Medicine National Institutes of Health;
 BVS:Biblioteca Virtual em Saúde; SciELO: Scientific Electronic Library Online;

Fonte: PORTELA, D.A., et al., 2021.

Após a avaliação de cada estudo selecionado, os dados foram dispostos em 
um quadro com prioridade para as informações mais relevantes de cada pesquisa. 
Os artigos foram agrupados e divididos de acordo com autor e ano, título, base de 
dados e objetivo do estudo.
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quadro 1- Características dos estudos selecionados 
relativos ao título, ano de publicação e delineamento. 

nº Autor, Ano título oBJEtIVo 

1 CUNHA, Carlos 
Eduardo, et al., 2019.

Viability of mobile applications 
for remote support of 
radiotherapy patients

Oferecer maior viabilidade e 
usabilidade dos aplicativos 
móveis dedicados aos pacientes 
radioterápicos, a fim de dar suporte 
remoto aos profissionais da saúde 
e incentivar o desenvolvimento da 
telemedicina no Brasil.

2 GREWAL, Udhayvir 
Singh, et al., 2021.

Tele-health and cancer care 
in the era of COVID-19: New 
opportunities inlow and middle 
income countries (LMICs)

Discutir como as intervenções 
baseadas em telessaúde podem ajudar 
a manter a prestação de cuidados 
eficientes para pacientes com câncer 
durante a pandemia em curso.

3
RAJASEKARAN, 
Raja Bhaskara, et al., 
2021.

Will virtual multidisciplinary 
team meetingsbecome the norm 
for musculoskeletaloncology 
care following the COVID-
19pandemic? - experience from 
a tertiarysarcoma centre

Avaliar a eficácia da telemedicina 
para com os pacientes oncológicos, 
assim como avaliar se isso poderia 
representar o futuro do tratamento do 
câncer.

4 BOULEFTOUR, 
Wafa, et al., 2021.

Impact of COVID-19 Outbreak 
throughTelemedicine 
Implementation on Data 
ReportingDuring Oncology 
Clinical Trials

Analisar o impacto da crise do 
COVID-19 através da implementação 
de serviços de telessaúde em 
relatórios de dados, o que poderia 
induzir distorção em endpoints 
primários e secundários.

5 JAZIEH, Abdul 
Rahman, et al., 2020.

Delivering Cancer Care During 
the COVID-19Pandemic: 
Recommendations and 
LessonsLearned From ASCO 
Global Webinars

Analisar como a telessaúde ajudou nos 
desafios importantes para oncologistas 
em todo o mundo que lutaram contra 
uma situação sem precedentes 
dilemas relacionados a doenças 
médicas desconhecidas complicadas 
por desafios logísticos e sobrecarga de 
informações.

6
YILDIZ, Fatih; 
OKSUZOGLU, Berna, 
2020.

Teleoncology or telemedicine 
for oncologypatients during the 
COVID-19 pandemic: thenew 
normal for breast cancer 
survivors?

Compartilhar a experiência que 
adquirimos com a implementação de 
métodos de telemedicina durante a 
pandemia de COVID-19.

7 BOEHM, Katharina et 
al., 2020.

Telemedicine Online Visits in 
Urology During the COVID-
19Pandemic—Potential, 
Risk Factors, and Patients’ 
Perspective

Avaliar como a telemedicina pode 
ser importante na urologia e na 
oncologia, para pacientes com câncer 
de próstata, durante a pandemia de 
COVID-19.

8 NGUYEN, Nam P. et 
al., 2020.

Older Cancer Patients during 
the COVID-19Epidemic: 
Practice Proposal of the 
InternationalGeriatric 
Radiotherapy Group

Avaliar como o atendimento domiciliar 
com telemedicina para pacientes 
idosos infectados com câncer deve ser 
considerado durante a epidemia de 
COVID-19, em vista de uma alternativa 
à admissão hospitalar quando os 
recursos de atendimento à saúde se 
tornam escassos.

A pandemia da COVID-19 vem fazendo com que os pacientes tenham que se 
adaptar a uma nova rotina e mudanças no estilo de vida para minimizar a exposição 
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ao vírus. Com isso, os profissionais de saúde, principalmente os oncologistas, 
tiveram de aderir novas medidas, devido que as visitas foram suspensas ou adiadas, 
visando assim, a minimização do risco de infeção, prolongamento do tratamento, 
bem como a dificuldade de locomoção por muitos com isso (YILDIZ; OKSUZOGLU, 
2020), fazendo com que as intervenções fossem adaptadas ao meio da era digital, 
associando-se a era da telemedicina, para que assim houvesse o cuidado e 
monitoramento remotamente. 

A telessaúde permite que haja interação mesmo que virtual, entre os pacientes 
e os profissionais, continuando com uma boa comunicação, permitindo assim 
educação e discussão sobre o plano terapêutico. Devido pacientes precisarem de 
acompanhamento para a realização de uma avaliação clínica, como uma entrevista, 
exame físico e exames laboratoriais presencialmente, com o avanço da pandemia, 
nota-se que o ambiente virtual torna-melhor um atendimento e não precise que 
o paciente se desloque ao centro de atendimento sem necessidade.  Porém, as 
desvantagens mostram a falta do exame físico, atendimento e convivência presencial 
que atrapalham a relação entre ambos. Também mostraram que 28% da população 
obteve e se beneficiou da telemedicina, pois os serviços prestados via remota, 
sendo essencial para pacientes com alto risco de morbimortalidade por câncer, 
comorbidade e idade prolongada (YILDIZ; OKSUZOGLU, 2020).  

Outro desafio encontrado é a adesão de pacientes que não possuem telefones 
ou possuem, porém não conseguem ter acesso a internet, são analfabetos ou 
possuem uma falta de conhecimento sobre o tratamento, porém, buscam ou 
tem uma ajuda de terceiros para a realização de tirar dúvidas, mandar fotos dos 
medicamentos e receitas (GREWAL et al. 2021).

