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Categoria 2. Pesquisa concluída ou com resultados parciais
Área: Saúde Coletiva
Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma doença tropical negligenciada. As
manifestações clínicas podem causar limitação funcional e na percepção da qualidade
de vida (QV). Objetivo: Avaliar o perfil de qualidade de vida em pacientes com DC e
sua relação com biomarcadores, aspectos clínicos e sociodemográficos. Método:
Estudo transversal, utilizando a linha de base de um estudo de coorte conduzido com
pacientes de 21 municípios do norte de Minas Gerais. Utilizou-se questionário clínico e
sociodemográfico e a escala WHOQOL-BREF para avaliar a QV. A coorte é composta
por casos confirmados de DC (n = 1959). Os critérios de exclusão para o estudo de QV
foram o comprometimento cognitivo ou outro fator que impedisse a autoavaliação da
QV. Realizou-se estatística descritiva e, para cada domínio da escala de QV foram
calculadas medidas de tendência central e dispersão. Os domínios foram comparados
pelo teste de Friedman e Wilcoxon. Para análise bivariada e multivariada, foram
utilizados modelos de regressão beta inflacionados, ajustados no software R. Variáveis
com p-valor ≤ 0,05 foram consideradas significativas. Resultados: a QV foi avaliada
em 625 participantes. A média de QV para cada domínio foram: Físico 57,54 (15,32),
Psicológico 65,98 (12,85), Social 73,17 (13,99) e Meio ambiente 57,66 (12,26). Houve
diferença estatisticamente significativa entre os domínios (p <0,001). No modelo final,
os fatores associados a um menor escore de QV foram no Domínio Físico a Idade (OR
0,95; IC: 0,91-0,99) e utilizar Inibidor da enzima conversora de angiotensina (OR 0,896
IC: 0,80-0,99); no Domínio Psicológico PCR positivo (OR 0,89; IC 0,81-0,98); no
Domínio Social Histórico de infarto agudo do miocárdio; (OR 0,75; IC 0,61-0,92) e; no
Domínio Ambiental a Idade (OR 0,94; IC 0,91-0,97). Conclusão: Os fatores associados
a menores escores de QV foram piores indicadores clínicos e aumento da idade.
Apresentador: Nayara Dornela Quintino, Universidade Federal de São João delRei/Campus Centro-Oeste
E-mail para correspondência: nayaradornela@yahoo.com.br
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O CONSUMO DE CAFÉ COMO FATOR DE RISCO PARA HIPERTENSÃO
ARTERIAL
Amanda Silveira de Araújo¹, Lorena de Miranda Avelara¹, João Victor de Miranda
Avelar¹, Mayla Sousa Rocha¹, Luiza Nogueira de Azevedo Antunes¹, Raphaela Costa
Sales¹, Andrea Lisboa Barbosa, Alice Fernandes Anselmo¹
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Clínica médica

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é um dos problemas de saúde mais comuns da
atualidade, constituindo um fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares.
O The American Journal of Clinical Nutrition estimou que 29% da população adulta
mundial terá hipertensão até o ano de 2025. Possui etiologia diversa, sendo o café um
fator dietético de muito interesse para prática médica, já que seus principais
componentes, cafeína, cafestol e kahweol, influenciam no aumento da pressão arterial
(PA). OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é realizar um resumo sobre os
mecanismos fisiológicos envolvidos na hipertensão atribuíveis ao café, levando em
consideração seu habitual consumo. MÉTODO: Pesquisa sistemática sobre estudos do
consumo de café associados ao risco de hipertensão utilizando a base de dados do Scielo
e Pubmed, no período entre 1999 a 2017, nas línguas inglês e português.
RESULTADOS: Os principais constituintes do café influenciam direta ou
indiretamente na alteração da pressão sanguínea. A cafeína possui como principais alvos
moleculares os receptores de adenosina, fosfodiesterases, canais de cálcio e receptores
do ácido gamaaminobutírico. Em conjunto, as respostas por eles geradas proporcionam
um aumento na PA. Já o cafestol e kahweol exercem uma influencia indireta por
apresentar uma atividade hiperlipemiante. O mecanismo mais aceito para tal pode ser
explicado por um efeito inibitório sobre a proteína de ligação ao elemento de resposta a
esteróides, resultando em diminuição esterificação do colesterol e do catabolismo de
VLDL, aumentando LDL e VLDL séricas. Esse processo causa uma disfunção
endotelial que produz efeito sobre o tônus vascular e resistência vascular periférica,
contribuindo para a fisiopatologia da hipertensão. CONCLUSÃO: Devido a
prevalência dessa comorbidade, é importante o estudo da sua correlação com o café na
tentativa de aprimorar o método de intervenção médica nos hábitos comportamentais do
paciente durante o controle e prevenção dessa patologia.

Apresentadora: Andrea Lisboa Barbosa
Universidade de Itaúna
Contato: andrealisboa8@hotmail.com

4

INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A COGNIÇÃO E A
QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS DE DIVINÓPOLIS – MG.
Jaqueline Gabriele Silva1; Caio Godinho Caldeira1; Gylce Eloísa Cabreira Panitz Cruz2;
Luciana Estefani Drumond de Carvalho2.
1-Discente da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste
2-Docente da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste
Categoria: Pesquisa concluída ou com resultados parciais
Área de investigação: Saúde coletiva
Introdução: O envelhecimento populacional tem se acentuado no Brasil e no mundo. O
desuso das habilidades físicas e mentais, associado ao envelhecimento, afeta a capacidade
funcional, cognitiva e a independência do idoso. Neste contexto, vários estudos têm
demonstrado os benefícios da atividade física sobre a saúde e funções cerebrais, estando
relacionados, também, ao bem estar psicológico e à melhor qualidade de vida. Objetivos:
Descrever o perfil da prática de atividades físicas, da cognição e da qualidade de vida em
idosos de Divinópolis-MG e avaliar a influência dos níveis de atividade física sobre tais
parâmetros nessa população. Métodos: O estudo é observacional, transversal e quantitativo.
Entrevistaram-se 303 idosos frequentadores de duas paróquias da cidade ou do Centro
Municipal de Convivência do Idoso. O critério de inclusão foi idade maior ou igual a 60
anos e o de exclusão, limitações que impossibilitassem a cooperação. Os instrumentos
utilizados foram: teste de qualidade de vida WHOQOL-OLD, Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ) e Mini-exame do Estado Mental (MEEM) para a avaliação
cognitiva geral. Para a análise dos dados, que se mostraram não paramétricos, utilizou-se,
no software GraphPad Prism, o teste de Kruskal-Wallis, com significância de p<0,05.
Resultados: Considerando-se a avaliação cognitiva, 61% apresentaram escore normal.
Quanto aos níveis de atividade física, 83% foram considerados ativos. E, quanto aos índices
de qualidade de vida, 54% apresentaram escore regular. As medianas dos escores do
MEEM, considerando-se o nível de atividade física, foram de: sedentários (21),
irregularmente ativos (25), ativos (25) e muito ativos (24). Já, associando-se os resultados
do IPAQ e do WHOQOL-OLD, percebe-se que indivíduos ativos apresentam melhor
qualidade de vida (3,92) quando comparados com os irregularmente ativos (3,5).
Conclusões: A prática de atividade física contribui para melhoria na qualidade de vida dos
idosos de Divinópolis, porém não apresenta relação com a cognição desta população.
Apresentadora: Jaqueline Gabriele Silva / E-mail: jaqueline.gabriele06@gmail.com
Instituição: Universidade Federal de São Joao del Rei campus Centro- Oeste

5

CARDIOMIOPATIA PERIPARTO: ASPECTOS CLÍNICOS E PROGNÓSTICO

Amanda Silveira de Araújo¹, Lorena de Miranda Avelara¹, João Victor de Miranda
Avelar¹, Mayla Sousa Rocha¹, Luiza Nogueira de Azevedo Antunes¹, Raphaela Costa
Sales¹, Andrea Lisboa Barbosa, Alice Fernandes Anselmo¹
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Clínica Médica

INTRODUÇÃO: Cardiomiopatia periparto é um tipo de insuficiência cardíaca, que
cursa com disfunção ventricular esquerda e aparece no último mês da gravidez ou nos
cinco primeiros do puerpério, em mulheres previamente saudáveis. Sua incidência varia
de acordo com a população estudada, sendo de 1:4000 nos Estados Unidos e chegando a
1:299 no Haiti. Apesar de rara, a sua importância reside na alta taxa de mortalidade, que
varia entre 18% e 56%, devido a arritmias, tromboembolismo ou à própria
cardiomiopatia dilatada. OBJETIVOS: relatar os principais fatores de risco e descrever
como o curso clínico pode influenciar no prognóstico dessa afecção. MÉTODO:
Revisão de literatura utilizando-se das bases de dados Scielo e Medline, com os
descritores "cardiomiopatias" e "cardiomiopatia periparto". Foram selecionados 6
artigos selecionados datados de 2002 e 2017. RESULTADOS: A cardiomiopatia
periparto possui como fatores de risco multiparidade, idade materna avançada (> 30
anos), gemelaridade, cesáreas prévias, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional,
obesidade e raça negra. Clinicamente, a doença se manifesta com acometimento do
ventrículo esquerdo, dispneia, ortopneia, tosse e hemoptise; além de astenia,
desconforto torácico e dor abdominal, que contribuem menos para o diagnóstico, pois
são comuns nas gestações normais. Diante desses sintomas e da exclusão de outras
doenças, deve-se diagnosticar e iniciar a tratamento. O prognóstico, parece depender da
normalização da função ventricular esquerda até 6 meses pós-parto, já que disfunção
persistente, acompanha taxa de mortalidade cardíaca de 85% em cinco anos, enquanto
pacientes com função ventricular normal, não apresentam mortes de etiologia
cardiovascular no mesmo intervalo de tempo. CONCLUSÃO: A cardiomiopatia
periparto possui importância clínica devido à elevada mortalidade associada,
principalmente quando há disfunção ventricular persistente. Assim, é essencial o
conhecimento da doença e de suas características, de modo a proporcionar diagnóstico e
tratamento precoce, melhorando as chances de sobrevida das pacientes.

Apresentadora: Amanda Silveira de Araújo
Universidade de Itaúna
Contato: amanddasilveira@hotmail.com
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USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE ESTUDANTES DE
MEDICINA EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DE
MINAS GERAIS
Matheus de Oliveira Rocha, Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Federal
de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste
Thays Santos Mendonça, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da
Universidade Federal de São João Del Rei
Júlia Resende Costa, Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade Federal de São
João del-Rei, Campus Centro-Oeste
Eduardo Sérgio da Silva, Biólogo, Doutor em Biologia Parasitária, Diretor do Campus
Centro-Oeste da Universidade Federal de São João del-Rei

Categoria [2] Pesquisa Concluída
Saúde Coletiva
Introdução: Substâncias psicoativas são aquelas que modificam a atividade do sistema
nervoso central. Atualmente, o uso e abuso destas é um tema que está presente em
diversos meios sociais, inclusive entre estudantes da área da saúde Devido à ampla
oferta destas na sociedade atual, percebe-se a necessidade de entender e refletir acerca
do perfil de uso.
Objetivos: O objetivo principal deste trabalho é estimar aspectos relacionados ao
consumo de substâncias psicoativas entre estudantes de medicina das regiões Central,
Centro-Oeste e Triângulo Mineiro de Minas Gerais.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa quantitativa, por meio de um estudo seccional,
utilizando um questionário enviado pela plataforma de questionários “Survey Monkey”.
Dos 1913 questionários enviados, 255 estudantes devolveram o mesmo devidamente
preenchido. A estrutura do questionário levou em consideração dados
sociodemográficos, motivos relacionados ao consumo recente e retrógrado de
substâncias psicoativas e formas de obtenção das mesmas.
Resultados: De todos os estudantes, 95 homens e 160 mulheres responderam à
pesquisa, sendo que a maioria se situa entre 18 a 22 anos (53,3%). Do total participante,
238 (93,3%) declarou haver feito uso de alguma substância psicoativa no passado,
sendo que 131 (87,7%) utilizavam apenas substâncias psicoativas lícitas. As principais
substâncias psicoativas pesquisadas, em ordem decrescente de uso, foram: bebidas
alcoólicas, cafeína, derivados do tabaco e maconha. Foi observada elevada utilização de
álcool (85,5%), tabaco (44,3%) e maconha (38,8%).
Conclusão: Devido à alta prevalência de uso identificada neste estudo, fica destacada a
necessidade de discussão da naturalização do uso de substâncias psicoativas lícitas pela
sociedade. A formação médica deve abordar a temática do uso destas, considerando a
busca de prazer e possíveis benefícios, mas salientando os prejuízos decorrentes do seu
uso e abuso.
Apresentador: Matheus de Oliveira Rocha
Instituição: Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste, Dona
Lindu
E-mail: matheusoliveirarocha@gmail.com
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PERDA AUDITIVA E NUTRIÇÃO: UMA REVISÂO DE LITERATURA
Fernanda Pinheiro Chagas Fernandes¹; Juliana Moreira Maia¹; Maria Cristina Serafim
Costa¹; Olivia Maria Trindade¹; Laíse Oliveira Resende¹; Roberta de Alvarenga Batista²
¹ Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ ²
Professora do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Revisão de Literatura Clínica médica
Introdução: A deficiência auditiva atinge cerca de 554 milhões de adultos e crianças no
mundo, causando prejuízos cognitivos e funcionais importantes. Estudos recentes apontam
que a carência de certos nutrientes pode estar relacionada à etiologia e à prevenção da perda
auditiva. Objetivos: apresentar uma revisão bibliográfica contextualizando a relação entre
fatores nutricionais e perda auditiva. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de
artigos científicos das bases de dados: PubMed e SciELO. Para as buscas, foram utilizados
os descritores hearing loss, epidemiology, etiology, nutrition, nutritional status e vitamins.
Após o levantamento bibliográfico, foram selecionados 5 artigos publicados entre os anos
de 2010 e 2017, conforme sua relevância e adequação ao tema. Resultado: Alguns
influenciadores do estado nutricional como idade avançada, anorexia, internações
hospitalares prolongadas, obesidade, são fatores de risco conhecidos para a perda auditiva e
também para as carências de micronutrientes. Estudos recentes revelam que o aumento da
ingestão de nutrientes como β-caroteno, ácido fólico, ferro, magnésio, vitaminas A, C, E e
B12 é capaz de aumentar a sensibilidade auditiva, e também de lentificar a progressão da
perda auditiva em indivíduos idosos. Acredita-se que a influencia desses micronutrientes no
sistema auditivo se deve ao fato de agirem como mediadores para a vascularização da
cóclea, bem como para as membranas das células cocleares, reduzindo a ocorrência de
hipóxia e eventos isquêmicos no órgão, que evoluiriam com estresse oxidativo seguido de
dano celular e declínio/perda de função. Conclusão: A perda auditiva em adultos é
multifatorial, sendo reflexo da exposição a diversos fatores intrínsecos e extrínsecos ao
longo da vida. Em casos de perda auditiva em pacientes adultos, em que a etiologia não se
apresenta com clareza, é importante que seja realizada uma avaliação clínica e laboratorial
do estado nutricional do paciente, com posterior correção da dieta e das carências de
micronutrientes.
Apresentadora: Fernanda Pinheiro Chagas Fernandes. Acadêmica de Medicina,
Universidade Ferderal de São João del-Rei. Email: fernandapcfernandes@gmail.com
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ABORDAGEM CLÍNICA AO PACIENTE COM ABDOME AGUDO
PERFURATIVO
João Victor de Miranda Avelar1; Raphaela Costa Sales1; Amanda Silveira de Araújo1;
Mayla Sousa Rocha1; Lorena de Miranda Avelar1; Luiza Nogueira de Azevedo Antunes1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Clínica Médica
Introdução: O abdome agudo perfurativo é uma das síndromes mais frequentes entre as
urgências abdominais não-traumáticas, tendo uma mortalidade entre 8 e 10%. A
perfuração de vísceras ocas pode ocorrer devido a ingestão de corpos estranhos, processos
inflamatórios, neoplásicos, traumáticos, iatrogênicos e/ou pelo uso de medicamentos,
como anti-inflamatórios. Por ser uma situação clínica difícil, ela exige raciocínio e
decisões rápidas. Assim, o exame clínico associado ao exame de imagem, após anamnese,
é de importância capital para o diagnóstico dessa patologia que, frequentemente,
representa um desafio para os médicos. Objetivo: Realizar um estudo crítico da literatura
especializada no intuído de demonstrar a relevância da clínica médica para um
diagnóstico preciso em pacientes com abdome agudo perfurativo. Métodos: Foram
pesquisados artigos nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico dos anos 2008 a
2017, usando descritores: abdome agudo, diagnóstico de perfuração, inflamação
peritoneal. Resultados: Uma série de parâmetros devem ser levados em consideração no
diagnóstico e na avaliação do doente portador de abdome agudo perfurativo, como:
peritonite química ou bacteriana; nível da perfuração; tempo de evolução; manifestações
sistêmicas; perfuração bloqueada ou em peritônio livre e etiologia. Observa-se que um
recurso atual que possibilita não só o diagnóstico diferencial como o tratamento de muitos
casos é a videolaparoscopia. Em exames radiológicos, a detecção de ar livre e/ou líquido
intraperitoneal é um valioso sinal de abdome agudo perfurativo, bem como à visualização
da formação de pneumoperitônio, evidente em 80% dos casos. Pode-se detectar gás livre
através da tomografia computadorizada (TC) e da ultrassonografia, porém são
modalidades secundárias. Conclusão: O abdome agudo perfurativo é a terceira síndrome
abdominal aguda mais frequente. É notável que a anamnese e o exame físico são de
extrema relevância para o diagnóstico de perfuração, assim como a realização de exames
radiológicos e a interpretação destes da maneira correta.

Apresentador: Amanda Silveira de Araújo
Universidade de Itaúna
Email: amanddasilveira@hotmail.com
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PREVALÊNCIA DE COINFECÇÃO SÍFLIS/HIV
Raphaela Costa Sales1; Sylvia Loures Vale Pujatti1; Bianca Henriques Parreiras1; Clara
Martins Resende de Souza1; Maria Teresa Moura Pereira1; Letícia Ribeiro Silva1;
Verônica Moreira Belo1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de literatura
Saúde Coletiva
Introdução: Segundos dados da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a sífilis é
considerada a principal DST associada ao HIV. Estudos comprovam que a partir de
2005 houve a estabilização ou redução na frequência do uso de preservativo masculino,
o que favorece a vulnerabilidade ao risco de contaminação. Considerando que a
intervenção no curso da doença é importante para minimizar o dano à saúde e o
rompimento da cadeia de transmissão, justifica-se a importância deste estudo.
Objetivo: Comprovar que a alta prevalência da coinfecção Sífilis/HIV é uma questão de
saúde pública. Métodos: Foram pesquisados artigos nas bases de dados Scielo e Google
Acadêmico dos anos 2012 a 2018, usando descritores: coinfecção DST/HIV, incidência
de sífilis, rastreamento da sífilis. Resultados: Os estudos confirmam que as Sífilis/HIV
atingem um alto percentual da população sexualmente ativa e, por diversas vezes,
ocorrem de forma silenciosa, o que contribui para sua disseminação. As duas doenças
compartilham a mesma rota de transmissão e, ainda, o período de janela imunológica da
sífilis predispõe para o HIV. Diversos fatores estão relacionados com essa correlação,
como o cancro da sífilis, que aumenta o número de células receptoras ao HIV, e a
relevante ação sinérgica, caracterizada tanto pela elevação da transmissibilidade do HIV
quanto pela evolução atípica da infecção treponêmica. Conclusão: A sífilis aumenta o
risco de contrair e transmitir o HIV que é um problema da saúde pública tanto no Brasil
quanto no mundo. A partir disso, o alto percentual de casos de sífilis evidencia a
necessidade do desenvolvimento de ações educacionais, no âmbito da saúde pública,
que garantam a prevenção e a promoção da saúde. Nesta mesma direção, aos portadores
da doença, além dos medicamentos, é essencial o acompanhamento interdisciplinar e
multiprofissional.
Apresentadora:
Raphaela Costa Sales
Universidade de Itaúna
Email:raphaelacosta84@gmail.com
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NEUROCISTICERCOSE: UM DIAGNÓSTICO NEGLIGENCIADO
Raphaela Costa Sales1; Sylvia Loures Vale Pujatti1; Bruna Xisto Mesquita de Oliveira1;
Monize Rezende de Sousa1; Marila Cristina Tessari1; Larissa Siqueira Campos1;
Eduarda Viana Maia Sutana1; Bárbara Paula de Barros Carvalho Pinto1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de literatura
Saúde Coletiva
Introdução: Neurocisticercose (NC) é uma grave infecção parasitária do sistema nervoso
central, ocasionada pela forma larvária da Taenia solium. A Organização Mundial de
Saúde estima que 50.000 indivíduos infectados pelo complexo teníase/cisticercose
morrem a cada ano. A neurocistecercose apresenta vários fenótipos, o que dificulta o
diagnóstico da doença. Objetivo: Realizar um estudo da literatura especializada com o
objetivo de avaliar as formas de diagnosticar e de controlar a doença. Método: Foram
pesquisados artigos nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico dos anos 2014 a
2018, usando descritores: Neurocisticercose, Neuroimagem, diagnóstico diferencial.
Resultados: A neurocisticercose caracteriza-se pela instalação no cérebro de uma larva
adquirida pela ingestão de alimentos contaminados com ovos da Taenia solium.
Geralmente, só se pesquisa a neurocisticercose em pacientes que procuram ambulatórios
de neurologia com sintomas, como crises de epilepsia e distúrbios psiquiátricos. Dessa
forma, constatou-se que essa parasitose é negligenciada e pouco estudada. Para fazer o
diagnóstico existem testes capazes de detectar anticorpos produzidos contra o invasor,
mas nenhum deles é específico a ponto de atestar ou excluir a doença. Assim, no
diagnóstico da neurocisticercose o uso da neuroimagem é essencial. A tomografia
computadorizada (TAC) é um dos métodos mais confiáveis, pois tem a capacidade de
demonstrar pequenas calcificações arredondadas, as quais representam a fase inativa da
doença. Já a ressonância magnética (RM), tem vantagens em relação a TAC nos casos
onde os cisticercos estão em áreas profundas do encéfalo. Conclusão: A partir da
prevalência da NC e da comprovação de que essa doença é negligenciada, evidencia-se a
necessidade de ações capazes de promover o controle da enfermidade. Entre essas ações,
destaca-se a importância dos profissionais da área da saúde serem preparados
adequadamente para usar e aprimorar as técnicas de diagnóstico da doença e, dando-lhe a
devida visibilidade, possam promover o seu controle.

Apresentadora:
Raphaela Costa Sales
Universidade de Itaúna
Email:raphaelacosta84@gmail.com
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ALTERAÇÕES
ANATOMOPATOLÓGICAS
ENCONTRADAS
EM
PACIENTES COM EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL
SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO
ASSIS, Arthur Jacques de1; SILVA, Thamyres Figueredo1; FONSECA, Aila de
Guadalupe Amaro Reis2; SIQUEIRA, José Maurício3; DRUMOND, Luciana Estefani4.
1

Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei /
Campus Dona Lindu; 2Neuropsicóloga do Núcleo Avançado de Tratamento das
Epilepsias (NATE) no Hospital Felício Rocho em Belo Horizonte - MG;
3
Neurocirurgião do NATE; 4Professora e orientadora do curso de Medicina da
Universidade Federal de São João Del Rei / Campus Dona Lindu.
Categoria: Pesquisa com resultados parciais
Área de interesse: Cirurgia geral
Introdução: A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma focal mais comum dessa
patologia na população adulta, constituindo 40% dos casos, sendo comumente
acompanhada de perda celular e esclerose mesial temporal, em aproximadamente 50% a
70% desses casos. Objetivo: Realizar analise descritiva sobre a perda celular nos
subcampos do hipocampo, obtidas pela observação de exames anatomopatológicos
realizados com o material removido no procedimento cirúrgico de ELT. Materiais e
métodos: É um estudo transversal do tipo descritivo. A análise foi realizada partir dos
exames anatomopatológicos de amostras obtidas de 23 pacientes admitidos no Hospital
Felício Rocho, em Belo Horizonte, para correção cirúrgica de ELT refratária ao
tratamento medicamentoso. Resultados: A amostra foi composta por 8 pacientes
masculinos e 15 femininos, entre 19 e 81 anos de idade. 14 apresentavam ELT à
esquerda, 6 à direita e 3 apresentavam ELT bitemporal. Observou-se ainda que 19
desses pacientes possuíam esclerose hipocampal, sendo 12 dos casos no hemisfério
esquerdo, 5 no direito e 2 bitemporais. Entre os 4 casos restantes 1 apresentou neoplasia
e os demais tiveram resultados inconclusivos. Nos 18 casos em que foi possível analisála, em 16 deles a camada CA2 apresentou a maior preservação de sua população
neuronal, enquanto as camadas CA1 e CA4 se mostraram as mais acometidas pela
rarefação ganglionar, em 94,73% e 83,33% dos casos respectivamente. CA 3 foi a
camada menos observada nas amostras de exame devido à técnica cirúrgica utilizada.
Conclusões: A avaliação anaomopatológica do hipocampo ressecado mostra padrões
diferenciais de perda de neurônio nos subcampos individuais do hipocampo, com
preservação de CA2 e acometimento de CA1 e CA4. Dados que corroboram a literatura
existente.
Referências Bibliográficas:
ANDRADE-VALENÇA, L. P. A.; et al. Epilepsia do lobo temporal mesial
Associada à esclerose hipocampal. Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology,
Recife, v. 12, n. 1, p. 31-36, 2006.
ALEXANDRE VALOTTA DA SILVA; O Hipocampo normal e patológico.
Disponível em: http://epilepsia.org.br . Acesso em 01 de ago. 2017.
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RELATO DE CASO: PRÉ-HIPERTENSÃO EM CRIANÇA DE 4 ANOS, A
IMPORTÂNCIA DE RASTREAMENTO DE HAS EM CRIANÇAS NA APS
Autores: Rafaela Fernandes Lourenço1; Giovanna Ribeiro Gontijo da Rocha1; Thais
Oliveira Dupin1.
1.Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), campus Centro-Oeste, Divinópolis,
MG.
[1]. Relato de caso
Saúde coletiva

Introdução
A 7ªDiretriz Brasileira de Cardiologia sugere que a porcentagem de crianças com HA
tenha dobrado na última década, sendo a prevalência atual, na população pediátrica, em
torno de 3 a 5%; devido ao aumento da obesidade infantil. A importância do diagnóstico
e tratamento precoces da HA se justifica, pois diminui risco de HA e ateromatose
carotídea futura.
Crianças são hipertensas quando PAS e/ou PAD forem superiores ao percentil 95, de
acordo com idade, sexo e percentil de altura, em até três ocasiões. Além disso, o
caderno de atenção básica, que rege a saúde coletiva, apresenta como obrigatória a
medida anual da PA a partir de 3anos.
Descrição do Caso:
E.F.G.S.,4 anos e 2 meses, procurou atendimento na UBS Nossa Senhora das Graças,
Divinópolis, dia 05/03/2018. Anêmico, Noripurum100 mg, compareceu à consulta para
controle de tratamento e outras queixas. Durante a entrevista mãe relata HA durante a
gravidez, história de HAS e diabetes familiar. Identificamos erro alimentar importante.
Exames:HbA1c:5,7%;Glicemia:117g/dL.
Ao E.F. foi aferida sua PA, com esfignomanômetro e estetoscópio infantil. Constatando
uma pressão100x70mmHg. O resultado foi avaliado pelo aplicativo PA Kids, que
classificou sua diastólica em pré-hipertensão limítrofe. Seu IMC, calculado e analisado
pelo aplicativo AnthroPlus(OMS), resultou em 21,7, Z-Score 4,05. Mãe orientada à
mudança da dieta da criança e implementação de atividade física.
Paciente retornou por três vezes para aferições, nas mesmas condições, mantendo os
níveis pressóricos. Foi solicitado eletrocardiograma e raio-x de tórax que demonstraram
normalidade. O paciente encaminhado para Cardiologista infantil. Quanto à mudança
alimentar, foi bem trabalhada na família e aceita pela criança, que na última consulta,
dia 27/03, havia perdido 1,8kg, tendo seu IMC de 20,2, e Z-Score 3,17.
Discussão:
Apesar do que pregam diretrizes cardiológicas e o SUS, a UBS não dispunha de
aparelhagem para aferir PA em crianças, sendo utilizados os da preceptora. E mesmo
sendo indicado aferição de PA em crianças a partir de 3 anos, a dele só foi aferida com
4 anos e 1 mês, sendo que tal condição poderia ter sido rastreada, acompanhada e
tratada de forma mais precoce. Por fim, destacamos a importância do envolvimento da
família na abordagem da condição, mudança alimentar e implementação do exercício
físico.
Conclusão:
Concluímos que o rastreamento de HAS em crianças ainda não é bem implementado, e
que estudos sobre a prevalência de HA e pré-HA em crianças no município são de suma
importância para nortear politicas de saúde e ações de controle de fatores de risco
associados.
Apresentador: Rafaela Fernandes Lourenço
UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei
E-mail: rafaelaflourenco@gmail.com
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ASPECTOS ECOCARDIOGRÁFICOS
RELATO DE CASO.

