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RELATO DE CASO

Pancreatite aguda, aparentemente, de causa hereditária

Autores: 
João Bosco Dupin, Giani Martins Garcia, Ana Paula de Castro Gomes Gervásio, Lurianny 
Dias Ferreira, Vitória Barreto Salomão, Tassiana Fusinato, Wanêssa Andrade Gomes 
Peixoto

Resumo:

A pancreatite aguda é uma doença inflamatória aguda do pâncreas, que pode levar a 
necrose ou falência múltipla dos órgãos. A doença pode ser associada a problemas 
congênitos, hereditários ou adquiridos, a exemplo do uso de substâncias alcoólicas e 
medicamentosas. A determinação da causa é essencial para a terapia e para prevenir a 
sua recorrência. Relato do caso: Homem, de 36 anos de idade, previamente hígido, 
evoluiu subitamente com episódio de dor em faixa no abdome superior. Paciente foi 
admitido em uma unidade de emergência, com os seguintes resultados laboratoriais: 
PCR 72mg/L, GGT 65U/L, Amilase 1584 U/L, Lipase 9152U/L, triglicérides 125mg/dL. 
Propedêutica abdominal evidenciou aumento importante da ecogenicidade 
peripancreática, associada à moderada quantidade de liquido livre nas cavidades: 
abdominal e pélvica. A tomografia com contraste evidenciou pancreatite aguda grau C 
de Balthazar e grau 4 no índice de severidade, associada à leve hepatomegalia 
inespecífica. O paciente relatou uso moderado de bebida alcoólica, apenas nos finais de 
semana, e do medicamento Orlistat, 80 mg ao dia. Relatou também que seu pai teve dois 
episódios de pancreatite aguda, cuja etiologia não ficou esclarecida. Paciente ficou 
internado por 8 dias, sendo mantida dieta zero nos 5 primeiros dias, tendo recebido alta 
com a normalização das enzimas. Conclusão: A pancreatite aguda, na maioria das vezes, 
tem evolução favorável e é associada a causas biliares ou por ingestão alcoólica, mas 
todas as etiologias devem ser consideradas a fim de se evitar uma maior mortalidade e 
possíveis recorrências. Este caso permanece com etiologia não confirmada, tendo sido 
aventadas as hipóteses: hereditária e uso de Orlistat.

Palavras-Chave: 
Pancreatite aguda. Hereditária. Orlistat.
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RELATO DE CASO

Déficit neurológico em paciente jovem atendida em serviço de 
atenção primária tendo como causa abscesso cerebral

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Natália Menezes Ricardo de Andrade, Gabriella Polastri 
Stilpen Barbosa, Thamires Garcia Rocha Mendes, Lígia Machea Duarte, Fernanda Akemi 
Andrade Hirahata, Lara Isolda Alves Machado, Ana Beatriz Gomes Silva

Resumo:

Abscesso cerebral é um processo infeccioso no cérebro e pode ser causado por infecção 
contígua, como as otites, ou por disseminação hematogênica, como cardiopatia 
cianótica congênita. Nos países desenvolvidos a incidência é cerca de 8% com taxa de 
mortalidade de 10%. Diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para redução da 
morbimortalidade. Relato de Caso: Paciente feminino, 27, comparece a consulta médica 
em 17/04/19 com parestesia e paresia de MSE há 3 dias. Ao EF: Alteração de coordenação 
motora fina, com teste index-index e Romberg positivos. Fala preservada, sem desvio de 
comissura labial e articulação normal de palavras. Sinais vitais normais. IMC 15,5 kg/m². 
Mãe relatou emagrecimento e prostração. HPP: Em 15/04 atendida no PS com cefaleia 
moderada e otalgia, recebendo ATB para OMA. Cirurgia cardíaca aos 4 e 11 anos devido 
atresia de tricúspide. TC e RMN evidenciaram LEIC no lobo parietal direito, edema e 
sinais compressivos promovendo apagamento e espessamento de sulcos entre os giros 
corticais com efeito de massa regional. Internada para realização de cirurgia. 1º DIH 
apresentou crise convulsiva tônico clônica generalizada. 9º DIH Ressecção cirúrgica da 
lesão com aspecto de abscesso cerebral complexo. ATB empírico. Agente causal isolado 
evidenciou Streptococcus anginosus. ECO pré e pós-cirúrgico não evidenciaram 
vegetação cardíaca. Conclusão: Diante da inespecificidade de sinais e sintomas é de 
suma importância que o médico se atente para as patologias pregressas, bem como o 
diagnóstico e tratamento precoce de infecções primárias para reduzir as chances de 
complicações intracranianas e, caso ocorram, auxiliem na suspeita clínica desses 
possíveis eventos.