Segundo Cunha e colaboradores (2019), propostas foram colocadas em 
práticas, como o uso de aplicativos e smartphones ou tablets para que ocorresse 
o atendimento, controle e observações por meio dos profissionais de saúde ou 
pacientes com a finalidade de mostrar como as tecnologias têm ajudado na área 
e prática clínica. Um estudo da Radiação Oncológica do Hospital Universitário de 
Heidlberg, na Alemanha, mostrou um estudo a respeito da prática desses aplicativos 
na vida dos pacientes. Ele nos mostra que o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) através de uma pesquisa, constatou que 94% da população com 
10 anos ou mais idade de áreas urbanas e rurais, tem acesso ou acessou a Internet, 
seja para receber ou enviar mensagem de texto, dessa forma, o uso de aplicativos 
para o acompanhamento e monitoramento de pacientes oncológicos é importante 
e necessário devido a atual pandemia que vivemos. Os estudos mostraram que os 
pacientes beneficiados com a telemedicina foram   os que mostraram câncer de 
mama, sendo que a maioria estavam no estágio não metastático, permitindo que 
30% dos envolvidos fossem avaliados sem a realização de exames ou intervenção 
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nas consultas. Enquanto pacientes com câncer de cabeça e pescoço, cerca de 27% 
necessitam de avaliação, exames e intervenções presenciais (YILDIZ; OKSUZOGLU, 
2020).  

Também, no estudo de Boehm et al. (2020), nos mostra que 60% dos pacientes 
procuraram consultas através da telemedicina devido uma doença oncológica, 
sendo que a maioria tinha mais de 50 anos, mostrando comorbidades, tais como: 
42,4% doença cardiovascular; 13,8% diabetes; 16% doença pulmonar; 12% doença 
hepática; 34,1% disfunção renal; 60,9% doença oncológica e 56,1% hipertensão. 
Durante a pandemia, houve aumento nas consultas em telemedicina, sendo 84,7%.

No artigo de Nguyen e colaboradores (2020), mostra também que que o 
tratamento é minucioso, pois depende da avaliação clínica, bem como do estado 
geral do paciente. Com isso, o acompanhamento através da telemedicina é 
indispensável nesse momento, pois ajuda na recuperação e interação em tempo 
real entre os profissionais de saúde e pacientes, evitando estes desse contaminar 
e mantendo o distanciamento social. 

Os cuidados oncológicos integrados permitiram a melhora sustentada no 
tratamento com o aumento do número de pessoas vivendo com e além do câncer, 
sendo dada maior atenção à sua qualidade de vida. Os aplicativos móveis são 
ferramentas importantes que podem ser desenvolvidas, testadas e validadas com 
um grande potencial para apoiar e incluir digitalmente profissionais de saúde e 
pacientes, além de permitir o acesso às informações, reduzindo a burocracia, 
aumentando a segurança do paciente e facilitando a comunicação entre a equipe, o 
médico e o paciente. Nesse sentido, a telemedicina pode abrir uma nova era para os 
especialistas em oncologia. Embora possa ter desvantagens, não se deve esquecer 
que em situações incomuns, como pandemias, a telemedicina ou a teleoncologia 
podem ser uma boa alternativa.

Os benefícios incluem o aumento da qualidade de vida em pacientes com 
câncer em período de radioterapia, melhorando a independência e autogestão. 
Ademais, a telemedicina pode ser usada para reduzir a carga de viagens e fornecer 
acesso aos serviços após o horário normal de atendimento. É útil na detecção do 
impacto cumulativo de efeitos adversos de quimioterápicos. 

Considerações finais

O uso da telemedicina na saúde auxilia no atendimento das expectativas 
e necessidades relacionadas à manutenção do cuidado domiciliar e no auxílio 
das questões psicossociais. Assim, trata-se não apenas de tecnologia, mas de 
transformação dos cuidados de saúde.  Sendo assim, a telemedicina tem se 
estabelecido e revolucionado o tratamento do câncer atualmente e no futuro, ela é 
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benéfica tanto para pacientes quanto para médicos, a fim de fornecer atendimento de 
qualidade mantendo o distanciamento social necessário no momento de pandemia. 
Portanto, as equipes de atendimento e os sistemas de saúde em todo o mundo 
precisam se concentrar na inovação e no desenvolvimento de tecnologias cada vez 
mais acessíveis com o intuito de incorporar o atendimento virtual à prática da oncologia. 
Palavras-chave: Diagnóstico. Oncologia. Telemedicina.
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CoMPlICAÇÕES CrÔnICAS MACroVASCulArES 
Do DIABEtES MEllItuS

Davi Marques de Souza1; 

Lucas Fernandes Soares Matos2;
Luciano Evangelista dos Santos Filho3. 

Introdução. O diabete mellitus (DM) é uma doença crônica que cursa com 
diversas complicações macrovasculares, estas - as quais têm como aspecto 
comum o desenvolvimento da aterosclerose, atingem os grandes vasos e causam, 
frequentemente, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença 
vascular periférica. objetivo. Este estudo tem por objetivo descrever os processos 
fisiopatológicos envolvidos nas complicações crônicas macrovasculares do DM. 
Problemática. Quais são mecanismos patológicos centrais da aterosclerose em 
pacientes portadores de DM? Metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura, com abordagem qualitativa de pesquisa e nível exploratório. 
Dos artigos encontrados (88), foram selecionados e analisados 6, em inglês, 
português e espanhol, todos compatíveis com o objetivo do trabalho. A busca 
foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo e BVS, sendo utilizados os 
descritores “complicações diabetes mellitus” e “aterosclerose diabetes mellitus”, 
com auxilio do operador booleano AND, e filtrados os trabalhos publicados de 
2017 a 2020. resultados Esperados. O principal mecanismo envolvido na 
gênese das complicações crônicas macrovasculares do DM é o desenvolvimento 
da aterosclerose. A disfunção endotelial geradora da aterosclerose é fruto de um 
espectro multifatorial de alterações fisiológicas, com destaque para a hiperglicemia, 
resistência à insulina, estresse oxidativo e comprometimento da fibrinólise. No DM 
mal controlado, a hiperglicemia predomina na maior parte do tempo, o que possibilita 
o processo de glicação proteica. Os produtos finais de glicação avançada interferem 
na homeostase celular e são precursores do estado pró-inflamatório característico 
do DM. A resistência à insulina, quadro presente majoritariamente em pacientes 
com DM do tipo 2, promove a inibição da enzimas fosfatidilinositol 3-quinase e Akt, 
levando à diminuição da síntese de óxido nítrico, o que também devido às espécies 
reativas de oxigênio geradas como consequência da hiperglicemia, contribuindo 
para a aterosclerose. Paralelamente, ocorre a hiperativação da proteína quinase C, 