NA

DOENÇA

DE

KAWASAKI:

Autor: Anderson Pereira de Oliveira1
Co-autores: Eduardo Dias Chula1; Raldner Borges è Regis1; Eluan Albuquerque Lima1;
Nelson Borges Neto2; Pedro Melgaço Martins2; Ayesca Vivian Michelini Stapasolla2.
1 – Cardiologistas do Serviço de Ecocardiografia do Hospital São João de Deus
2- Residentes de Cardiologia do Hospital São João de Deus
Categoria: Relato de Caso
Área: Clínica Médica
Introdução
A doença de Kawasaki (DK) foi introduzida na literatura médica em 1967 por
Tomisaku
Kawasaki,
denominando-a
síndrome
linfonodal
mucocutânea.
Especificamente, é uma vasculite aguda multissistêmica comprometendo vasos de
pequeno e médio calibre. Não tratadas, 15%-25% das crianças com DK desenvolvem
sequelas coronárias, que variam em gravidade desde assintomática até aneurisma
coronário gigante levando à trombose, infarto do miocárdio e morte súbita.
Relato do Caso
Criança de 2 anos e 7 meses, sexo masculino, com quadro inicial
febril persistente associado a exantema difuso, citado como “pele em aspecto de lixa”.
Recebeu antibióticos pensando-se em escarlatina, porém mesmo com antibioticoterapia
mantinha quadro febril surgindo edema e hiperemia em região labial, evoluindo com
ressecamento importante e descamação da mucosa. Logo após iniciou hiperemia em
região conjuntival com edema bipalpebral. Exames laboratoriais mostravam
hematimetria e plaquetas normais. Leucocitose de 11.620mm3 sem bastões e aumento
de eosinófilos em 29%. Velocidade de hemossedimentação e proteína c reativa
aumentados. Realizado ecocardiograma que mostrou coronária direita aneurismática
com diâmetro de 3,40 mm e coronária esquerda de 2,83mm sem outras alterações no
exame. Iniciado ácido acetilsalicílico na dose de 80mg/kg/dia e a imunoglobulina 2g/kg
no oitavo dia da doença. Recebeu alta após melhora clínica.
Discussão
A DK acomete frequentemente crianças menores de cinco anos, sendo a
principal causa de doença cardíaca nessa faixa etária, principalmente pela formação de
aneurismas coronarianos. Nestes, observam-se alterações inflamatórias na camada
média com edema e necrose de células musculares das artérias coronárias. Caso não seja
reconhecido e instituído terapêutica, esse dano cardiovascular poderá manifestar-se
tardiamente como infarto agudo do miocárdio em jovens.O ecocardiograma deve ser
realizado na suspeita de DK, sendo essencialna confirmação dos casos. Considera-se
anormal o lúmen quando > 3mm em crianças menores de 5 anos, > 4 mm se ≥ 5 anos,
1,5 vezes maior que o lúmen do segmento adjacente ou quando é claramente irregular.
O uso da imunoglobulina correlaciona-se com boa resposta na involução do aneurisma e
sua administração nos dez primeiros dias da doença, reduz o comprometimento da
artéria coronária para 3-8% e da mortalidade para 0,2%.
Conclusão A descrição das alterações cardiovasculares na literatura é escassa, visto a
baixa frequência na indicação ecocardiográfica, o qual é de suma importância para o
diagnóstico de aneurisma coronário e do próprio segmento da doença. Quanto à
terapêutica, é imprescindível sua instituição dentro da janela descrita, colaborando
assim para minimizar as complicações da doença.
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CARDITE CONSEQUENTE À FEBRE REUMÁTICA: UMA IMPORTANTE
COMPLICAÇÃO CLÍNICA
Bruno Yuri Oliveira Carvalhaes¹; Gustavo Santos Resende¹; Letícia Fernanda Saraiva
Jardim¹; Sídney Dias Fonseca Pontes¹.
¹Universidade de Itaúna
Relato de caso
Clínica Médica
Introdução: A febre reumática e a cardiopatia reumática apresentam-se como
complicações da faringoamigdalite estreptocócica. Vale ressaltar que é mais incidente
em crianças e jovens adultos, e esse fato pode ser justificado com a provável
imaturidade do sistema imunológico dos citados. Nesse contexto, cardites são as
manifestações mais severas da febre reumática, prejudicando, de modo considerável, a
qualidade de vida desses pacientes. Descrição do caso: SDFP, 19a, deu entrada no PS
do Hospital Materdei em Belo Horizonte – MG, alegando precordialgia iniciada há 1
dia, associado a sudorese, artralgia e dispneia. Relatou quadro prévio de orofaringite
com inicio há 11 dias, para o qual fez uso de Penicilina G Benzatina e Nimesulida com
alivio parcial dos sintomas. Nega outras comorbidades.7 dias após a medicação, durante
período de repouso, iniciou a precordialgia, sudorese, dispneia e artralgia de
articulações distais de MMII. Ao exame físico foi detectado abafamento da primeira
bulha cardíaca, sibilos pulmonares disseminados, artrite bilateral com articulação
tibiofemoral edemaciada. O ECG não mostrou alterações, com exceção do
prolongamento do intervalo PR e o ecocardiograma, com mapeamento com fluxo a
cores, indicou regurgitação mitral leve sem mais alterações significativas. Realizou
exame laboratorial que apresentou alterações significativas nos níveis de: PCR 25mg/L,
Troponina 1,28 microgramas/L, ASLO 594 UI/ml. Foi indicado repouso relativo por
três meses, uso de Prednisona e Ibuprofeno e uso profilático de Penicilina G Benzatina a
cada 15 dias por tempo inicialmente indeterminado. Discussão: As lesões no miocárdio
e endocárdio estão associadas à resposta humoral mediada por anticorpos que atuam no
tecido cardíaco pelo processo de mimetismo molecular. Anticorpos que são
originalmente dirigidos contra antígenos estreptocócicos passam a reconhecer tecidos e
células do hospedeiro, sendo por isso o processo caracterizado como autoimune. Ocorre
acoplamento destes no endocárdio, permitindo e facilitando a formação de infiltrado
inflamatório com lesão tecidual local e consequente necrose, justificando o aumento dos
níveis séricos dos marcadores enzimáticos. Conclusão: É notória a relação entre febre
reumática e cardiopatia e a eficácia do uso profilático de Penicilina G Benzatina nos
referidos casos. Desse modo, em casos que indiquem, fortemente, um caso de febre
reumática, a profilaxia, principalmente cardíaca, deve ser realizada.
Apresentador: Gustavo Santos Resende – Acadêmico do Curso de Medicina
Email: gustavosresende@gmail.com
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AMAUROSE FUGAZ: RELATO DE CASO
Juliana Moreira Maia1, Laíse Oliveira Resende1, Julia Pio Fernandes Nery1, Victor
Augusto de Souza Nebias¹, Fernanda Pinheiro Chagas Fernandes¹, Roberta de
Alvarenga Batista.1
1

Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste, Divinópolis – MG

Relato de Caso
Clínica Médica
Introdução: A perda súbita da visão consiste em uma urgência oftalmológica. A perda
de acuidade visual unilateral frequentemente passa desapercebida, devido à boa visão do
outro olho. Assim, o paciente percebe a real perda visual quando fecha o olho de melhor
visão e nota perda de campo visual ou perda de estereopsia. Hipertensão arterial
sistêmica e diabetes mellitus podem ser observadas nos antecedentes pessoais, pois
ambas podem predispor perda súbita da visão, como hemorragia vítrea e oclusão da veia
central da retina. Ademais, devem-se pesquisar glaucoma e uveíte prévios. Descrição
do caso: EMM, 79 anos, feminino, primeira consulta dia 25/09/2017, queixa de perda
transitória e súbita da visão do olho esquerdo no dia anterior. Relata que a perda durou
20 minutos e houve retorno da visão após 30 minutos de forma gradual. Nega sintomas
associados. Relata glaucoma em olho direito, duas cirurgias para correção de catarata
com colocação de lente intraocular em ambos os olhos, nega uso de óculos e lentes
corretivas. Pré-diabética, hipertensa e dislipidêmica. Faz uso de AAS, sinvastatina,
omeprazol, glifage, atenolol e valsartana. Histórico de angioplastia com colocação de
stent há 6 anos. Exame físico e oftalmológico sem alterações significativas. A hipótese
diagnóstica foi amaurose fugaz e foi realizado encaminhamento ao oftalmologista.
Discussão: A amaurose fugaz corresponde à perda transitória de visão, monocular, pode
durar poucos minutos, frequentemente com recuperação espontânea, causada por
êmbolo em artéria retiniana ou insuficiência arterial retiniana. A origem mais comum
são placas ateroscleróticas nas artérias carótida ou aorta, embora possam se originar no
coração. Como o tecido neural tem metabolismo intenso, a interrupção do fluxo
sanguíneo para a retina por alguns minutos ocasiona cegueira monocular transitória. A
oftalmoscopia revela zonas de empalidecimento e edema na retina que acompanham a
distribuição das artérias. A oclusão completa da artéria central da retina causa
interrupção do fluxo sanguíneo e a retina torna-se leitosa e com fóvea vermelho-cereja.
Conclusão: Tendo em vista o histórico da paciente, conclui-se que o quadro pode ter
sido causado pela presença de êmbolo em artéria retiniana e a conduta consiste em
acompanhamento cardiovascular e oftalmológico, controle das fatores de risco
cardiovasculares e possível adição de antiagregante plaquetário.
Apresentadora:
Juliana Moreira Maia
Graduanda em Medicina, Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, Minas
Gerais
Email: juliana.mmaia@hotmail.com
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EXPERIÊNCIA DE CONTATO COM DOENÇA ATÍPICA NO ATENDIMENTO PRIMÁRIO SOBRE
PONTO DE VISTA DE ESTUDANTES DE MEDICINA

Carla Carolina Alves Lopes¹; Gabriel Buffon Cupertino¹; Gustavo Elias Cardozo Nunes¹; Leonardo
Isolani e Andrade¹; Letícia Maria Pereira de Miranda¹; Paulo José Soares André Oliveira¹;
Rhodolfo Campos Siqueira Diniz¹; Tamara Rodrigues Fonseca Souza¹;
¹ Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei - Campus
Dona-Lindu
Relato de caso;
Saúde coletiva;
Introdução: Esse relato busca exemplificar a vivência de estudantes de medicina inseridos
antecipadamente na rede de atenção primária através das aulas de Práticas de Integração
Ensino-Serviço-Comunidade (PIESC). Nessa disciplina, os discentes do primeiro ao quarto ano
acompanham e desenvolvem atividades, monitorados por um preceptor, em uma Unidade de
Saúde da Família relacionadas com os conteúdos abordados na teoria clínica. Tais atividades
têm consequências positivas e negativas que influenciam na formação psicossocial do médico.
Descrição do Caso: Em consulta rotineira de puericultura durante atividade de PIESC, ao
acompanhar tanto a realização do exame físico na paciente S. de 7 meses quanto a verificação
dos reflexos primitivos, percebeu-se que esta não conseguia sentar sem apoio. Além disso,
durante a coleta de suas medidas antropométricas, notou-se a constância do perímetro
cefálico nos 3 meses anteriores. No final da consulta, o preceptor suspeitou de plagiocefalia,
sendo que a paciente foi encaminhada para a realização de exames complementares na
policlínica com pedido de urgência.
Discussão: De acordo com os parâmetros de desenvolvimento nos Cadernos de Atenção Básica
divulgados pelo Ministério da Saúde, a paciente não apresentava os marcos adequados para a
sua idade. Entretanto, havia normalidade de seus reflexos primitivos. Ademais, as medidas de
perímetro cefálico mantiveram-se constantes durante 3 meses e o formato característico do
crânio da criança sugeria craniossinostose, mais especificamente uma braquicefalia. De tal
forma, dado que a consulta em questão foi o primeiro contato dos estudantes de medicina
com a atenção primária, o impacto dessa suspeita suscitou sentimentos de impotência,
frustração e despreparo, uma vez que, vista a complexidade do caso, haveria necessitaria de
uma abordagem multidisciplinar, não restrita apenas ao âmbito primário.
Conclusão: À vista disso, buscou-se exemplificar e expor a experiência de contato com doença
atípica no atendimento primário, demonstrando o impacto psicossocial e emocional nos
discentes de medicina relatantes. Apesar de as aulas teóricas preparam os estudantes para tais
situações, o primeiro contato na prática - que serve para o amadurecimento - provoca
sentimentos positivos e negativos.
Apresentadora: Tamara Rodrigues Fonseca Souza. Acadêmica do Curso de Medicina da
Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Dona-Lindu.
E-mail: tamararodrigues1203@gmail.com
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SÍNDROME HELLP: A IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO PRECOCE
PARA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL
Bianca Henriques Parreiras1; Clara Martins Resende de Souza1; Letícia Ribeiro Silva1;
Maria Teresa Moura Pereira1; Raphaela Costa Sales1; Sylvia Loures Vale
Pujatti1;Verônica Moreira Belo1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Saúde materno-infantil
Introdução: A Síndrome HELLP é uma complicação gestacional grave que atinge
cerca de 2-12% das mulheres diagnosticadas com pré-eclâmpsia, ocorrendo antes da 35ª
semana. Esta é caracterizada por um inflamação intensa e antiangiogênica associada a
má perfusão do tecido placentário. O termo HELLP deriva do inglês, significando
hemólise (H), aumento de enzimas hepáticas (EL) e plaquetopenia (LP). O diagnóstico
quase sempre é impreciso e subestimado, visto que os sintomas apresentados pela
gestante são inespecíficos, sendo necessário um acompanhamento laboratorial.
Objetivos: Realizar um estudo crítico da literatura especializada no intuído de
demonstrar a relevância da saúde materno-infantil para um diagnóstico preciso em
pacientes com Síndrome HELLP. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de
artigos científicos das bases de dados: PubMed – U.S. National Library of Medicine e
SciELO – Scientific Eletronic Library Online dos anos 2012 a 2018. Resultados: A
Síndrome HELLP apresenta sintomatologia variada, cujas principais alterações são
proteinúria, hipertensão arterial, náusea e vômitos, dor epigástrica no quadrante superior
direito, cefaleia, distúrbios visuais e icterícia. Associados a esses sintomas, a presença
de pré-eclâmpsia aumenta a necessidade de se fazer a confirmação da doença através de
exames específicos. Observa-se que não existe um consenso sobre o grau de alteração
laboratorial para o diagnóstico dessa síndrome, no entanto, os critérios utilizados são:
hemólise com hematócrito abaixo de 38% e/ou desidrogenase láctica (LDH) >600 U/L,
anemia hemolítica microangeopática com presença de esquizócitos em esfregaço
sanguíneo; elevação de enzimas hepáticas com AST ou TGO >70 U/L e contagem de
plaquetas <100.000m³. Conclusão: Ainda se faz necessário estudos mais aprofundados
sobre a fisiopatologia e evolução da Síndrome HELLP, entretanto é certo que ela está
relacionada a uma elevada morbidade materno-fetal, na qual a conduta final é a
interrupção da gravidez . Portanto, é evidente a importância de um diagnóstico precoce,
para um tratamento adequado e prognóstico satisfatório.

Apresentadora:
Letícia Ribeiro Silva
Universidade de Itaúna
Email: leticiaritauna@hotmail.com
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MIOCÁRDIO NÃO COMPACTADO ISOLADO EVOLUINDO PARA
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
AUTORES: Eluan Albuquerque de Lima; Anderson Pereira de Oliveira; Eduardo Dias
Chula; Raldner Borges e Réges; Christiana Conceição de Oliveira; Pedro Melgaço
Martins; Ayeska Vivian Michelini Stapasolla; Nelson Borges Neto
Hospital São João de Deus - Fundação Geraldo Corrêa
Categoria: Relato de Caso
Área: Clínica Médica
Resumo
Introdução: Miocárdio Não Compactado (MNC) é uma anomalia cardíaca rara, de
etiologia incerta, geralmente associada a outras cardiopatias, mas também pode-se
apresentar de forma isolada. O MNC é caracterizado pela presença de trabéculas
proeminentes com recessos intertrabeculares profundos e espessamento do miocárdio
distinguindo duas camadas (compactado e não compactado). Sua apresentação clínica é
variável, e os sintomas podem surgir em qualquer idade, observa-se desde pacientes
assintomáticos, a pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC), fenômenos
tromboembólicos e arritmias cardíacas, conferindo a essa doença um mau prognóstico.
Descrição do caso: MMSF, 42 anos, sexo feminino, natural de Martinho Campos/MG,
com histórico de Epilepsia, sem história familiar de cardiopatia e até então sem história
pessoal, com vida laboral ativa. Iniciou em Agosto de 2017, quadro de dispneia,
inicialmente aos moderados esforços, que evoluiu para os mínimos esforços e em
repouso, ortopnéia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores
discreto. Em outubro de 2017 procurou atendimento médico devido ao agravo dos
sintomas, sendo diagnosticada com IC, na ocasião foi iniciada a terapia específica e
solicitado exames complementares. No mesmo mês, realizou ecocardiograma que
evidenciou uma miocardiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida. Após a
otimização da terapia com Bisoprolol, Losartana, Espironolactona, Furosemida e
Digoxina paciente melhorou dos sintomas. Em Abril de 2018 realizou novo
ecocardiograma de seguimento, que evidenciou uma miocardiopatia dilatada, com
disfunção sistodiastólica importante do ventrículo esquerdo, fração de ejeção de 28%,
com presença de numerosas trabeculações no ventrículo esquerdo características de
miocardio não compactado. Paciente retornou ao Cardiologista assistente que manteve a
terapia para IC e indicou a anticoagulação oral. Discussão: O MNC acomete
principalmente o sexo masculino, com apresentações familiar e esporádica, já relatadas
na literatura. O diagnóstico é feito através do ecocardiograma e ressonância magnética
(RM). No ecocardiograma observa-se numerosas trabeculações miocárdicas, com
definição nítida da camada compactada e não compactada. A RM adiciona detalhes
anatômicos e informação funcional da cinética dos segmentos, além do grau de fibrose.
O tratamento é feito de forma individualizada, dependendo da apresentação clínica, a
anticoagulação oral é recomendada, tendo em vista uma incidência aumentada de
fenômenos tromboembólicos nesses pacientes. Conclusão: Embora seja raro, o MNC
vem aumentando sua incidência nos últimos anos devido a melhor acurácia diagnóstica
dos exames de imagem, principalmente do ecocardiograma bidimensional e ressonância
magnética. Devido à possibilidade de complicações graves relacionadas ao MNC, faz-se
necessário o seu diagnóstico precoce e instituição de terapia adequada, prevenindo
assim desfechos desfavoráveis.
Apresentador: Eluan Albuquerque de Lima.
Hospital São João de Deus.
Email: eluan89@yahoo.com.br
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INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NA RAZÃO NORMALIZADA
INTERNACIONAL (RNI). RELATO DE CASO EM QUE DROGAS
CONSIDERADAS ELEVADORAS DA RNI LEVARAM A SUA DIMINUIÇÃO
Bárbara Paula de Barros Carvalho Pinto, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira, Eduarda
Viana Maia Sutana, Larissa Siqueira Campos, Marila Cristina Tessari, Monize Rezende
de Sousa, Raphaela Costa Sales, Sylvia Loures Vale Pujatti.
Universidade de Itaúna
Relato de Caso
Clínica Médica
Introdução: Razão normalizada internacional (RNI) é uma medida para avaliar a via
extrínseca da coagulação. Calcula o tempo de protrombina, controlando o nível de
coagulação sanguínea. Em pacientes cardiopatas, o valor do RNI deve ficar entre 2 e 3.
Entretanto esse valor pode ser elevado ou diminuído com uso de medicamentos.
Descrição do caso: Paciente 58 anos, masculino, leucodermo, com histórico de cirurgia
de substituição de valva aórtica por uma do tipo metálica, há 16 anos. Usa Atenolol
25mg, Sinvastatina e Varfarim 5mg. Apresenta tosse produtiva, dor na região frontal e
rinorréia, diagnosticado com sinusite. Iniciou tratamento com Amoxicilina mais
clavunalato (500mg +125mg) sem resultado. Com quatro dias de terapêutica antibiótica
apresentou febre de 39,5°C fazendo uso de antitérmico, porém sem sucesso. Após uma
semana, foi internado em hospital de alta complexidade, onde deu início ao tratamento
com bactrim (400 mg + 80mg) de 12 em 12 horas. Realizou-se tomografia de face e
tórax, exame de urina e exame de sangue que demonstrava baixa imunidade. Exames
evidenciaram sinusite crônica, pneumonia e infecção urinária. Optou-se, então, pela
mudança do bactrim por levoflaxicino durante 12 dias, de 24 em 24 horas. No 6° dia de
tratamento, foi feito exame de RNI apresentando-se inadequado para um paciente
cardiopata (1,03), nesse período paciente tomava um comprimido de varfarina (5 mg) ao
dia. Para evitar a formação de trombos começou aplicação diária de antitrombótico
subcutâneo. Repetido RNI, com valor de 1,59. Por essa razão a dose de varfarina passou
para dois comprimidos ao dia por 16 dias. Novo exame de RNI apresentou-se em 2,36.
Paciente recebe alta. Discussão: O caso demonstra a interferência de drogas no tempo
de coagulação. No paciente cardiopata o ideal é que o valor fique entre 2 e 3. O bactrim,
de acordo com estudos, apresenta interferência de forma a aumentar o RNI, mas esse
medicamento era pouco eficaz para o tratamento do paciente, por isso foi mudado.
Estudos de caso realizados por Jones e Fugate (2002) demonstraram elevações
significativas nos valores de INR, durante a terapia com levofloxacino, por inibir a sua
metabolização pelo citocromo P450 CYP2C9 fazendo com que ele fique mais tempo na
corrente sanguínea. Na tentativa de aumentar o RNI, manteve-se o levofloxacino.
Conclusão: apesar de na literatura serem drogas que aumentam o RNI, na prática não
foi o que ocorreu. O RNI só aumentou de forma significativa com o uso de
anticoagulante oral em doses elevadas.
Apresentadora: Larissa Siqueira Campos
Contato: Larissa.scampos@hotmail.com
Universidade de Itaúna

20

FATOR V DE LEIDEN: RELATO DE CASO DE TROMBOSE VENOSA
Eduarda Viana Maia Sutana1, Marila Cristina Tessari1, Monize Rezende de Sousa1,
Thales Rezende Correa1, Wagnélia Guimarães Pereira1, Yan Tessari de Camargos2,
Ricardo Yukio Okawa3.
1

Acadêmicos do curso de Medicina pela Universidade de Itaúna – MG
Acadêmico do curso de Medicina pela UNIPACJF
3
Cirurgião Vascular pelo Hospital São João de Deus; Membro SBACV; Mestre em
cirurgia pela FMUFMG.
2

Relato de Caso - Clínica Médica
Introdução: Dentre as doenças cardiovasculares, a trombose venosa (TV) destaca-se
por apresentar alta incidência populacional com caráter multifatorial, pela associação
entre fatores de riscos adquiridos e genéticos. Existem diversas mutações genéticas que
predispõe eventos trombóticos. A resistência hereditária à proteína C ativada tem sido
identificada como principal causa de TV. Esta proteína, é importante na regulação da
coagulação, desempenhando função proteolítica sobre os fatores Va e VIII, inativandoos e assim reduzindo a produção de trombina. A mutação genética decorrente da troca
da arginina 506 do fator V de Leiden (FVL) por uma glutamina (R506Q), faz com que o
fator Va resistente à ação inativadora da proteína C acarretando coagulação de forma
insatisfatória, levando ao acúmulo do mesmo e, consequentemente, aumentando o risco
de trombose. Esta mutação é encontrada em 20 a 60% dos pacientes com trombofilia.
Pacientes homozigotos para FVL, apresentam 50 a 100 vezes mais chance de apresentar
trombose venosa, enquanto indivíduos heterozigotos apresentam chance aumentada em
5 a 10 vezes. Descrição do caso: Paciente 25 anos, feminino, apresentou edema
maleolar, dor, telangiectasia, rubor, calor, empastamento de membro inferior esquerdo e
relata fazer uso de anticoncepcional. Após exame clínico foi solicitado ultrassonografia
com doppler, que apresentou TV em safena magna abaixo do joelho. Foi orientada a
permanecer de repouso por um período de 10 dias, interromper o uso de hormônios
contraceptivos e introdução de terapia anticoagulante. Visto que a paciente apresentava
história familiar de TV realizou-se vários exames a fim de elucidar tal incidência. Então
foram solicitados exames direcionados à investigação de fatores desencadeantes e ao
resultado, verificou-se que a paciente possuía trombofilia positiva para o Fator V
Leiden, sendo a mutação em um dos cromossomos (heterozigoto). Recomendou-se
então, a não utilização de hormônios e condutas profiláticas para o não surgimento de
novos trombos. Discussão: A tríade e Virchow prognostica que as causas de trombose
são mudanças na coagulabilidade sanguínea, mudanças na parede do vaso e estase. Já
que a paciente apresentava pré-disposição a coagulopatias, não poderia fazer uso de
contraceptivo. Esta condição potencializou o processo trombogênico acarretando a TV.
Conclusão: O FVL associado a outros fatores tende a ser potencializado para a
ocorrência de TV. Faz-se necessário uma investigação aprofundada sempre que houver
alta incidência familiar, a fim de esclarecer a etiologia do evento, auxiliar na prevenção,
profilaxia e tratamento tomando medidas cautelosas e individualizadas na conduta para
cada paciente.
Apresentadora: Wagnélia Guimarães Pereira
Instituição: Universidade de Itaúna-MG.
E-mail para correspondência: wagneliaguimaraes@hotmail.com
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RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA DE SEMI AMPUTAÇÃO DE MÃO: RELATO
DE CASO
Marila Cristina Tessari1, Monize Rezende de Sousa1, Wagnélia Guimarães Pereira1,
Yan Tessari de Camargos2, Ricardo Yukio Okawa 3
1

Acadêmica do curso de Medicina pela Universidade de Itaúna – MG
Acadêmico do curso de Medicina pela UNIPACJF
3
Cirurgião Vascular pelo Hospital São João de Deus; Membro SBACV; Mestre em
cirurgia pela FMUFMG.
2

Relato de Caso
Cirurgia Geral
Introdução: A mão é uma estrutura complexa do corpo humano em decorrência do
conjunto anatômico presente nela. A lesão no punho pode levar ao comprometimento
parcial ou total tendíneo e vascular, dentre outros, interrompendo a realização de
movimentos até a perda da estrutura. A secção dos tendões flexores, das artérias ulnar e
radial podem levar à perda da preensão forte e vigorosa importante para trabalhadores
braçais ou da preensão delicada e sutil de um cirurgião, acarretando em incapacidade
funcional. Descrição do caso: Paciente masculino, 50 anos, lavrador, tentativa de
autoextermínio com foice em punho esquerdo. Entrada com 4 horas de evolução do
trauma com secção completa tendínea flexora do carpo, artérias radial e ulnar com
secção completa porém com hemostasia por compressão e colabamento do coto.
Realizou-se reposição volêmica e hemotransfusão. Foi submetido a bloqueio do plexo
braquial e sedação, com reconstrução tendínea primária a cargo da cirurgia de mão e
bypass da artéria radial (proximal-distal/interposição) com segmento de veia cefálica,
embolectomia arterial e ligadura do coto da artéria ulnar, pela equipe de cirurgia
vascular. O pós-operatório apresentou fluxo presente no enxerto, trifásico com boa
perfusão de extremidade. Discussão: A reconstrução tendínea objetiva aproximar as
extremidades do tendão seccionado ou ligar uma extremidade do tendão ao osso afim de
que ocorra o processo de cicatrização e recuperação dos movimentos. Como tratamento
para a secção das artérias radial e ulnar, as opções cirúrgicas variam desde a ligadura
proximal e distal do vaso até os procedimentos de revascularização, utilizando bypass
com enxerto venoso. Com isto, objetiva-se o retorno dos pulsos radial e ulnar, além da
normalização do tempo de perfusão capilar periférica, da cor e da temperatura da
extremidade. Conclusão: O trabalho em conjunto de diferentes especialistas da área
cirúrgica, proporciona um procedimento mais eficaz e seguro, minimizando os riscos de
resultados desfavoráveis. Já a intervenção precoce é essencial para a providência do
tratamento adequado, que envolve a reconstrução tendínea e o restabelecimento
cirúrgico urgente do fluxo arterial, na tentativa de recuperar a irrigação e os movimentos
perdidos em função da lesão, permitindo com que o paciente não apresente
incapacidade funcional.
Apresentadora:
Monize Rezende de Sousa
Instituição: Universidade de Itaúna – MG
E-mail para correspondência: monize.rs@hotmail.com

22

Relato de caso: Rabdomiossarcoma Embrionário da bexiga:
acompanhamento e evolução
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Vanessa
Carvalho Lima²
¹Universidade de Itaúna
²Hospital IPSEMG
Introdução: O rabdomiossarcoma é o sarcoma de tecidos moles mais frequente na
infância, altamente maligno, que se origina nas células mesenquimais primitivas que
diferenciariam-se em músculo estriado. Corresponde a cerca de dois terços de todos os
sarcomas nas crianças entre 0 aos 14 anos e possui incidência de 4-7 por milhão de
crianças com menos de 15 anos.
Descrição do caso: Paciente de 1 ano e 11 meses, branca, sexo feminino, sem histórico
familiar ou comorbidades. Em bom estado geral quando iniciou quadro de dor suprapúbica e abdominal, constipação intestinal e massa palpável no hipogástrio. Antes da
internação foi tratada como constipação intestinal. Após piora do quadro clínico foi
solicitado ultrassonografia total do abdome e tomografia computadorizada (TC) que
evidenciou presença de hemorragia, volumosa massa sólida em hipogástrio, delimitada,
de contornos lobulados, em meio as alças intestinais, comprimindo a parede abdominal,
bexiga urinária medindo 13,1x7,2x 9,3 cm. Diante a suspeita de neoplasia a paciente foi
transferida para um hospital terciário, e realizado ressecção da massa abdominal. O
anatomopatológico indicou neoplasia fusocelular mesenquimal maligna de alto grau
com áreas de necrose tumoral, elevado índice mitótico, medindo 13,0x 8,0x 7,0 cm e
pesando 350g.
Discussão: O subtipo embrionário mais frequente é o fusocelular e botrióide, se
comparado ao subtipo alveolar. Em cerca de um terço dos doentes o tumor é ressecável.
Paciente foi estadiada em IIIa da IRSG Presurgical Staging Classification. Foi iniciado
esquema de quimioterapia com duração de 6 meses de acordo com o European
Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG-RMS 2005-subgrupo E). Após
oito semanas em tratamento quimioterápico foi solicitado novo exame de imagem que
revelou ausência de tumor residual. A paciente permaneceu em acompanhamento
oncológico até os 7 anos de idade.
Conclusão: O rabdomiossarcoma da bexiga deve ser colocado como hipótese
diagnóstica frente a criança que apresente dor supra-púbica, hematúria e massa vesical.
A suspeição clinica permite um diagnóstico precoce, o que favorece o prognóstico.
Apresentador: Danilo Nadal Rodrigues
Telefone para contato: (37) 99828-1801
Email: danilonadal@hotmail.com