Palavras-Chave: 
Abscesso cerebral. Otite. Cardiopatia cianótica congênita. Neurologia.
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RELATO DE CASO

Atresia de duodeno secundário a pâncreas anular

Autores: 
Giuliana Alves Tartaglia Vilela, Esmaylhom Menezes de Souza Oliveira, Gabriel Moraes 
Neves Reis, Hugo de Brito Azevedo, Laura Souza Cotta, Matheus Moreira Drumond

Resumo:

O pâncreas anular é uma má formação congênita rara, com uma prevalência estimada 
de 1: 10 000 - 20 000 nascimentos. Caracteriza-se por uma porção ou anel de tecido 
pancreático, que circunda a porção descendente do duodeno, causando graus variados 
de obstrução intestinal extrínseca. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 
melanoderma, 18 dias de vida, natural de Ipatinga- MG, internada dia 18/12/2018, 
hemodinamicamente estável, com bom padrão respiratório e saturação adequada. 
Evoluiu com vômitos e distensão abdominal após ser iniciada dieta por sucção 
(coordenada). Passada sonda orogástrica com drenagem de 100 ml de resíduos lactéos. 
Suspeitou-se a hipótese de atresia duodenal e a propedêutica seguiu com raio-X de tórax 
e abdome, que evidenciou imagem de “dupla bolha”, confirmando a hipótese inical. 
Paciente submetida dia 22/12/2018 à laparotomia. Durante o intra-operatório, foi 
constatado atresia duodenal secundária à pâncreas anular e má rotação intestinal, 
realizada então anastomose gastroduodenal sem intercorrências. Após a cirurgia foi 
ofertada nutrição parenteral total, seguindo-se de dieta coordenada por sucção em seio 
materno. Recebeu alta hospitalar dia 05/01/2019 em boas condições clínicas e mãe 
orientada a realizar acompanhamento ambulatorial com cirurgião pediátrico. 
Conclusão: Há um largo espectro de más formações do trato gastrointestinal, que 
constitui causa de morbidade pediátrica. Estas anomalias incluem os distúrbios 
obstrutivos completos ou parciais, as anomalias de rotação/fixação, as duplicações e as 
compressões extrínsecas. Os exames de imagem são importantes no seu diagnóstico, 
etiologia e abordagem terapêutica.

Palavras-Chave: 
Pâncreas anular. Atresia duodenal. Anastomose gastroduodenal.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 6
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Estreitamento de aorta torácica (Coarctação de aorta) em 
paciente pediátrico de 13 anos

Autores: 
Anderson de Almeida Rocha, Warley Cleiton Rufino Fernandes, Realdino Pereira Dal ' Col 
Neto, Nayara Pinto Lourêdo, Poliana Libório dos Santos Villas Bôas, Sara Soares Tavares

Resumo:

A coartação de aorta é uma das malformações cardiovasculares mais frequentes, 
representa 5% a 8% das cardiopatias, predominando no sexo masculino. Consiste em 
estreitamento na região ístmica da aorta, entre a artéria subclávia esquerda e o ducto 
arterioso A suspeita desse diagnóstico é por achados no exame médico, confirmado 
pelo ecocardiograma. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 13 anos, com histórico 
pregresso de coarctação de aorta. Durante exame físico, nos primeiros meses de vida, 
paciente apresentava sopro durante ausculta cardíaca, negando outros sinais e sintomas. 
Foi posteriormente encaminhado ao cardiologista pediátrico para prosseguimento da 
propedêutica. Através de exames cardiológicos específicos, diagnosticou coarctação de 
aorta, seguindo a terapêutica de acompanhamento ambulatorial periódico e 
postergando o procedimento cirúrgico para momento oportuno. ECG (31/03/2016): 
arritmia sinusal. Raio-X de tórax (07/03/2019) evidenciou pulmões sem consolidações, 
seios costo-frênicos livres e mediastino centrado. Ecocardiograma (13/03/2019) 
constatou arco aórtico em POT de aortoplastia, com gradiente máximo de 24 mmHg 
(descontado o gradiente pela aorta ascendente), na região do istmo; dilatação aórtica 
pós-istmal leve. Nega tratamento farmacológico, fatores atenuantes e agravantes e 
encontra-se assintomático. Conclusão: O estudo visa reforçar a importância da suspeita 
clínica de coarctação de aorta antes que possa evoluir para uma forma grave de 
cardiopatia. Atualmente, há uma rica disponibilidade diagnóstica e o tratamento 
cirúrgico permite um desfecho favorável. Vale ressaltar, que nenhuma abordagem 
complementar substitui o minucioso exame clínico do paciente.