1 Bacharelando em Medicina, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Vitória da Conquista.
2 Graduando em Medicina na Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
3 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, BA.
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a qual induz a produção de vasoconstritores e fatores pró-trombóticos. Conclusão. 
Assim, como consequência da lesão endotelial decorrente dos fatores citados, 
partículas oxidadas de LDL se acumulam na parede dos grandes vasos, formando 
a placa aterosclerótica, a qual pode obstruir a luz do vaso e gerar um infarto ou se 
romper, ocasionando um derrame.
Palavras-chave: Complicações. Diabetes mellitus. Aterosclerose. 
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A PAnDEMIA Do CoVID-19 E A CrISE DE EPI

Davi Ramos do Nascimento1;
Herbert Teixeira Borges Junior1; 

Mirella Araujo de Meirelles1;
Rafael Correia de Sousa da Silva2.

resumo: A pandemia pelo COVID-19 resultou em uma nova demanda de pacientes 
que subverteram a saúde mundial. Nesse sentido, o novo fluxo de pacientes gerou 
a carência de equipamentos de proteção individual (EPI), necessitando de políticas 
como racionamento, substituição, aquisição e educação na utilização desses 
equipamentos. Introdução: A pandemia pelo COVID-19 se mostrou um problema 
emergente, grave e que gerou consequências absolutas na saúde da população. 
Nesse sentido, o sistema público de saúde brasileiro se viu sobrecarregado pela 
nova demanda de pacientes, ocasionando em um desabastecimento de insumos 
médicos, como os EPI. Por mais, o uso racional desses se viu necessário pelo 
seu contexto de escarces. objetivos: Discutir sobre quais foram as principais 
medidas administrativas tomadas pela falta de EPI no combate contra o COVID-19. 
Problemática: A proteção da população brasileira se viu posta em risco a partir da 
falta de EPI. A falta de insumos reverberou em diversos setores da saúde, desde 
o atendimento ambulatorial na atenção primária, até profissionais em ambiente de 
terapia intensiva. Para amenizar tal crise, viu-se a necessidade do racionamento 
desses, redirecionando seu uso para os profissionais que atuaram na primeira 
linha de combate contra o vírus. Também, a educação continuada de como esses 
equipamentos devem ser utilizados de maneira correta fez parte de diversos serviços 
de saúde mundiais, evitando o uso incorreto e o desperdício desses. Além disso, 
alternativas que visaram amenizar a carência de EPI foram elaboradas, como a 
utilização de máscaras de pano para a população que não tiveram acesso à mascas 
N95. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados 
PUBMED e SCIELO, a partir dos descritores “EPI” AND “Pandemia”, onde foram 
encontrados 139 artigos em sua totalidade, dos quais 10 foram selecionados. Os 
critérios de inclusão foram trabalhos publicados nas línguas portuguesa e inglesa, 
entre os anos de 2019 e 2021 e que atendiam ao objetivo do estudo, e como de 
exclusão, artigos que trataram exclusivamente da patologia do COVID-19, aqueles 
que não apresentaram propostas ou contextualizações acerca do tema proposto 

1 Discente de Medicina, Faculdade de Saúde Santo Agostinho - Vitória da Conquista/BA 
2 Docente de Medicina, Faculdade de Saúde Santo Agostinho - Vitória da Conquista/BA
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e fora do período temporal estabelecido. resultados: Nesse contexto, viu-se 
a necessidade de um planejamento logístico, responsável por direcionar esses 
equipamentos para os profissionais na primeira linha de combate, administrativo, 
na aquisição de novos EPI para a população e organização dos serviços de saúde 
para evitar o uso incorreto desses equipamentos, para que assim, a saúde do povo 
seja preservada.
Palavras-chave: EPI. Pandemia. Estratégias de Saúde. 
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IMPACto DA DoEnÇA DE Crohn nA quAlIDADE DE VIDA 
DoS SEuS PortADorES: uMA rEVISão BIBlIoGrÁFICA. 

Leticia Pereira de Medeiros1;
Joanne Teixeira Cavalcante2;

Luana Karem F. De Souza (Orientadora)3.

IntroDuÇão: As doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas, portanto 
incuráveis. Um exemplo que merece atenção é a doença de Crohn, visto que ela 
acomete todo o trato digestório, gerando alterações morfológicas e dificuldade 
na absorção de nutrientes, o que afeta o seu funcionamento, causando impacto 
na qualidade de vida do portador. oBJEtIVoS: Analisar a qualidade de vida 
dos portadores da doença de Crohn. MEtoDoloGIA: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica com base em livros e artigos publicados em lingua portuguesa, inglesa 
e espanhola, sendo que a  abordagem utilizada foi a qualitativa. rESultADoS 
E DISCuSSão: Pacientes portadores da Doença de Crohn são, em sua maioria, 
mulheres e com média de idade no início da adolescência e fase adulta. A doença 
trás consigo sinais e sintomas como perda de peso, dor abdominal, diarreia e 
sangramento retal/hemorragia que afetam a qualidade de vida, bem estar e atividades 
profissionais de quem manifesta esses sintomas. Além desses fatores, trás também 
impactos emocionais diversos, internações e exames invasivos como a colonoscopia, 
que exige preparo mais específico e trabalhoso do paciente. Entretanto, apesar da 
seriedade dos sintomas, a parcela dos portadores que os manifestam não é grande, 
e a maior parte dos que manifestam conseguem manter um bom estado geral e 
uma boa convivência com a patologia. ConCluSão: Sendo assim, entender como 
a doença Crohn modifica a vida dos pacientes permite um olhar holístico, levando 
em consideração não apenas as questões biológicas como também as questões 
psíquicas, contribuindo assim para atendimentos mais humanizados e eficientes. 
De maneira geral com um bom suporte familiar e multiprofissional somados ao 
acesso a servicos de saúde, permite que os pacientes consigam aderir as novas 
adptações no estilo de vida e consequentemente viverão bem. 
Palavras-chave: Crohn. Intestino. Crônico. 