sacampos.martins@gmail.com
Instituição: Universidade de Itaúna
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GLIOBLASTOMA MULTIFORME – RELATO DE CASO
Elias Raad Gervásio; Lívia Bárbara Cordeiro Alves; Nathália Cristina de Jesus Pereira;
Isabella Alves Almeida Machado; Karen Xavier Santos Moreira Moraes; Bruno Fernandes
Dias; Jairo Batista Neto; Gustavo Soares Corrêa Silva
Universidade Federal de São João del Rei/CCO/Divinópolis/MG
Relato de caso Cirurgia Geral
Introdução: O glioblastoma multiforme (GBM), também conhecido como astrocitoma grau
IV, é o tumor cerebral primário maligno mais comum, representando entre 12 e 15% de
todas as neoplasias intracranianas. Pode ser primário (“de novo”) – 95% dos GBMs – ou
secundário (quando surge de um astrocitoma de grau mais baixo - OMS grau II ou III).
Acomete mais comumente os hemisférios cerebrais em adultos, preferencialmente a
substância branca subcortical e periventricular, enquanto nas crianças o tronco encefálico,
especialmente a ponte, é o local mais acometido. Pode ocorrer em qualquer idade, porém o
diagnóstico é mais comum em homens com 45-75 anos. Descrição do caso: Paciente de 24
anos, do sexo masculino, encaminhado de Bambuí-MG, com história de cefaleia persistente
associada a náuseas, vômitos incoercíveis e crise convulsiva. No momento do atendimento,
o paciente apresentava-se sem déficits neurológicos. Uma TCC foi realizada e permitiu o
encontro de lesão expansiva intra-craniana frontal esquerda com sinais de HIC e
sangramento intralesional. Foi solicitada ainda uma RMN, que evidenciou em T1 póscontraste massa com realce periférico intenso, mas irregular, circundando um núcleo central
de tumor necrótico sem captação; em T2/FLAIR, hiperintensidade heterogênea com
margens tumorais indistintas, e apresentou pequena restrição à difusão. Foi realizada
microcirurgia para exérese da lesão, e o material enviado para análise anatomopatológica,
que encontrou quadro histológico compatível com glioblastoma multiforme (grau IV). Após
esse resultado, o paciente passou por quimioterapia e radioterapia adjuvantes.
Discussão: O paciente do caso em questão apresentava história clínica e exames de imagem
compatíveis com o diagnóstico de GBM, apesar de não estar dentro do perfil
epidemiológico mais acometido por esse tumor, devido à sua idade. O GBM é uma
neoplasia rapidamente progressiva com prognóstico ainda muito reservado, apesar de todos
os avanços diagnósticos e terapêuticos dos últimos anos. A abordagem terapêutica consiste
inicialmente em procedimento cirúrgico, que tem como objetivo confirmar o diagnóstico e
alcançar a maior ressecção possível com preservação da função neurológica; posteriormente
são realizadas quimioterapia e radioterapia adjuvantes. Ainda não existe cura para o GBM,
entretanto, com esse tratamento, consegue-se aumentar a sobrevida média desses pacientes
de 3 para 22 meses.
Conclusão: Diante dos resultados alcançados com o tratamento utilizado atualmente, é de
extrema importância que o diagnóstico do GBM seja feito precocemente para que o
paciente possa ter um considerável aumento da sua sobrevida.
Apresentador: Elias Raad Gervásio
Universidade Federal de São João del Rei
E-mail: eliasraad@live.com
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA HIPOCAMPAL DE PACIENTES COM EPILEPSIA
DO LOBO TEMPORAL SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO
Thamyres Figueredo Silva1; Arthur Jacques de Assis1; Pedro Paulo Nunes Pereira2; Aila de
Guadalupe Amaro Reis Fonseca2; José Maurício Siqueira2; Luciana Estefani Drumond3.
1-Discente de medicina da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste
2-Corpo clínico do Núcleo Avançado de Tratamento das Epilepsias (NATE) do Hospital
Felício Rocho, Belo Horizonte-MG
3-Docente da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste
[2]. Pesquisa concluída ou com resultados parciais
Área: Cirurgia Geral
INTRODUÇÃO: A Epilepsia do Lobo Temporal Mesial (ELTM) frequentemente se
manifesta com mal-estar epigástrico, perda da responsividade e movimentos faciais
mastigatório, podendo evoluir para crises epilépticas generalizadas. Ao Exame de
Ressonância Magnética (RM) observa-se, frequentemente, esclerose hipocampal, além de
alteração morfológica do corno temporal do ventrículo lateral (CTVL). A ELTM possui alta
prevalência e cerca de 30% dos casos são farmacorresistentes, sendo indicada uma
abordagem cirúrgica.
OBJETIVOS: Analisar a morfometria hipocampal, além da morfologia do CTVL, em
pacientes com ELTM refratários, considerando-se a lateralidade da zona de início ictal.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal e quali-quantitativo. Utilizou-se dados
pré-cirúrgico de RM, comparando-se os hipocampos contralaterais. Realizou-se a
segmentação manual para o cálculo da volumetria hipocampal, utilizando-se o software
OsirixTM, baseado no protocolo EADC-ADNI. Os dados foram expressos como medianas e
utilizou-se o teste de Wilcoxon.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 14 pacientes, com idade média de 43 anos. A
zona de início ictal do lado esquerdo (LE) foi a mais prevalente, com 7 pacientes, 4 do lado
direito (LD) e 3 bitemporais. O volume hipocampal dos pacientes com ELTM no LE foi de
1,8 cm³ para o LE e 2,3 cm³ para LD(p<0,05). Já para os pacientes com ELTM no LD, os
valores foram 2,3 cm³ para o LE e 1,9 cm³ para o LD (p<0,05). Para os pacientes
bitemporais, 2,2 cm³ para o LE e 2,0 cm³ para o LD (p>0,05). Pela RM foi possível
visualizar também modificações na morfologia e na estrutura interna do hipocampo e
aumento do CTVL, em 57% e 36% da amostra, respectivamente. CONCLUSÃO: Observase atrofia hipocampal quando a zona de início ictal é unilateral, não havendo assimetria para
os pacientes bitemporais, além de alterações morfológicas do CTVL.
Nome do Apresentador: Thamyres Figueredo Silva
Instituição: Universidade Federal de São João Del Rei
e-mail: thamyresfigueredo@hotmail.com
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NEUROTOXOPLASMOSE EM PACIENTE IMUNOCOMPROMETIDO: RELATO
DE CASO
Thamyres Figueredo Silva1; Rachel LaGuardia Rego¹; Camila Cristina Santos¹; Jairo
Batista Neto2.
1Acadêmicas do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei / Campus
Centro Oeste (UFSJ-CCO); 2Neurocirurgião membro da equipe de neurocirurgia do
Hospital São João de Deus, preceptor da Neuroliga UFSJ-CCO.
[1]. Relato de caso
Área: Clínica Médica
INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma doença provocada pelo protozoário Toxoplasma
gondii, um parasita intracelular amplamente disseminado no Brasil, que pode provocar
infecção no Sistema Nervoso Central (SNC). A neurotoxoplasmose (NTX) é a causa mais
comum de lesões neurológicas focais com efeito de massa em indivíduos HIV+ e LTCD4+
inferior a 200 células/mm³.
DESCRIÇÃO DO CASO: RAFL, masculino, 29 anos, com queixa de crise convulsiva
Jacksoniana no dimídio direito (DD), generalização secundária e cefaleia persistente. Há um
mês, procurou atendimento médico de emergência fora do estado, onde foi medicado com
Hidantal e foi realizada Tomografia Computadorizada (TC), cujo resultado foi normal (sic).
Foi orientado controle neurológico em domicílio. No exame neurológico notou-se
hemiparesia grau 1 no DD e papiledema à esquerda. O quadro clínico sugeriu diagnósticos
de síndrome cefalálgica, síndrome convulsiva e acometimento do córtex motor primário,
devido à crise convulsiva Jacksoniana. Paciente negou comorbidades e comportamento
sexual de risco. As hipóteses diagnósticas foram: lesão expansiva, NTX e linfoma primário
do SNC. A conduta foi internação para realização de Ressonância Magnética (RNM) e de
exames laboratoriais (EL) – teste rápido anti-HIV e screening metabólico. Os ELs
evidenciaram infecção pelo HIV. A RNM apresentou lesão com presença de realce anelar e
edema perilesional no giro pré-frontal do lobo Frontal, sinal do halo excêntrico e lesão
expansiva hipointensa com moderada hiperintensidade de sinal na periferia em T1. Foi
realizado diagnóstico presuntivo baseado no quadro clínico e nas lesões em imagens
compatíveis, além da sorologia positiva para Toxoplasmose. Iniciou-se tratamento durante 6
semanas com sulfadiazina, pirimetamina, ácido fólinico e dexametasona.
DISCUSSÃO: O quadro clínico apresentado pelo paciente é clássico da NTX, sendo
caracterizado por confusão mental, cefaleia, tontura e episódios de convulsão. No entanto,
diferentemente do relato, esta infecção não costuma ser a primeira manifestação do
comprometimento imunológico por HIV. A TC com e sem contraste é o exame preferencial
para o diagnóstico de NTX pela sua disponibilidade, porém a RNM apresenta maior
sensibilidade. PCR positivo no líquor para T. gondii tem alta especificidade, porém
sensibilidade variável. A sorologia (IgG) é de pouca utilidade para NTX. Recomenda-se
tratamento empírico se presença de sinais clínicos compatíveis e exame de imagem
sugestivo.
CONCLUSÃO: Profissionais da saúde devem estar atentos ao aparecimento dos sintomas
relatados em pacientes imunocomprometidos. O rastreamento adequado permite a
realização do diagnóstico diferencial e do tratamento precoce, etapas essenciais para
minimizar as elevadas taxas de morbimortalidade por NTX.
Nome do Apresentador: Thamyres Figueredo Silva. Instituição: Universidade Federal de
São João Del-rei campus Dona Lindu. e-mail: thamyresfigueredosilva@gmail.com ou
thamyresfigueredo@hotmail.com
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ATIVIDADE DA DIGOXINA EM CRISES EPILÉPTICAS INDUZIDAS
Diogo Viana Abreu1, Adriano Avellar Carvalho1, Gabriela Lemes David2, Ítalo de
Oliveira Braga1 João Pedro Lopes Machado1, João Sávio Silva Soares1, Leandro Ribeiro
de Assis1, Cristiane Queixa Tilelli1
1.Grupo de Estudos em Neurociências, Universidade Federal de São João Del Rei;
2.Curso de Medicina, Universidade Federal de São João del Rei;
Categoria: Trabalho de extensão concluído ou com resultados parciais.
Área: Clínica Médica
Resumo
Introdução: As crises epilépticas são decorrentes de um desequilíbrio entre correntes
excitatórias e inibitórias nos circuitos neuronais. Em geral, fármacos e processos
patogênicos que levam à prevalência de excitação em detrimento da inibição tendem a
ser epileptogênicos. A bomba sódio-potássio participa desse equilíbrio, pois colabora
com o estabelecimento do potencial de repouso da membrana. A digoxina (DGX) é
atualmente utilizada no tratamento de doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca,
por seus efeitos na redução da atividade da bomba de sódio e potássio. Quando
oferecido em doses inferiores ao habitual, por outro lado, esta droga pode aumentar a
atividade da bomba, exercendo efeito neuroprotetor ao reduzir a despolarização
neuronal.
Objetivos: Em nosso trabalho hipotetizamos que, ao aumentar a atividade da bomba de
sódio e potássio, o DGX aumentaria o potencial de repouso da membrana, atuando
como um agente neuroprotetor contra as crises agudas induzidas pelo pentilenotetrazol
(PTZ). Métodos: No presente trabalho, foram utilizados ratos Wistar machos adultos.
Os animais receberam 60 mg/kg de PTZ intraperitoneal após serem pré-tratados com
DGX 1 ou 2 horas antes da aplicação de PTZ, ou com uma solução de salina inerte
(grupo controle). O comportamento epiléptico dos ratos foi analisado durante 30 min
após a aplicação do PTZ.
Resultados: Não foram observadas diferenças estatisticamente significatantes entre os
grupos avaliados nas condições utilizadas nesse trabalho.
Conclusão: Apesar de não encontrarmos o efeito esperado, vários estudos atuais
apontam para um possível efeito neuroprotetor da DGX, como por exemplo em modelos
de isquemia do sistema nervoso central e em outros modelos de epilepsia.
Apresentador: Diogo Viana Abreu – Acadêmico 11º período de medicina
Universidade Federal de São João del Rei – Grupo de Estudo em Neurociências
Email: diogovianaabreu@yahoo.com.br
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Epidermólise Bolhosa Adquirida: desafio no diagnóstico e na conduta terapêutica
Autores: Isabela Guimarães Ribeiro Baêta1, Heliomara de Fátima Soares Nunes,
Larissa Oliveira dos Reis, Letícia Araújo Menezes Castro, Livia Maria de Angelis
Furlan, Mayara Araújo Silva, Natália Rodrigues de Oliveira, Raíssa Batista Nunes
de Queiroz2
Professora do curso de medicina da Universidade Federal de São João del-Rei 1
Acadêmicas do curso de medicina da Universidade Federal de São João del-Rei 2

Categoria 1: Relato de caso.
Clínica Médica
Introdução: Epidermólise Bolhosa Adquirida (EBA) é uma doença bolhosa crônica que
acomete principalmente indivíduos entre a quarta e quinta décadas de vida,
caracterizada pela presença de autoanticorpos direcionados ao colágeno VII, diminuindo
a aderência dermoepidérmica. Isso provoca manifestações clínicas relacionadas à
fragilidade da pele como bolhas, erosões, cicatrizes, milia e perda de unhas. Descrição
do caso: Paciente feminina, 48 anos, há 2 anos com quadro de exulcerações na mucosa
oral, vesículas e bolhas difusas em tronco e membros, associadas a adinamia e artralgia.
Apresentou também um quadro de uveíte e estava em acompanhamento reumatológico
com diagnóstico de Doença de Behçet, fazendo uso de prednisona e infliximabe. Foi
encaminhada à dermatologia por refratariedade de lesões cutâneas e a biópsia prévia
sugeria dermatite herpética. Ao exame clínico, levantou-se a hipótese de doença bolhosa
subepidérmica (EBA ou penfigóide bolhoso) e refutado diagnóstico de doença de
Behcet. Nova biópia com Imunofluorescência direta (IFD) indicou dermatite crônica
com bolha subepidérmica não acantolítica, favorecendo hipótese de EBA. Com início
do tratamento para EBA (prednisona, azatioprina e dapsona), a paciente apresentou
melhora gradual das lesões. Discussão: A EBA está ligada a inúmeras doenças
sistêmicas, embora seja uma doença relativamente rara. Os pacientes podem ser
classificados em dois subtipos clínicos principais: não inflamatório (clássico ou
mecanobolhoso) e inflamatório. A forma não inflamatória, correspondente ao caso
supracitado, é observada em aproximadamente 1/3 dos pacientes e ocorre,
preferencialmente, em locais propensos a trauma. As manifestações extracutâneas
incluem lesões oculares, da mucosa oral, do esôfago, anais, vaginais, traqueais e
laríngeas. Biópsias de pele lesional mostram achados variáveis dependendo do estágio
de desenvolvimento que vão desde alteração vacuolar até bolha subepidérmica, sendo
indicada a IFD para confirmação diagnóstica. IFD na pele perilesional demonstra
depósitos imunes lineares de imunorreagentes, principalmente IgG, na zona da
membrana basal. O tratamento é sempre desafiador: visa controlar o caráter autoiumune
da doença e inclui glicocorticoides e drogas imunossupressoras. Conclusão: Destaca-se,
nesse caso, a importância da suspeição clínica associada a métodos complementares
como a IFD, para acurácia diagnóstica da EBA.
Apresentador: Natália Rodrigues de Oliveira, Universidade Federal de São João delRei. E-mail: n.ataliarodrigues@live.com

28

Disciplina Optativa de Simulação: uma forma de inserção da simulação na prática
do docente.
Autores:
Ana Angélica Lima Dias1; Cristina Rabelo Flor2; Diogo Viana Abreu1; João Marcos
Arantes Soares3; Jõao Sávio Silva Soares1; Leandro Ribeiro de Assis1; Luciana Menezes
Nogueira Martins3; Thábata Machado Correia Domingues1.
1 - Acadêmico do curso de medicina da UFSJ/CCO
2 – Responsável técnica pelo Laboratório de Habilidade e Simulação da UFSJ/CCO
3 – Médico e Docente do curso de Medicina da UFSJ/CCO
Categoria: Trabalho de extensão concluído ou com resultados parciais.
Área: Clínica Médica

Introdução: A simulação é uma metodologia de ensino subutilizada nas disciplinas
curriculares apesar da efetividade como método de aprendizagem, desenvolvimento e
gera ão do racioc nio cl nico e cr tico.Objetivo: Descrever a criação da disciplina
optativa de Simulação no curso de Medicina da UFSJ/CCO. Método:
c ave do
sucesso no la orat rio de simula ão cl nica não consiste somente em ter equipamentos
de alta tecnologia, mas conseguir que os docentes se capacitem em aspectos
relacionados com a estrat gia pedag gica, que permitam executar um modelo de
desenvolvimento de compet ncias e u zo cl nico . Apesar da Faculdade de Medicina da
UFSJ/CCO apresentar um laboratório de Habilidades e Simulação muito bem equipado,
sua utilização era em grande parte voltada para o desenvolvimento de habilidades o que
ocorria pelo desconhecimento dos docentes da metodologia da simulação. Em 2015,
buscando uma mudança neste cenário, criou-se a disciplina optativa de simulação. A
disciplina é subdividida em Simulação de Comunicação de Más Notícias e Simulação
de Emergências Clínicas e Cirúrgicas, em uma carga horária de 20 horas. Os docentes
do curso são convidados a participarem das aulas e assim têm um primeiro contato com
a simulação e seu potencial como metodologia de ensino pois participam ativamente da
montagem dos cenários e debriefing. Além disto, a optativa, por não apresentar um
conteúdo fixo, serve de berçário para a criação de novos cenários, antes da inserção nas
disciplinas curriculares. Resultados: Capacitação de 10 docentes e a inserção da
simulação no Internato de Traumatologia, Clínica Médica e Pediatria. Tais disciplinas
que antes eram puramente teóricas, representam um aumento de 70 horas de carga
horária em simulação. Conclusão: a disciplina optativa exclusiva de simulação é uma
forma efetiva de capacitação de docentes e de criação de cenários, contribuindo para a
inserção desta metodologia nas disciplinas curriculares.

Apresentador:
Leandro Ribeiro de Assis
Acadêmico do 11º período do curso de medicina da UFSJ/CCO
E-mail: leandroribeirodeassis@hotmail com
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RELATO DE CASO: PRINCIPAIS EFEITOS DA TERAPIA HORMONAL
CRUZADA COM CIPIONATO DE TESTOSTERONA EM TRANSEXUAL
MASCULINO.
Camilla Mara Gomes de Melo¹; Isadora Montoanelli Bichara¹; João Victor Loreto Nalon¹;
Marcos Antônio Anacleto Júnior¹; Mariana Lima de Freitas Marcondes de Mello¹; Victor
Ribeiro Miamoto¹; Aisha Aguiar Morais²
¹ Acadêmico (a) de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei –Campus
Centro Oeste (UFSJ-CCO)
² Médica Endocrinologista, Mestre em Ciências da Saúde – Síndrome Metabólica na
Adolescência pela UFSJ e Docente de Medicina da Universidade Federal de São João Del
Rei – Campus Centro Oeste (UFSJ-CCO)
Categoria: [1]. Relato de caso. Área: Clínica Médica
Introdução: A Política Nacional de Saúde Integral LGBTQI+, tem em suas diretrizes ações
que visam o alívio da dor, adoecimento e sofrimento, relacionados aos aspectos de
inadequação de identidade relativos às pessoas transexuais e travestis. A terapia hormonal
adquire um papel fundamental na adequação desses aspectos. Os transexuais masculinos
utilizam hormônios androgênicos para promover modificações nas características sexuais
secundárias compatíveis como sexo de identidade. O principal hormônio usado nessa
terapia é a testosterona.
Descrição do caso:J.D. 28a, transexual masculino, iniciou a terapia hormonal em 12/2009
com Deposteron 200mg (Cipionato de testosterona, ampola com 2mL), intramuscular a
cada 10 dias. Após três meses percebeu engrossamento da voz e surgimento da barba.
Considerando o comportamento e humor, espera-se aumento da agressividade e
irritabilidade, porém, houve diminuição dessas características, pois, percebendo as
mudanças físicas, ocorreu uma aceitação corporal ocasionando um estado de
calma. Outros efeitos foram o aumento da libido, diminuição das mamas e crescimento do
clitóris, atingindo o tamanho de 5 cm. Usando 200mg a cada 10 dias o nível de testosterona
era de 1479ng/dL. Conduzido aumento no intervalo entre as doses para 21 dias, o paciente
apresentou queixa de sangramento vaginal e aumento das mamas após cinco meses,
dosagem de testosterona 498ng/dL. Modificado para Deposteron 200mg, 1,5mL a cada 15
dias, nove meses após modificação da dose apresenta níveis de testosterona 668ng/dL, nega
sangramento vaginal e/ou aumento das mamas, sem queixas adicionais. Discussão: A
terapia hormonal está indicada quando for o desejo do paciente após o diagnóstico de
incongruência de gênero, sendo importante que seja feito acompanhamento psiquiátrico e
tratamento de transtornos concomitantes e tem como objetivo o desenvolvimento de
características sexuais que correspondam à identidade de gênero. Busca-se manter
concentrações de testosterona de aproximadamente 400 a 800ng/dL.
Conclusão: A terapia hormonal é essencial na adequação de aspectos fundamentais para o
bemestar biopsicossocial do indivíduo transexual. A dosagem inapropriada de testosterona
pode trazer riscos, como distúrbios de comportamento, hepatotoxidade, ganho de peso e
doenças cardiovasculares. Nota-se também a importância do profissional estar capacitado,
tanto para realizar a análise correta do paciente, ajustar a dose caso necessário e prevenir
efeitos colaterais, quanto para realizar a abordagem e acolhimento adequado, despindo-se
de qualquer preconceito e valorizando o indivíduo em sua integridade.
Apresentador: Camilla Mara Gomes de Melo. Acadêmica de Medicina da Universidade
Federal de São João Del Rei – Campus Centro Oeste (UFSJ-CCO) Email:
camilamgmelo@gmail.com
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RISCO DE HEPATITE MEDICAMENTOSA
LEPTOSPIROSE COMPLICADA

APÓS

TRATAMENTO

DA

Jéssica Brescia Vieira*; Ana Luiza Faleiro Vale Oliveira*, Gabriela Amorim de
Castro*; Mariana Lacerda Silva*; Ana Gabriela de Magalhães**.
*Acadêmicas do Curso de Medicina Universidade de Itaúna. **Residente de Clínica
Médica do Hospital São João de Deus.
Relato de caso
Clínica Médica
Introdução: A Leptospirose é a zoonose mais difundida pelo mundo, transmitida pelo
contato com urina de animais infectados ou água contaminada pela bactéria leptospiras
patogênicas. É uma enfermidade infecciosa que afeta múltiplos órgãos. Sendo as
alterações pulmonares e renais as manifestações clínicas mais observadas nos casos
complicados. A letalidade das formas graves de leptospirose é de aproximadamente
10% e chega a 50% quando ocorre a síndrome de hemorragia pulmonar. Descrição:
A.F.S. – 23 anos, relatou mialgia generalizada associado a febre termometrada de 38
°C, foi avaliado com hipótese diagnóstica de dengue e liberado para controle
ambulatorial. Sem melhoras dos sintomas e queixando-se de diarreia, dor intensa em
flanco direito, tosse com presença de hemoptoicos e icterícia, o paciente foi internado
no Hospital São João de Deus -Divinópolis e submetido a exame bioquímico que
revelou leucocitose, além de exame de urina positivo para gram negativo, sugerindo
quadro choque séptico de foco urinário. Radiografia de tórax exibiu condensação em
base pulmonar direita, com discreta pleurite. Foi feito exame imunológico para
leptospirose, apontando ELISA Ig M positivo. Paciente foi internado durante 15 dias e
tratado com antibioticoterapia, incluindo drogas como ciprofloxacino, ceftriaxona,
tazocin e doxiciclina em períodos diferentes. Após tratamento medicamentosa, o
paciente foi reavaliado e o exame físico indicou hepatomegalia e esplenomegalia. Foi
submetido a exames laboratoriais que mostraram transaminases elevadas (TGO=441,
TGP=1378 e GGT=239). O ultrassom de abdome exibiu hepatomegalia a custa de lobo
direito e discreta alteração da textura do parênquima, sugerindo quadro hepatite
medicamentosa. Discussão: A infecção do hospedeiro pela bactéria leptospiras
patogênicas e o seu quadro clínico grave, como insuficiência renal aguda e/ou
insuficiência pulmonar devido pneumonia, são tratados através de antibioticoterapia de
amplo espectro e também por meio de associações medicamentosas para efeito
sinérgico. Esses fármacos sofrem metabolismo no fígado, o que pode contribuir para o
surgimento de hepatite medicamentosa complicada. Apesar da incidência, o diagnóstico
de toxicidade hepática induzida por drogas constitui um desafio muito presente na
clínica médica, sendo necessário estabelecer uma relação causal entre droga e danos
hepáticos. Conclusão: Uso de fármacos na clínica medica para o tratamento da
leptospirose complicada, bem como de outras patologias graves que envolvem a
utilização de fármacos hepatotóxicos, devem ser acompanhado durante o tratamento
pela equipe medica, por meio de monitorização hepática laboratorial, a fim de se evitar
complicações.
Apresentador (a): Mariana Lacerda Silva
Acadêmica de Medicina - Universidade de Itaúna
Email: marianalacerda987@gmail.com
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Revisão de literatura: O uso das Bombas de Infusão de Insulina no Controle
Glicêmico
Autores: Ana Luisa Souto Gandra¹, Ana Maria Soares Lacerda¹, Ana Clara Brant
Moreira Ferreira¹, Ana Maria Fidelis Silva Campos¹.
¹Acadêmicas de Medicina do quarto ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
Revisão de literatura
Área: clínica médica
INTRODUÇÃO: As Bombas de infusão de insulina (BII) surgiram de máquinas
extracorpóreas que objetivavam simular o comportamento fisiológico pancreático,
visando liberações mais precisas e menores variações glicêmicas.
OBJETIVO: Produzir uma revisão bibliográfica abordando os principais aspectos,
indicações e possíveis complicações da BII como insulinoterapia.
MÉTODO: Revisão de literatura com pesquisa nas bases de dados: Scielo, Pubmed e
diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Com os seguintes descritores:
“ om a de infusão de insulina” e “insulinoterapia”.
RESULTADOS: O aparelho está conectado ao subcutâneo por meio de um cateter,
tendo como componentes o conjunto de infusão, o reservatório da droga e baterias, que
devem ser trocados frequentemente, evitando complicações. Os análogos ultrarrápidos
de insulina são mais utilizados por serem absorvidos rapidamente, sendo mais
previsíveis, e por causarem menos hipoglicemias.
Segundo as Diretrizes da SBD 2017-2018, as indicações para utilização da BII incluem
pacientes com difícil controle glicêmico (hipoglicemias recorrentes), gestantes e
pacientes que desejam assumir o controle do seu tratamento, de forma a torna-lo mais
flexível, sendo particularmente útil em crianças pequenas.
As Diretrizes ainda citam as contraindicações: pacientes que não conseguirão lidar com
o mecanismo da BII e aqueles que não dosarão a glicemia capilar ao menos três vezes
ao dia.
As mais importantes complicações do uso da bomba são a cetoacidose e a hipoglicemia
noturna, sendo que a primeira ocorre devido à obstrução ou dobramento do cateter, fim
da insulina do reservatório do aparelho ou desinserção da bomba.
CONCLUSÃO: Embora ainda existam pontos no qual pode haver melhoras, como a
ausência no meio clínico de aparelhos modulação automática da liberação de insulina
em resposta à glicemia, muitos autores acreditam que a BII representa uma alternativa
excepcional, reduzindo as oscilações glicêmicas. No entanto, essa superioridade em
relação ao tratamento original é controversa, sendo que muitos estudos comprobatórios
ainda são necessários.
Apresentadora: Ana Luisa Souto Gandra – Faculdade Ciências Médicas de Minas
Gerais - email: analuisagandra@hotmail.com
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SEMINOMA EM PACIENTE COM SINDROME DE DOWN: RELATO DE
CASO
Thamyres Figueredo Silva1; Priscila Cristian Amaral¹; Roney Márcio Quirino2.
1Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei /
Campus Dona Lindu (UFSJ-CCO); 2 Oncologista do Hospital São João de Deus e
Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas.
[1]. Relato de caso Área: Clínica Médica
INTRODUÇÃO: Os tumores de células germinativas (TCG) frequentemente
acometemindivíduos jovens e tendem a crescer rapidamente, apresentando
comportamento agressivo. São considerados curáveis mesmo quando metastáticos. Os
TCG testiculares podem ser classificados como seminomatosos ou não-seminomatosos.
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente FLR, 37 anos, com Síndrome de Down, sexo
masculino, chegou em 2017 a um serviço de referência em tratamento oncológico com
queixa-principal de nódulo cervical notado há um ano. Durante a anamnese, a família
relatou que paciente apresentava sudorese noturna, emagrecimento (10 kg), já havia
passado por um procedimento de provável apendicectomia há 2 anos e realização de
biópsia do linfonodo cervical em 2017. Além disso, o paciente apresenta o passado
patológico de testículo criptorquídico e Tetralogia de Fallot (sopro 5+/6+). Ao exame
físico, notou-se cicatriz cirúrgica na região hipogástrica, comprometimento de
linfonodos cervicais e massa palpável abdominal. A tomografia evidenciou
linfadenomegalia retroperitonial posterior, bem como acometimento do hilo pulmonar.
Os prováveis diagnósticos etiológicos foram linfoma, hemangioma, tumor germinativo,
toxoplasmose. Entrando em contato com o laboratório de anatomia patológica, o médico
foi informado que o paciente havia realizado outro exame histopatológico em 2015, se
tratando de um TCG de testículo. Abordando a família, estes tinham conhecimento que
em tal data o paciente realizou uma herniorrafia inguinal, porém não haviam sido
avisados do diagnóstico histopatológico.Fechou-se o diagnóstico em seminoma clássico
de testículo (SCT) com invasão angiolinfática e estadiamento clínico pT2 pN3 pM1a
S1, sendo, por isso, considerado estádio IIIA. Vem sendo submetido a quimioterapia
Cisplatin (CDDP) + Etoposide (VP 16) dose densa 5 ciclos com utilização de filgastim.
Contudo, não apresentou remissão completa, sendo sugestivo de clone tumoral
altamente agressivo. Por isso, paciente será seguido com quimioterapia de resgate com
esquema de segunda linha, como o TIP.
DISCUSSÃO: O quadro clínico que o paciente apresentou é clássico de SCT, além
disso ele apresentava fator de risco para o desenvolvimento de tal neoplasia, a
criptorquidia. Percebe-se um erro de comunicação entre laboratório-serviço de saúdepaciente que culminou um em atraso de 2 anos para o correto tratamento da doença e
que impactou no prognóstico do paciente. Isso evidencia a importância do
desenvolvimento das tecnologias de informação para uma comunicação integrada em
saúde.
CONCLUSÃO: O rastreamento adequado permite a realização do diagnóstico
diferencial e do tratamento precoce, etapas essenciais para minimizar as taxas de
morbimortalidade por TCG. Os serviços de atenção ao paciente devem funcionar de
forma integrada permitindo um livre fluxo de informação.
Nome do Apresentador: Thamyres Figueredo Silva.
Instituição: Universidade Federal de São João Del-rei campus Dona Lindu.
e-mail: thamyresfigueredo@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 1 E OUTRAS DOENÇAS
AUTOIMUNES
Marcela Lopes Batista1; Maria Cristina Serafim Costa1; Maria Luísa Miranda Resende1;
Rachel Laguardia Rego1; Rahmatullah Javidan Samani Neto1; Kênia Marice de
Oliveira1; Rafael Cotta Carvalho1; Aisha Aguiar Morais2.
1Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Centro Oeste.
2Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus
Centro Oeste e preceptora da Liga Acadêmica de Endocrinologia da UFSJ.
Categoria: Relato de Caso - Clínica Médica
Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune resultante da
destruição de células beta pancreáticas. Seus portadores apresentam maior probabilidade
de desenvolver outras doenças autoimunes. Descrição do caso: ARA, 27 anos,
feminina, sem história familiar de doenças autoimunes, aos 18 anos recebeu o
diagnóstico de hipotireoidismo por Tireoidite de Hashimoto (anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO) 233 U/mL (VR: <15) e anti-tireoglobulina (anti-Tg) 18,28
U/mL (VR: <4,11). Posteriormente foi diagnosticada com DM1 (anti-GAD 26 UI/mL
(VR<10), a partir de sintomas clássicos. Em 2012, relatou constipação intestinal e
distensão abdominal após ingesta de pães ou leite. Os marcadores para doença celíaca
vieram positivos (anticorpos anti-transglutaminase 141,2 U/mL (VR: <20) e antigliadina 14,52 U/mL (VR: <1). Paciente encaminhada para Gastroenterologia para
confirmação diagnóstica através de biópsia duodenal, ainda não realizada por
dificuldades do serviço. Em acompanhamento nutricional com adesão parcial à dieta
sem glúten. Em 2018, iniciou quadro de alopecia circunscrita a área única do couro
cabeludo, com diagnóstico clínico de Alopecia Areata (AA) por sua dermatologista.
Iniciou recentemente tratamento com melhora parcial. Manteve-se eutrófica, tendendo a
baixo peso durante o acompanhamento.
Discussão: O DM1 apresenta associação descrita em mais de 20% com anticorpos
antitireoideanos. A tireoidite crônica é a doença associada mais comum, sendo mais
prevalente no sexo feminino. Cerca de 5% dos pacientes com DM1 desenvolvem
doença celíaca e 7-10% apresentam anticorpos anti-endomísio ou anti-transglutaminase.
Realiza-se o rastreamento por meio da dosagem de anti-TPO e anti-Tg para tireoidite,
TSH e T4 livre para hipotireoidismo e anticorpos anti-gliadina, anti-endomísio e antitransglutaminase para doença celíaca. A AA é uma doença de etiologia desconhecida,
porém existem evidências de que seu mecanismo de inflamação seja autoimune.
Observa-se associação da AA a outras patologias relacionadas à autoimunidade. Devese atentar para a possibilidade de DM1 entre adultos, jovens, eutróficos, com história
pessoal ou familiar de doença autoimune. A polifarmácia e as restrições alimentares
constituem barreiras à plena adesão ao tratamento da paciente. A ingestão de glúten
pode dificultar o controle do hipotireoidismo e do DM ao tornar errática a absorção de
hormônio tireoideano e de nutrientes da dieta, incluindo carboidratos. Conclusão: É
essencial que os profissionais da saúde se atentem para a associação de outras doenças
autoimunes ao DM1. Seu diagnóstico oportuno tem como objetivo oferecer um
tratamento pronto, por meio da atenção multiprofissional e do suporte nutricional e,
assim, reduzir a morbidade.
Apresentadora: Maria Cristina Serafim Costa. Acadêmica do oitavo período do curso
de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro Oeste.
Email: marry952010@hotmail.com
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E TRATAMENTO DAS FEBRES
HEMORRÁGICAS
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Paulo Sérgio
Saliba¹
¹Universidade de Itaúna
Categoria: Revisão de literatura
Área: Clinica Médica
INTRODUÇÃO: As febres hemorrágicas (FH) são doenças virais graves e de alta
letalidade que produzem distúrbios hemorrágicos, síndromes do extravasamento de
fluidos, com ou sem danos capilares e acometem comumente fígado, rins e sistema
nervoso central. São causadas por vírus das famílias Flaviviridae, Bunyviridae,
Arenaviridae e Filoviridae. São zoonóticas e diferem entre si quanto a seu modo de
transmissão,
reservatórios
animais
e
transmissão
interpessoal.
OBJETIVOS:
Revisar
as
estratégias
de
manejo
para
FH.
MÉTODO: Revisão bibliográfica dos últimos 5 anos, utilizando os descritores
DeCS/MeSH “Hemorrhagic Fevers, Viral” e “Management” no PubMed, Scielo e
CochraneLibrary.
RESULTADOS: As FH tendem a ser geograficamente restritas, sendo prevalentes no
Brasil dengue, febre amarela, FH por arena vírus, síndrome pulmonar por hantavírus e
chikungunya. Ocasionalmente, viajantes podem causar surtos de doenças exóticas. As
FH manifestam-se com quadro febril agudo, diátese hemorrágica, fragilidade capilar e
síndrome séptica. Outros sinais inespecíficos podem estar presentes, como cefaleia,
faringite, mialgia, náuseas, vômitos e injeção conjuntival. Dessas doenças, a mais
prevalente é a dengue com estimativa de que ocorram 50 milhões de novos casos
anualmente e números expressivos de óbitos. Por tratarem-se de doenças virais, não há
um tratamento específico, mas de suporte, consistindo em analgésicos, antipiréticos,
antieméticos, anticonvulsivantes e suporte cardiovascular, respiratório, nutricional e
hidroeletrolítico. Seu controle e prevenção é realizado através da interrupção do ciclo
específico, com políticas públicas de resultados variados quanto ao combate aos vetores,
como o Aedes aegypti. Sua profilaxia ainda é muito limitada, devido à indisponibilidade
de vacinas com grande eficácia ou ainda em fase experimental, sem descrição de seus
efeitos à nível populacional.
CONCLUSÃO: Devido à gravidade e prevalência das FH , é importante seu pronto
reconhecimento e início da terapia de suporte. Dessa forma, é importante o
desenvolvimento de políticas públicas para seu controle e desenvolvimento de
profilaxias mais eficazes.
Apresentador: Sabrina Campos da Encarnação Martins
Telefone para contato: (37) 98824-8600
Email: sacampos.martins@gmail.com