Palavras-Chave: 
Aorta. Cardiologia. Adolescente. Pediatria.
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RELATO DE CASO

Necrose asséptica femoral associada ao uso de corticoide

Autores: 
Cristiana Sampaio Mota Souza, Iriley Castro Souza, Cinthia Grisolia Barbosa, João Paulo 
dos Santos Gomes, Luiz Felipe Aragoso Bento, Poliana Libório dos Santos Villas Bôas, 
Sara Soares Tavares

Resumo:

A osteonecrose de cabeça femoral afeta adultos jovens entre 30 a 50 anos, sendo 
prevalente em homens. O uso de corticosteroides é um dos principais fatores de risco 
para seu desenvolvimento. A ressonância magnética é o exame indicado para 
identificação. A terapêutica baseia-se no estágio da osteonecrose, em tratamento 
conservador ou cirúrgico. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 34 anos, hígido, ao 
final de janeiro/2018, iniciou com quadro de pele seca, associado a prurido e 
vermelhidão. Procurou atendimento dermatológico no qual foi diagnosticada dermatite 
atópica. Iniciou o tratamento com prednisona, dose inicial de 8mg e desmame de 10 mg 
por semana, durante 8 semanas. Relata ganho de 8 kg nesse período. Ao final do 
tratamento, iniciou dor aguda intensa em região coxofemoral que se irradiava por todo 
membro inferior, bilateralmente. Após 10 dias de início da dor, procurou atendimento 
ortopédico e foi indicado realização de ressonância magnética, para propedêutica 
complementar, a qual evidenciou necrose avascular das cabeças femorais. Ao final de 
abril/2018, devido ao estágio que a patologia se encontrava, foi então realizada 
descompressão medular a fim de estimular a formação óssea e substituir o osso 
acometido pela necrose. Retirada carga do paciente por 60 dias, transição para andador 
e muletas até 120 dias pós-operatório. Conclusão: A escolha de métodos diagnósticos 
precoces e a indicação do tratamento correto nos estágios iniciais da doença auxiliam 
no prognóstico da osteonecrose. O conhecimento dos possíveis fatores causadores 
desta lesão e de sua patogênese são fatores imprescindíveis para evitar iatrogenia.

Palavras-Chave: 
Necrose. Asséptica. Corticosteroide. Iatrogenia.
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RELATO DE CASO

Paralisia periférica de nervo facial recorrente

Autores: 
Rafaela Drumond Araújo, Rodrigo Barboza Sampaio, Ana Beatriz Ramos Lopes, Priscilla 
dos Reis Oliveira, Syssi Oliveira Lara

Resumo:

A paralisia do nervo facial é uma enfermidade comum em crianças. As causas são 
doenças congênitas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas e idiopáticas. Apresenta-se 
como paralisia facial unilateral súbita. Pacientes com quadro típico e boa evolução não 
precisam de exames. Tratamento dirigido pela etiologia e severidade. Recorrência em 
menos de 10%. Relato de Caso: Adolescente do sexo masculino, 14 anos e 5 meses, 
previamente hígido, iniciou quadro de dor e ressecamento em olho direito, evoluindo no 
terceiro dia com dificuldade em executar movimentos de mímica facial em hemiface 
direita. Achados ao exame físico compatíveis com paralisia periférica de nervo facial, sem 
mais sintomas. No sétimo dia de doença começou tratamento com prednisona, mantido 
por 7 dias, evoluindo com melhora dos sintomas. Foi realizada RNM de encéfalo que não 
demonstrou alterações. Um mês após término do tratamento apresentou quadro 
semelhante, porém em hemiface esquerda, sendo feito tratamento com prednisona e 
aciclovir. Realizou também sessões de fisioterapia devido persistência de déficits 
motores leves. Houve melhora sintomatológica completa, evoluindo desde então sem 
novas recorrências. Dentre os diagnósticos de paralisia facial periférica recorrente, foram 
considerados infecção pelo vírus do herpes e síndrome de Melkersson-Rosenthal. 
Conclusão: O presente relato de caso visa elucidar a importância do conhecimento 
sobre a evolução da paralisia facial e de suas possíveis complicações, propiciando 
diagnóstico precoce, de forma a instituir tratamento adequado. O trabalho traz também 
discussão acerca dos diagnósticos diferenciais da paralisia de nervo facial recorrente.