1 Acadêmica de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
2 Acadêmica de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
3 Médica formada pela universidade estadual da Bahia e atualmente docente do curso de medicina na 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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A InFluÊnCIA Do CÂnCEr nA SAúDE 
MEntAl DoS PACIEntES onCóloGICoS 

Maria Paula Santana Marques; 
Jean Alesi de Aguiar Filho; 

Tiago Carneiro Cardoso;
Mauro Fernandes Teles.

Introdução. Embora os avanços da medicina tenham possibilitado a descoberta 
de formas de tratamento mais eficazes da doença do foro oncológico, o câncer 
continua sendo uma das doenças mais preocupantes para a comunidade científica 
e sociedade em geral. A vivência de um adoecimento como o câncer pode ser 
muito impactante ao indivíduo, sobretudo quando não há uma possibilidade de 
cura. Principalmente em estados avançados, o paciente geralmente se encontra 
vulnerável, impotente, com o avanço da doença em seu corpo e escancarando ao 
olhar do outro a possibilidade do fim. objetivo. Este trabalho objetiva descrever 
como a saúde mental do indivíduo é influenciada pelo curso da doença oncológica.  
Problemática. O paciente oncológico tem sua saúde mental afetada pelo curso e 
agressividade da doença? Metodologia. Esta pesquisa diz respeito a uma revisão 
de literatura de forma qualitativa. A busca se deu nos bancos de dados eletrônicos 
Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe de Ciencias da Saúde) e na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os estudos foram filtrados conforme utilização 
do operador booleano AND e foram utilizados os artigos originais publicados nos 
últimos 5 anos. Para seleção dos artigos foram utilizados os Descritores em Ciencias 
de Saude (DeCS/MeSH): Cancer AND mental health. resultados Esperados. 
Quando se é diagnosticado com câncer, pelo abalo psicológico, pode influenciar 
no desenvolvimento de outras doenças e também, o risco de aparecerem doenças 
suicidas. Além disso, mesmo quando não há visão a respeito do diagnóstico 
ou prognóstico, as perdas cotidianas ou mera percepção da existência de um 
adoecimento acarreta efeitos devastadores na esfera psíquica do paciente e em 
sua qualidade de vida. Como exemplo, pode-se destacar a ansiedade, depressão, 
anorexia, fadiga e ideações suicidas.  Discussão. O câncer como uma patologia, 
provoca alterações no metabolismo, que podem abrir caminhos para transtornos 
mentais. Pelo seu estigma, o câncer torna mais próxima a consciência de morte, 
que pode gerar uma reação depressiva, que diminui a capacidade de resposta do 
organismo contra o agente invasor. Conclusão. Dessa forma, é preciso se atentar 
as condições emocionais que podem afetar a saúde mental e podem acometer os 
pacientes oncológicos desde o momento do diagnostico ou em algum dos estágios 
do tratamento, seja antes, durante as sessões e mesmo depois que já se encerraram. 
Palavras-chave: Câncer. Qualidade de vida. Saúde Mental.  
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CArACtErIZAÇão DA IntoXICAÇão EXóGEnA EntrE 
oS AnoS 2016 E 2020 no MunICíPIo DE VItórIA DA ConquIStA, 

BAhIA, BrASIl.

Adriano Pereira Giovanni da Costa1; 
Luana Alves Lisboa2; 

Rúbens Costa Cardoso3; 
Plínio Vasconcelos Maia4. 

Introdução: As intoxicações exógenas ou envenenamentos são manifestações 
patológicas causadas por substâncias tóxicas e estão, frequentemente, relacionadas 
a situações de emergência, em especial, àquelas caracterizadas como agudas, 
manifestando-se com dados clínicos evidentes de risco de vida (ROMÃO M.R.; 
VIEIRA L.J.E.S., 2004). Cabe ressaltar que, segundo Levine (2020), intoxicações 
acidentais e intencionais ou overdoses de drogas constituem uma fonte significativa 
de morbidade, mortalidade e gastos com saúde em todo o mundo. objetivo: 
Caracterizar as intoxicações exógenas e sua prevalência entre os anos de 2016 
e 2020 no município de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Método: Foi realizado 
um estudo epidemiológico, transversal descritivo, através do Ministério da Saúde, 
utilizando a plataforma DATASUS TABNET, fazendo levantamento de dados 
encontrados. Foram utilizados como critérios de inclusão: localidade, com ênfase 
na região de vitória da conquista, notificações entre os anos de 2016 e 2020, tipo 
de agente tóxico, sexo das vítimas, evolução e circunstância em que ocorreram a 
intoxicação. resultados: Foram observados um total de 517 casos de intoxicação 
exógena no período de 2016 a 2020 no município de Vitória da Conquista-Bahia 
sendo desses apenas 3 casos foram à óbito, 174 tiveram cura sem sequela, 5 
tiveram cura com sequela, 1 perda de seguimento e 334 ignorados. O tipo de 
tóxico de maior prevalência foi o uso de medicamentos com 214 casos (12%) e o de 
menor prevalência foi o uso de agrotóxicos domésticos com 6 casos (7%). Dentre 
as circunstâncias que mais causam a intoxicação exógena, excluindo 96 casos 
ignorados, está a causa acidental que lidera com um total de 147 casos, seguido 
da tentativa de suicídio com 145, em terceiro por uso habitual com 63 casos, quarto 
lugar por ingestão de alimentos com 29 casos, quinto lugar por automedicação com 