Instituição: Universidade de Itaúna

35

HEMORRAGIA PERI-INTRAVENTRICULAR: FATORES DE RISCO E
COMPLICAÇÕES
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Síura
Aparecida Borges Silva¹
¹Universidade de Itaúna
Categoria: Revisão de literatura
Área: Saúde Materno-infantil
INTRODUÇÃO: A hemorragia periintraventricular (HPIV) é uma importante
complicação da prematuridade, ocorrendo em até 70% dos recém-nascidos prematuros
de muito baixo peso (RNPTMBP).
OBJETIVO: Destacar os principais fatores de risco e complicações da HPIV nos
RNPTMBP.
MÉTODO: Revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e Cochrane utilizando os
descritores
“Hemorrhage”,“Risk
Factors”,“Periventricular”,“Complications”.
RESULTADOS: HPIV ocorre devido à imaturidade,no prematuro, da matriz
germinativa dos ventrículos laterais, onde localizam-se numerosos capilares frágeis.
Com o aumento da sobrevida entre RNPTMBP, de risco elevado para HPIV, identificar
seus fatores de risco e evitá-los é fundamental. Aproximadamente 90% dos casos de
HPIV ocorrem nos 4 primeiros dias de vida, sendo 50% nas primeiras horas após o
nascimento. Estudos demonstram que os principais fatores de risco para os episódios
precoces decorrem do período intraparto, principalmente do parto vaginal, por aumento
da pressão venosa cerebral, consequente à compressão da cabeça fetal durante o
trabalho de parto e Apgar baixo. Já os tardios, advêm principalmente do baixo fluxo
sanguíneo no neonato. Ademais, corioamnionite, ausência do uso de corticosteroide
antenatal, clampeamento precoce do cordão umbilical, pressão arterial elevada,
ventilação mecânica, tentativas repetidas de intubação e ressuscitação cardiopulmonar
na sala de parto foram associadas à aumento no risco geral de HPIV. Quando a
prevenção não foi possível, deve-se procurar evitar/minimizar suas complicações,
principalmente, hidrocefalia, infarto hemorrágico e leucomalácia periventriculares.
CONCLUSÃO: HPIV é um evento comum entre RNPTMBP, associado à significativa
morbimortalidade e sequelas neurológicas em longo prazo e cujos fatores de risco
devem ser minimizados, visando a redução de sua ocorrência e de sua gravidade.
Apresentador: Sabrina Campos da Encarnação Martins
Telefone para contato: (37) 98824-8600
Email: sacampos.martins@gmail.com

Instituição: Universidade de Itaúna
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RELATO DE CASO DE PACIENTE COM PIELONEFRITE QUE POSTERGOU
A PROCURA POR ATENDIMENTO MÉDICO DEVIDO À SUA SUSPEITA DE
LOMBALGIA.
Bárbara Paula de Barros Carvalho Pinto, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira, Eduarda
Viana Maia Sutana, Larissa Siqueira Campos, Marila Cristina Tessari, Monize Rezende
de Sousa, Raphaela Costa Sales, Sylvia Loures Vale Pujatti.
Universidade de Itaúna
Relato de Caso- Clínica Médica
Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia extremamente
frequente em todas as idades, predominante no sexo feminino, sendo que 48% das
mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. Classificada
como não complicada quando ocorre em paciente com anátomofisiologia do trato
urinário normais, adquirindo-se fora de ambiente hospitalar. As condições que se
associam à ITU complicada incluem as de causa obstrutiva; anátomofuncionais;
metabólicas e uso de catéter de demora. Diagnóstico abrange a avaliação clínica do
paciente, exames laboratoriais e de imagem. Tratamento incluiu a antibioticoterapia,
com ampla oferta de medicamentos a depender do microorganismo causador da ITU.
Descrição do caso: Paciente 48 anos, feminino, apresenta dor difusa na região lombar à
direita, ao adotar postura ortostática e ao deambular. Concomitantemente, febre uma vez
ao dia, no período matutino. Procura atendimento médico ao ter crise de labirintite,
seguida de síncope. Foi realizado hemograma completo, urocultura e tomografia
computadorizada do abdome total. Hemograma apresenta número aumentado de
Leucócitos-Global, 16.600 células/mm³. Urina de aspecto ligeiramente turvo, de cor
amarelo citrino, leucócitos 18/campo. Bacterioscopia visualizou numerosos bastonetes
Gram negativos, cultura para aeróbios e antibiograma evidenciou presença de
Escherichia coli, superior a 100.000 UFC/ml, resistente à Cefalotina, Aztreonam,
sensível à Ciprofloxacin, Norfloxacina, Ceftriaxona, Trimetroprim-Sulfametoxazol,
Ceftazidima, Amoxilina, Nitrofurantoina. Tomografia evidencia rim direito globoso, de
dimensões aumentadas associado a dilatação do sistema pielocalicinal com
espessamento e impregnação do revestimento ou ureteral, indicando processo
inflamatório/ infeccioso agudo. Tratamento realizado
com Cloridrato de
Ciprofloxacino, 500 mg, 20 comprimidos de 8 em 8 horas. Evoluiu com normalização
de leucócitos na urina e não visualização de bactérias coráveis ao Gram. Discussão: A
sintomatologia da pielonefrite pode ser discreta e inespecífica, levando o paciente a
postergar a procura por atendimento médico, favorecendo seu pior prognóstico. Nesse
contexto, conforme esse caso clínico, teria indicação sua internação hospitalar, porém
não ocorreu. Devido à possibilidade de falsos diagnósticos, torna-se importante o
diagnóstico diferencial com patologias da coluna e lombalgias de outras causas. A febre
e a lombalgia são característicos e comuns na pielonefrite, acompanhados de toxemia e
queda do estado geral mais importante. Conclusão: Apesar da ITU ser frequente na
clínica médica, possuindo sinais e sintomas característicos, seu diagnóstico pode ser
prejudicado por sinais inespecíficos, levando à inobservância do paciente, adiando a
procura pela clínica e o tratamento. A terapêutica rápida e eficaz é importante, uma vez
que a pielonefrite pode evoluir para sepse e, raramente, pielonefrite enfisematosa.
Nome completo do apresentador: Bruna Xisto Mesquita de Oliveira
Instituição: Universidade de Itaúna
E-mail: bruna_xisto@yahoo.com
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CLASSIFICAÇÕES DA SÍNDROME DE LEGG-CALVÉ-PERTHES E ATUAIS
POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS
Isabela de Pádua Pereira Bessa; Débora Naiara Cristelli Diniz; Isadora Castanheira
Domingos; Lívia Sousa Vilela; Marcela Dornas Mendes
Faculdade de Medicina da Universidade de Itaúna
Revisão de literatura
Clínica Médica
INTRODUÇÃO: A doença de Legg-Calvé-Perthes é uma afecção do quadril com uma
isquemia da epífise femoral gerando osteonecrose do local. Com etiologia
desconhecida, é provavelmente originada de distúrbios vasculares. Manifesta-se por dor,
claudicação e limitação de movimentos. Seus parâmetros diagnósticos são clínicos e de
imagem, auxiliando na definição do tratamento que tem como principal objetivo a
manutenção da integridade da articulação. OBJETIVOS: Apresentar para a
comunidade acadêmica a correlação existente entre as classificações da doença e os
métodos terapêuticos possíveis de serem implantados. MÉTODOS: Foram
selecionados artigos presentes nas bases de dados da USP e Scielo, além de publicações
da Revista Brasileira de Ortopedia e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
RESULTADOS: As classificações da doença de Legg-Calvé-Perthes são utilizadas
para, principalmente, auxiliar na previsão do prognóstico da moléstia. Essas
categorizações envolvem o grau de acometimento da cabeça femoral, levando-se em
consideração a análise do núcleo ósseo ou do pilar lateral do osso. Analisando-se ainda
o nível da lesão da epífise proximal do fêmur, têm-se as classificações que avaliam as
possíveis consequências da osteonecrose na fase adulta do paciente. Utilizando-se desse
agrupamento, juntamente com a avaliação clínica, ocorrerá a escolha pelo melhor
método de tratamento, que pode ser conservador ou cirúrgico. Caso a ferramenta
escolhida seja conservadora, as opções disponíveis envolvem uso de órteses, fisioterapia
e aparelhos gessados em abdução. Porém, se a terapêutica definida for cirúrgica, no caso
de pacientes com a doença em fase mais avançada, leva-se em consideração a
osteotomia de Salter, osteotomia proximal varizante e a artrodiástase. CONCLUSÃO:
É possível associar a classificação da doença com o melhor tratamento a ser definido,
mas não deve haver restrição para apenas esse tipo de avaliação. São necessários mais
estudos envolvendo o tratamento da doença, principalmente devido ao desconhecimento
da etiologia da síndrome de Legg-Calvé-Perthes.
Apresentadora: Isabela de Pádua Pereira Bessa
Universidade de Itaúna
Email: isabelappbessa@gmail.com
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RELATO DE CASO – HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA– FORMA
PERDEDORA DE SAL, A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E DA
ABORDAGEM FAMILIAR
Carolina Lacorte Galina¹, Lucas Moreira Brito¹, Maria Denise Rodrigues Tameirão ²,
Mariana Lima de Freitas Marcondes de Mello¹, Marcos Antonio Anacleto Júnior ¹, Matheus
Moreira Brito¹, Priscilla Ferreira Zadra¹, Victor Ribeiro Miamoto¹
1- Acadêmico (a) de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei – Campus
Centro-Oeste (UFSJ-CCO)
2- Docente de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei – Campus CentroOeste (UFSJ-CCO)
Relato de Caso
Saúde Coletiva
Introdução: A Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) é uma doença genética que resulta em
distúrbios de um ou mais esteróides adrenais. Ocasiona a insuficiência de glicocorticoide,
que pode ser acompanhada pela diminuição ou ausência de mineralocorticóides e
distúrbios dos esteróides sexuais. A forma mais comum está relacionada à deficiência da
21-hidroxilase, que pode levar à virilização pré-natal e à forma perdedora de sal (forma
clássica), na deficiência de aldosterona. Para o rastreio, dosam-se os níveis séricos da 17hidroxiprogesterona, por meio do teste do pezinho, que estarão aumentados no paciente
com HAC.
Descrição do caso: S.V.C.M, sexo feminino, 4 anos e 7 meses, portadora de HAC na forma
perdedora de sal, sendo diagnosticada com 45 dias de vida. Nasceu com 34 semanas,
apresentando genitália ambígua, porém permaneceu 30 dias no hospital onde nasceu, em
Divinópolis, sem realizar o teste do pezinho, atrasando o diagnóstico e tratamento da HAC.
Posteriormente, foi transferida para o Hospital Infantil São Camilo, em Belo Horizonte,
para investigação de icterícia colestática, mas encontrando-se desidratada e com baixo
ganho ponderal, fez-se dosagem de 17OH progesterona e avaliação do cariótipo,
estabelecendo-se assim o diagnóstico de HAC e início do tratamento. Posteriormente ao
diagnóstico, a dinâmica familiar sofreu grande modificação, já que a paciente necessita
estar sob cuidados contínuos e observação rigorosa, impedindo a mãe de exercer
atividade remunerada fora do domicílio. A atuação da Atenção Primária com atendimento
multidisciplinar foi fundamental para o suporte desta família. Discussão: A forma clássica
da HAC é grave e apresenta-se por meio de crises perdedoras de sal que ameaçam a vida
na ausência de tratamento. O diagnóstico poderia ter sido suspeitado através do teste do
pezinho ou clinicamente a partir da presença de genitália ambígua e sintomas de perda de
sal, como hipotensão ou hiponatremia. Entretanto, a paciente ficou internada durante 30
dias em um hospital particular onde não foi realizado o teste, que é garantido legalmente
a todo recém-nascido, além de não ter sido suspeitada a hipótese diagnóstica, mesmo
diante de um quadro característico.
Conclusão: A ocorrência de atrasos no diagnóstico da HAC constitui um problema grave,
que põe em risco a saúde dos recém-nascidos, e que pode ser minimizada com a
realização do teste do pezinho. Além disto, a atuação da equipe multidisciplinar na
Atenção Primária representa um elo muito importante para ajudar os pacientes e seus
famíliares a lidarem com as peculiaridades da doença e seu cuidado contínuo.
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FIBROMATOSE AGRESSIVA (TUMOR DESMOIDE) DA PAREDE
TORÁCICA ASSOCIADA AO IMPLANTE MAMÁRIO DE SILICONE
Barbara Paula Carvalho Barros Pinto1, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira1, Eduarda
Viana Maia Sutana1, Larissa Siqueira Campos1, Marila Cristina Tessari1, Monize
Rezende de Sousa1, Raphaela Costa Sales1, José Carlos Ribeiro Resende Alves2
1 Acadêmica do curso de Medicina pela Universidade de Itaúna, MG.
2 Professor titular de Técnicas Cirúrgicas e Anestésicas da FMUIT; doutor em Cirurgia
pela UFMG
Revisão de literatura
Cirurgia Geral
Introdução: A fibromatose agressiva (FA), ou tumor desmoide, é neoplasia benigna
fibrosa das fáscias, invasiva, que não origina metástase mas pode acometer órgãos
vitais. Apresenta altas taxas de recidiva após tratamento cirúrgico conservador. A FA
localizada na mama pode estar associada à prótese mamária de silicone. O tratamento
cirúrgico ideal é a toracectomia radical que consiste na remoção da prótese mamária e
ressecção alargada de toda parede torácica, compreendendo a cápsula formada em torno
do implante, tecido mamário, musculatura subjacente, músculos intercostais, segmentos
de costelas e esterno, fáscia endotorácica e pleura parietal. Para minimizar a recidiva, as
margens cirúrgicas laterais devem ser de pelo menos 5 cm. A margem profunda deve
incluir uma estrutura anatômica não afetada como a pleura parietal. Objetivos: Rever a
literatura e investigar possível relação entre FA e implante mamário, avaliar resultados
de tratamento. Método: Fez-se revisão de literatura de 1979 a abril de 2018.
Pesquisaram-se nas bases PubMed e Scielo os descritores: fibromatose agressiva,
desmoide, implante mamário, mamoplastia, implante de prótese de mama. Observaramse idade, biomateriais, via de introdução, tempo decorrido entre o implante e o
aparecimento da FA, tratamento cirúrgico, proservação e resultados. Resultados:
Foram encontrados 26 trabalhos associando FA e prótese mamária relatando 37 casos.
Observaram-se os diferentes tratamentos instituídos. O tratamento cirúrgico radical
apresentou melhores resultados. Conclusão: O tratamento da FA associada ao implante
mamário caracteriza-se por toracectomia alargada com retirada do implante e de toda a
espessura da parede torácica na região acometida. Não se sabe se há relação causal entre
a FA e o implante mamário ou se a afecção se desenvolve em consequência do
traumatismo das fáscias ao se colocar a prótese.
Apresentadora:
Marila Cristina Tessari
Instituição: Universidade de Itaúna – MG
E-mail para correspondência: marila.tessari@yahoo.com.br
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PROGRAMA REABILITAR DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM ESTOMIA
Ana Clara Anacleto Gonçalves; Bruno Fernandes; Clara Jéssica Silva Ferreira; Leonardo Isolani e
Andrade; Mariana Moreira Diniz; Mariella Oliveira Rodrigues. Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ)
Trabalho de extensão com resultados parciais;
Saúde coletiva;
Introdução: Em pacientes com câncer colorretal, o procedimento cirúrgico pode ser
considerado tratamento de escolha, sendo confeccionado um estoma intestinal. Os estomas
são nomeados de acordo com a localização, ileostomia, colostomia ou urostomia e são
classificados quanto ao tempo de permanência, se temporário ou definitivo.
Objetivos: O Programa Reabilitar visa contribuir com o serviço de saúde em Rede e promover
o autocuidado e reabilitação dos estomizados de uma Região de Saúde de Divinópolis-MG.
Método: São realizadas três visitas semanais ao Hospital São João de Deus e ao SASPO (Serviço
de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada), em Divinópolis-MG. São feitos cadastro,
orientações e distribuição de material educativo. Resultados: Dos 39 pacientes, 33,3% residem
em Divinópolis-MG; a média de idade foi de 55,25 anos, sendo 22 homens, 56,4%. Neoplasia
maligna foi a maior causa de confecção de estoma, totalizando 66,7%, e afecções do apêndice
cecal, 10,3%. A colostomia foi prevalente com percentual de 76,9% (30), sendo 41% (12) em
quadrante inferior esquerdo, 45,2% (14) com forma regular e 28,2% (8) com efluente de
consistência pastosa. Quanto à natureza, 36% (14) referiram caráter definitivo, 33,3% (13)
temporário e 13 (33,3%) não souberam relatar. O cuidado com a estoma era de
responsabilidade do paciente em 33,3% dos casos, seguido do cuidado prestado pelo
enfermeiro, 28,2%. Conforme relato dos próprios pacientes, 43,6% (17) negaram qualquer tipo
de orientação durante pré-operatório, 30,8% (12) foram instruídos e 25,7% (10) não se
recordam. Todos os pacientes foram devidamente cadastrados, orientados e encaminhados ao
SASPO (Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada) pelos integrantes do Reabilitar.
Conclusão: Em conjunto com a comunidade, as propostas de intervenção têm sido cumpridas
com êxito pelos integrantes do Programa Reabilitar, aprimorando a assistência em rede nos
âmbitos municipal e hospitalar, enaltecendo o autocuidado e promovendo melhor qualidade
de vida aos pacientes.
Apresentador: Leonardo Isolani e Andrade
Universidade Federal de São João del Rei.
E-mail: leonardoisolani@hotmail.com
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AVALIAÇÃO DA REDE DE CUIDADO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS
PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS NO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE - MG
Laíse Oliveira Resende1, Cláudia Ferreira Melo1, Nayara Ragi Baldoni1,2, Thays
Aparecida Leão D'Alessandro1, Mônica Viegas Andrade3, Cláudia Di Lorenzo
Oliveira1, Kenya Noronha3, Clareci Silva Cardoso1
1

Grupo de Pesquisa em Epidemiologia e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde.
Universidade Federal de São João delRei (UFSJ), Divinópolis - Minas Gerais
2
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto - São Paulo
3
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte - Minas Gerais
Pesquisa com resultados parciais
Saúde Coletiva
Introdução: As doenças crônicas possuem alta prevalência e, para o serviço de saúde
ofertar um cuidado oportuno necessita de uma rede de atenção à saúde (RAS)
organizada. Objetivo: Avaliar a capacidade institucional do Sistema de Saúde de Santo
Antônio do Monte, Minas Gerais para atendimento a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e diabetes mellitus (DM) na perspectiva dos pacientes. Método: Estudo
transversal com coleta de informações por meio de inquérito domiciliar com amostra
representativa das unidades de atenção primária. Avaliou-se a qualidade da RAS por
meio da aplicação do Patient Assessment of Care for Chronic Conditions (PACIC),
antes da implantação do Laboratório de Inovação da Atenção às Condições Crônicas
(LIACC), em 2013. O PACIC é um instrumento composto por 20 questões agrupadas
em cinco dimensões: 1) adesão ao tratamento; 2) sistemas de apoio à decisão; 3)
definição de metas; 4) auxílio na resolução de problemas; 5) acompanhamento e
coordenação do cuidado. Realizou-se estatística descritiva e comparação dos escores do
PACIC entre os grupos utilizando o Teste de Mann-Whitney. Resultados: A população
do estudo foi representada por 672 usuários, sendo 364 com HAS e 308 com DM. A
idade variou entre 18 e 96 anos, com média de 57 anos e predomínio de indivíduos do
sexo feminino (60,3%). Os resultados da avaliação foram: Dimensão 1 (HAS: 1,87
versus DM: 1,97); Dimensão 2 (HAS: 2,68 versus DM: 3,33); Dimensão 3 (HAS: 2,18
versus DM: 2,86); Dimensão 4 (HAS: 1,92 versus DM: 2,40) e; Dimensão 5 (HAS: 1,94
versus DM: 2,45). Observaram-se diferenças significativas no cuidado às condições
crônicas, entre os pacientes com HAS e DM, nas dimensões avaliadas (p < 0,001),
exceto para adesão ao tratamento (p = 0,325). Conclusão: Pacientes com DM avaliaram
mais positivamente a capacidade institucional do sistema de saúde quando comparados
àqueles com HAS. Essa diferença pode estar relacionada à um serviço de atendimento
mais consolidado para DM no município.
Apresentadora: Laíse Oliveira Resende
Graduanda em Medicina, Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, Minas
Gerais
Email: laiseresende@yahoo.com.br
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BIÓPSIA ENDOMIOCÁRDICA NA DOENÇA DE CHAGAS
Juliana Moreira Maia1, Laíse Oliveira Resende1, Fernanda Pinheiro Chagas Fernandes1,
Júlia Pio Fernandes Nery1
1

Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro Oeste, Divinópolis - MG

Revisão de literatura
Clínica Médica
Introdução: Estudos epidemiológicos em populações de área endêmica demonstram
que a forma indeterminada é a forma clínica mais prevalente da Doença de Chagas. A
forma indeterminada da doença de Chagas é definida como aquela em que o indivíduo
apresenta-se com evidências de infecção pelo Trypanosoma cruzi, assintomático e com
o eletrocardiograma e o estudo radiológico cardíaco sem alterações. Entretanto, métodos
mais invasivos, como o eletrograma do feixe de His e a cineangiografia, demonstram
alterações cardíacas nesses pacientes. Ressalta-se ainda que a patogenia da forma
indeterminada é pouco conhecida. Objetivos: Identificar na literatura dados sobre a
realização de biópsia endomiocárdica na Doença de Chagas e caracterizar o substrato
morfológico da cardiomiopatia chagásica na forma indeterminada. Método: Foram
selecionados artigos das bases PUBMED, LILACS e SCIELO, publicados entre 2005 e
2017. Foram utilizados os descritores: doença de Chagas, cardiomiopatia chagásica,
biópsia e patologia. Após o levantamento bibliográfico, foram utilizados 8 artigos,
selecionados conforme a relevância e correlação com o tema. Resultados: Em
pesquisas experimentais em cães e em tecido cardíaco humano, obtido por meio de
biópsia endomiocárdica, foram encontradas alterações degenerativas e de volume de
fibras cardíacas, como edema, infiltrado inflamatório e fibrose de miócitos, além de
lesões do sistema de condução e do sistema nervoso autônomo intracardíaco. No
substrato anatômico dessas lesões, o T.cruzi foi raramente evidenciado pelos métodos
histológicos usuais, porém foi observado por reação em cadeia da polimerase (PCR),
que demonstrou material antigênico ou partes do genoma do parasito em algumas das
lesões. Conclusão: A literatura sugere que as discretas lesões focais, encontradas no
coração de portadores da doença de Chagas na forma indeterminada, são parasitodependentes.
Apresentadora: Júlia Pio Fernandes Nery
Graduanda em Medicina, Universidade Federal de São João del-Rei
Email: jupio0107@gmail.com
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DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 E BAIXA ACUIDADE AUDITIVA
Juliana Moreira Maia¹, Maria Cristina Serafim Costa¹, Olívia Maria Trindade¹, Fernanda Pinheiro
Chagas Fernandes¹, Roberta de Alvarenga Batista².
¹ Acadêmicas de Medicina do 8º Período da Universidade Federal de São João del-Rei.
² Professora do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei.
Categoria: Relato de caso – Clínica Médica.
INTRODUÇÃO: A vitamina B12, ou cianocobalamina, desempenha importantes funções
metabólicas e neurotróficas no organismo. Pacientes com deficiência de B12 podem
apresentar sintomas diversos como anemia megaloblástica, neuropatia periférica e sintomas
psiquiátricos. Neste relato, descreve-se o caso de uma paciente com queixa de sonolência
excessiva, baixa acuidade auditiva que evoluiu com melhora dos sintomas após a correção de
deficiência de vitamina B12.
DESCRIÇÃO DO CASO: ZVB, mulher, 87 anos, atendida na unidade de saúde, com sonolência
diurna há aproximadamente 15 dias, que levou a prejuízo na realização de suas atividades
diárias. Apresentava ainda piora perceptível da acuidade auditiva, sendo difícil estabelecer
diálogo com a paciente durante a consulta. Já não convivia socialmente com outros idosos
como antes e diminuiu ingesta alimentar. Também queixava dor lombar constante e mal
localizada, que não guardava relação com movimentação da coluna vertebral. Exames
laboratoriais apresentados em consulta: Hemácias: 3,43 milhões/mm³. Hemoglobina:
11,6g/dL. Hematócrito: 34,2%. VCM: 100fL. HCM: 33,7 pg. Levantada as seguintes hipóteses
diagnósticas: anemia megaloblástica e perda auditiva induzida por ruído. Solicitado exames de
sangue para propedêutica de anemia megalobástica. Em retorno, ZVB mantinha os sintomas e
exames laboratoriais com Vitamina B12 de 107picog/ml. Iniciada, então, cianocobalamina
intramuscular para correção da deficiência de vitamina B12. Quatro semanas após a primeira
administração parenteral de vitamina B12, a paciente apresentou remissão da sonolência
diurna excessiva, melhora da mobilidade motora, diminuição dos sintomas auditivos,
apresentando-se mais responsiva. Os exames laboratoriais foram repetidos, havendo
normalização dos níveis de vitamina B12 e do hemograma.
DISCUSSÃO: A iniciativa de dosar vitamina B12 neste caso se deveu ao quadro clínico da
paciente associado a sinais de anemia e macrocitose no hemograma. Acredita-se que
deficiência de B12 de ZVB esteve associado à dieta insuficiente, uso crônico de bloqueador de
bomba de prótons e possível gastrite atrófica autoimune com consequente diminuição do
fator intrínseco. Em relação a acuidade auditiva, a vitamina B12 e o ácido fólico regulam os
níveis de homocisteína, aminoácido que auxilia na saúde vascular. A elevação plasmática da
homocisteína associa-se com doença vascular prematura e a disfunção coclear, que podem
causar zumbidos e perda da audição com o avançar da idade.
CONCLUSÃO: Pela gravidade que esta deficiência representa e pela variedade de patologias
associadas, a investigação da deficiência de vitamina B12 é um procedimento importante na
avaliação clínica do paciente idoso, já que o diagnóstico precoce pode evitar distúrbios
neurológicos e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente.
Apresentadora: Olívia Maria Trindade.
Acadêmica de Medicina 8º Período – Universidade Federal de São João del-Rei.
E-mail: oliviamariatrindade@hotmail.com.
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Perfil de atividade física de indivíduos pós-AVE usuários da atenção primária do
SUS

Bárbara Paula de Barros Carvalho Pinto, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira,
Eduarda Viana Maia Sutana, Larissa Siqueira Campos, Marila Cristina Tessari,
Monize Rezende de Sousa, Raphaela Costa Sales, Sylvia Loures Vale Pujatti.
Graduandas em Medicina pela Universidade de Itaúna, MG.
Pesquisa Concluída
Saúde Coletiva
Introdução: Indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE)
comumente apresentam doenças associadas que pioram condição de saúde e que são
fatores de risco (FR) para a ocorrência de novos episódios de AVE. Uma estratégia
eficaz para minimizar as consequências do AVE e das doenças associadas é a prática
regular de atividade física (AF), que é capaz de reduzir incapacidades, melhorar
funcionalidade, saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Objetivo: descrever as
doenças associadas apresentadas por indivíduos pós-AVE usuários de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) de Belo Horizonte e verificar o nível de atividade física (NAF)
apresentado por estes indivíduos. Métodos: Estudo aprovado pelo COEP/UFMG e
COEP/SMSA/Belo Horizonte, no qual todos os indivíduos com AVE (n=44,
69,23±13,12 anos e 67,00±66,52 meses de AVE) usuários da UBS foram avaliados para
verificar: 1) quais as doenças, além do AVE, os indivíduos apresentavam, e 2) o NAF,
avaliado segundo critérios estabelecidos pelo Center for disease control and preventionPhysical activity trends - United States. Resultados: Dentre as doenças associadas,
81,8% dos indivíduos apresentavam hipertensão arterial, 56,8% hipercolesterolemia,
27,3% diabetes e 27,3% cardiopatias (insuficiência cardíaca ou infarto agudo do
miocárdio). Quanto ao NAF, 86,4% dos indivíduos foram classificados como inativos,
4,5% como insuficientes e apenas 9,1% classificados como vigoroso. Conclusão: A
maioria dos indivíduos apresentou doenças que são FR para AVE e que podem ser
controladas a partir de mudança no estilo de vida, tal como a prática regular de AF
supervisionada por uma equipe multiprofissional. Quanto ao NAF, a maioria dos
indivíduos foi classificada como inativa, apesar da importância da AF para controlar os
FR associados a um novo episódio de AVE e para prevenir agravos da condição de
saúde. Apesar, também, de ser estabelecido em guias clínicos, que os indivíduos pósAVE devem participar de programas de exercícios contínuos oferecidos em sua
comunidade.
Apresentadora:
Monize Rezende de Sousa
Instituição: Universidade de Itaúna, MG.
E-mail para correspondência: monize.rs@hotmail.com
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HEMATOMA INTRAMUSCULAR SECUNDÁRIO AO USO DE
ANTICOAGULANTE
Bianca Henriques Parreiras1; Clara Martins Resende de Souza1; Letícia Ribeiro Silva1;
Maria Júlia Alves de Sousa1; Maria Teresa Moura Pereira1; Raphaela Costa Sales1;
Sylvia Loures Vale Pujatti1; Verônica Moreira Belo1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão da literatura
Clínica Médica
Introdução: Hematoma intramuscular espontâneo (HIE) é uma patologia comum,
potencialmente fatal, subdiagnosticada, caracterizada por extravasamento de sangue de
um grupo muscular na ausência de trauma, sendo portanto comum em pacientes em uso
de anticoagulante. Estima-se que nestes a incidência de HIE seja de 0,6%, sendo mais
comum em idosos e mulheres. Objetivos: Despertar a atenção clínica para o
diagnóstico e manejo adequado do HIE. Método: Pesquisa de literatura nas plataformas
Pubmed e SciELO. Resultados: O HIE tem se tornado cada vez mais frequente devido
à elevação da expectativa de vida, visto que muitos idosos apresentam comorbidades
que necessitam de anticoagulação constante. Acomete principalmente músculos da
parede abdominal anterior e o iliopsoas, podendo o sangue ficar retido pela fáscia,
predispondo a isquemia e necrose tissular, ou ainda se difundir para o peritônio ou
retroperitônio. Manifestações como dor local e déficits neurológicos por compressão
neural são comuns, podendo ocorrer taquicardia, hipotensão e palidez cutânea nos casos
mais graves. A pesquisa do hematócrito e de insuficiência renal é importante, por
estarem geralmente alterados. Tendo em vista o quadro clínico inespecífico, deve-se
realizar exames de imagem e interpretá-los com base na classificação de Berna et al,
ainda pouco conhecida. Esta conjuga os achados da TC sem contraste com os da história
clínica e estabelece três níveis de gravidade, com abordagens terapêuticas distintas,
variando desde conservadora, evacuação cirúrgica do hematoma até embolização
arterial. Em HIE grau III indica-se complementar o estudo com uma TC angiográfica,
exame padrão ouro, pois esta revela a origem, determina se há sangramento ativo e
possui sensibilidade melhor que da arteriografia. Conclusão: Complicações
hemorrágicas relacionadas à anticoagulação, como os HIE, são frequentes e devem
receber atenção por poderem levar à instabilidade hemodinâmica. O conhecimento de
classificações como a de Berna torna-se essencial para a escolha da abordagem
terapêutica.