Palavras-Chave: 
Paralisia facial. Paralisia de Bell. Nervo facial. Síndrome de Melkersson-Rosenthal.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 9
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Balanite xerótica: as consequências do diagnóstico tardio

Autores: 
Renato Martins Araujo, Homero Martins Neto, Guilherme Simeão Casati, Luma de Abreu 
Viana, Tassiana Fusinato, Pedro de Abreu Viana, Victória Alice Arruda Campos

Resumo:

Balanite xerótica é uma lesão inflamatória crônica que acomete glande, prepúcio e 
meato uretral, mais comum em homens da meia idade. Os sintomas incluem prurido, 
disúria, uretrite, ereção dolorosa, disfunção sexual. A neoplasia de pênis deve ser 
considerada como diagnostico diferencial. O diagnóstico é estabelecido pelo exame 
físico e biopsia. Relato de Caso: Paciente masculino, 63 anos, hipertenso, ex-tabagista, 
com história prévia de doença coronariana aguda há 2 anos e meio. Admitido em 
Ambulatório relatando crosta endurecida no pênis com 1 ano de evolução. Paciente 
relata que foi submetido a postectomia há 2 anos, e demorou para pedir ajuda e tratar. 
Um (1) ano após a cirurgia iniciou com sensibilidade na glande e dificuldade para iniciar 
o jato urinário. Ao exame físico, o paciente apresentava-se em bom estado geral, 
obstrução do meato uretral e intensa dor a manipulação do membro. Foi submetido a 
biópsia da lesão e dilatação do meato uretral. Logo após, foi enviado para o 
anatomopatológico. O resultado mostrou fragmento de pele com hiperceratose e 
acantose discreta, ausência de neoplasia intra-epitelial e de sinais de malignidade no 
corte examinado. O exame histopatologico foi compatível com balanite xerótica 
obliterante. Foi prescrito corticoide tópico e solicitado acompanhamento ambulatorial. 
Conclusão: A Balanite xerótica pode causar prejuízos físicos, funcionais e psicológicos, 
principalmente em casos graves e com necessidade de maior intervenção. A 
importância do diagnóstico precoce da doença se dá pelo fato de ser considerada uma 
lesão pré-maligna, além da possibilidade de estabelecer tratamento conservador, 
reduzindo a intervenção cirúrgica.

Palavras-Chave: 
Balanite xerótica obliterante. Diagnóstico tardio. Câncer.
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RELATO DE CASO

Endometriose profunda retal

Autores: 
Ivana Vilela Kalil, Camille Alves Amaral, Michelle Mendes Reis, Luiz Flávio Ferreira Filho, 
Flávia Roberta Souza

Resumo:

A endometriose é definida pelo aparecimento e desenvolvimento de tecido 
histologicamente similar ao endométrio, em localizações fora da cavidade uterina, 
cursando com quadro de dor crônica, e podendo resultar em infertilidade. O tecido 
anômalo pode acometer os ovários, septo retovaginal, intestino, entre outros órgãos da 
cavidade pélvico-abdominal. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino iniciou aos 23 
anos quadro de dismenorreia intensa. Gravidez aos 14 anos e ooforectomia à direita, aos 
27 anos de idade, devido à contaminação ovariana por abscesso, decorrente de um 
quadro avançado de apendicite. Aos 32 anos, apresentou desejo de engravidar 
novamente, e associada ao aumento de intensidade das queixas de dismenorreia, 
procurou atendimento. À USG TV: presença de alteração miometrial sugestiva de 
Adenomiose, sinais sugestivos de processo fibroaderencial entre útero e sigmóide, lesão 
em retossigmóide, e espessamento do ligamento tubo-ovariano à esquerda. Disso, 
resultou o diagnóstico de Endometriose profunda. Colonoscopia confirmou, em estudo 
anatomopatológico, tratar-se de endometriose estromal envolvendo a muscular da 
mucosa do intestino grosso. Iniciou tratamento com Acetato de Gosserrelina, mantido 
até fertilização In Vitro aos 33 anos. Após a gestação, houve remissão dos sintomas e a 
paciente, atualmente, segue em tratamento com Dienogeste. Conclusão: A 
endometriose profunda é determinada por quadro de dor intensa, que se relaciona com 
a profundidade de infiltração das lesões. A abordagem terapêutica precisa ser 
individualizada, variando conforme a gravidade da sintomatologia, a área de 
acometimento, localização e profundidade das lesões endometrioides; além, é claro, do 
desejo da paciente.