1 Discentes do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
2 Discentes do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
3 Discentes do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
4 Graduação em medicina e residência em anestesiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente 

do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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14 casos, sexto lugar por erro de medicação e abuso com 5 casos respectivamente, 
sétimo lugar por tentativa de aborto com 4 casos e último lugar com acidente 
ambiental, violência/homicídio e outras com 3 casos respectivamente. Por 
último, as intoxicações exógenas acontecem mais no sexo feminino com uma 
frequência relativa de 76% dos casos em relação aos 24% no sexo masculino.                                                                                                                               
Palavras-chave: Intoxicação. Prevalência. Emergência. 
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AltErAÇÕES PAnCrEÁtICAS DECorrEntES 
DA InFECÇão PElo SArS-CoV-2

Aline Reis Freitas¹; 
Joaquim Nonato da Silva Neto¹; 

Lucas Bulhões de Araújo¹; 
Cínthia Cristine Santos Fogaça².

rESuMo 
Introdução: O coronavirus disease 2019 (COVID-19) é uma infecção respiratória 
aguda causada pelo patógeno SARS-CoV-2 que surgiu em dezembro de 2019 e levou 
a um estado de pandemia, se tornando um grande desafio para a saúde mundial. 
Estudos revelam que a Enzima Conversora da Angiotensina 2 (ECA 2), expressa 
no epitélio do trato respiratório, assim como a sua interação com a Serina Protease 
Transmembranar 2 (TMPRSS2), são as portas de entrada do vírus para o corpo 
humano. Ademais, o vírus tem tropismo por diversos outros órgãos humanos que 
expressam esses componentes, o que pode levar a um envolvimento sistêmico e com 
a possível apresentação de sintomas associados ao trato gastrointestinal. objetivo: 
Analisar as alterações pancreáticas decorrentes da infecção pelo SARS-Cov-2 e 
suas possíveis complicações. Problemática: Quais são as possíveis alterações 
que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 podem causar a nível do pâncreas e suas 
prováveis complicações? Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica na 
base de dados PubMed acerca das repercussões pancreáticas pelo SARS-Cov-2. 
Na realização da busca encontrou-se 36 artigos, por meio da combinação das 
palavras-chaves “SARS virus” e “pancreas”, e após uma análise preliminar do título 
e resumo houve a seleção de cinco artigos que se baseou a elaboração do presente 
estudo. resultados: Estudos apontam que a expressão do receptor de ECA2 não 
está limitada ao trato respiratório, podendo ocorrer em vários órgãos como rins, 
coração, intestinos e principalmente pâncreas. Neste último, a quantidade de ECA2 
encontra-se em altos níveis, maiores do que nos pulmões, e correlaciona-se com 
a diminuição da funcionalidade pancreática observada nos casos de COVID-19. O 
pâncreas, além de expressar essa enzima nas glândulas exócrinas e nas ilhotas 
de Langerhans, também apresenta a TMPRSS2 (sobretudo nas células β), o que 

¹ Discentes do curso de medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – Bahia. 
E-mail: liline_rf@hotmail.com

² Médica gastroenterologista graduada pela Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José Antônio Garcia 
Coutinho-Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS). Docente do curso de medicina da Faculdade de 
Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – Bahia.
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torna o órgão um ambiente favorável para a infecção das células pelo vírus. Além 
disso, observou-se um aumento no número de diagnósticos recentes do Diabetes 
Mellitus tipo 2, apesar de não estar claro se é uma consequência primária devido às 
disfunções nas células β pancreáticas promovidas pelo vírus ou efeito secundário 
à doença COVID-19. Considerações finais: Diante do exposto, conclui-se que 
o SARS-CoV-2 é capaz de provocar danos potencialmente graves ao tecido 
pancreático, apesar de não promover necrose, o que pode até mesmo agravar o 
quadro inflamatório sistêmico e evoluir para uma pancreatite crônica. Tais danos 
locais e sistêmicos podem ocasionar complicações para os indivíduos acometidos 
e são capazes de diminuir significamente a sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: Pâncreas. Vírus da SARS. Complicações.
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MAnEJo DA SEquÊnCIA DE IntuBAÇão rÁPIDA: uMA rEVISão

Henrique Nascimento Luz;
Clara Feitosa Vieira Malaquias1;

 Rafaela Frota Malheiro;
 Plínio Vasconcelos Maia2.

Introdução: O manejo das vias aéreas é essencial para a prática médica. A 
sequência de intubação rápida se baseia no uso de bloqueador neuromuscular, 
sedativo de ação rápida e pré-oxigenação para facilitar o processo de intubação 
endotraqueal em adultos e crianças. De acordo com Stein et al. (2011), essa 
técnica difundiu-se como sendo o procedimento de escolha para manejar as vias 
aéreas de pacientes que carecessem, tanto no âmbito pré-hospitalar quanto no 
serviço de emergência intra-hospitalar. objetivo: Entender como a implementação 
da intubação de sequência rápida pode otimizar de maneira eficiente a prática 
médica. Problemática: Quais são os benefícios da implementação da intubação 
de sequência rápida na prática médica? Metodologia: Trata-se de uma revisão 
de literatura retrospectiva, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A 
série temporal é compreendida entre 2016 e 2021. Os artigos foram selecionados 
conforme consonância com o conteúdo proposto com auxílio da base de dados 
SCIELO. Foram utilizados artigos de todas as línguas. resultados: Os médicos 
podem melhorar seu desempenho por meio da prática ou sob as orientações de 
terceiros; com o conhecimento obtido será alcançada a automatização. Entretanto, 
ao atingir a mecanização, perdem a capacidade de fazer melhorias, ao privar a ação 
sob o controle consciente da elaboração das tarefas. Desta forma, para obter uma 
evolução diante da automação, o profissional deve incorporar a Prática Deliberada 
de Ciclo Rápida, criada por meio de três princípios (maximização do tempo, 
fornecimento de feedbacks, qualidade do recebimento de feedbacks). A RCDP é 
conhecida como uma sequência de atividades específicas cujo objetivo principal é 
melhorar o desempenho profissional. Para isso, é preciso seguir os critérios: tarefa 
com objetivo definido; motivação para melhorar; feedbacks; ampla capacidade de 
repetição e refinamento técnico. Assim, será possível incorporar memória muscular, 
juntamente com a técnica e, então, alcançar a maestria no exercício de intubação 