Apresentadora:
Clara Martins Resende de Souza
Universidade de Itaúna
Email: claramartins146@yahoo.com.br
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Doença de Hirschsprung: relato de caso
Bethania Oliveira Andrade Fortuna Parrela1, Lucianna Fonseca Barreto1, Ana Carolina
Damasceno1, Lucas Ferreira Rezende1, Lucas Otávio Cardoso1, Thais Padilha Maia1,
Cristiana Buzelin Nunes2, Francis Magalhães Gonçalves3
1
Acadêmicos de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte
2
Patologista e Professora de Anatomia Patológica do Centro Universitário de Belo
Horizonte
3
Cardiologista pediátrico e Professor de Semiologia Pediátrica do Centro Universitário
de Belo Horizonte
Relato de caso
-infantil
Introdução: Inicialmente descrita por Harald Hirschsprung em 1888, a doença de
Hirschsprung (DH) consiste na ausência congênita de células ganglionares nos plexos
mioentéricos e submucosos do tubo digestivo, gerando obstrução funcional do reto e do
cólon sigmóide, ocasionando megacólon. A DH tem origem embriológica, com
incidência de 1 caso por cada 4.400 a 7.000 nascidos vivos, sendo geralmente uma
malformação isolada mais comum no sexo masculino, embora frequente em pacientes
com trissomia do 21. Caso clinico: Paciente nascido de parto normal, termo, com bolsa
rota de 23 horas. Evoluiu com distensão abdominal, eliminação de mecônio apenas após
estímulo retal e picos febris, sendo tratado como sepse (hemocultura positiva
Enterobacter cloacae). Diante da persistente distensão abdominal, foi realizada
radiografia abdominal, mostrando dilatação retossigmóidea. O enema opaco, aos 15
dias de vida, evidenciou ausência de haustrações no trajeto colônico e dilatação
sigmóidea. Diante dessas alterações foi submetido à biópsia retal, mostrando ausência
de células ganglionares e hipertrofia dos troncos nervosos nos plexos submucoso e
mioentérico. Discussão: O quadro clínico deste caso representa quadro clássico de DH
que, assim como relatado, manifesta-se sempre no período neonatal com atraso na
eliminação de mecônio superior a 24h até enterocolite com perfuração. Além disso, o
exame físico pode evidenciar sinais de retardo de crescimento, desnutrição, distensão
abdominal e fecaloma à palpação. Para o diagnóstico, é necessário a realização de
exame radiológico, sendo possível observar alças intestinais dilatadas; estudo
contrastado do cólon, que evidencia diminuição do calibre do reto e sigmoide, com o
cólon dilatado proximal à essa porção e perda das haustrações, como observado no caso
descrito. O diagnóstico definitivo é feito pelo estudo histológico do reto caracterizado
pela ausência de células ganglionares e hipertrofia dos troncos nervosos nos plexos
submucoso e mioentérico. Dessa forma, o caminho para o diagnóstico de DH deve
seguir a seguinte sequência: suspeita clínica, biópsia do reto e estudo do cólon por
enema e, portanto, diverge da conduta realizada no caso descrito.O tratamento definitivo
é sempre cirúrgico. Conclusão: O relato deste caso reforça a importância da DH no
diagnóstico diferencial de abdomes obstrutivos no período neonatal, propiciando uma
abordagem precoce, com redução potencial de complicações das morbidades e tal
patologia.
Apresentador: Bethania Oliveira Andrade Fortuna Parrela
Centro Universitário de Belo Horizonte - Belo Horizonte/Minas Gerais
Email: bethania.fortuna@hotmail.com
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Fixação dos Espécimes de Neuroanatomia em Glicerina: Aumento da Durabilidade
e Redução dos Malefícios do Formaldeído
Lucianna Fonseca Barreto1, Paula Plisker Barbosa de Freitas1, José do Patrocínio
Bacelete Neto2, Raíza Randazzo de Carvalho Rocha1, Bethania Oliveira Andrade
Fortuna Parrela1, Lucas Ferreira Rezende1, Thais Padilha Maia1, José Gilberto de Brito
Henriques3
1
Acadêmicos de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte
2
Médico formado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte
3
Neurocirurgião
e
professor
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Pesquisa com resultados parciais
.
Introdução: A conservação de peças biológicas tem sido preocupação para o ensino da
anatomia humana. O formaldeído é a substância mais utilizada, devido a sua eficiência e
baixo custo, entretanto tem potencial de causar malefícios à saúde dos que o manipulam
e oferece pequena resistência às peças neuroanatômicas, que desgastam-se rapidamente.
A glicerina passou a ser utilizada em decorrência do seu caráter fungicida e bactericida,
ser inodora, não causar irritação de mucosas, além de não ter propriedades deletérias.
Objetivo: promover maior durabilidade dos espécimes neuroanatômicos fazendo a
substituição do formaldeído pela glicerina e proporcionar melhores condições de
trabalho e estudo para aqueles que manipulam as peças. Métodos: As peças do acervo
do laboratório de anatomia humana do Centro Universitário de Belo Horizonte estavam
fixadas em formaldeído a uma concentração de 10% e conservadas assim há mais de um
ano. Inicialmente foram lavadas em água corrente, ficando em seguida armazenadas em
tanques com água por 24h. Após esse tempo, os espécimes foram transferidos para
recipientes com glicerina bi-destilada (C3H8O3), ficando submersas por 15 dias. A
seguir passaram por um banho de peróxido de hidrogênio (H2O2 15% P/V) por tempo
suficiente para atingir a cor desejada, dependendo do tamanho e da coloração que a peça
adquiriu com a glicerina. Resultados: Houve significativo aumento na resistência dos
espécimes e ausência de odor na manipulação. Entretanto, a coloração das peças, com
uso exclusivo de glicerina, ficou mais escura que o natural, mostrando a importância do
banho de H202 para o clareamento final. Além disso, as peças puderam ser guardadas
isoladamente em caixas sem necessidade de imersão em líquidos. Conclusão: O
protocolo inédito proposto mostrou-se simples, prático, seguro e viável
economicamente. Com esse modelo pode-se reduzir o custo de manutenção, adiar a
necessidade de aquisição de novos espécimes neuroanatômicos e evitar o uso do
formaldeído.
Apresentador: Lucianna Fonseca Barreto
Centro Universitário de Belo Horizonte - Belo Horizonte/Minas Gerais
E-mail: luciannafbarreto@hotmail.com
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REDE DE TELESSAÚDE DE MINAS GERAIS: ATIVIDADES DO POLO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI/CCO
Vanessa Teixeira dos Santos1, Wanessa Campos Vinhal2, Laíse Oliveira Resende1,
Clareci Silva Cardoso1, Túlio Henrique Silva2
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2
Rede de Telessaúde de Minas Gerais
[3]Trabalho de extensão com resultados parciais
Saúde Coletiva
Introdução: A Rede de Telessaúde de Minas Gerais (RTMG) é uma rede de pesquisa e
assistência à saúde, composta por sete instituições públicas no estado, dentre elas a
Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro Oeste (UFSJ/CCO). A
RTMG disponibiliza serviços de Telessaúde para Atenção Primária incluindo
Telediagnóstico e Teleconsultorias em várias especialidades, além de plantão em
informática. Para melhoria da assistência em saúde, os serviços à distância possuem
grande relevância, principalmente para as regiões onde não há assistência
especializada.Objetivo: Apresentar as atividades realizadas pelo Núcleo de Telessaúde
UFSJ/CCO (NT/UFSJ) na RTMG. Método: Análise descritiva das atividades realizadas
do NT/UFSJ no período de junho/2010 a dezembro/2017. Resultados: A RTMG
oferece serviços de Telessaúde a 812 municípios de MG, sendo 198 monitorados pelo
NT/UFSJ. Desde 2010, foram realizados 354.500 eletrocardiogramas (ECGs) e 14.223
teleconsultorias por municípios supervisionados pela UFSJ. Treinamentos ocorreram
em 186 diferentes municípios, além de curso de capacitação em emergências
cardiovasculares e oficinas de implantação do sistema. Realizou-se treinamento à
distância para 798 profissionais de 259 municípios de MG. No período analisado, foram
realizados 10.300 atendimentos à distância para suporte em informática, 10.020 ligações
telefônicas de monitoramento do sistema e 457 videoconferências. Em 2017, o
NT/UFSJ participou da Mostra de Extensão da UFSJ com demonstração dos serviços,
que incluiu vídeo institucional, distribuição de folders e realização de ECGs para a
comunidade acadêmica. Em 2018 a RTMG tornou-se referência nacional para o
Ministério da Saúde na realização de ECGs e o NT/UFSJ participou da implantação do
sistema em cinco municípios no estado do Acre, seis municípios da Bahia e um
município do Mato Grosso. Conclusão: Os resultados alcançados pelo NT/UFSJ têm
colocado a UFSJ em um importante cenário da extensão e reafirmado sua importância
social em contribuir para melhoraria do atendimento ofertado pela atenção primária a
saúde.
Vanessa Teixeira dos Santos
Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ/CCO
Email: vanessateixeiras@outlook.com
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TÍTULO: PRÁTICA DISCENTE NO IML E OS ASPECTOS RELACIONADOS
À SÍNDROME DE BURNOUT
Rafael Lourenço Donadeli, Amanda Pais Ravasio, Vinícius Leite Melo, Elisa Maia
Alkmim, César Quadros Maia ¹ Denise Alves Guimarães²
Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei –
Campus Centro-Oeste Dona Lindu – UFSJ/CCO
²Doutora em Psicologia, professora adjunta da Universidade Federal de São João
del-Rei – Campus Dona Lindu – UFSJ/CCO
Relato de casoSaúde coletiva
INTRODUÇÃO:O presente relato busca discutir aspectos do cotidiano de trabalho em um IML
que podem se relacionar à síndrome de Burnout. Essa síndrome é a manifestação conjunta e
exacerbada do tripé: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização profissional e
acomete, comumente os profissionais de saúde, em especial os médicos.
DESCRIÇÃO DO CASO:Este relato está baseado na experiência de um estudante de medicina
participante da Liga Acadêmica de Medicina Legal, que conviveu diretamente com funcionários
do IML por um semestre letivo. Nas atividades desenvolvidas pelo ligante e que fazem parte do
processo de formação médica, observou-se elementos do cotidiano do trabalho que, na literatura
científica e pesquisas sobre o tema, são apontados como potenciais desencadeadores da
Síndrome de Burnout, como: ausência de instrumentos adequados para a realização dos
procedimentos, dormitórios precários, sobrecarga de necropsias em pouco tempo para poucos
profissionais e o fato de lidarem constantemente com situações que envolvam violência e
proximidade da morte.
DISCUSSÃO: Os fatores de riscos para a instalação da Síndrome de Burnout são estabelecidos
em quatro dimensões: 1) fatores organizacionais relacionados ao ambiente físico insalubre, à
falta de autonomia dos profissionais e do reconhecimento do seu trabalho e à impossibilidade de
ascensão na carreira; 2) fatores individuais ligados à presença de sinais indicativos de depressão,
impaciência, raiva, irritabilidade e diminuição da empatia, aspectos relacionados à exaustão
emocional; 3) fatores laborais relacionados à sobrecarga de tarefas, à baixa participação sobre
mudanças organizacionais e ao trabalho noturno com longos turnos, além dos constantes
conflitos de papéis e 4) fatores sociais como o conflito com valores culturais e a falta de suporte
social e familiar.Os efeitos desses fatores de risco identificados podem estar relacionados à
exaustão emocional, caracterizada pelo estresse, cansaço e impaciência dos trabalhadores. A
partir disso há indícios de desenvolvimento de uma possível despersonalização dos
profissionais, manifestada principalmente pela falta de empatia dos peritos com os cadáveres,
expresso por brincadeiras. Associado a esses elementos, percebe-se a falta de realização
profissional, usualmente percebida por meio da baixa auto-estima.
CONCLUSÃO:
Esse relato teve por finalidade evidenciar sinais que podem gerar a Síndrome de Burnout em
profissionais do ambiente do IML, embora seja necessária uma investigação adequada para se
constatar se esses aspectos observados se configurariam como desencadeadores da síndrome e
de seus efeitos. Entretanto, é importante considerar a presença de tais aspectos na prática da
formação médica e possíveis repercussões para os estudantes a eles vinculados.

Apresentador:
Rafael Lourenço Donadeli
Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus
Centro-Oeste Dona Lindu – UFSJ/CCO
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PREVALÊNCIA DE MARCADORES DE DIAGNÓSTICO PARA DOENÇA
INFECCIOSAS EM DOADORES DE SANGUE NAMACRORREGIÃO DE
DIVINÓPOLIS/MG.
Melina de Barros Pinheiro ¹; Isabella Meira Marcondes1; Júlia Resende Costa 1; Larissa
Oliveira dos Reis 1;Lívia Bárbara Cordeiro Alves 1; Mayara Araújo Silva1; Priscila Santos
Soares 1; Gustavo Machado Rocha ¹.
1Universidade Federal de São João del-Rei.
[2] Pesquisa concluída ou com resultados parciais.
Saúde Coletiva.
Introdução: O processo de doação de sangue visa garantir a segurança transfusional, tanto
do doador quanto do receptor, assim como a qualidade do sangue e dos hemoderivados
obtidos. Todo indivíduo cuja doação apresentar qualquer teste positivo, reagente ou
indeterminado na pesquisa de marcadores de diagnóstico para doenças infecciosas é
considerado inapto.
Objetivos: Estimar a prevalência de marcadores de diagnóstico para doenças infecciosas
transmitidas pelo sangue (sífilis, doença de Chagas, Hepatite B, Hepatite C, HIV I/II e
HTLV I/II) e os fatores associados à inaptidão em doadores de sangue da macrorregião de
Divinópolis/MG, no período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017.
Método: Trata-se de um estudo transversal quantitativo descritivo, realizado a partir de
informações extraídas do sistema de informação da Fundação Hemominas – Hemonúcleo
Regional de Divinópolis.
Resultados: Dentre 14886 doações, foram identificados 260 (1,75%) registros de
positividade para os marcadores de diagnóstico. Isoladamente, o maior índice de
positividade detectado foi para Sífilis (0,88%), seguido por Hepatite B (0,55%), Hepatite C
(0,17%), HTLV (0,11%), HIV (0,09%) e doença de Chagas (0,03%). Além disso, 58
(0,39%) registros obtiveram resultados indeterminados. Dessa forma, 318 (2,14%) doadores
de sangue foram considerados inaptos em decorrência dessas alterações laboratoriais. Ser
do sexo masculino (OR 1,27, IC95% 1,01-1,60) e ter baixa escolaridade (OR 1,44, IC95%
1,15-1,80) foram significativamente associados à inaptidão.
Conclusão: Quando comparadas a resultados obtidos em estudos semelhantes, as taxas de
positividade mostram-se baixas e apontam para uma triagem clínica efetiva. Apesar disso, a
associação desse método de triagem à pesquisa de marcadores deve ser feita a fim de
minimizar os riscos de transmissão em períodos de janela imunológica e assim assegurar a
segurança do processo de doação. Assim, o presente estudo permite a identificação de
possíveis intervenções que possam ser realizadas para aumentar a qualidade dos serviços
hemoterápicos.
Apresentadora: Lívia Bárbara Cordeiro Alves Universidade Federal de São João del-Rei
Email: alvesliviab@gmail.com.br
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INSTALAÇÃO DE INFECÇÃO SECUNDÁRIA EM
LESÕES DE HERPES ZOSTER
Alexandre Carvalho Abud¹; Mayara Araújo Silva¹; Luisa Godoi Lopes¹; Isabella Meira
Marcondes¹; Nájila Aélida Oliveira Viana¹; Paola Mara Santos¹; João Sávio Silva
Soares¹; Eduardo da Cunha Henrique².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei – CCO
²Médico Intensivista no Hospital São João de Deus
Relato de Caso – Clínica Médica
Introdução: O vírus da varicella-zoster geralmente infecta o indivíduo na infância,
provocando um quadro de varicela e após resolução da clínica o vírus permanece latente
por toda vida nos gânglios nervosos. Sob condições de imunossupressão, o vírus
adormecido é reativado, causando herpes zoster.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 74 anos, em tratamento quimioterápico
para Linfoma Não-Hodgkin de grandes células B dá entrada no hospital com
acometimento cutâneo em abdome e dorso à esquerda e piora do padrão respiratório.
Paciente relata surgimento de vesículas sobrepostas à região eritematosa, submetida a
tratamento ambulatorial com Aciclovir sem melhora, evoluindo com surgimento de
secreção purulenta e crostas, além de odor fétido e prostação, o que levou a internação.
Iniciado Aciclovir endovenoso, analgesia e antibioticoterapia composta por Cefepime,
Ciprofloxacino e Metronidazol para tratamento de infecção secundária nas lesões de
Herpes Zoster. Durante a mesma internação, paciente desenvolve quadro de hemorragia
digestiva alta e melena, evoluindo com quadro de choque hipovolêmico sendo
necessária a transferência para Unidade de Terapia Intensiva. Endoscopia digestiva alta
dentro dos padrões da normalidade. Realizado o suporte intensivo para manejo do
quadro circulatório e para o quadro cutâneo infeccioso. Paciente evolui com melhora da
condição hemodinâmica, padrão respiratório e, posteriormente, lesões cutâneas.
Discussão: Estima-se que aproximadamente 30% das pessoas são acometidas por
herpes zoster ao longo da vida. O quadro é mais comum em idosos e em pacientes com
doenças sistêmicas graves que cursam com imunossupressão (linfomas, infecção pelo
HIV, transplantados). A doença é caracterizada por dor nevrálgica precedendo o
surgimento de vesículas agrupadas em uma base eritematosa. Surge de modo gradual,
levando de dois a quatro dias para se estabelecer, é unilateral e segue o trajeto do nervo
acometido. Pacientes imunocomprometidos podem desenvolver quadros graves
fulminantes compostos por pneumonite, hepatite e encefalite. A principal complicação é
a neuralgia pós-herpética, nesses casos a dor permanece mesmo após a resolução do
quadro. Além dessa, outras complicações é a infecção secundária das lesões e
acometimento da córnea quando o nervo trigêmeo é afetado.
Conclusão: O relato em questão traz uma condição clínica comum da população idosa
que está aumentando progressivamente em incidência e pode cursar com alta
morbidade. Desta forma, estudos que visem fornecer mais informações sobre o
diagnóstico, principais complicações, assim como profilaxia e tratamento são de
fundamental importância.
Apresentador: Alexandre Carvalho Abud
Universidade Federal de São João del Rei – CCO
alexandre.abud.ufsj@gmail.com
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DIA MUNDIAL DO RIM: PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA
Laíse Oliveira Resende1, Mariela Mesquita Alves e Silva1, Aryell David Proença1,
Larissa Santos Pereira1, Alba Otoni1
1

Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, Minas Gerais

Trabalho de extensão concluído
Saúde Coletiva
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde
pública mundial e pode evoluir de forma assintomática até atingir seu estágio mais
avançado, com associação a altas taxas de morbimortalidade. Hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) são fatores de risco para desenvolvimento de
DRC. Objetivos: Orientar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico
precoce da DRC, com a finalidade de minimizar os fatores de risco, estimular a
realização de consultas periódicas e controle das doenças de base previamente
diagnosticadas. Métodos: Foi realizada ação de promoção em saúde e prevenção da
DRC na área externa de um hospital de médio porte em um município de Minas Gerais,
no Dia Mundial do Rim. Profissionais da área de saúde e acadêmicos aplicaram
questionários validados de rastreamento de doença renal e de risco cardiovascular,
aferiram pressão arterial e realizaram encaminhamentos para a atenção primária, quando
constatadas alterações. Foram distribuídos panfletos informativos da SBN e realizadas
orientações ao público sobre cuidados com a saúde. Resultados: Foram abordados 162
indivíduos, 34,2% do sexo masculino e 65,8% do sexo feminino, com idade média de
49,9 anos, pressão arterial sistólica média: 127,69 mmHg, pressão arterial diastólica
média: 81,79 mmHg. Diagnósticos prévios: 10,6% dos indivíduos possuem DM, 34,2%
HAS, 9,4% disfunção renal, outras morbidades 15,5%, dentre essas, destaca-se o infarto
agudo do miocárdio (2,5%), seguido de hipotireoidismo (1,9%), osteoporose (1,2%) e
reumatismo (1,2%). Conclusão: Constatou-se elevada prevalência de HAS e DM, que
são fatores de risco para o desenvolvimento da DRC. Tendo em vista a ampla adesão da
população à atividade multidisciplinar realizada no Dia Mundial do Rim, verifica-se a
importância do desenvolvimento e ampliação de campanhas com integração de
profissionais da saúde e acadêmicos para realização de orientações sobre os impactos da
DRC, maneiras de prevenção e de diagnóstico precoce.
Apresentadora: Laíse Oliveira Resende
Graduanda em Medicina, Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, Minas
Gerais
Email: laiseresende@yahoo.com.br
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ZIKA VÍRUS COMO AGENTE CAUSADOR DA SÍNDROME DE GUILLAINBARRÉ: REVISÃO DE LITERATURA
Barbara Paula Carvalho Barros Pinto, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira, Eduarda Viana
Maia Sutana, Larissa Siqueira Campos, Marila Cristina Tessari, Monize Rezende de
Sousa, Raphaela Costa Sales, Sylvia Loures Vale Pujatti
Acadêmicas do curso de Medicina pela Universidade de Itaúna, MG.
Revisão de literatura
Clínica Médica
Introdução: O Brasil está localizado em região tropical, onde arboviroses epidêmicas
são comuns, dentre elas dengue, Chikungunya e mais recentemente a Zika. Possuem
como vetor o mosquito Aedes Aegypti e Aedes Albopictus. Acredita-se que células
dendríticas são mais susceptíveis à infecção pelo Zika vírus, pois ocorre a destruição do
tecido nervoso através de mecanismos celulares e humorais. Tem-se verificado novos
casos de acometimento do sistema nervoso central em pacientes infectados com estas
arboviroses, por exemplo a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Esta é uma
polineuropatia inflamatória aguda desmielinizante mediada por mecanismos imunes.
Tem rápida evolução clínica e resultados variáveis, como paralisia flácida aguda
generalizada, relacionando-se com hipotonia, hiporreflexia, déficit de força e
hipotrofismo muscular, predominantemente nos membros inferiores. Objetivo:
Demonstrar a relação entre a infecção Zika vírus e desenvolvimento da SGB. Métodos:
Realizou-se pesquisa na base de dados Scielo utilizando os descritores: Síndrome de
Guillain Barré, Zika. Discussão: Apesar dos dados ainda serem escassos por causa dos
relatos da SGB associado ao Zika vírus serem recentes, a Universidade Federal da Bahia
correlacionou as arboviroses epidêmicas no Brasil, no qual demonstrou que dos 138
casos de SGB, 41% dos pacientes apresentaram quadro infeccioso até 31 dias antes dos
sintomas neurológicos, sendo que 22% manifestaram Zika. Os sintomas iniciais da
síndrome são parestesia nas mãos e pés, dor nos membros inferiores, seguida de
fraqueza muscular progressiva, afetando sucessivamente pernas, braços, músculos
respiratórios, e os núcleos dos nervos cranianos, configurando quadro clínico de
paralisia ascendente. Em associação, pode ocorrer paresia dos músculos da deglutição,
fonação, mastigação e reflexos profundos encontram-se hipoativos ou abolidos.
Conclusão: A SGB, uma condição potencialmente tratável, requerendo, também,
suspeição em casos de infecção prévia por Zika vírus. O tratamento precoce é
extremamente importante para um melhor prognóstico, uma vez que as consequências
podem ser graves ou até mesmo fatais.
Apresentadora:
Marila Cristina Tessari
Instituição: Universidade de Itaúna – MG
E-mail para correspondência: marila.tessari@yahoo.com.br
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REVISÃO – USO DO CRISPR PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS VIRAIS
Letícia Machado Couto¹, Maria Laura Souza Domingues¹, Maria Luísa Miranda Resende¹,
Sergio Garzon Batista Nani¹, Tainara Guazeli Maia¹, Thalia Queiroz Ladeira¹, Luciana
Lara²
¹Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei/Campus
Centro Oeste; ²Docente e Orientador do curso de Medicina da Universidade Federal de São
João Del Rei/Campus Centro Oeste.
Modalidade: Pesquisa
Área de trabalho: Saúde Coletiva
Introdução: O CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) é um
mecanismo imunológico presente no genoma de bactérias Echerichia coli. A reprodução
desse mecanismo é uma das principais ferramentas de edição genômica e constitui uma
maneira de se realizar diagnósticos moleculares de doenças infecciosas, causadas, por
exemplo, pelo vírus Zika (ZIKV) e vírus da dengue (DENV). Uma das técnicas desenvolvidas
para esse fim denomina-se SHERLOCK (Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter
Unlocking).
Objetivos: Apresentar novas técnicas de diagnóstico de doenças virais, tais como a
SHERLOCK a qual tem a função de identificar ZIKV, os subtipos de DENV por meio da
identificação de ácidos nucleicos.
Métodos: Revisão em bibliografia especializada. Busca nas bases de dados Scielo, PubMed
e BVS.
Resultados: A SHERLOCK consiste numa plataforma de detecção de ácidos nucleicos,
baseada numa variedade de enzimas CRISPR, como a Cas12a e a Cas13a, que, diferente da
usual Cas9, tem como alvo o RNA ao invés do DNA. Essa técnica identifica, nas células,
vírus como o Zika, dengue e HPV, de forma rápida, altamente sensível e com baixo custo.
Para isso, então, são usadas amostras de fluídos corporais humanos a baixas
concentrações e sem a necessidade de purificação. Uma rápida extração do DNA da saliva
humana é feita (<10min) e inserida diretamente na SHERLOCK para uma genotipagem por
fluorescência (<23min) e um teste imunocromatográfico de fluxo lateral (2 horas). Esse
processo, realizado em um único recipiente, exemplifica a praticidade desta ferramenta
que, apesar dos avanços, precisa de maior aprofundamento antes de ser empregado em
pacientes reais.
Conclusão: A técnica de diagnóstico SHERLOCK é uma nova tecnologia promissora, menos
invasiva e que fornece resultados rápidos, o que é relevante para diagnóstico de doenças
infecciosas. Contudo tal técnica precisa ainda de maior embasamento e pesquisas para
que possa ser utilizada no cotidiano.
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Câncer de mama e Tamoxifeno: evolução clínica e recidiva em pacientes do
Hospital do Câncer de Divinópolis-MG
Bernardo Augusto de Carvalho Melo1, Bruno Fernandes Dias1, Camilla Reis Fernandes
Coelho1, Cindy Antunes e Andrade1, Michelle Sousa Murta1, Sara Lemos2, Vinicius
Silva Belo 1, Luciana Lara dos Santos1
1- Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), Av. Sebastião Gonçalves Coelho
400., Chanadour. CEP: 35501-296, Divinópolis, MG, Brazil.
2- Associação de Combate ao Câncer do Centro Oeste de Minas Gerais (ACCCOM),
Rua Topázio 500, Niterói. CEP 35500-215, Divinópolis, MG, Brazil.
Categoria do trabalho: [2] Pesquisa concluída ou com resultados parciais
Área: Saúde coletiva
Introdução: O tratamento hormonal dos cânceres (CA) de mama receptor de estrogênio
positivo (RE+), geralmente inclui terapia com Tamoxifeno (TMX). Porém, nem todos
as pacientes respondem ao TMX da mesma forma, devido aos fatores que podem
interferir na sua eficácia: uso de antidepressivos (AD), características do tumor, tempo
de tratamento, entre outras condições.
Objetivos: Avaliar a evolução clínica de pacientes com CA de mama em tratamento
com TMX e, associação entre recidiva e uso de AD, tempo de tratamento e
características do tumor.
Metodologia: Duzentos prontuários de mulheres com CA de mama RE+ em tratamento
com TMX no Hospital do Câncer de Divinópolis, Minas Gerais (MG), foram
analisados. Foram realizados Teste Exato de Fischer e Qui-quadrado, sendo
considerados significativos valores de p<0,05.
Resultados: 10% das pacientes apresentaram recidiva em uso ou após o uso de TMX
por 5 anos. O tipo histológico predominante foi o Ductal (83,5%), presente em 85% das
mulheres que sofreram recidiva (p=0,564). A média de idade ao diagnóstico foi 56 anos,
e o estadiamento clínico II o mais prevalente (60,50%), não havendo correlação entre
essas variáveis. O tamanho tumoral mais frequente e com maior número de recidivas foi
o T2 (p=0,396). A recidiva prevaleceu nos tumores com Grau 2 (70%) (p=0,061) e das
38 pacientes que fizeram uso de AD durante o tratamento com TMX, 5 apresentaram
recidiva (p=0,322). Das 46 que trataram por menos de 2,5 anos, 23,9% apresentaram
recidiva, enquanto que das 76 que fizeram o mesmo tratamento por mais de 2,5 anos,
apenas 11,8% apresentaram recorrência do tumor (p=0,081).
Conclusão: Com a pesquisa foi possível conhecer o perfil das pacientes com CA de
mama em tratamento com TMX no Hospital do Câncer de Divinópolis-MG, levantar
dados sobre taxa de recidiva e sobre fatores que podem influenciar na resposta
terapêutica.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA DOR TORÁCICA NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE CASO
Leopoldo Chaltein de Almeida Reibeiro,1 Thaís Braga Cerqueira,2 Otávio Augusto
Pinto,2 Larissa Oliveira dos Reis,2 Ingrid Morselli Santos.2
1
2

Médico da Estratégia Saúde da Família Vale do Sol
Universidade Federal de São Joao del-Rei. Divinópolis, MG – Brasil.