Palavras-Chave: 
Endometriose. Sintomatologia. Tratamento.
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RELATO DE CASO

Estratégia para capacitação formal docente em metodologias 
ativas, com uso de ambiente virtual no curso de Medicina da 
UNIVAÇO

Autores: 
Fabiano Moreira da Silva, Letícia Guimarães Carvalho de Souza Lima, Jaqueline Melo 
Soares, Maria Emília de Oliveira

Resumo:

O uso de tecnologias digitais para uma aprendizagem ativa no ensino superior tem 
crescido muito nos últimos anos. Nesse sentido, os processos e ferramentas de 
ensino-aprendizagem vêm dando grande protagonismo na descentralização da figura 
do professor, colocando o aluno como protagonista desse processo. Relato de Caso: 
Contando com 96 docentes, alguns residindo fora da região do Vale do Aço, com os mais 
diversos e naturais compromissos externos e de agenda, ao longo dos anos, o Núcleo de 
Apoio Pedagógico (NAPED) vem observando a grande dificuldade de reunir todos os 
docentes em torno das diversas atividades voltadas para as capacitações oferecidas pela 
instituição. Nesse sentido, buscando solucionar tal dificuldade, o NAPED selecionou 
docentes com experiência nas metodologias citadas no objetivo deste relato e 
estruturou gravações de vídeos para cada um dos temas propostos e os disponibilizou 
em plataformas digitais da instituição, com livre acesso ao corpo docente e controle 
estatístico dos acessos, aliado a referenciais teóricos também disponibilizados em anexo 
aos vídeos, permitindo, assim, que todos os docentes, dentro de suas respectivas 
disponibilidades, tivessem acesso aos materiais para a própria capacitação, para estudo 
ou para aprofundamento dessas metodologias ativas. Conclusão: Por ser um ambiente 
virtual, de fácil acesso e interatividade, a construção dessa ferramenta tecnológica como 
um recurso de capacitação despontou como importante opção para outras 
capacitações que serão implementadas e adaptadas para essa iniciativa.

Palavras-Chave: 
Capacitação docente. Metodologias ativas. Tecnologias.
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RELATO DE CASO

Desafios para realização de um programa de capacitação 
docente em metodologias ativas, por meio de ambiente virtual 
na UNIVAÇO

Autores: 
Fabiano Moreira da Silva, Mariana de Souza Furtado, Trycia Martins Salviano Alves, 
Melissa Araújo Ulhôa Quintão, Maria Luiza Franco de Salles

Resumo:

O uso de tecnologias digitais para uma aprendizagem ativa no ensino superior tem 
crescido muito nos últimos anos. Nesse sentido, os processos e ferramentas de 
ensino-aprendizagem vêm dando grande protagonismo na descentralização da figura 
do professor, colocando o aluno como protagonista desse processo. Relato de Caso: 
Fomos estimulados a estruturar gravações de vídeos para cada um dos temas propostos 
nos objetivos deste relato, a fim de disponibilizá-los em plataformas digitais da 
instituição, com livre acesso ao corpo docente e controle estatístico desses acessos, 
com apoio de referenciais teóricos também disponibilizados em anexo aos vídeos, 
permitindo, assim, que todos os docentes, dentro de suas respectivas disponibilidades, 
tivessem acesso aos materiais para a própria capacitação, para estudo ou para 
aprofundamento dessas metodologias ativas. O processo nos impôs desafios pelo fato 
de ser uma iniciativa inédita para todos os envolvidos e na própria instituição, desafios 
esses não relacionados a lidar com os temas, mas à forma de abordá-los (vídeos), 
especialmente pelo fato de não contar com um público presente e sim virtual, sem a 
costumeira interação imediata dos ouvintes, como é praxe do cotidiano de todo 
docente. Conclusão: A efetividade do processo de capacitação dos docentes não 
depende exclusivamente das tecnologias digitais de comunicação e informação, mas 
estes, por sua vez, podem se tornar mais atraentes via utilização, além de favorecer a 
participação de todos.