1 Discentes do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
2 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Graduado 

em Medicina e residência em anestesiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais
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rápida. Discussão: Os benefícios da RCDP estão na melhoria do desempenho, 
em uma melhor otimização do tempo na aplicação desse recurso, assim como nas 
técnicas utilizadas, além de outras melhorias, como a comunicação entre a equipe e 
o gerenciamento das vias aéreas. Conclusão: Em suma, a orientação de terceiros 
ou repetição da prática da técnica pode levar o aperfeiçoamento, ao mesmo tempo 
em que pode ser observada a automatização. No entanto, a automatização está 
intimamente relacionada com o comodismo, no sentido de não haver melhorias 
do processo de trabalho. Portanto, a RCDP é útil e importante para fornecer um 
melhor desempenho profissional. 
Palavras-chave: Intubação. Via Aérea. Otimização
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rESPoStA IMunE Do rECÉM-nASCIDo À CoVID-19
 

Rafaela Fontes Costa;
Icaro Cardoso Aguiar;

Lara Caroline Rocha Leonardi;
e Matheus Santos Marques.

rESuMo

O sistema imune atua de maneira diferente em adultos e crianças. Em adultos, 
a ativação da resposta inata leva a uma elevação desproporcional das citocinas 
inflamatórias causando repercussões graves na saúde desses indivíduos. Tal 
ativação é amenizada nas crianças, o que as tornam menos susceptíveis a sofrerem 
tais agravos. Por conta dessas dualidades, a mortalidade e as manifestações clínicas 
são diversificadas em adultos e crianças após infecção pelo COVID-19.
PAlAVrAS-ChAVE: Recém-nascido, Sistema Imune, COVID-19.

IntroDuÇão

A pandemia do COVID-19, iniciada na China, trouxe repercussões que 
mudaram radicalmente a forma de vida das pessoas, haja visto que a infecção por 
tal vírus se propaga pelo ar e o tempo de duração desse ser microscópico é variável 
em determinados materiais, o que causa um estado aterrorizante nos indivíduos. 
Além dessas questões, as manifestações clínicas causadas pela infecção do Sars-
coV-2 são multifatoriais, o que envolve a faixa etária da pessoa que contraiu o vírus, 
além do próprio sistema imunológico agir de maneira variável em crianças e adultos.

 
MAtErIAIS E MÉtoDoS

Este resumo expandido foi abordado de forma qualitativa, como revisão de 
literatura do tipo narrativa, sob o ponto de vista teórico ou contextual, mediante 
análise e interpretação da produção científica existente na base de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) para acessar as bases virtuais: Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medline com o uso dos operador 
booleano and para correta exatidão na busca. A pesquisa na base de dados se 
deu a partir da combinação de palavras: coronavírus and recém nascidos and 
sistema imune. Foram excluídos todos os artigos com ano anterior a 2020, além 
daqueles com idiomas diferentes de inglês e português e também aqueles que 
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não tem significado com o tema. Foram incluídos os artigos dos anos de 2020 a 
2021, disponíveis em língua inglesa e portuguesa e com temática referente ao tema 
proposto. A partir de todas essas variáveis, foram selecionados 5 artigos na BVS, 
em um total de 20, que serão fonte de estudos para o resumo expandido.

rESultADoS E DISCuSSÕES

O Sars-coV-2 ou COVID-19 faz parte de um grupo de vírus de RNA 
pertencente à família Coronaviridade. Esse vírus apresenta tropismo pelo sistema 
gastrointestinal e respiratório e por conta dessas características próprias representa 
riscos aumentados para diferentes segmentos etários, como os idosos e pessoas 
com comorbidades, e incertezas atuais e futuras de sua malignidade para recém-
nascidos, crianças e adolescentes. A atual pandemia causada pelo COVID-19 surgiu 
na China, mas especificamente na cidade de Wuhan província de Hubei e em 11 
de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia 
por conta desse novo Coronavírus. O Sars-coV-2 possui algumas características 
que o torna potencialmente diferente dos demais de sua família, como: período 
de incubação relativamente curto, em torno de 2 a 14 dias, com média em 5 dias; 
sua transmissão ser feita principalmente por pessoa a pessoa, seja por meio de 
gotículas, excreções ou secreções; e permanecer em superfícies contaminadas, 
como plásticos, maçanetas, em um tempo considerável, tendo uma viabilidade maior 
nas primeiras 72 horas após a contaminação do local (SOCIEDADE DE PEDIATRIA 
DE SÃO PAULO, 2020).

A COVID-19 apresenta algumas diferenças para grupos etários distintos, como 
adultos e crianças, e isso se deve primordialmente ao papel do sistema imunológico 
atuar de forma diversificada nessas pessoas (WARNER et al., 2021). Este sistema 
imunológico está presente com o ser humano e atua na linha de frente para proteção 
desses indivíduos contra patógenos estranhos. A primeira linha que esse sistema 
utiliza para eliminar microrganismos é a resposta inata mediada pelos neutrófilos 
e monócitos por meio de Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRRs) 
que reconhece uma ameaça e atua de forma não seletiva para eliminação de tais 
moléculas. Ao ativar a resposta inata, diversas citocinas são produzidas para que 
haja a morte dos microrganismos, mesmo que isso acabe prejudicando o próprio 
corpo, ou seja, é uma resposta exagerada, sem especificidade e sem memória. Ao 
mesmo tempo que a resposta inata está sendo utilizada, células especiais capturam 
tais patógenos e apresentam esses aos linfócitos B, para produção de anticorpos, e 
para os linfócitos T, para eliminação especifica de tal invasor. Essa resposta seletiva 
é denominada adaptativa. No caso grave da COVID 19, em adultos, tem-se uma 
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elevação da resposta inata, com um exagero de citocinas pró-inflamatórias, como 
Interleucinas 2,7,10 e a supressão da resposta adaptativa, o que leva basicamente 
a lesões em diversos órgãos e sistemas (WARNER et al., 2021).