Relato de caso:
Clínica Médica
Introdução: A dor torácica é uma queixa frequente dos pacientes na atenção primária, o
que torna essencial o conhecimento do seu manejo pelos profissionais que atendem
nesse serviço. É primordial a diferenciação de casos potencialmente graves, como a
Síndrome Coronariana Aguda (SCA), para um rápido início de tratamento, daqueles
casos que não apresentam risco iminente e podem ser tratados na própria unidade. O
relato de caso tem como objetivo discutir os diagnósticos diferenciais diante de um
paciente com queixa de dor torácica.
Descrição do caso: Paciente masculino, 27 anos, procurou atendimento médico em
atenção primária queixando-se de cefaleia crônica, e dor torácica precordial com
características anginosas. Foi registrada no prontuário uma consulta prévia em que o
paciente referia dor torácica de características semelhantes, além de elevação aguda de
pressão arterial, atribuídas, na ocasião, a um estado de ansiedade. Relata ser uma pessoa
extremamente ansiosa e agitada. O eletrocardiograma demonstrou ondas T apiculadas
em derivações V1 a V3, sem supradesnivelamento de segmento ST, e os marcadores de
necrose miocárdica e o raio-x de tórax estavam sem alterações. Diante da investigação,
prevaleceu a hipótese de dor torácica psicogênica, porém, aguarda-se avaliação
especializada para conclusão diagnóstica.
Discussão: Aproximadamente 1% das consultas médicas em atenção primária são
devidas a dor torácica, e a diferenciação clínica entre a dor isquêmica e a não isquêmica
pode ser bastante difícil. Além disso, 15-30% dos pacientes com dor torácica possuem
infarto agudo do miocárdio ou angina instável. Desse modo, o conhecimento, por parte
do médico generalista, das principais etiologias implicadas na dor torácica, bem como
do correto manejo desses pacientes, é de fundamental importância. Uma anamnese
detalhada, seguida de um exame clínico minucioso, são essenciais para a suspeição
diagnóstica
Conclusão: Destaca-se a necessidade de investigação apropriada de toda dor torácica
com características tipicamente anginosas, mesmo que se trate de um paciente de baixo
risco para doença arterial coronariana.
Apresentadora: Ingrid Morselli Santos
Universidade Federal de São Joao del-Rei. Divinópolis, MG – Brasil.
Email: ingridmorselli@yahoo.com.br
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MICOSE FUNGOIDE HIPOCROMIANTE NA INFÂNCIA: UM DESAFIO
DIAGNÓSTICO.
Thaís Braga Cerqueira,1 Isabela Guimarães Ribeiro Baeta,1 Nayara Silveira Maia,2
Otávio Augusto Pinto,1 Larissa Oliveira dos Reis,1 Ingrid Morselli Santos.1
1
Universidade Federal de São Joao del-Rei. Divinópolis, MG – Brasil.
2
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MGBrasil.
Relato de caso: Clínica Médica
Introdução: A micose fungoide é definida como a forma mais comum de neoplasia dos
linfócitos T helper que afeta primariamente a pele e geralmente permanece sem
manifestações extracutâneas por muitos anos. Em pacientes jovens, é rara e pouco
suspeitada, levando a atrasos no diagnóstico, devido a sua semelhança clínica com
outras erupções pediátricas. Ao exame, os pacientes apresentam lesões hipocrômicas
não infiltradas, principalmente em locais protegidos da exposição solar, que perduram
por longos períodos sem evoluir para estágios avançados. O diagnóstico é firmado pela
apresentação clínica aliada à histopatologia, que evidencia epidermotropismo com
linfócitos atípicos. Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, dois anos,
compareceu ao consultório dermatológico com manchas hipocrômicas na pele de cerca
de seis meses de evolução. Criança atópica, com diagnóstico de rinite alérgica e asma.
Ao exame dermatológico, o paciente apresentava xerose cutânea, máculas hipocrômicas
em abdome, raiz das coxas e região inguinal com descamação fina e ausência de
eritema, sem linfonodomegalia palpável. A hipótese diagnóstica inicial foi de
eczemátide hipocromiante, porém após dois meses de tratamento, o paciente retorna
com agravamento das lesões. Foi realizada biópsia de pele, cujo exame
anatomopatológico foi inespecífico, sendo, assim, solicitada análise imunohistoquímica,
que demonstrou que os linfócitos epidermotrópicos se mostraram CD3+, CD4+, CD5+
e CD8+. Diante dos achados e da evolução do caso, aventou-se micose fungoide inicial
como principal hipótese diagnóstica. Foi orientado, assim, helioterapia domiciliar, com
relativa boa resposta. Atualmente, o paciente encontra-se com cinco anos de idade,
quadro relativamente estável, em acompanhamento semestral. Discussão: A micose
fungóide é um tipo de linfoma cutâneo e pode acometer a pele de forma primária ou
secundária, sendo considerada uma doença rara na população, e talvez por esse motivo
haja dificuldade para se realizar a caracterização epidemiológica específica. Nas fases
iniciais do quadro, o diagnóstico envolve aspectos clínicos que remetem a diversos
diagnósticos diferenciais, como a dermatite atópica e a pitiríase alba. Na literatura estão
descritas várias opções terapêuticas, como radiação ultravioleta isoladamente, corticóide
oclusivo, carmustina tópica, banho de elétrons e BCNU. E neste caso, o tratamento
instituído ocasionou uma melhora significativa do quadro. Conclusão: A micose
fungóide é uma entidade que nos propõe um enorme desafio diagnóstico, e deve ser
lembrada antes de se atribuir a hipopigmentação a doenças mais prevalentes. E, mesmo
que a histologia seja inconclusiva, diante de uma suspeita clínica é fundamental o
acompanhamento com o dermatologista, que deve-se atentar a novas queixas do
paciente.
Apresentadora: Ingrid Morselli Santos
Universidade Federal de São Joao del-Rei. Divinópolis, MG – Brasil.
Email: ingridmorselli@yahoo.com.br
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LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: RELATO DE CASO
Bárbara Paula de Barros Carvalho Pinto, Bruna Xisto Mesquita de Oliveira, Eduarda
Viana Maia Sutana, Larissa Siqueira Campos, Marila Cristina Tessari, Monize Rezende
de Sousa, Raphaela Costa Sales, Sylvia Loures Vale Pujatti.
Universidade de Itaúna
Relato de Caso
Clínica Médica
Introdução: A leishmaniose tegumentar (LT) americana é uma doença endêmica em
alguns países da América do Sul, sendo causada por protozoários do gênero
Leishmania. Sua inoculação no hospedeiro vertebrado, é realizada através da picada da
fêmea Lutzomyia. O diagnóstico baseia-se nas características da lesão, dados
epidemiológicos, achados laboratoriais e anatomopatológicos. A lesão primária
geralmente é única, podendo ser acompanhada de adenopatia. O período de incubação
varia entre 10 dias a 3 meses. O tratamento é realizado com antimonial pentavalente,
com atenção para a nefro, cardio e hepatotoxicidade. Descrição do caso: Paciente 62
anos, masculino, apresenta lesão com placa papulosa eritematosa, sem aumento da
temperatura local, áspera, infiltrada em braço esquerdo. Relata parestesia e nega dor,
queimação ou prurido local. História recente de viagem a Ibiaí (norte de Minas Gerais)
para pescaria. Evoluiu com rápida progressão, atingindo cerca de 10 cm em 3 meses.
Foi realizada biópsia. Anatomopatológico evidenciou hiperplasia de epiderme e derme,
com infiltrado de linfócitos, plasmócitos e histiócitos com pesquisa positiva para
Leishmania sp. Tratamento realizado com glucantime por 30 dias. Evoluiu com
regressão da lesão e cicatriz no local onde foi realizada a biópsia. Discussão: As lesões
iniciais de LT são, muitas vezes, discretas e de sintomatologia branda e por isso são
ignoradas. Por causa da sua semelhança com outras doenças relacionadas à pele, tornase importante o diagnóstico diferencial com sífilis terciária, hanseníase, úlcera de
estase/traumática. Como métodos de diagnóstico para confirmação da doença tem-se a
Intradermorreação de Montenegro na esfera imunológica, a reação de
Imunofluorescência Indireta na sorológica e a biópsia na histopatológica. Conclusões:
A Leishmaniose é uma doença frequente em nosso meio, com impacto na saúde pública.
Deve ser aventada como diagnóstico e pesquisada em casos suspeitos para tratamento
eficaz e controle da doença.
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Deixa eu ver a sua pele? – Avaliação de lesões actínicas e prevenção de câncer de
pele em moradores de Divinópolis/MG e de sua macrorregião.
Autores: Isabela Guimarães Ribeiro Baêta¹, Heliomara de Fátima Soares Nunes²,
Isabella Meira Marcondes², Livia Maria de Angelis Furlan², Mayara Araújo Silva²,
Natália Rodrigues de Oliveira², Pollyanna Freire Barbosa Lima², Yuri Gam Faria².
¹Professora do Curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei;
²Acadêmicos(as) do Curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei.
Categoria 3: Trabalho de extensão com resultados parciais.
Saúde Coletiva
Introdução: No Brasil, o câncer de pele é o mais comum dentre todas as neoplasias. Ele é
classificado em melanoma (MM) e não-melanoma (carcinoma basocelular e espinocelular,
CBC e CEC, respectivamente). Pensando na importância de se realizar um rastreamento em
pacientes com lesões cutâneas sugestivas de neoplasia, o pro eto de extensão “Deixa eu ver
a sua pele?” avalia lesões e promove orientações acerca dessa doença, atendendo moradores
de Divinópolis e macrorregião. Trata-se de um projeto proposto pela Liga Acadêmica de
Dermatologia (LADERM) da Universidade Federal de São João del-Rei – CCO, em
parceria com a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro (ACCCOM).
Objetivos: Realizar atendimento dermatológico de modo a diagnosticar e tratar as
principais afecções neoplásicas e pré-neoplásicas de pele. Método: Os acadêmicos do curso
de Medicina da UFSJ-CCO e membros da LADERM sob orientação da Professora e
Dermatologista Isabela Guimarães realizam consultas mensais, focadas no diagnóstico e
manejo de lesões actínicas e cânceres de pele, aos pacientes previamente captados pela
equipe da ACCCOM. Lesões de ceratoses actínicas passam por tratamento crioterápico e as
suspeitas de malignidade são biopsiadas para confirmação ou descarte da suspeita clínica.
Os casos cirúrgicos são encaminhados ao serviço de Cirurgia vinculado à ACCCOM para
tratamento definitivo. Resultados: Foram realizadas 7 campanhas de rastreamento entre os
meses de abril e dezembro de 2017, com um atendimento total de 213 pacientes. Destes, 81
eram homens e 132 mulheres; 31 eram pardos, 27 negros e 155 brancos. A idade média foi
de 60 anos. Dos pacientes com lesões, 42,6% apresentavam ceratoses actínicas; 11,4%
CBC; 5,1% CEC; 1,7% MM e 39,2% outras lesões benignas. Conclusão: Diante dos
resultados apresentados, fica evidente que a campanha realizada é uma estratégia capaz de
gerar transformação social, pois de fato foram diagnosticadas lesões malignas e prémalignas que demandavam intervenção médica.
APRESENTADOR: MAYARA ARAÚJO SILVA
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PRIMEIRO ATENDIMENTO DA CRISE HIPERTENSIVA EM SERVIÇOS DE
URGÊNCIA
Karoline Dias Loschi¹; Marcos Huberdan Dias Barbosa¹; Marina Damiani Santana¹;
Paulo Moreira Gontijo Júnior¹; Bianca Flores Batista².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ ²Médica Generalista formada pela
Universidade de Itaúna.
Revisão de Literatura.
Área: Clínica Médica.
INTRODUÇÃO: A Crise Hipertensiva (CH) é caracterizada pela elevação aguda da
Pressão Arterial (PA), gerando manifestações clínicas anormais, com a possibilidade de
desenvolver complicações de órgãos-alvo. São divididas em Emergência Hipertensiva
(EH), Urgência Hipertensiva (UH) e Pseudocrise Hipertensiva (PCH), diferenciadas por
determinadas características clínicas e o risco imediato de morte. É de grande
importância, visto as controvérsias relacionadas principalmente quanto ao seu
diagnóstico e à escolha da terapêutica adequada, buscando a prevenção das graves
complicações. OBJETIVOS: O presente trabalho visa diferenciar os tipos de CH,
estabelecendo o tratamento preconizado para cada um deles, com o intuito de diminuir o
número de diagnósticos errôneos e consequente redução da morbimortalidade.
MÉTODOS: Revisão bibliográfica através de artigos científicos das bases de dados
Scielo e PubMed. Foram selecionados 5 artigos, tendo como critérios de inclusão e
exclusão, respectivamente, análise do abstract e o ano de publicação (2007-2017).
RESULTADOS: O tratamento da UH deve ser iniciado após um período de observação
clínica em ambiente calmo, condição que ajuda a afastar casos de PCH. Antihipertensivos orais são usados para reduzir gradualmente a PA em 24 a 48 horas. O
tratamento dos pacientes com EH visa redução rápida da PA, com a finalidade de
impedir a progressão das lesões de órgãos-alvo. Pacientes devem ser admitidos em UTI,
usarem anti-hipertensivos IV e serem monitorados cuidadosamente durante a terapia
para evitar hipotensão. Entretanto, cada tipo de EH deve ser caracterizada previamente,
considerando o órgão-alvo acometido antes de se iniciar a terapia anti-hipertensiva
específica. CONCLUSÃO: Visto que a CH pode evoluir rapidamente com
consequências graves em órgãos-alvo, pode-se perceber a importância do diagnóstico
correto e estabelecimento rápido da conduta adequada para a preservação do bem-estar
do paciente. Dessa forma, o primeiro atendimento do paciente com elevação dos níveis
pressóricos é crucial para uma condução adequada do quadro.
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HIPOTERMIA TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM ENCEFALOPATIA
HIPÓXICO ISQUÊMICA
Karoline Dias Loschi¹; Marcos Huberdan Dias Barbosa¹; Marina Damiani Santana¹;
Paulo Moreira Gontijo Júnior¹; Bianca Flores Batista².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ ²Médica Generalista formada pela
Universidade de Itaúna.
Revisão de literatura.
Área: Saúde materno-infantil.
INTRODUÇÃO: A encefalopatia hipóxico isquêmica é uma das grandes causas de
mortalidade e morbidade neurológica neonatal. Sendo a hipotermia terapêutica
controlada, terapia amplamente estudada nos últimos anos para redução destes índices.
OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da hipotermia
terapêutica controlada na redução de futuras morbidades neurológicas em neonatos com
asfixia perinatal. Além de observar as possíveis complicações provenientes do uso deste
procedimento. MÉTODOS: Foi realizada a revisão bibliográfica através de artigos
científicos encontrados nas bases de dados Scielo e Pubmed. Foram selecionados 9
trabalhos, utilizando como critérios de inclusão e exclusão a análise dos métodos e
objetivos, e o ano de publicação (2014-2017). RESULTADOS: Quando reduzimos 1
ºC na temperatura corporal é possível diminuir o metabolismo do tecido cerebral em
cerca de 5%, ou seja, através da hipotermia controlada podemos retardar a
despolarização anóxica celular, já que o cérebro necessitará de uma menor oferta de
oxigênio e glicose. Além disso, a hipotermia terapêutica é capaz de bloquear a via próinflamatória, reduzindo a ação das citocinas e das moléculas de adesão, que em estado
de hipóxia tem efeitos neurotóxicos. Em modelos experimentais utilizando roedores, a
hipotermia prolongada foi capaz de reduzir a necrose e a apoptose do tecido neuronal, e
em crianças com encefalopatia hipóxico isquêmica ela é capaz de reduzir a
morbimortalidade, principalmente se associada a outros fatores de neuroproteção, como
a avaliação e rápido tratamento dos distúrbios endócrinos e de coagulação.
CONCLUSÃO: O uso da hipotermia terapêutica como protocolo em pacientes com
asfixia perinatal está associado a grande melhora do prognóstico em longo prazo de
grande parte dos pacientes. Esta técnica vem sendo extremamente efetiva na redução de
sequelas neurológicas, em especial para recém-nascidos a termo que sofreram de
encefalopatia hipóxico isquêmica, devendo ser aplicada logo nas primeiras horas, com
monitoramento e suporte avançado.
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DIAGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DA SÍNDROME HELLP
Karoline Dias Loschi¹; Marcos Huberdan Dias Barbosa¹; Marina Damiani Santana¹;
Paulo Moreira Gontijo Júnior¹; Bianca Flores Batista².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ ²Médica Generalista formada pela
Universidade de Itaúna.
Revisão de literatura.
Área: Saúde materno-infantil.
INTRODUÇÃO: A síndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes e Low
Platelets), que está estreitamente associada à pré-eclâmpsia, constitui-se em uma das
mais importantes complicações do ciclo gravídico-puerperal. É uma emergência
obstétrica evidenciada mundialmente, que acomete 1/1000 mulheres gravidas no
terceiro trimestre de gestação ou no pós-parto imediato e o seu prognóstico anuncia sua
severidade, com taxas de mortalidade perinatal de aproximadamente 10 a 60%, e
materna em 1,5 a 5% dos casos. OBJETIVOS: Conhecer a taxa de incidência e
evidenciar o principal grupo de risco, para proporcionar diagnóstico precoce com
intervenção imediata e interrupção da gravidez, em hospital que garanta cuidados
emergenciais como CTI neonatal e adulto, além de capacidade para transfusão maciça e
equipe multiprofissional qualificada. MÉTODO: Revisão bibliográfica através de
artigos científicos das bases de dados Scielo e PubMed. Foram selecionados 6 artigos,
tendo como critérios de inclusão e exclusão, respectivamente, análise do abstract e o
ano de publicação (2007-2017). RESULTADOS: A síndrome HELLP requer
diagnóstico em tempo hábil, pois embora não exista consenso quanto à causa da
síndrome, observa-se que esta pode evoluir com insuficiência cardíaca, hematoma
hepático, insuficiência renal aguda e acidente vascular cerebral, este que vem em
destaque como a principal causa do óbito materno, responsável por 60% das mortes. O
procedimento mais comum nas mulheres com diagnóstico de SH tem por finalidade
evitar o óbito materno e fundamenta-se na descontinuação da gestação. Sendo assim,
colocamos em segundo plano a viabilidade fetal posteriormente avaliada e analisada a
plaquetopenia e o déficit em fatores de coagulação, ambos apontados como principais
responsáveis pelo óbito materno. CONCLUSÃO: Visto que a Síndrome HELLP tem
um padrão específico, assim como um tratamento preconizado, destaca-se a importância
do diagnóstico correto, para que então a conduta adequada seja tomada. Dessa forma,
haverá uma consequente redução da morbimortalidade materna causada por essa
patologia.
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CATETER VENOSO CENTRAL: UMA ABORDAGEM NA CLÍNICA MÉDICA
Bianca Henriques Parreiras1; Clara Martins Resende de Souza1; Letícia Ribeiro Silva1;
Maria Júlia Alves de Sousa1; Maria Teresa Moura Pereira1; Raphaela Costa Sales1;
Sylvia Loures Vale Pujatti1; Verônica Moreira Belo1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Clínica Médica
Introdução: O uso de Cateter Venoso Central (CVC) é indispensável para o tratamento
e manejo de pacientes criticamente enfermos. No entanto, o uso desses predispõe em
aproximadamente 90% o desenvolvimento de infecções locais ou sistêmicas
relacionadas a cateteres. Objetivos: Avaliar os elementos que provocam infecções
provenientes de acessos venosos e buscar estratégias eficientes para prevenir estes
eventos. Método: Trata-se de um estudo revisional, realizado utilizando as bases de
dados PubMed, Scielo e BVS dos anos de 2014 a 2018, usando descritores: cateterismo
venoso central; infecções relacionadas a cateter; bacteremia. Resultados: A infecção
por CVC é em geral ocasionada por Staphylococcus aureus, seguido por
Staphylococcus coagulase negativo e enterobactérias. Possui etiologia complexa e
multifatorial, podendo ser decorrente de contaminação a partir da flora cutânea, durante
a inserção, por migração ao longo do cateter, resultado de falta de técnica asséptica,
contaminação por manipulações do cateter e duração da cateterização. Em relação ao
local de implantação, utilizam-se as veias jugular, subclávia ou femoral. Assim como o
tempo prolongado de uso, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal
crônica, infecções sanguíneas prévias, permanecer por tempo prolongado na unidade de
terapia intensiva (UTI) são fatores de riscos associados a essas infecções. A literatura
aponta que a maioria dos pacientes com infecções já apresentam melhora apenas com a
retirada do CVC, porém em alguns casos seja necessário antibioticoterapia. Portanto, a
identificação e o controle dos fatores de risco são fundamentais na prevenção da
infecção e devem ser associados à educação dos profissionais de saúde, escolha
apropriada do sitio de inserção, correta higiene das mãos, técnica asséptica para
inserção, antissepsia da pele, cateteres impregnados com antimicrobianos. Conclusão:
É imprescindível a prevenção da infecção de cateter nos pacientes críticos devido às
complicações e consequências que implicam em óbitos, infecções graves e/ou aumento
significativo do período de internação.
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TRANSPORTE NEONATAL NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Bianca Flores Batista1; Karol Dias Loschi2; Marcos Huberdan Dias Barbosa2; Marina
Damiani Santana2; Paulo Moreira Gontijo Junior2.
1