Palavras-Chave: 
Desafios. Capacitação docente. Tecnologias.
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RELATO DE CASO

Doença de Kawasaki e a importância do diagnóstico em tempo 
hábil, evitando complicações

Autores: 
Rafaela Drumond Araujo, Bruno Aguiar Martins, Danielle Pereira Vieira, Larissa de Araújo 
Franco, Marcela Silveira Freitas Drumond, Paloma Cristina Xavier Pereira

Resumo:

A doença de Kawasaki é uma das vasculites mais comuns na infância. É uma condição 
autolimitada caracterizada por febre e envolvimento mucocutâneo. O diagnóstico é 
clínico e deve excluir outras doenças exantemáticas febris. O tratamento envolve dose 
única de imunoglobulina e aspirina. Prognóstico depende da gravidade do envolvimento 
de coronárias. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 9 meses, iniciou quadro de 
febre alta e exantema macular em mãos, pés e região perioral e hiperemia de conjuntiva 
ocular. Após avaliação começou tratamento ambulatorial para ITU com cefalexina, 
evoluindo, porém com piora do rash. Internada para melhor avaliação iniciou uso de 
cefalotina (posteriormente modificado para ceftriaxona). Teve melhora progressiva do 
exantema, porém manteve febre, com duração total de 13 dias, associado à prostração e 
irritabilidade. Durante a internação evoluiu também com descamação de lábios, 
sintomas gripais e descamação de extremidades distais de dedos das mãos e dos pés, na 
segunda semana de doença. Apresentou aumento progressivo de marcadores 
inflamatóriose de contagem de plaquetas, associado à aumento discreto de 
transaminases hepáticas e piúria estéril. Aventada hipótese diagnóstica de doença de 
Kawasaki, com realização de ecocardiograma (sem alterações), porém já fora da janela 
para imunoglobulina; recebeu aspirina. Conclusão: As principais complicações da 
doença de Kawasaki resultam do envolvimento cardiovascular e incluem, 
principalmente, aneurisma de artéria coronária. Crianças tratadas com imunoglobulina 
tem bom prognóstico. Portanto, é essencial alto nível de suspeição, para se obter 
diagnóstico precoce, de forma a se reduzir morbimortalidade nas crianças afetadas.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Insulinização em paciente com diabetes mellitus tipo 2 
descompensado em ambulatório. Desafios para a atenção 
primária em saúde

Autores: 
Leonardo Ennes Carrilho, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, Janssen Ferreira de 
Oliveira, Kézia Maciel Soares, Laura Rodrigues Pinto Coelho, Matheus Andrade de Castro

Resumo:

Os métodos de insulinização reproduzem da forma mais fisiológica possível o 
mecanismo de secreção e ação da insulina. Isso envolve um ritmo basal de ação 
insulínica e de incrementos prandiais. Quando combinada com medicação oral, otimiza 
o perfil endógeno, seja por meio de suas propriedades cinéticas, ou por meio de seu 
mecanismo de ação.  Relato de Caso: Mulher, 52 anos, queixa principal: “minha glicose 
está alta” e com polidipsia e polifagia há 2 meses. Portadora de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), em uso de enalapril 20mg/dia e hidroclorotiazida 25mg/dia. Registros 
de glicemia capilar (GC) ao acaso entre 301 e 404mg/dl e de pressão arterial sistêmica 
(PA) elevada. Durante a consulta, evidenciou-se PA 186x110mmHg. Diagnosticada com 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e HAS descompensados. Prescritos sinvastatina 20mg/dia, 
enalapril 30 mg/dia, metformina XR 1500mg/dia e orientado mudança do estilo de vida 
(MEV). Retornou em sete dias para prescrição da insulina NPH humana, esquema inicial 
administrado à noite (bed time) 10UI via subcutâneo, com proposta de aumento de 2 
unidades por dia até alcançar a dose de 20 UI/dia. Foi orientada sobre técnicas de 
conservação e aplicação da insulina, sintomas de hipoglicemia e foi referenciada à 
unidade de saúde para acompanhamento multidisciplinar. Conclusão: A dose inicial de 
insulina é 0,2-0,3 UI/Kg/dia ou 15-20 UI/dia (bed time). Este método é eficaz para 
pacientes com DM2 descompensado e em casos de restrição ao uso de drogas orais. 
Optou-se por dose inicial inferior ao preconizado e ajustes diários devido à insuficiência 
familiar, falta de apoio multidisciplinar inicial e risco de hipoglicemia.