Dessa forma, à medida que o vírus tem se espalhado, tem sido possível que os 
conhecimentos sobre seu mecanismo de ação sejam cada vez mais investigados, e 
nesse contexto, os questionamentos da comunidade científica sobre a possibilidade 
de uma transmissão materno-fetal têm sido emergentes. Quando se analisa a 
maioria dos estudos disponíveis até o presente momento, grande parte deles 
demonstra que a transmissão pode não ser possível, ainda que outros trabalhos 
revelem o contrário (EDLOW, 2020; DUBEY, 2021).

Quando se pensa na possibilidade à luz da infecção pela COVID-19, a hipóxia 
materna poderia ser a responsável por causar condições disfunções no processo de 
desenvolvimento fetal, principalmente em relação à produção da enzima conversora 
da angiotensina 2 (ECA2) e outros componentes da mesma via, seja nos órgãos 
fetais, como na placenta. Dessa maneira, tais alterações poderiam ser a base 
molecular do aparecimento de doenças metabólicas e cardiovasculares, tanto na 
infância como na idade adulta (EDLOW, 2020).

Assim, na presença de uma infecção viral, a defesa pela placenta pode não 
ser suficiente para proteção contra a ação viral ou também pode ser a própria 
responsável pela produção de componentes prejudiciais aos neurônios, por exemplo. 
Por outro lado, estudos a respeito da ativação imune materna, têm revelado que, 
em altas concentrações, esses mediadores, como as citocinas, podem ter papel 
antiinflamatório e, evitar assim efeitos deletérios no desenvolvimento cerebral 
(DUBEY, 2021).

Em se tratando sobre o que já se tem documentado, a transmissão materna do 
SARS-CoV-2 pode ter relação com trabalhos de parto prematuros e sofrimento fetal, 
além de sintomas neurológicos e respiratórios, como a pneumonia, nos nascidos 
vivos. Evidências da presença do vírus no líquido amniótico, placenta e no sangue 
do cordão umbilical em gestantes infectadas, tornam essas hipóteses plausíveis, 
ainda que não esteja presente no leite (FORESTIERI, et al., 2021).

Após o nascimento, o número de neutrófilos se estabiliza, mas 
eles apresentam apenas fraca atividade bactericida. Curiosamente, 
as células dendríticas plasmocitoides (pDC) dos recém-nascidos 
mostram produção muito baixa de interferon alfa e beta em 
resposta a diferentes vírus, como vírus sincicial respiratório, 
vírus herpes simplex e citomegalovírus. As células NK do feto 
têm baixa atividade citolítica, são hiper-responsivas à atividade 
imunossupressora do fator de crescimento transformador-beta 
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(TGF-β) e são hiporresponsivas contra células sem complexo 
principal de histocompatibilidade (MHC) de classe I. No nascimento, 
a atividade citolítica de células NK é apenas 50% daquela dos 
adultos, e elas são hiporresponsivas à ativação de IL-2 e IL-15. 
Esse sistema imune inato silenciado em recém-nascidos resulta 
em maior suscetibilidade a infecções bacterianas e virais do que 
nos adultos (KLOC et al, 2020, p. 1).

     
 Nesse sentido, os estudos mais atualizados sobre a Sars-coV-2 elucidam que 

o ponto central para entender a real discrepância entre a mortalidade e morbidade 
de crianças e adultos se deve ao sistema imune dos neonatos. Por muito a ciência 
acreditou que o sistema imune dos recém nascidos era imaturo, ou seja, as células 
que tinham a função de proteger esses seres, como os linfócitos, não conseguiam 
exercer sua função o que predisponha essas crianças a sofrerem agravos, como 
infecções e doenças. Entretanto, atualmente já é sabido que o sistema imunológico 
dos recém nascidos atua como uma “imunossupressão ativa”, a qual significa dizer 
que os patógenos não são eliminados como ocorre com os adultos, por meio das 
respostas imune inata e adaptativa, mas sim que o corpo tolera os microrganismos 
e isso impede que haja uma cascata de citocinas altamente citotóxicas e maléficas 
ao neonato (ELAHI, 2020).

Além da imunidade inata, o feto, o recém-nascido e a criança em 
desenvolvimento também possuem imunidade adaptativa. Um dos 
componentes celulares da imunidade adaptativa são as células T. 
Embora as células T CD4 e CD8 positivas sejam estabelecidas por 
volta da 15ª semana de gravidez e as células T maduras já estejam 
presentes no recém-nascido, elas diferem das células T adultas 
por serem mais tolerogênicas e hiporresponsivas aos antígenos [ 
2 ] Os recém-nascidos também têm uma subpopulação especial, 
recentemente descoberta, de células T produtoras de interleucina-8 
(CXCL8), que ativam neutrófilos antimicrobianos (ver acima), e 
células não convencionais, γδT, cujo número diminui com a idade 
(KLOC et al, 2020, p. 1).