Médica pela Universidade de Itaúna/ 2Acadêmicos de Medicina da Universidade de
Itaúna
Revisão de Literatura
Saúde materno-infantil
INTRODUÇÃO: O transporte de Recém-Nascidos (RN) em situações de
urgência/emergência tem sido alvo de estudos, uma vez que um transporte em
condições adequadas pode diminuir a morbimortalidade e prevenir possíveis agravos à
saúde. Dessa forma, vê-se a necessidade de padronizar esse atendimento de acordo com
os critérios que demonstrem maior efetividade em manter ou mesmo melhorar as
condições do paciente ao final do transporte. OBJETIVOS: o presente estudo tem
como propósito estabelecer uma conduta ideal frente a necessidade de transportar um
RN grave, diante de medidas específicas que impactarão na sobrevida do paciente.
MÉTODOS: Revisão bibliográfica através de artigos científicos das bases de dados
Scielo e PubMed. Foram selecionados 4 artigos, tendo como critérios de inclusão e
exclusão, respectivamente, análise do abtract e os descritores e o ano de publicação
(2007-2017). RESUTADOS: O transporte de RN grave envolve riscos intrínsecos à
condição do paciente, bem como relacionados ao transporte. Dessa forma, é
pré‐requisito para que ocorra de forma segura, a estabilização dos sinais vitais
previamente ao transporte. O Escore de Risco para Estabilidade Fisiológica no
Transporte (Transport Risk Index of Physiologic Stability [Trips]) é o escore
preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) para tal avaliação. No Brasil, observaramse deficiências relacionadas à comunicação pré-transporte, características da equipe,
como presença de pediatra qualificado em 57,3% dos transportes dos RNs da amostra, e
quanto às unidades de transporte, 44% transportados em UTI móvel. CONCLUSÕES:
O transporte neonatal em condições de emergência deve ser imediato para uma unidade
de referência, caso a unidade de origem não tenha estrutura suficiente para uma
assistência adequada, necessitando de agilidade e eficiência. Tais atitudes tem impacto
direto no prognóstico, devendo ser preconizadas e bem estabelecidas, mesmo diante da
escassez de estudos específicos.
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O QUE É HIPOGLICEMIA NEONATAL E COMO LIDAR COM ESSA
EMERGÊNCIA
Karoline Dias Loschi¹; Marcos Huberdan Dias Barbosa¹; Marina Damiani Santana¹;
Paulo Moreira Gontijo Junior¹; Bianca Flores Batista².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna./²Médica Generalista formada pela
Universidade de Itaúna.
Revisão de literatura
Área: Saúde materno-infantil
INTRODUÇÃO: Recém-nascidos apresentam uma massa cerebral proporcionalmente
maior em relação ao tamanho corporal, o que representa uma elevada taxa de utilização
de glicose, que é a principal fonte energética neuronal, tornando-os mais suscetíveis à
hipoglicemia. No quadro hipoglicêmico, o organismo lança mão de reações endócrinas
que estimulam a glicogenólise e a gliconeogênese, a fim de evitar os danos causados
pela carência de glicose, sendo potencialmente fatal. OBJETIVOS: O presente trabalho
tem por objetivo discorrer sobre os fatores de risco, níveis glicêmicos e as respectivas
condutas mais adequadas frente ao quadro hipoglicêmico. MÉTODOS: Revisão
bibliográfica através de artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e do site
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foram selecionados 9 artigos, tendo como critérios
de inclusão e exclusão, respectivamente, análise do abtract e dos descritores, e o ano de
publicação (2007-2017). RESULTADOS: Dados referentes à hipoglicemia neonatal
demonstram que esta ocorre mais comumente em RNs pequenos para a idade
gestacional (PIG), em bebês nascidos de mães com quadro de diabetes pré-gestacional e
gestacional e nos pré-termos tardios. Além desses, são variáveis maternas que
potencializam o risco: administração intraparto de glicose, uso de hipoglicemiantes
orais e betabloqueadores, hipertensão arterial sistêmica, doença hipertensiva específica
da gravidez, pré-eclâmpsia. Os sinais e sintomas de hipoglicemia no período neonatal
tendem a ser inespecíficos, incluindo tremores, irritabilidade, sucção débil, letargia,
taquipneia, cianose e hipotermia, além de sepse, desconforto respiratório, cardiopatias.
Mas servem de alerta e exigem atitude rápida. Níveis glicêmicos inferiores a 60 mg/dL,
merecem monitorização cuidadosa e, níveis inferiores a 50 mg/dL, medidas terapêuticas
e diagnósticas devem ser iniciadas. CONCLUSÕES: A tarefa de preservar a função e a
integridade do SNC não deve ser negligenciada, e todos os esforços devem ser
aplicados na preservação de um suprimento adequado de glicose ao cérebro, evitando
que haja disfunções irreversíveis.
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DIAGNÓSTICO E CONDUTA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO DA
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NÃO VARICOSA
Karoline Dias Loschi¹, Marcos Huberdan Dias Barbosa¹, Marina Damiani Santana¹,
Paulo Moreira Gontijo Junior¹, Bianca Flores Batista².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ Médica generalista graduada pela
Universidade de Itaúna.
Revisão de literatura
Área: Clínica Médica
INTRODUÇÃO: A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) decorre de lesões proximais ao
ligamento de Treitz, sendo uma emergência clínica frequente, cuja gravidade varia de
episódios discretos até sangramentos que ameaçam a vida. As principais causas de HDA
não varicosa são: úlcera péptica gastroduodenal, Mallory-Weiss, câncer gástrico e
angiodisplasias. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo orientar sobre o
diagnóstico correto, assim como a melhor conduta e tratamento, diante de uma situação
potencialmente grave, que exige uma abordagem rápida. MÉTODO: Revisão
bibliográfica através de artigos científicos das bases de dados Scielo e PubMed. Foram
selecionados 6 artigos, tendo como critérios de inclusão: análise do abstract e dos
descritores; e exclusão: o ano de publicação (2007-2017). RESULTADOS: A
apresentação dos pacientes com HDA aguda tem um espectro variado entre uma perda
hemática sem impacto clínico e o choque hipovolêmico. A magnitude do sangramento
está relacionada à etiologia, idade do paciente, uso prévio de medicamentos lesivos à
mucosa e/ou anticoagulantes. Desta forma, a abordagem terapêutica do paciente em
alguns casos terá de ser impreterivelmente imediata enquanto outros poderão ser
tratados em ambulatório, já que a sua perda hemática terá resolução espontânea. Nos
demais, faz-se necessário uma abordagem precisa e instituição rápida de manobras de
ressuscitação, visando à estabilização hemodinâmica. O exame endoscópico é o método
mais específico no diagnóstico de HDA (acurácia de 92% a 95%) e deve ser realizado
preferencialmente nas primeiras 24 horas de internação. Os objetivos desse exame são:
reconhecer o ponto de sangramento, proceder a hemostasia, quando indicada e
reconhecer estigmas que predigam ressangramento iminente. CONCLUSÃO: Visto
que a HDA é uma situação comum no serviço de urgência e representa um potencial
risco à vida, esse assunto deve ser abordado com clareza, de modo que padronize o
atendimento inicial, em busca da redução da morbimortalidade dessa intercorrência.
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ABORDAGEM INICIAL NO ACIDENTE OFÍDICO
Bianca Flores Batista1, Karol Dias Loschi2, Marcos Huberdan Dias Barbosa2, Marina
Damiani Santana2, Paulo Moreira Gontijo Junior2
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Itaúna
Revisão de Literatura
Cirurgia Geral
INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos ocorrem em sua superioridade nas áreas rurais
remotas e são um problema de saúde pública, com dados epidemiológicos escassos e
subestimados. No Brasil ocorrem quatro gêneros de serpentes venenosas, sendo os
acidentes comumente causados por Bothrops, representado 70% do total.
OBJETIVOS: O acidente com esses animais ocorrem frequentemente, sendo o objetivo
do presente trabalho discorrer sobre a incidência, padrão, conduta e tratamento
adequado. MÉTODOS: Revisão bibliográfica através de artigos científicos das bases
de dados Scielo e PubMed. Foram selecionados 5 artigos, tendo como critérios de
inclusão e exclusão, respectivamente, análise do abstract e o ano de publicação (20022017). RESULTADOS: O diagnóstico habitualmente se baseia na observação dos
sintomas e sinais presentes no acidentado, em consequência das atividades tóxicas,
desenvolvidas pela inoculação de determinado tipo de veneno. O diagnóstico de certeza
é realizado apenas através do reconhecimento do animal causador. Esses acidentes
requerem rapidez na neutralização das toxinas inoculadas pela picada, e início nas
medidas de sustentação das condições vitais dos pacientes, devendo ser realizados em
unidades de urgências e emergências. Quanto maior o tempo entre a picada e o
atendimento, maior o risco de complicações, sendo que após 6h do evento o risco de
mortalidade aumenta consideravelmente. A abordagem inicial do acidentado deve
incluir limpeza da ferida, coleta de materiais para exames, procedendo com as
medicações necessárias. A indicação de soro heterólogo deve obedecer princípios
básicos específicos, a fim de se obter o máximo de eficiência e o menor risco de reações
adversas. CONCLUSÕES: Visto que o tempo até o início do tratamento tem impacto
direto sobre a morbimortalidade desse acidente, o mesmo deve atuar como principal
parâmetro. Para isso, a conduta a ser tomada diante dessa situação deve estar clara para
que os profissionais de saúde procedam da melhor forma, evitando maiores efeitos
colaterais.
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Puberdade Precoce Central secundária à hamartoma hipotalâmico: relato de caso.
Thais Padilha Maia1 Bethania Oliveira Andrade Fortuna Parrela1, Lucianna Fonseca
Barreto1, Lucas Ferreira Rezende1, Cristina Borim Codo Dias Gonçalves2
1
Acadêmicos de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte
2
Endocrinologista Pediátrica e Professora de Medicina do Centro Universitário de Belo
Horizonte
Relato de caso -infantil
Introdução u erdade a matura ão iol gica atrav s de modifica es ormonais,
que culmina no aparecimento de caracteres sexuais secundários, na acelera ão da
velocidade de crescimento e na aquisi ão de capacidade reprodutiva. Considera-se
precoce o aparecimento desses caracteres antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9
anos em meninos. Caso clínico: ABSD, sexo feminino, nascida de parto vaginal, prétermo, com 2,570kg e 47cm. Iniciou quadro de telarca aos dois anos e nove meses,
referindo aumento progressivo das mamas e ausência de pubarca. Mãe apresentou
menarca aos 15 anos. Em primeira consulta aos quatro anos, apresentava-se ao exame
físico, o peso de 19,2kg (P 90), estatura de 110cm (P>95) e estágio puberal de Tanner
M3P1. A Idade óssea trazida pela paciente se encontrava em cinco anos e 9 meses.
Após cinco meses, paciente retornou com resultado de ultrassom pélvico, mostrando
volume uterino e ovariano acima do esperado para a idade, dosagens hormonais de LH,
FSH e estradiol de respectivamente 0,57mUI/mL, 5,54mUI/mL e 20 pg/mL (níveis
puberais). Solicitado ressonância magnética de sela túrcica e região hipotalâmica, porém
paciente retornou após um ano e seis meses, aos 5 anos e 7 meses. Ao exame físico
encontrava-se com 23,6kg (P75) e 126,5cm (P97), velocidade de crescimento de 8cm
por ano. Estágio puberal de Tanner M3P1, sem evolução desde a última consulta.
Ressonância Magnética evidenciou hamartoma hipotalâmico. Indicado o bloqueio
puberal. Discussão: A puberdade precoce central mimetiza a puberdade normal, com
ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas e é cerca de 10 a 23 vezes mais
frequente em meninas. A maior parte dos casos, no sexo feminino, é idiopática.
Entretanto, a PPC é frequentemente associada a alterações neurológicas, como tumores
do sistema nervoso central (SNC), hamartomas hipotalâmicos, hidrocefalia, doenças
inflamatórias ou infecções do SNC. O hamartoma é uma lesão não neoplásica benigna
que ocorre tipicamente na região do hipotálamo. O mecanismo exato pelo qual
desencadeia uma PPC não foi ainda definitivamente esclarecido. Geralmente
associado pelo início prematuro dos caracteres sexuais secundários antes dos 4 anos de
idade. Conclusão: Diante de um quadro de puberdade precoce, o mais importante é o
seguimento clínico, a avaliação da progressão dos caracteres sexuais secundários, além
do acompanhamento da VC. Em crianças menores, principalmente abaixo dos 4 anos de
idade, a investigação deve ser mais extensa, incluindo a realização de RM para afastar
possíveis tumores do SNC e o próprio hamartoma.
Apresentador: Thais Padilha Maia
Centro Universitário de Belo Horizonte - Belo Horizonte/Minas Gerais
Email: thais.pmaia@gmail.com
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PRINCIPAIS DEMANDAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO HOMEM E
INTERVENÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO MODELO DE ATENÇÃO ÀS
CONDIÇÕES CRÔNICAS
Marcos Antonio Anacleto Junior1, João Victor Loreto Nalon1, Yasmin Emi Enemu Minu1,
Andréia Roberta Silva e Souza1, Samuel Calixto Silva1, Andressa Vinha Zanúncio1 e Denny
Fabrício Magalhães Veloso1.
1Universidade Federal de São João Del-Rei, Campus Centro-Oeste;
Trabalho de extensão concluído
Clínica Médica
Introdução: A população masculina, de forma geral, está habituada a evitar o contato com
os serviços de saúde. Desconsiderando a importância da prevenção e do autocuidado, é
habitual que posponham a procura pelo atendimento, oportunizando o agravamento dos
casos, resultando em complicações e despesas para si e para o sistema de saúde, que tem a
obrigação de intervir nas fases de agravos das doenças. Visto isso, torna-se importante
conhecer a heterogeneidade dos problemas e das dimensões de cada unidade de saúde e
analisar, junto com toda equipe, as melhores possiblidades de intervenções.
Objetivo: Pesquisa na Atenção Básica em Saúde do Homem com proposta de intervenção
diante das demandas levantadas e ação de prevenção do câncer de próstata
Métodos: Reuniões com equipes de três unidades de saúde de Divinópolis e levantamento
dos agravos à saúde mais comuns que afligem os homens, posteriormente, elaboração de
cartilhas educacionais para intervenção. Consultas com médicos urologistas para rastreio de
câncer de próstata.
Resultados: Foram sondadas como principais doenças o alcoolismo, tabagismo, ansiedade,
insônia e depressão. Diante disso, houve a confecção e distribuição de três cartilhas
contendo informações relevantes sobre os temas. Durante a ação do Novembro Azul foram
realizadas 104 consultas com urologistas, solicitados 48 exames de antígeno prostático
específico e 8 exames de biopsias para diagnóstico de câncer de próstata, somente 1
paciente com câncer de próstata confirmado. Outros diagnósticos obtidos com a ação: 14
hiperplasias prostáticas benignas, 1 doença de Peyronie, 5 prostatites, 1 hérnia inguinal e 1
balanopostite.
Discussão: A saúde do homem requer atenção para ações que promovam o autocuidado e
para que os serviços de saúde estejam preparados para enfrentar as demandas específicas do
sexo masculino, aumentando a resolubilidade e diagnóstico precoce na Atenção Básica
especialmente nos principais agravos e qualificando os encamin amentos para os servi os
especializados, evitando refer ncias desnecessárias.
Apresentador: Marcos Antonio Anacleto Junior Universidade
Federal de São João Del-Rei, Campus Centro-Oeste
E-mail: marcosanacleto2479@gmail.com
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EDUCAÇÃO E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS QUE PROMOVAM UMA
BOA QUALIDADE DO SONO: UMA NECESSIDADE EMERGENTE PARA OS
IDOSOS.
Marcos Antonio Anacleto Junior1, Isadora Montoaneli Bichara1, João Victor Loreto Nalon1,
Luisa Gallo Vilar1, Priscilla Ferreira Zadra1, André de Oliveira Baldoni1, Ana Cristina de
Lima Pimentel1, Thais Bueno Enes2.
1Universidade Federal de São João Del-Rei, Campus Centro-Oeste; 2Secretaria Municipal
de Saúde de Divinópolis – SEMUSA.
Trabalho de extensão concluído.
Área: Saúde coletiva.
Introdução: Nos últimos anos ocorreu no Brasil uma mudança na estrutura etária que era
exclusiva dos países desenvolvidos, o aumento da proporção de idosos na população. O
envelhecimento acarreta modificações fisiológicas, como alterações no sono. Existem
alguns medicamentos potencialmente inapropriados, que são utilizados para o tratamento de
distúrbios do sono, porém, podem prejudicar a segurança e saúde desses indivíduos. Diante
disso, medidas não farmacológicas tomam importância para essa faixa etária.
Objetivos: Evidenciar como planos não farmacológicos podem contribuir para a qualidade
do sono do idoso.
Métodos: Oficinas educativas, utilizando recomendações verbais e cartilhas ilustrativas,
sobre medidas não farmacológicas que possam contribuir para a qualidade do sono.
Resultados: As oficinas ocorreram em oito unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de
Divinópolis-MG. Participaram 177 usuários com média de idade de 64,4 anos. Após
pactuação universidade-serviço de saúde, iniciaram- se as atividades com a aplicação de um
questionário sobre hábitos de vida que interferem na qualidade do sono, que norteou a
execução da etapa seguinte. Posteriormente cada tópico da cartilha foi apresentado, de
forma clara e objetiva, concedendo espaço para retirada de dúvidas e relatos de
experiências.
Conclusão: Houve boa adesão e participação ativa nas oficinas pelos usuários e unidades
participantes. O fornecimento das cartilhas contribuiu para o seguimento do processo
educativo, sendo utilizado como meio de consulta às orientações fora do ambiente das
oficinas, tornando o participante um agente multiplicador das informações, estimulando o
autocuidado e a melhora da qualidade de vida. Para os pesquisadores a troca de experiência
com a população proporcionou uma aproximação da realidade da atenção primária, tão
importante no âmbito do SUS.
Apresentador: Marcos Antonio Anacleto Junior
Universidade Federal de São João Del-Rei, Campus Centro-Oeste
E-mail: marcosanacleto2479@gmail.com
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DESENVOLVIMENTO DE VACINA PARA MALÁRIA: PERSPECTIVAS
PARA PROFILAXIA
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Paulo Sérgio
Saliba¹
¹Universidade de Itaúna
Categoria: Revisão de literatura
Área: Clinica Médica
INTRODUÇÃO: A malária é uma parasitose causada pelo Plasmodium spp. Sua
ocorrência restringe-se aos trópicos, prevalecendo P.vivax e P.falciparum no Brasil,
afligindo centenas de milhares de pessoas. A vacina contra a malária está em
desenvolvimento há décadas e, atualmente, algumas encontram-se em fase III de
desenvolvimento. OBJETIVOS: Relacionar as principais informações sobre as vacinas
contra malária em desenvolvimento.
MÉTODO Revisão i liográfica com descritores MeSH/DeCS “malaria", “vaccine” e
“development”.
RESULTADOS: O atraso para o desenvolvimento da vacina é secundário tanto à falta
de interesse politico-econômico quanto ao complexo ciclo de vida do Plasmodium, que
possui múltiplas formas evolutivas, cada qual expressando diferentes antígenos, apesar
de alguns serem constantes. A resposta imune à vacina é espécie e cepa específica,
idealmente devendo abranger os vários Plasmodium spp. A vacina em estágio mais
avançado no momento, a RTS,S(Mosquirix®) é baseada em proteína de
circunsporozoíto do Plasmodium, tendo essa vacina demonstrado eficácia de 17-56%
contra malária não complicada e 38-50% contra malária grave em crianças de áreas
endêmicas, por até 48 meses após a vacinação. Sua eficácia é baixa, portanto, mesmo
sendo liberada para a população geral, será necessário o desenvolvimento de vacinas
mais potentes para substituí-la ou para serem associadas. Há ainda, outras vacinas em
desenvolvimento e em ensaios clínicos, e é esperado que aprimorem a eficácia da
RTS,S.
CONCLUSÃO: Evidencia-se assim, a fundamental importância do desenvolvimento de
uma vacina eficaz contra o Plasmodium frente à prevalência da infecção no país, bem
como a necessidade de uma coalisão cívico-governamental a fim de estimular e
fomentar as pesquisas em prol do desenvolvimento desse imunobiológico. Dessa
maneira, alcançar-se-ia o objetivo de prevenção que é, indubitavelmente, imprescindível
a melhorias da qualidade de vida da população, além de implicar, a médio e longo
prazo, em menor oneração aos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados.
Apresentador: Sabrina Campos da Encarnação Martins
Telefone para contato: (37) 98824-8600
E-mail para contato: sacampos.martins@gmail.com
Instituição: Universidade de Itaúna
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Condrossarcoma Mesenquimal da medula espinhal: um relato de caso
Bruno Fernandes Dias1; Tainara Guazeli Maia1; Elias Raad Gervasio1; Alan de Castro
Nunes1; Marcos Paulo da Cruz Pimenta1; Gabriel Vinicius Ferreira do Nascimento1; Jairo
Neto Batista2; Gustavo Soares Corrêa Silva3;
1.Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro
Oeste ‘Dona Lindu’
2. Médico Neurocirurgião, Neuroradiologista e Neurointensivista do Hospital São João de
Deus e São Judas Tadeu, mestrando na Universidade Federal de São João del-Rei – Campus
Centro Oeste ‘Dona Lindu’.
3. Médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e especialista em
Anatomia Patológica e Citopatologia pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte.
RELATO DE CASO - Cirurgia Geral
Introdução: Os tumores de medula espinhal (ME) constituem um grupo de neoplasias que
possuem um amplo espectro de diagnósticos diferenciais. O presente estudo tem como
objetivo relatar um caso de uma paciente diagnosticada com condrossarcoma mesenquimal
de ME, um tipo bastante raro dentre esse grupo de neoplasias.
Descrição do Caso: BRSD, sexo feminino, 25 anos, é referenciada ao serviço de
neurocirurgia oncológica de instituição de saúde localizada no município de Divinópolis
(MG) com queixa de dor importante em dermátomo de raízes sensitivas de segmento
medular L3, L4 e L5 à esquerda. Ao exame neurológico, notado hiporreflexia patelar e
aquileu à esquerda, sem outras alterações. Exame de ressonância magnética (RM) da coluna
lombossacra evidenciava massa sólida centrada na forma intervertebral à E em L3-L4, com
extensão para o canal vertebral causando estenose deste e compressão das raízes neurais
adjacentes. Os aspectos clínicos e propedêuticos sugeriam tratar-se de um Schwannoma.
Paciente foi então submetida a microcirurgia para exérese de tumor, sendo verificado a
compressão severa do saco dural e das raízes de L3, L4 e L5 por uma massa ligada à duramáter, que se estendia intraduralmente e extraduralmente. O estudo anatomopatológico e
imunohistoquímico julgou tratar-se, na verdade, de um condrossarcoma mesenquimal.
Discussão: O condrossarcoma mesenquimal (CSM) é um tipo de neoplasia maligna que
pode apresentar origem óssea e também em tecidos moles – nas meninges, por exemplo,
como ocorreu no caso relatado. Grande parte dos CSM em meninges foram descritos
como tendo localização intracraniana e, muito raramente, dentro do canal vertebral. As
manifestações clínicas geralmente incluem sintomas que decorrem das consequências
geradas pela perturbação nas funções neuromotoras e neurosensitivas do segmento
medular afetado pelo tumor. A RM é o exame de escolha para tumores de ME.
Histologicamente, essa neoplasia apresenta padrão bifásico, sendo caracterizado pela
proliferação de células mesenquimais indiferenciadas com focos dispersos de
diferenciação condroide. O diagnóstico diferencial deve incluir o hemangioblastoma,
neurofibroma e schwannoma. O prognóstico desse tipo de tumor é pobre, independente
do sítio de recorrência. A remoção cirúrgica é o tratamento de escolha para o tumor
primário e o uso otimizado de radioterapia e quimioterapia nesses pacientes, apesar de
algumas evidências favoráveis, permanece controverso.
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E EXAMES DE
IMAGEM NO LINFOMA NÃO HODGKIN
Jéssica Brescia Vieira*;Ana Luiza Faleiro Vale Oliveira*;Gabriela Amorim de
Castro*;Mariana Lacerda Silva*;Alexia Couto Rocha*;Paula Gomes Campos*;Ana
Gabriela de Magalhães** .
*Acadêmicas do curso de Medicina da Universidade de Itaúna.
**Residente de Clínica Médica do Hospital São João de Deus .
Relato de Caso- Clínica Médica
INTRODUÇÃO
Linfomas são caracterizados por transformações neoplásicas de células linfóides
previamente normais, localizadas predominantemente em tecidos linfóides. São
classificados em baixo e alto grau. O Linfoma Não Hodgkin (LNH) é classificado como
de alto grau, categoria atribuída àqueles com alto índice de proliferação celular, células
aumentadas, linfonodomegalias localizadas e com elevada agressividade, podendo
evoluir a óbito de semanas a meses se não tratados. O LNH é considerado a quarta
neoplasia mais incidente nos Estados Unidos, sendo responsável por 4% dos casos. É
também a nona causa por câncer no sexo masculino e sétima no sexo feminino. O
propósito desse relato é atentar profissionais da saúde para o reconhecimento da
importância do diagnóstico precoce deste tipo de malignidade e a possibilidade do
tratamento efetivo.
DESCRIÇÃO DO CASO: Em 04/04/18 G.S.C, de 47 anos, residente em DivinópolisMG, foi encaminhado da UPA com história de perda ponderal de 8kg em três meses,
febre intermitente, sudorese e calafrios noturnos, linfonodomegalia cervical e inguinal,
com início há aproximadamente dois meses, evoluindo com prostração e astenia e
episódios de vômitos intensos nos dois dias que precederam a consulta. Possui um
irmão, 49 anos, com diagnóstico de LNH anaplásico de grandes células grau 4.
DISCUSSÃO: A partir dos resultados dos exames, diversas possibilidades diagnósticas,
além do LNH surgiram, dentre elas: infecção, insuficiência renal, constipação intestinal.
Dentre os exames solicitados, Ultrassom (US) Abdominal revela hepatosplenomegalia,
nefropatia bilateral difusa, linfonodos bilaterais hilares e para-aórticos atípicos. US
cervical com linfadenomegalia cervical bilateral difusa. Exame de sangue revela
anemia, leucocitose. O histórico familiar é um grande norteador, uma vez que o linfoma
pode ser genético. Foi solicitada Tomografia Computadorizada (TC) de tórax e abdome
total, capaz de esclarecer melhor o quadro em que o paciente se encontrava,
evidenciando linfonodomegalia axilar bilateral, mediastinal, retroperitoneal, abdominal
e de cadeias ilíacas e inguinais bilaterais, além de hepatosplenomegalia moderada e
derrame pleural bilateral com atelectasia associada, elucidando um caso de doença
linfoproliferativa.
CONCLUSÃO: O diagnóstico, estadiamento e índice prognóstico no LNH são
essenciais para melhor definição do tratamento. A clínica da doença é diversa e cerca de
metade dos pacientes são potencialmente tratáveis com os métodos de tratamento atuais,
portanto o rápido diagnóstico e diagnóstico diferenciais são de extrema importância
para o sucesso. Os métodos de imagem disponíveis atualmente vem otimizando o tempo
de diagnóstico e deve ser sempre aliado aos conhecimentos do profissional da saúde,
otimizando o cuidado ao paciente com LNH agressivo.
Apresentadora :Gabriela Amorim de Castro;Universidade de Itauna;
gabrielaamorim51@yahoo.com
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IMPORTANCIA CLÍNICA DE BIOMARCADORES
UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO E
ESTRATIFICAÇÃO DA SEPSE
Jéssica Brescia Vieira*;Ana Luiza Faleiro Vale Oliveira*;Gabriela Amorim de
Castro*;Mariana Lacerda Silva*;Ana Gabriela de Magalhães** .
*Acadêmicas do curso de Medicina da Universidade de Itaúna.
**Residente de Clínica Médica do Hospital São João de Deus
Revisão de literatura.
Clínica médica

INTRODUÇÃO: A sepse é um quadro inflamatório sistêmico associado a processo
infeccioso, vinculada à elevada mortalidade por ter capacidade de produzir patógenos
que geram respostas multissistêmicas deletérias ao hospedeiro. Tem diagnóstico
complicado devido ao aparecimento de variadas manifestações clínicas, faz-se então,
necessário obter um diagnóstico correto e estratificar seu risco, através de
biomarcadores. OBJETIVO: Observar e quantificar quais são os sinais, sintomas e
alterações que ocorrem na sepse, a fim de facilitar o diagnóstico e estratificar o risco.
MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas plataformas Google
Acadêmico, PubMed e Scielo. DISCUSSÃO: O reconhecimento precoce da patologia é
difícil, seja porque sinais clínicos iniciais podem passar despercebidos ou ser
confundidos com outros processos infecciosos. Já exames laboratoriais de rotina são
pouco sensíveis e menos específicos. Os biomarcadores têm sua importância, pois
auxiliam na identificação, estratificação de risco, monitorização da evolução e decisão
quanto a prescrição. A proteína C-reativa (PCR) tem capacidade de evidenciar um
quadro de septicemia quando aumentada, havendo evidências de que a PCR se
correlaciona diretamente com a carga microbiana e com bactérias do tipo Gramnegativa. A procalcitonina é considerada um biomarcador de sepse, em indivíduos
normais têm concentrações extremamente baixas (0,1 a 0,5ng/ml), já em situação de
colonização e nas infecções virais os níveis permanecem abaixo de 2ng/ml, em caso de
sepse os níveis estão acima de 3ng/ml e no choque séptico podem chegar a mais de
100ng/ml. Sua concentração persistentemente elevada em pacientes com sepse grave ou
choque séptico indica chance elevada de mortalidade. Além disso, as metaloproteinases
de matriz e seus inibidores encontram-se aumentadas na septicemia, sendo elas
importantes não só para estratificar o choque. CONCLUSÃO: Os biomarcadores se
tornam fundamentais para garantir diagnóstico correto e tratamento precoce, reduzindo
sua mortalidade. Pode também auxiliar profissionais, melhorando o prognóstico do
paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Biomarkers, Emergency Service, Hospital, Systemic
Inflammatory Response Syndrome
Apresentadora:Gabriela Amorim de Castro;Universidade de Itauna
;gabrielaamorim51@yahoo.com .
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COMPLEXIDADE DODIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE PNEUMONIA
ADQUIRIDA NA COMUNIDADE
Bárbara Caroline Dias Faria¹; Kamila Guimarães Ferreira2; Luiz Gustavo Guimarães
Sacramento3.
1

Acadêmica de Medicina na Universidade Estadual de Campinas; ² Acadêmica de
Medicina na Universidade de Itaúna; 3 Acadêmico de Medicina na Universidade Federal
de Minas Gerais.
Categoria: [4] - Revisão de literatura
Área: Saúde coletiva
Introdução: Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é o conjunto de sinais e
sintomas congruentes com uma infecção do trato respiratório inferior, tendo ocorrência
em pacientes que não se encontram em ambiente hospitalar ou nas primeiras 48 horas
após a internação do mesmo, independente da idade. Apesar de haver tratamentos
específicos para a maioria dos agentes etiológicos, o diagnóstico da PAC ainda é
dificultado devido à grande quantidade de microorganismos que podem causar a doença
e à dificuldade de obtenção de material das vias aéreas, representativo do foco
pneumônico. Objetivos: Avaliação da eficácia dos métodos de diagnóstico da PAC
visando à melhoria do direcionamento da terapia antimicrobiana e, consequentemente, à
redução do aumento da multirresistência microbiana. Métodos: Revisão bibliográfica
nas bases de dados Scielo e PubMed, de modo a selecionar os artigos mais relacionados
ao objetivo do estudo. Na primeira base de dados citada, utilizaram-se as palavraschave: pneumonias adquiridas na comunidade, diagnóstico de pneumonias. Na segunda
base, foram utilizadas suas respectivas traduções para o inglês: community-acquired
pneumonia, diagnosis of pneumonia. Resultados: Os métodos para diagnóstico
etiológico das pneumonias agudas adquiridas na comunidade podem ser divididos em
métodos microbiológicos, imunológicos e de detecção do DNA do patógeno, sendo que
esta última categoria apresenta maior potencial, de modo a ser utilizada nos casos em
que há maior dificuldade no isolamento do patógeno ou em que a sorologia se encontra
indisponível. Conclusão: Normalmente, o tratamento da PAC é empírico e baseado em
dados epidemiológicos regionais existentes, fato que possibilita a atuação de maneira
intensa na pressão seletiva em microorganismos. Desse modo, a utilização de métodos
diagnósticos mais eficientes e rápidos propicia melhor direcionamento terapêutico e,
consequentemente, menores pressão seletiva e desenvolvimento de resistência a
antimicrobianos. Contudo, o custo desses procedimentos é oneroso, fazendo com que
ainda não sejam incorporados na rotina clínica.
Apresentador: Luiz Gustavo Guimarães Sacramento
Universidade Federal de Minas Gerais
E-mail para contato: luizzzgg@gmail.com
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AUMENTO POTENCIAL DOS RISCOS DE INFARTO AGUDO DO
MIOCÁRDIO EM CASOS DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO
Lorena de Miranda Avelar1; João Victor de Miranda Avelar1; Raphaela Costa Sales1;
Amanda Silveira de Araújo1; Mayla Sousa Rocha1; Luiza Nogueira de Azevedo
Antunes1.
1Universidade de Itaúna
Revisão de Literatura- Clínica Médica
Introdução: Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada pela interrupção da
ventilação durante o sono, decorrente do colapso das via aéreas, acometendo 9% da
população adulta. Algumas de suas complicações, como impotência, sonolência diurna
e neuropatia faríngea são amplamente conhecidas, mas a sua associação com episódios
de infarto agudo do miocárdio (IAM) é pouco difundida, representando certa
displicência em relação à 65% dos casos de IAM - diretamente relacionados com a
AOS. A fisiopatologia dessa combinação é complexa, envolvendo desregulação
autonômica, endoteliopatias, stress oxidativo e também inflamação. Objetivo: Isto
posto, essa revisão objetiva elucidar essas alterações causadas pela AOS de modo a
instruir os leitores, incentivando tratamento precoce e reduzindo consideravelmente a
incidência de IAM
Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática nas bases de dados Scielo e Medline,
com os descritores "AOS","disfunção endotelial" e "IAM". Selecionou-se 7 artigos
datados entre 2002 à 2017.
Resultados: A incidência de IAM está intimamente relacionada à AOS por duas
razões:a primeira, mais notória, é o compartilhamento dos mesmos fatores de risco por
ambas patologias: obesidade, tabagismo, senescência e sedentarismo. O segundo
motivo, mais complexo, é a relação direta que esse distúrbio do sono pode gerar no
organismo do doente, predispondo à ocorrência do IAM. Sabe-se que é na fase N3 do
sono não-REM que ocorre a manutenção dos sistemas simpático e cardíaco e a sua
fragmentação pode ocasionar vasoconstrição simpática e aumento das pressões
transmurais, torácicas e cardíacas. Ademais, a hipoxemia pode promover acidose,
gerando stress oxidativo pela redução de NO e aumento da liberação de citocinas próinflamatórias (Interleucina-6, TNF-alfa e PCR) - o que suscita disfunção endotelial.
Conhecido esse processo, é importante que a AOS seja percebida como marcadora de
possíveis cardiopatias, de modo que o diagnóstico precoce (pela Escala de Sonolência
Epworth) e tratamento (uvulopalatofaringoplastia, aparelhos dentários ou correções
maxilares) sejam também determinantes controláveis de IAM.
Conclusão: Diante do exposto, é importante que a AOS seja percebida como marcadora
de possíveis cardiopatias. São imprescindíveis, portanto, rastreio e tratamento precoces
dos quadros de AOS como determinantes controláveis da incidência de IAM, tendo em
vista sua associação direta à patologia.
Apresentadora: Lorena de Miranda Avelar
Universidade de Itaúna
Email: lory_avelar@hotmail.com

77

ÚLCERA DE MARJOLIN – UMA ABORDAGEM CIRÚRGICA
Autores: Thaís Oliveira Dupin¹, Cirênio de Almeida Barbosa², Paula da Cunha Fonseca¹,
Rafaela Fernandes Lourenço¹, Isabella Alves Almeida Machado¹
1. Universidade Federal de São João del Rey (UFSJ), campus Centro-Oeste Divinópolis/Minas Gerais
2. Médico formado na Faculdade de Medicina de Barbacena – Fundação Antônio Carlos.
CRM: 17628
[1] Relato de caso
Cirurgia Geral
Introdução: A úlcera de Marjolin é uma degeneração maligna que surge em feridas
crônicas cicatrizadas ou cicatrizadas por segunda intenção. O subtipo histológico mais
comum é o carcinoma de células escamosas, que corresponde a 75-90% dos casos.
Pacientes que apresentam a úlcera em queimaduras constituem a principal população de
risco, em 89,3% dos casos. O intervalo de tempo entre o ferimento e a lesão tem uma
média de 30 a 35 anos. Essas neoplasias são mais frequentes em adultos, homens e a
idade média fica em torno de 40 a 50 anos. Cerca de 70% dos tumores estão localizados
nas extremidades e 10% no tronco. O diagnóstico é feito a partir do histopatológico de
biópsia excisional. O tratamento de primeira escolha é a abordagem cirúrgica.
Descrição do caso: SSL, masculino, 55 anos. Paciente com história de queimadura extensa
por gasolina na região torácica há mais de 30 anos. Compareceu ao consultório no dia
18/03/2018, com presença, há três meses, de lesão ulcerada de 2 cm na região epigástrica,
localizada em área de queimadura de pele. Não apresenta dor local. Admitido ao bloco
cirúrgico do hospital São Lucas, em Belo Horizonte, no dia 26/03/2018. Realizada a exérese
da lesão com margens de lateralidade e profundidade. Foi feita rotação de retalho em
zetaplastia e a síntese por planos anatômicos. Finalizado com curativo oclusivo. Pósoperatório com uso de óleo de girassol, colagenase e trocas de curativo. Após 26 dias de
cirurgia, houve a retirada total dos pontos. Local da excisão sem sinais de infecção e/ou
necrose. Resultado do histopatológico: Carcinoma espinocelular infiltrativo. Resultado do
anatomopatológico: Dermatite ulcerada sobre fibrose cicatricial antiga.
Discussão: A abordagem cirúrgica da úlcera de Marjolin deve ser precoce devido à alta
agressividade, ao alto potencial metastático e de recidivas. Pode haver tumor residual
após a cirurgia em até 58% dos casos e cerca de 30% recidivam. A lesão deve ser tratada
com excisão ampla, com margem cirúrgica de no mínimo 2 cm, contendo pele, músculo e
fáscia.
Conclusão: A úlcera de Marjolin é uma complicação secundária a lesões cronicamente
inflamadas. O tratamento de lesões com tendência à cronificação, como queimaduras de
pele, deve ser devidamente tratado quando na forma aguda. O diagnóstico feito
precocemente também é de devida importância para o prognóstico da doença. Ulcerações
crônicas localizadas em áreas antigas de ferimentos devem ser avaliadas como
potencialmente cancerígenos e devidamente tratadas.
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ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA: PARTICULARIDADES NO
RECÉM NASCIDO PREMATURO
Lorena de Miranda Avelar1; João Victor de Miranda Avelar1; Raphaela Costa Sales1;
Amanda Silveira de Araújo1; Mayla Sousa Rocha1; Luiza Nogueira de Azevedo Antunes1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Saúde Materna Infantil
INTRODUÇÃO: A encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI) é a causa mais frequente
de dano neurológico em neonatos, constituindo a consequência mais grave da asfixia. É
responsável por 20% da mortalidade perinatal e sua incidência varia de 1 a 1,5 % nos
recém-nascidos a termo (RNT) e até 9% nos recém-nascidos pré-termo (RNPT). Essa
diferença estatística é resultante da maior vulnerabilidade dos RNPT, decorrente de sua
imaturidade neuronal e cardiovascular, o que dificulta o diagnóstico e requer
investigação minuciosa. Ressalta-se, assim, a importância de uma atenção diferenciada
a
esses
pacientes, por suas
particularidades
neuropatológicas e pior
prognóstico. OBJETIVO: Discutir as particularidades da fisiopatologia e diagnóstico
da EIH nos RNPT. MÉTODOS: Realizou-se revisão sistemática das bases de dados
Scielo e Pubmed com seleção de seis artigos e consulta ao guia do SUS.
RESULTADos:A hipóxia-isquemia provoca manifestações neuropatológicas diferentes
conforme a idade gestacional. No RNT, a região comumente afetada é a substância
cinzenta, enquanto nos prematuros são frequentes quadros de leucomalácia
periventricular, lesão oligodendrial, comprometimento grave em núcleos da base e
tronco encefálico. Os mecanismos compensatórios de autorregulação vascular dos
RNPT são, ainda, imaturos, dificultando a redistribuição adequada do débito cardíaco
para manter a perfusão cerebral. Além disso, devido a imaturidade neuronal, achados
frequentes em RNPT, como Apgar baixo no primeiro e quinto minuto de vida, não
são necessariamente
indicativos de
anormalidades,
o
que
dificulta
o
diagnóstico. CONCLUSÃO: Entender as singularidades da EHI nos RNPT é
fundamental para o seu reconhecimento precoce e instituição de medidas que visem
melhorar o prognóstico desses pacientes.

Apresentador: Lorena de Miranda Avelar
Universidade de Itaúna
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SÍNDROME DE GUILLIAN-BARRÉ: ATUALIZAÇÃO ACERCA DO
DIAGNÓSTICO
Lorena de Miranda Avelar1; João Victor de Miranda Avelar1; Raphaela Costa Sales1;
Amanda Silveira de Araújo1; Mayla Sousa Rocha1; Luiza Nogueira de Azevedo Antunes1.
1

Universidade de Itaúna

Revisão de Literatura
Clínica Médica
Introdução:
A
síndrome
de
Guillain-Barré
é
caracterizada
como
uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória autoimune. É definida por
paralisia flácida progressiva sim trica, de come o distal e avan o proximal. Sua
incidência anual varia de 0,16 a 4,00 por 100.000 habitantes e, por isso, constitui-se
como uma das mais comuns neuropatias. Apresenta sintomatologia variável e pode ser
confundida com outras condi es neurol gicas. or isso, apesar do diagn stico ser
difícil, ele é determinante no desfecho do tratamento. Atualmente a análise se embasa
nos crit rios de s ury y Corn lat , que compreende os parâmetros cl nicos, presen a
da dissocia ão al umino-citológica, avaliação do líquido cefalorraquidiano e estudos
eletrofisiológicos. Objetivo: Essa revisão visa sumarizar os melhores e mais precisos
critérios de diagnóstico dessa patologia. Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática
utilizando artigos das bases de dados PubMed, Scielo e Medline, com os descritores:
síndrome de Guillain-Barré, poliadiculoneuropatia e dissociação albumino-citológica.
Selecionou-se doze artigos datados de 2006 a 2015. Resultado: Nenhuma observação
isolada
exclusiva da s ndrome e não á marcadores sorol gicos espec ficos.
identifica ão da patologia , portanto, deve ser aseada na associa ão de ac ados cl nicos
e la oratoriais. s principais caracter sticas cl nicas são paralisia ascendente com
progressão sim trica relativa, ataxia, ligeiras alterações sensoriais, comprometimento de
pares de nervos cranianos (principalmente o N. Facial) e aus ncia de fe re. Dentre os
exames la oratoriais auxiliares utilizados destaca-se a análise do líquor, após uma
semana
da
contração
da
doença.
Ele
apresenta-se com
prote nas
aumentadas (dissocia ão al umino-citol gica) e contagem de c lulas mononucleares
inferior a dez mm³. A ressonância magnética contrastada com gadolínio identifica
inflama ão de ra zs neuoronais. or fim, a eletroneuromiografia importante na análise
dos registros elétricos do sistema nervoso periférico e muscular. Na síndrome, ela
registra latência motora no trajeto distal dos nervos, o que implica na redução da
velocidade de condução ou, até mesmo, bloqueios de transmissão. Conclusão: Pode-se
afirmar, portanto, que essa revisão visa sintetizar um protocolo diagnóstico da Síndrome
de Guillain-Barré, baseado nos critérios de s ury y Corn lat , a fim de proporcionar
uma melhoria no prognóstico da doença.
Apresentador: Lorena de Miranda Avelar
Universidade de Itaúna
Email: lory_avelar@hotmail.com
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A IMPORTANCIA DA FISIOPATOLOGIA PARA COMPRRENSÃO DAS
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA ENCEFALOPATIA HIPÓXICOISQUÊMICA PERINATAL
Lorena de Miranda Avelar1; João Victor de Miranda Avelar1; Raphaela Costa Sales1;
Amanda Silveira de Araújo1; Mayla Sousa Rocha1; Luiza Nogueira de Azevedo
Antunes1.
1Universidade de Itaúna
Revisão de Literatura
Saúde Materno-Infantil
Introdução::A encefalopatia hipóxico-isquêmica(EHI) é uma síndrome cuja evolução
depende da gravidade e da duração da hipóxia cerebral.A etiologia mais frequente é a
asfixia
perinatal,causada,por
exemplo,por
compressão
do
cordão
umbilical,descolamento de placenta e hipotensão materna.Anualmente quatro milhões
de recém-nascidos apresentam asfixia,sendo que 35% desses desenvolvem EHI,
responsável por 20% da mortalidade neonatal.Essa síndrome cursa com fisiopatologia
complexa,podendo ocasionar dispinéia,hipotonia,depressão dos reflexos ou até paralisia
cerebral.Portanto,essa revisão sumariza os principais aspectos para compreensão da
patologia para facilitar seu diagnóstico.Objetivo:Síntese das proposições mais
relevantes da fisiopatologia e manifestações clínicas da EHI na prática
médica.Métodos:Revisão nas bases de dados Pubmed e Scielo.Selecionou-se nove
artigos entre 2004 a 2014 e consulta ao guia de Neonatologia do SUS.Resultados:Os
mecanismos de lesão envolvem modificações sistêmicas decorrentes de adaptações em
resposta ao fenômeno asfíxico,causando redistribuição do fluxo sanguíneo para o
sistema nervoso central (SNC),coração e adrenais e,posteriormente,mudança do
metabolismo de aeróbio para anaeróbio.A acidose proveniente dessa mudança
metabólica, juntamente com o efeito deletério neuronal da hipóxia,promovem
disfunções orgânicas no SNC.Essas alterações apresentam variadas gravidades
relacionados ao tempo de hipóxia,que são definidos pelo score ''Sarnat e Sarnat'',que
classifica a síndrome em três estágios:o grau leve é caracterizado por
hiperalerta,midríase e ausência de convulsões;o moderado apresenta letargia,hipotonia
leve,miose e ocasionais episódios de apnéia e convulsão;o grave,por fim,é definido por
torpor ou coma, musculatura flácida, anisiocoria e descerebração em
convulsões.Conclusão:Visto a expressiva taxa de mortalidade da EHI,é fundamental o
domínio dos fenômenos envolvidos nessa patologia para classificar com precisao o grau
de gravidade,direcionar o tratamento e melhorar o prognóstico.
Apresentadora: João Victor de Miranda Avelar
Universidade de Itaúna
Email: jv_avelar@hotmail.com
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ASPECTOS BIOÉTICOS DA CIRURGIA ROBÓTICA
Andressa Couto Oliveira¹; Cláudia Belchior Silva Carvalho²; Enio Ázara Oliveira 3
12
Acadêmicas de Medicina da Universidade de Itaúna;
3
Acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu;
Categoria: [4] - Revisão de Literatura
Área: Cirurgia Geral

Introdução: A inserção de robôs na área da saúde ocorreu para beneficiar algumas tarefas
consideradas básicas. Contudo, o campo cirúrgico é o que mais tem se favorecido dessas novas
tecnologias, destacando-se o emprego de sistemas robóticos modernos, o que têm contribuído para
maior eficiência nos procedimentos operatórios. No entanto, o progresso da robótica tem levantado
discussões éticas sobre os eventuais limites no uso dos autômatos no ambiente operatório.
Objetivo: O objetivo do trabalho é discutir a abordagem das questões éticas que dizem respeito ao
uso de robôs em procedimentos cirúrgicos. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica na
ase de dados Scielo e u Med. Foram utilizados descritores como “Cirurgia”, “Bio tica”,
“Ro tica”. Resultados: A grande vantagem da cirurgia robótica é a sua precisão, além de ser um
procedimento mini-invasivo e não haver tremor, nem cansaço. Apesar disso, o cirurgião é sempre o
responsável pela participação robótica nas intervenções cirúrgicas. Logo, para que determinadas
condutas sejam justificadas, necessita-se de argumentos embasados em alguma teoria, como por
exemplo a teoria principialista, aplicada tanto em procedimentos cirúrgicos quanto não-cirúrgicos,
que é baseada em quatro princípios: Autonomia, Não-maleficência, Beneficência e Justiça. Além
disso, o custo de cada operação ainda é elevado, e a busca pela igualdade enfrenta dificuldades de
caráter moral e prático, já que políticas de assistência à saúde são um desafio ao igualitarismo,
devido às disparidades que se evidenciam. Conclusão: A robótica tem se destacado cada vez mais
positivamente em procedimentos cirúrgicos. Diante disso, os princípios bioéticos são fundamentais
para a contribuição de um consenso acerca das práticas médicas de promoção de saúde e de uma
convivência social harmônica com o intuito de dignificar o ato médico e o interesse do doente.
Apresentadora: Cláudia Belchior Silva Carvalho
Universidade de Itaúna
E-mail: claudiabscarvalho@gmail.com
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MIOCARDIOPATIA DE TAKOTSUBO: UM RELATO DE CASO
Vanessa Cavazana Takata1; Jaqueline Gabriele Silva1; Freddy Garcia Montecinos2.
1-Discente da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste
2-Médico membro do Corpo Clínico do Hospital São João de Deus – Divinópolis/MG
Categoria: Relato de caso
Área de investigação: Clínica Médica
Introdução: A Miocardiopatia de Takotsubo é uma miocardiopatia não-classificada,
caracterizada pela presença de movimento discinético transitório da parede anterior do
ventrículo esquerdo (VE), na qual apresenta na base ventricular uma acentuação
cinética, mimetizando uma síndrome coronária aguda. Esta é precipitada por estresse
físico ou emocional, sendo uma situação reversível. Apresenta predomínio em mulheres
na pós- menopausa, também presente em outras faixas etárias e no sexo masculino.
Descrição do caso: Paciente feminina, 67 anos, previamente hígida, nega uso de
medicamentos. Relata história de assalto a sua residência, na qual foi mantida como
refém. Aproximadamente uma hora após ser liberada iniciou um quadro de náuseas,
desconforto precordial e sudorese. Foi admitida no pronto-atendimento com quadro de
hipotensão e com sinais de baixo débito cardíaco, sendo administrado Acido
Acetilsalicílico (200 mg), Clopidrogel (300 mg) e Isordil SL. Solicitou-se então
eletrocardiograma (ECG), que inicialmente não apresentou alterações, mas evoluiu com
supradesnivelamento do segmento ST anterior e má progressão de R e T negativa na
mesma parede. Ao exame: hipocorada, hidratada, sudoreica, frequência cardíaca de
80bpm, MVF, sem edema e com pulsos finos. Foi realizada dosagem de troponina, cujo
resultado foi positivo. A paciente foi então, encaminhada para a hemodinâmica, onde se
constatou ausência de lesões e obstruções nas coronárias e VE com acinesia anterior.
Discussão: O relato trata-se de um caso de Cardiomiopatia de Takotsubo. A condição
cursa com sintomas semelhantes aos da síndrome coronariana aguda, mas com
normalidade angiográfica das artérias coronárias. Os sintomas mais frequentes são dor
torácica e dispneia. Há alterações eletrocardiográficas: supradesnivelamento do
segmento ST e inversão da onda T. Ocorrem, também, alterações nos biomarcadores de
necrose miocárdica, sendo o mais comum (85% dos casos), a elevação de troponinas I e
T. A fisiopatologia da Cardiomiopatia de Takotsubo não é bem estabelecida, mas é
multifatorial, envolvendo os sistemas vasculares, endócrino e nervoso central. Um dos
mecanismos mais aceitos é a disfunção endotelial, relacionada ao efeito do estresse
mental sobre o endotélio, por meio da ativação dos receptores da endotelina-A. O
tratamento da síndrome é feito por meio de medidas de suporte hemodinâmico.
Conclusão: A história clínica, evolução e a ecocardiografia ilustram bem as
características da Cardiomiopatia de Takotsubo, permitindo, assim, a confirmação do
diagnóstico. Esta síndrome não é rara, porém, subdiagnosticada.
Apresentadora: Vanessa Cavasana Takata/ E-mail:vanessa_takata@hotmail.com
Instituição: Universidade Federal de São João del Rei campus Centro-Oeste
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DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE DISPLASIA ESQUELÉTICA: UM RELATO
DE CASO
Thales Rezende Correa1, Felipe Borges Correa1, Marcos Huberdan Dias Barbosa1, Siura
Aparecida Borges Silva2.
1
Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ 2 Professora Titular do curso de
Medicina da Universidade de Itaúna.
Relato de caso. - Área: Saúde materno-infantil
INTRODUÇÃO: As Displasias Ósseas (DO) são patologias caracterizadas por
desordens do desenvolvimento do tecido osteocondral de grande importância em Saúde
Pública, pela sua potencial letalidade e dificuldade diagnóstica pré-natal precisa.
DESCRIÇÃO DE CASO: Recém-nascido (RN) de 40 semanas e 2 dias, masculino,
cuja Ultrassonografia (US) com 21 semanas e 5 dias, apresentava encurtamento dos
ossos longos, ponte nasal baixa, exoftalmia, circunferência torácica percentil 5,
platispondilia, braquicefalia, polidrâmnio. Com 40 semanas, US demonstrou
apresentação cefálica, encurtamento de ossos longos com arqueamento do fêmur e
úmero bilateralmente. PBF= 8/8, ILA=11. Indicado parto cesáreo por DO não
tanatofórica. Criança nasceu em boas condições, APGAR 7/9. Recebeu manobras de
rotina em sala de parto. Evoluiu com desconforto respiratório iniciado ainda na sala de
parto, sendo transferido para CTI neonatal em CPAP nasal. No CTI, suspenso CPAP e
mantido em ar ambiente. Ecocardiograma demonstrou pequena comunicação interatrial
tipo ostium secundum. As alterações ao exame físico foram ossos longos proximais
arqueados, ossos distais encurtados, exoftalmia leve, suspeita de aumento do tamanho
da íris, tórax pequeno, criptorquidia bilateral. Ao raio X, observadas fraturas de
membros e clavículas consolidadas. RN evoluiu com estabilidade respiratória durante a
internação e após avaliado pela genética, foi encaminhado para acompanhamento
ambulatorial em serviço de Genética Médica e serviço de acompanhamento específico
de pacientes com Osteogênese Imperfeita. Recebeu alta hospitalar com 14 dias de vida,
em boas condições, com boa aceitação da dieta e ganho de peso. DISCUSSÃO: Os
principais tipos de DO na espécie humana são a Displasia Tanatofórica, Acondrogênese,
Osteogênese Imperfeita e Acondroplasia, sendo que, as duas primeiras são letais e
estimadas em 0,95 casos em 10.000 nascimentos. Sua incidência geral é de um caso
para 4000 a 5000 nascimentos. O padrão ouro é o diagnóstico pós-natal, realizado por
métodos clínicos, genéticos, bioquímicos ou histopatológicos. Muitas vezes, apenas o
exame pós morte definirá o diagnóstico. No entanto, a US pré-natal, por meio de
achados característicos em membros, tórax, coluna e crânio e avaliação de forma,
tamanho, presença de fraturas, mineralização, movimentos, permite o diagnóstico
intrauterino. O relato em questão evidencia a importância do diagnóstico pré-natal nas
DO, possibilitando o preparo psicológico da família e a abordagem adequada do RN,
durante e após o parto favorecendo uma evolução menos traumática possível.
CONCLUSÃO: Por se tratar de patologias graves e por vezes fatais, são essenciais o
diagnóstico pré-natal e o exame de menor custo e mais acessível é a US bidimensional.
APRESENTADOR: Thales Rezende Correa
INSTITUIÇÃO: Universidade de Itaúna
E-MAIL: thalesr
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MACROCRANIA NEONATAL: UM RELATO DE CASO
Thales Rezende Correa¹, Felipe Borges Correa¹, Marcos Huberdan Dias Barbosa¹, Siura
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¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ ² Professora Titular do curso de
Medicina da Universidade de Itaúna/ 3Médico generalista formado na Universidade de
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Relato de caso.
Área: Saúde materno-infantil

INTRODUÇÃO: Aferição do perímetro cefálico (PC) constitui importante medida do
desenvolvimento neuronal do recém-nascido (RN), sendo as relações entre o volume
craniano e cerebral de crucial importância. DESCRIÇÃO DO CASO: G. H. S. B.,
neonato, 17 dias, masculino, trazido com relato de saída de secreção ocular há 03 dias.
Sem relato de febre e sintomas respiratórios. Neonato em aleitamento materno
exclusivo. Pré-natal de risco habitual, sem intercorrências e infecções. Parto cesáreo por
idade gestacional (IG) avançada (41 sem), eutócico. Medidas antropométricas ao nascer:
peso 3570 g., comprimento 49 cm e PC 37,5 cm. Ao exame físico, achados usuais para
faixa etária, exceto PC de 39 cm e secreção ocular amarelada, sendo que fontanela
anterior encontrava-se pérvea, normotensa e 03 polpas digitais de diâmetro.
DISCUSSÃO: As relações mostradas na aferição do PC podem ser simples ou se tornar
mais complexas, uma vez que a caixa craniana seja de volume inferior ou superior ao
normal. Torna-se então necessário examinar as espessuras dos espaços pericerebrais,
dos espaços subaracnóideos, da cisura inter-hemisférica, dos ventrículos laterais e da
cisterna magna. Num lactente normal mensalmente ocorre aumento de 1cm no PC. Na
40ª semana de gestação, Margotto relata um PC de 36cm no percentil 90 para RN
normais. De qualquer maneira, o crescimento do PC pode ser irregular, apresentando
crescimentos rápidos seguidos de patamares. O estudo ultrassonográfico transfontanela
(USGT) permite, na maioria dos casos, demonstrar a ausência de anomalia
intracraniana. Desse modo, a criança retornou com o USGT sem evidência de
alterações, o que apontava para uma possível megaloencefalia essencial ou
megaloencefalia familiar benigna. RN permanece em acompanhamento regular na
puericultura, com acompanhamento rigoroso do PC e do desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM). CONCLUSÃO: Macrocrania se traduz na investigação do
histórico familiar e realização de exames complementares para delineamento da
impressão diagnóstica e seguimento a ser realizado.

APRESENTADOR: Thales Rezende Correa
INSTITUIÇÃO: Universidade de Itaúna
E-MAIL: thalesrezendec@gmail.com
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TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO NO PARTO: UM RELATO DE
CASO
Thales Rezende Correa¹, Felipe Borges Correa¹, Marcos Huberdan Dias Barbosa¹, Siura
Aparecida Borges Silva².
¹Acadêmicos de Medicina da Universidade de Itaúna/ ² Professora Titular do curso de
Medicina da Universidade de Itaúna.
Relato de caso.
Área: Saúde materno-infantil
INTRODUÇÃO: Considera-se traumatismo cranioencefálico (TCE) qualquer agressão
traumática no crânio resultando em lesão anatômica no sistema nervoso central. Em
recém-nascidos (RN), está relacionada ao uso de fórceps e/ou vácuo extrator (VE).
DESCRIÇÃO DE CASO: JASQP, à termo, nascido de parto vaginal com auxílio de
vácuo extrator e fórceps. Nasceu vigoroso, APGAR de 8/9, não necessitando manobras
de reanimação. Evoluiu com crises de apneia, cianose e tremores de extremidades
sugerindo convulsões nas primeiras 24 horas de vida, sendo transferido à unidade de
observação, onde apresentou novas crises. Medicado com fenobarbital e transferido para
o CTI. O ultrassom transfontanelar evidenciou grande hemorragia subdural interhemisférica e hemorragia parenquimatosa frontal esquerda, com desvio de linha média
para direita. Tomografia de encéfalo demonstrou grande hiperdensidade na linha média
e no lobo frontal esquerdo. No CTI, foi mantido o fenobarbital, sem novas convulsões.
RN evoluiu sem sinais de hipertensão intracraniana e foi encaminhado para
acompanhamento ambulatorial, onde, com 1 mês de vida, encontra-se com exame
neurológico normal.
DISCUSSÃO: Existe possibilidade de TCE grave em parto auxiliado por VE e/ou
fórceps. HIC incide em 5-6/10.000 nascidos vivos e é descrita como causa de morte
encefálica. Anatomicamente, é classificada como hematoma subdural agudo, que
corresponde a 50-60% dos hematomas subdurais, e hematoma intraparenquimatoso. O
efeito de massa gerado compromete o retorno venoso, eleva a pressão intracraniana
diminuindo a pressão de perfusão cerebral, acarretando lesão isquêmica do córtex e
sequelas no RN. Clinicamente, as manifestações são crises convulsivas e desconforto
respiratório, como no caso em questão.
CONCLUSÃO: No caso apresentado, foram observadas alterações significativas nos
exames de imagem, não proporcionais, em intensidade, à clínica do RN, que apresentou
boa evolução. No entanto, é comum a criança apresentar sintomas e consequências
proporcionais aos achados de imagem. Deve-se também considerar que as
manifestações clínicas podem não ocorrer ao nascimento, fato que determina a
necessidade de monitorização do RN submetido a manobras traumáticas durante o parto
por mais tempo.

APRESENTADOR: Thales Rezende Correa
INSTITUIÇÃO: Universidade de Itaúna
E-MAIL: thalesrezendec@gmail.com
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A AUTONOMIA DO PACIENTE NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
Andressa Couto Oliveira¹; Cláudia Belchior Silva Carvalho²; Gabrielle Baia Pimenta de
Moraes3; Karen Lamounier Silva4; Enio Ázara Oliveira5.
12
Acadêmicas de Medicina da Universidade de Itaúna;
3
Acadêmica de Medicina da Faculdade de Minas;
4
Acadêmica de Medicina da Faculdade de Medicina de Barbacena;
5
Acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu.
Categoria: [4] - Revisão de Literatura
Área: Clínica Médica

Introdução: A autonomia é um dos princípios bioéticos presentes na relação médicopaciente, logo, merece atenção por representar a manifestação de vontade do paciente, no
momento em que ele necessita declarar se deseja ou não realizar determinado tratamento
médico. Além disso, a autonomia do ser humano tem por base direitos fundamentais que nesta
relação pode gerar implicações positivas e negativas para ambos os lados. Objetivo: O objetivo
deste trabalho é investigar a relação médico-paciente que se transformou de uma posição de
submissão do paciente para uma posição de cooperação e respeito mútuo com o médico.
Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados Scielo e PubMed,
utilizando descritores como: ´relação médico-paciente’, ‘autonomia’, ‘ io tica’. Resultados:
Não há nenhuma norma que estabeleça o livre arbítrio do paciente a respeito do procedimento a
ser adotado, porém o profissional da saúde tem a obrigatoriedade de promover o bem-estar do
paciente. Mediante a isso, o médico só é autorizado a realizar determinado tratamento mediante
a uma aprovação do termo de consentimento, salvo exceções: risco iminente de morte. Para que
o paciente ou seu representante legal possam concordar com o procedimento, é fundamental o
esclarecimento de informações sobre as condutas, de forma clara e precisa, a fim de que não
permaneçam dúvidas e deixar o paciente mais seguro sobre sua realização. Conclusão:
Qualquer intervenção na área médica que venha a se submeter, quando permitida, requer a
participação de duas vontades: a do paciente, que outorga poderes para o profissional da saúde
exercer e executar seu conhecimento. Dessa forma, a autonomia do paciente em sua relação
com o médico é importante porque acrescentou complexidade ao relacionamento tornando um
direito do paciente em determinar sua vontade no tocante à saúde e à vida reconhecido.

Apresentadora: Andressa Couto Oliveira
Universidade de Itaúna
E-mail: andressacouto11@gmail.com
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HEMODIAFILTRAÇÃO: UMA APOSTA PARA O FUTURO?

Camila Cristina Santos¹; Emanuel Henrique Barros Dornelas¹
¹Universidade Federal de São João Del-Rei

Revisão de literatura
Clínica Médica
Introdução: Dados de 2016 do inquérito brasileiro de diálise crônica indicam um
aumento anual de 6,3% no número de pacientes desde 2013. Nesse cenário, a
hemodiafiltração pode ser uma boa opção para o aumento da eficácia do tratamento
dialítico.
Objetivo: Divulgar características técnicas e clínicas da hemodiafiltração que
contribuiriam para a melhora da qualidade de vida dos pacientes.
Método: Foram selecionados artigos nas bases de dados PubMed, MEDLINE e BVS,
usando as palavras-chave: hemodiafiltração, doença renal crônica e diálise.
Resultados: A hemodiafiltração foi primeiro introduzida por Henderson em 1967. É
uma técnica que combina a difusão e a convecção para alcançar a remoção de toxinas
urêmicas de baixo e médio peso molecular por meio de membranas sintéticas de alto
fluxo. Além disso, estudos prospectivos têm demonstrado propriedades antiinflamatórias dessa modalidade de diálise, graças à redução no número de citocinas e de
monócitos pró-inflamatórios. Essas características demonstraram que esse tratamento
apresenta melhor tolerância hemodinâmica e melhores índices de morbidade aos
pacientes em relação às demais modalidade de diálise. Quanto à redução da mortalidade
entre os pacientes submetidos a esse tratamento houve divergência entre os estudos, o
que indica a necessidade de pesquisas clínicas randomizadas controladas. As maiores
taxas de uso desse tratamento são encontradas na Europa, sendo que 18% dos pacientes
dialisados são submetidos a hemodiafiltração, e não é usado nos Estados Unidos. Uma
das possíveis explicações para essa disparidade é a falta de evidências definitivas acerca
da superioridade desse tratamento.
Conclusão: São necessários maiores investimentos, pesquisas e divulgação acerca
desse promissor tratamento para os doentes renais crônicos.
Apresentador:
Emanuel Henrique Barros Dornelas
Universidade Federal de São João Del-Rei
ehenriquebd@hotmail.com

88

USO DE TERAPIA CELULAR NO TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS
OCULARES
Caio Godinho Caldeira¹, Luísa Machado dos Santos Rocha¹, João Vitor Liboni Guimarães
Rios1,Viviane Godinho Caldeira², Thaís Godinho Caldeira3, Fernando Nascimento de
Araújo3, Luciana Negrão Almeida Morais4
1.Discente de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei, campus CentroOeste
2.Discente de Medicina da Faculdade de Minas (FAMINAS- BH)
3.Discente de Medicina da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana
4.Docente de Medicina da Universidade Federal de São João Del Rei, campus CentroOeste
Categoria: Revisão de Literatura
Saúde Coletiva
INTRODUÇÃO: Recentes avanços no campo das células-tronco proporcionaram grande
expectativa para seu uso na regeneração e reparo dos tecidos oculares danificados por certas
doenças. Terapia baseada em células-tronco constitui uma esperança para a restauração da
função visual em indivíduos com lesões ópticas irreversíveis. Apesar de alguns obstáculos,
existe um otimismo entre a comunidade médica e científica que esse método possa
consolidar-se como uma realidade no futuro.
OBJETIVOS: compreender os principais resultados do uso de terapia celular em doenças
oftalmológicas na atualidade, além de analisar a perspectiva para evolução dessa técnica nos
próximos anos.
MÉTODO: Revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed, SciELO e MEDLINE,
baseada em artigos dos últimos 10 anos, escolhendo-se os 5 artigos com maior afinidade
com os objetivos desse estudo. Palavras-chave: pesquisa com células-tronco, oftalmopatias,
medicina regenerativa.
RESULTADOS: Muitos estudos tem embasado a noção de que as células-tronco são
capazes de reverter distúrbios oculares. Em 2015, uma pesquisa coreana diferenciou hESCs
(células tronco embrionárias humanas) em células do EPR (epitélio pigmentar da retina) e
as injetaram em 4 pacientes com distúrbios visuais. Nenhum evento adverso foi observado.
Com relação à acuidade visual, após um ano, todos os pacientes ganharam letras de visão.
Em 2016, uma pesquisa em Londres sugeriu eficácia, estabilidade e segurança do uso da
terapia celular por até 12 meses. Após inserção de monocamada de hESC-EPR em espaço
subretiniano, a velocidade de leitura dos pacientes melhorou de 1,7 para 82,8 e de 0 para
47,8 palavras/min e o ganho de acuidade visual foi de 29 e 21 letras, respectivamente.
CONCLUSÃO: Terapia baseada em células-tronco tem um potencial extraordinário de
regeneração visual, podendo culminar em melhora da qualidade de vida dos indivíduos
tratados. A pesquisa nessa área visa desenvolver essa técnica consolidando-a como um
recurso no tratamento e prevenção do problema da perda da visão.
Apresentadora: Luísa Machado dos Santos Rocha. Email: luisamsrocha@gmail.com
Instituição: Universidade Federal de São João Del Rei campus Centro-Oeste.
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PROGRAMA REABILITAR DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM ESTOMIA
Ana Clara Anacleto Gonçalves; Bruno Fernandes; Clara Jéssica Silva Ferreira; Leonardo Isolani e
Andrade; Mariana Moreira Diniz; Mariella Oliveira Rodrigues. Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ)
Trabalho de extensão com resultados parciais;
Saúde coletiva;
Introdução: Em pacientes com câncer colorretal, o procedimento cirúrgico pode ser
considerado tratamento de escolha, sendo confeccionado um estoma intestinal. Os estomas
são nomeados de acordo com a localização, ileostomia, colostomia ou urostomia e são
classificados quanto ao tempo de permanência, se temporário ou definitivo.
Objetivos: O Programa Reabilitar visa contribuir com o serviço de saúde em Rede e promover
o autocuidado e reabilitação dos estomizados de uma Região de Saúde de Divinópolis-MG.
Método: São realizadas três visitas semanais ao Hospital São João de Deus e ao SASPO (Serviço
de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada), em Divinópolis-MG. São feitos cadastro,
orientações e distribuição de material educativo.
Resultados: Dos 39 pacientes, 33,3% residem em Divinópolis-MG; a média de idade foi de
55,25 anos, sendo 22 homens, 56,4%. Neoplasia maligna foi a maior causa de confecção de
estoma, totalizando 66,7%, e afecções do apêndice cecal, 10,3%. A colostomia foi prevalente
com percentual de 76,9% (30), sendo 41% (12) em quadrante inferior esquerdo, 45,2% (14)
com forma regular e 28,2% (8) com efluente de consistência pastosa. Quanto à natureza, 36%
(14) referiram caráter definitivo, 33,3% (13) temporário e 13 (33,3%) não souberam relatar. O
cuidado com a estoma era de responsabilidade do paciente em 33,3% dos casos, seguido do
cuidado prestado pelo enfermeiro, 28,2%. Conforme relato dos próprios pacientes, 43,6% (17)
negaram qualquer tipo de orientação durante pré-operatório, 30,8% (12) foram instruídos e
25,7% (10) não se recordam. Todos os pacientes foram devidamente cadastrados, orientados e
encaminhados ao SASPO (Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada) pelos integrantes
do Reabilitar.
Conclusão: Em conjunto com a comunidade, as propostas de intervenção têm sido cumpridas
com êxito pelos integrantes do Programa Reabilitar, aprimorando a assistência em rede nos
âmbitos municipal e hospitalar, enaltecendo o autocuidado e promovendo melhor qualidade
de vida aos pacientes.
Apresentador: Leonardo Isolani e Andrade
Universidade Federal de São João del Rei.
E-mail: leonardoisolani@hotmail.com
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA: QUANDO
SUSPEITAR
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Divino Martins
da Costa¹
¹Universidade de Itaúna
Categoria: Revisão de literatura
Área: Saúde Materno-infantil
INTRODUÇÃO: A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) caracteriza-se pela produção
descontrolada de células linfoides imaturas. É o câncer mais comum de crianças e
adultos jovens, tendo pico de incidência entre 2 a 5 anos. Sua biologia molecular e
consequente apresentação clínica são bastantes diversificadas, o que pode atrasar o
diagnóstico e tratamento.
OBJETIVO: Analisar os sintomas e sinais que requerem investigação laboratorial para
LLA.
MÉTODO: Revisão bibliográfica dos últimos 5 anos, utilizando os descritores
MeSH/DeCS “Leukemia”, “Lymphoid” e “Child” no PubMed, ACCESSSS e Cochrane
Library.
RESULTADOS: Os sintomas de LLA são inespecíficos, sendo, por vezes difícil
diferenciá-la de doenças autolimitadas. A maioria das crianças apresenta pelo menos um
dos seguintes sintomas crônica e inexplicadamente: hepatomegalia, esplenomegalia,
palidez, febre, hematomas, petéquias e equimoses. Outros sintomas comuns são dores
osteomusculares, em ossos longos e articulações, cefaleia e sintomas neurológicos,
aumento testicular e massa mediastinal, dispneia, disfagia e síndrome da veia cava
superior. O clone tumoral invade a medula óssea, causando pancitopenia, predispondo a
infecções, anemia e coagulopatias. A alta contagem de células leucêmicas produz
hiperviscosidade sanguínea, relacionada a hipertensão e eventos trombóticos. Associada
a crises líticas, pode haver insuficiência renal oligúrica ou anúrica. O prognóstico está
intimamente relacionado ao tratamento precoce, assim deve-se atentar para a
possibilidade da doença em crianças de 2 a 5 anos.
CONCLUSÃO: A presença desses sintomas sem explicação requer hemograma,
aspirado de medula óssea e biópsia para investigação de LLA e sua posterior
classificação. Dessa forma, e fundamental um alto nível de suspeição em pacientes com
clínica sugestiva, permitindo melhor prognóstico.
Apresentador: Danilo Nadal Rodrigues
Telefone para contato: (37) 99828-1801
Email: danilonadal@hotmail.com

Instituição: Universidade de Itaúna
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Hiperaldosteronismo Primário suprimido por glicocorticoide: recentes evidências
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Paulo Sérgio
Saliba¹
¹Universidade de Itaúna
Introdução: O hiperaldosteronismo suprimido pela dexametasona (HASD/ HFI) é um
tipo de hiperaldosteronismo primário congênito, raro, devido à herança autossômica
dominante. Marcada pela presença de hipertensão arterial associado a hipocalemia e a
alcalose metabólica, com supressão da atividade plasmática de renina e níveis elevados
de aldosterona no plasma e urina. É responsável por 5% a 10% dos casos de hipertensão
durante a infância e adolescência.
Objetivos: Caracterizar a associação do HASD/HFI com a hipertensão.
Método: Revisão bibliográfica de artigos publicados nos últimos dez anos em
periódicos científicos e indexados nas plataformasPubMed, Scielo e Lilacs
Resultados: Caracterizada pela expressão anômala de aldosterona sintetase
(responsável pela produção final de aldosterona) na zona fasciculada, submetida ao
controle do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). O HASD/HFI é frequentemente
diagnosticado durante a infância, mas a sensibilidade à supressão com glicocorticóide
pode se reduzir com a idade, tornando a hipertensão dependente do sistema reninaangiontensina-aldosterona. O tratamento da hipertensão primária é benéfico com o uso
de agentes poupadores de potássio e pode ser usada no tratamento coadjuvante com
glicocorticóide, por reduzir os efeitos secundários e pela melhor eficácia se comparada
com os outros anti-hipertensivos. A característica distinta do HASD/HFI é a redução da
secreção de aldosterona pela administração de glicocorticóide, por mais de 3 semanas
com doses orais de dexametasona 0,5-2 mg/dia, que resulta na reversão das
manifestações de hipermineralocorticismo.
Conclusão: As oscilações fisiológicas do ACTH promovem a secreção de aldosterona e
causa hiperaldosteronismo, cujas manifestações podem ser controladas pela sua
supressão com glicocorticóide. O emprego de dexametasona em pequenas doses para
suprimir a secreção de ACTH e consequentemente da aldosterona, permiti controle do
quadro clínico em médio prazo.

Apresentador: Danilo Nadal Rodrigues
Telefone para contato: (37) 99828-1801
Email: danilonadal@hotmail.com
Universidade de Itaúna
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Prevalência da tuberculose no Estado de Minas Gerais
Danilo Nadal Rodrigues¹, Bianca Lisa de Faria¹, Henrique Augusto Lino¹, Sabrina
Campos da Encarnação Martins¹, Joseane Grando¹, Raísa Furfuro e Sá¹, Guilherme
Freire Garcia2
¹Universidade de Itaúna
2 Santa casa de Misericordia Belo Horizonte
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana crônica, infecciosa, cujo
agente etiológico é o Mycoplasma tuberculosis, consititui grave problema de saúde
pública, sendo a 4ª causa de mortalidade por doenças infecciosas. Entre os 22 países
com 80% dos casos de TB do mundo, o Brasil ocupa o 16º lugar. Em Minas Gerais,
foram notificados 4534 casos em 2017, sendo que a região metropolitana de Belo
Horizonte concentra aproximadamente um terço dos casos.
Objetivo: Apresentar e analisar os indicadores prioritários para o monitoramento do
Plano Nacional para o Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública no Brasil.
Métodos: Estudo descritivo dos indicadores epidemiológicos e operacionais apreciados
no Plano Nacional. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), do Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de
Tuberculose (SITE-TB) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Foi
analisado o período entre 2010 a 2017 para os indicadores epidemiológicos.
Resultados: Os casos de TB ocupam o 4º lugar em número absoluto e 24% dos casos
foram diagnosticados em hospitais no Brasil. No ano de 2017 a incidência da TB em
Minas Gerais foi de 15,8. No período entre 2010 a 2018 foram diagnosticados 28307
casos novos, destes 2414 fizeram o reingresso após abandono e 2007 indivíduos tiveram
recidivas, a maioria dos pacientes são do sexo masculino (23509).
Conclusão: Evidencia-se que a TB deve ser prevenida e controlada por meio de
medidas direcionadas para cada segmento social, seja conforme o sexo, idade ou
condições socioeconômicas, com abordagens diferentes de acordo com as
particularidades.
Apresentador: Danilo Nadal Rodrigues
Telefone para contato: (37) 99828-1801
Email: danilonadal@hotmail.com
Universidade de Itaúna
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