O sistema imunológico do recém-nascido apresenta habilidade limitada em 
montar uma resposta efetiva do ponto de vista quantitativo e qualitativo contra 
patógenos invasivos, implicando mais suscetibilidade a infecções. Sabe-se que 
quanto menor o período gestacional, menos desenvolvido será o sistema imunológico 
ao nascimento (ELAHI, 2020).
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As manifestações descritas até o momento são bastante 
inespecíficas.10,14,21,53 Recente revisão sobre o curso da 
doença em recém-nascidos, mostrou que a idade média do início 
dos sintomas foi de 8,2 dias (1 a 25) e as manifestações iniciais 
mais frequentes foram: febre (28%), vômitos (16%), tosse ou 
taquipneia (12%), diarreia, letargia ou dificuldade para respirar (8%), 
cianose, intolerância alimentar, retrações intercostais, espirros, 
congestão nasal (4%). Apenas 4 de 25 (16%) recém-nascidos 
foram assintomáticos. Em 32% dos casos houve necessidade 
de internação em UTI e 20% precisaram de ventilação invasiva. 
Pneumonia ocorreu em 12% dos casos, insuficiência respiratória 
em 8%, e sepse ou pneumotórax em 4%. Não houve registro de 
mortes e o tempo de permanência hospitalar foi de 15,8 dias (5 a 40 
dias) (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO, 2020, p.13).

Quanto às definições dos casos, a partir de junho de 2020, o Ministério da 
Saúde instaurou que: Caso suspeito no recém-nascido:

1. Recém-nascido de mães com histórico de infecção suspeita ou confirmada 
por COVID-19 entre 14 dias antes do parto e 28 dias após o parto OU

2. Recém-nascido diretamente exposto a pessoas infectadas pela COVID-19 
(familiares, cuidadores, equipe médica e visitantes).

Caso confirmado no recém-nascido: Resultado positivo para a COVID-19 
por RT-PCR em amostras do trato respiratório com coleta de swab (1 amostra de 
cada nasofaringe e 1 amostra de cavidade oral) (MINISTÉRIO DA SAÚDE apud 
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO, 2020).

Ainda não se sabe o comportamento desses exames no período neonatal, mas 
à semelhança do que ocorre em adultos e crianças maiores, a linfopenia, a elevação 
de transaminases, da proteína C reativa, da troponina, da creatinofosfoquinase, 
da função renal e do D-dímero (>1mcg/ml), podem associar-se com pior evolução 
clínica (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO, 2020).

Os neonatos positivos para COVID-19 devem ser isolados e monitorados 
clinicamente, a fim de evitar surtos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(PROCIANOY, 2020). 

Até o momento não há nenhum tratamento que tenha eficácia 
e segurança comprovadas para a infecção por SARS-CoV-2, 
nem para pacientes adultos e nem tão pouco para neonatos. O 
remdesevir, antiviral promissor contra uma grande variedade de 
vírus RNA incluindo o SARS-CoV-2, parece diminuir a replicação 
viral, mas ainda há necessidade de comprovar sua eficácia e 
segurança com ensaios clínicos randomizados. Os corticoides 
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sistêmicos reduziram a mortalidade com 28 dias de evolução da 
doença grave ou crítica, mas não se mostraram benéficos nas 
formas de menor gravidade, pelo contrário, aumentaram o risco 
de morte e danos incluindo viremia prolongada e hiperglicemia. 
O recém-nascido deve, portanto, receber tratamento de suporte, 
com rigorosa monitorização clínica, especialmente dos sinais 
respiratórios e gastrointestinais (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE 
SÃO PAULO, 2020, p.17).

Devido à ausência de evidências de transmissão vertical e através do leite 
materno, a maioria das sociedades científicas recomenda não separar mães e 
recém-nascidos, com o objetivo de promover a amamentação e o vínculo neonatal, 
com exceção dos casos com mães gravemente sintomáticas - nesses casos, são 
sugeridas medidas de barreira, bem como a administração de leite materno após 
sua expressão (PROCIANOY, 2020).

ConCluSão

O real motivo para entender porque a infecção pelo COVID 19 se torna mais 
perigosa para adultos do que para crianças ainda precisa de mais estudos para se 
tornar consistente. O que se sabe atualmente é que o sistema imunológico atua 
de forma diversificada nesses dois grupos etários e é a partir da desregulação 
do próprio sistema, como a ativação exagerada da reposta inata que irá levar ao 
surgimento de complicações, como a falência de múltiplos órgãos devidos as lesões 
causadas pelas citocinas pró-inflamatórias.  
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DAr À luZ- uMA MAtErnIDADE ConSCIEntE: IMPACto nA 
ForMAÇão ACADÊMICA DE EStuDAntES DE MEDICInA

Ana Lídia Ferreira de Oliveira1;
Ruth de Araújo Santos;

Leonardo Pereira Bastos2.

Introdução: “Grupo é todo aquele conjunto de pessoas capazes de se reconhecerem 
em sua singularidade e que estão exercendo uma ação interativa com objetivos 
compartilhados. ” O projeto de extensão “Dar à luz: uma maternidade consciente” 
surgiu com esse objetivo de proporcionar um intercâmbio de experiências e 
conhecimentos acerca do período da gestação e puerpério. objetivo. Descrever 
a relevância e os benefícios de trabalhar com um grupo operativo composto por 
gestantes e puérperas, de 2017.2 a 2018.2, para os estudantes de Medicina da 
Faculdade Santo Agostinho. Metodologia: Estudo retrospectivo, observacional, 
realizado em caráter transversal com começo no segundo semestre de 2017 
perdurando por todo o ano de 2018, na presença de 16 universitários participantes 
do Dar a Luz e alunos da FASA- Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
O Dar luz é um projeto de extensão que acontece com reuniões quinzenais em 
duas unidades de saúde da família. Para coleta de dados foram utilizados relatos 
dos estudantes sobre a sua experiência e a observação ativa durante as reuniões 
resultados: O grupo operativo possibilitou um contato antecipado e mais 
aproximado com o tema saúde da mulher e puerpério, do que estaria previsto na 
grade curricular, contato este realizado em um contexto menos tecnicista e mais 
humanizado, no qual o foco é a criação de vínculo com as mães, bem como a 
valorização de suas dúvidas, anseios e certezas. Foi viabilizada uma troca de 
conhecimentos, que consolidou e enriqueceu o saber teórico da academia com a 
vivência prática inerente à realidade de cada gestante e puérpera. 
Palavras-chave: Palavras chave: Grupo operativo. Educação Médica. Humanização. 

1 Bacharelando(a) em Medicina, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
2 Professor da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista.