Palavras-Chave: 
Diabetes Mellitus tipo 2. Insulina. Hipertensão Arterial Sistêmica.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 15
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Transplante de melanócitos: experiência de um portador de 
vitiligo submetido ao inovador tratamento cirúrgico de lesões 
acrômicas

Autores: 
Ismael Alves Rodrigues Júnior, Camilla Carvalho Murta Botelho, Igor Augusto Costa e 
Costa, Letícia Rocha Costa, Camila Maria Braga Tameirão, Maria Eduarda Ferreira Gomes

Resumo:

Vitiligo é uma discromia marcada pelo aparecimento de lesões resultantes da destruição 
dos melanócitos. Afeta ambos os sexos, atingindo cerca de 2% da população. Pacientes 
resistentes a outros tratamentos podem se beneficiar de tratamentos cirúrgicos, que 
consistem em transplante de tecido cutâneo ou suspensão celular aplicada às áreas 
afetadas. Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 39 anos, procurou atendimento em 
janeiro de 2018 relatando presença de lesões acrômicas há 10 anos. Informa tratamento 
medicamentoso e fototerapia prévia, sem sucesso. Ao exame físico apresentava 
manchas acrômicas irregulares e difusas pela parte distal dos membros inferiores. Uma 
vez que as lesões se encontravam estáveis há 18 meses, foi indicado tratamento por 
transplante autólogo de melanócitos, método pouco realizado no Brasil, descrito em 
2005. O procedimento é feito em consultório, sem necessidade de internação. O 
resultado é extremamente satisfatório, sendo capaz de repigmentar lesões 3 a 5 vezes 
maiores que qualquer outro método, utilizando a mesma área doadora. Além disso, não 
há risco de rejeição ou efeitos colaterais, a pigmentação é homogênea e raramente 
ocorre cicatriz. Após a cirurgia, a paciente evoluiu com excelente resultado, 4 meses 
depois retornou com repigmentação de 60% da área das lesões, e 9 meses depois, a 
porcentagem subiu para 90%. Conclusão: O transplante de melanócitos é o mais recente 
método cirúrgico para o tratamento do vitiligo estável. A repigmentação ocorre 
uniformemente e com cor semelhante à pele original. Pacientes com vitiligo segmentar 
ou focal são os mais beneficiados com esse método eficiente, simples e seguro, sendo 
considerado primeira linha de tratamento nesses casos.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Fístula traqueo-arterial como complicação de traqueostomia: 
relato de caso e revisão de literatura

Autores: 
Marcelle Souza Alves da Silva, Antonio Olavo Vieira Breijão, Andressa Gonçalves Castelo 
Branco Barcelos, Amy Ferraz Pizzol, Fernanda Machado Diel, Fernanda Duarte Assis, 
Rodrigo Coelho Oliveira Almeida

Resumo:

Apesar de ser um procedimento cirúrgico menos complexo, a traqueostomia não está 
isenta de riscos, sendo um deles a hemorragia decorrente de fístula traqueo-arterial 
(FTA). Esta complicação ocorre em menos de 1% dos casos e apresenta mortalidade de 
100% quando não tratada. Relato de Caso: Paciente feminina, 81 anos, obesa, hipertensa, 
cardiopata, história de acidente vascular encefálico há 13 anos com déficit motor de 
membro superior direito, internada por quadro de choque séptico secundário a 
broncopneumonia com necessidade de intubação orotraqueal. Permaneceu em suporte 
intensivo por 24 dias, sendo realizada traqueostomia (TQT) com cânula 8,5 com cu� 
após 18 dias de intubação. Após 34 dias de traqueostomia, durante processo de 
decanulação, após remoção de cânula metálica nº 6, a paciente apresentou hemorragia 
exsanguinante por orifício traqueal, evoluindo para óbito. Conclusão: Como a FTA é um 
evento raro com altas taxas de mortalidade, é fundamental o reconhecimento de sinais 
de alerta para intervenção precoce quando presentes. A hemoptise maciça e o 
sangramento ao redor do tubo de TQT são os sinais mais frequentes e podem ocorrer, 
por exemplo, após manipulação excessiva da traqueostomia, troca da cânula ou tosse.
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RELATO DE CASO

Caso de Leishmaniose Tegumentar em Governador Valadares

Autores: 
Leonardo de Araujo Lopes, Rayenne Rodrigues Nascente, Thamara Cristina Gomes, 
Vitória Carvalho Neves, Maria Laura Klein Lazaroto, Wanêssa Andrade Gomes Peixoto

Resumo:

A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa crônica, não contagiosa 
transmitida pela picada da fêmea do mosquito flebotomíneo infectado, tendo como 
principal sinal clínico lesões ulcerativas na pele e mucosa. É uma infecção zoonótica, 
afetando outros animais sendo o homem secundariamente. É problema de saúde 
pública e de notificação compulsória. Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 13 anos, 
melanoderma, relata surgimento de espinha no mês de junho de 2008, descreve que a 
“lesão na região do queixo era incurável“ logo a baixo do lábio inferior. A mãe por ser da 
área da saúde suspeitou após receber um panfleto de campanha de conscientização que 
a possível espinha possuía características sugestivas de lesão de leishmaniose 
tegumentar com região central mais profunda e bordas porosas, procurou auxilio 
médico especializado em dermatologia no mês de julho de 2008. O médico 
dermatologista avaliou a lesão e pediu um exame de biópsia o qual foi encaminhado 
para Belo Horizonte/MG e o resultado foi confirmatório de leishmaniose tegumentar. O 
tratamento foi realizado com antimoniato de meglumina (Glucantime), foram receitadas 
40 doses de medicamento intravenoso por 20 dias, duas ampolas intravenosas ao dia. A 
lesão deixou uma cicatriz a qual a incomoda muito. Conclusão: O diagnóstico é baseado 
em lesões sugestivas podendo ser clínico, laboratorial e epidemiológico, sendo 
diagnóstico definitivo por meio da identificação de amastigotas ou de promastigotas e 
tratar mediante administração de droga antimonial. É indubitável a importância do 
diagnóstico precoce afim de amenizar as cicatrizes provenientes das lesões.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Diagnóstico de Doença de Kawasaki com comprometimento 
cardíaco em criança de 1 ano e 9 meses

Autores: 
Anderson de Almeida Rocha, Susana Reis Vieira Pinto, Samara Custódio Vieira Pinto, 
Beatriz Carvalho Pestana, Gabriel Fernandes Ramos, Pedro Emilio Araujo Claudino, Pedro 
Henrique Menezes Ribeiro

Resumo:

Com maior incidência em meninos menores de 2 anos, a Doença de Kawasaki(DK) é 
uma vasculite aguda de pequenos e médios vasos. Idiopática, benigna, mas capaz de 
gerar sequelas em longo prazo, é a principal causa de doença cardíaca adquirida em 
crianças. Inexistem marcadores laboratoriais específicos, mas certas alterações apoiam o 
diagnóstico clínico Relato de Caso: Paciente Masculino, 22meses, procura PS em 27/1/19 
com tosse, coriza, hiperemia conjuntival e febre. Diagnóstico de virose. 
PS(28/1):sintomas persistentes, congestão nasal e exantema difuso. PS(30/1):febre, 
pródromo catarral e linfadenopatia cervical, axilar e inguinal. Diagnóstico de amigdalite. 
PS(4/2): febre, linfadenopatia acentuada e hiporexia. HD de mononucleose. Internação 
(12/2): língua em framboesa, leucocitose e plaquetose. Febre, irritabilidade, hiperemia 
ocular, edema cervical, descamação de mãos e pés. Transferido (15/2): Ao EF: prostrado, 
edema 2+/4+, Tax38ºC, língua em framboesa, rinorréia hialina, hiperemia à otoscopia, 
linfadenopatia occipital, cervical e inguinal e ACV inalterado. Laboratório: PCR, VHS, TGO 
e TGP elevados, desvio à esquerda, CMV IgG reagente e piúria. ECOTT: dilatação 
coronariana esquerda leve (3mm). Afebril a 72hrs, provas inflamatórias e clínica 
reduzidos, não indicando Ig. Alta em BEG melhora clínica e indicado acompanhar com 
reumato e cardiologista. Conclusão: É crucial o conhecimento dos sinais e sintomas que 
definem a DK e as manifestações associadas. O referido paciente possuía, além da febre, 
todos os itens descritos como critérios diagnósticos de DK e, no mínimo, quatro 
expressões concomitantes. Diagnóstico e terapêutica corretos e em tempo hábil, 
tendem a limitar as morbimortalidades.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Cardiomiopatia dilatada com insuficiência cardíaca grave em 
lactente de seis meses

Autores: 
Anderson de Almeida Rocha, Kesller Alberth Silva, Susana Reis Vieira Pinto, Samara Cus-
tódio Vieira Pinto, Luíza Junqueira de Miranda, Luiza Giordani Mileo, Gabriel Fernandes 
Ramos, Thamires Garcia Rocha Mendes

Resumo:

Doença progressiva do músculo cardíaco caracterizada por dilatação das câmaras ven-
triculares e disfunção contrátil, a CMD tem a miocardite como fator desencadeante. Nas 
crianças, esta tem como principais causas o enterovírus e adenovírus e incidência de 
2/100000/ano. O prognóstico é incerto e o transplante cardíaco é opção para melhora da 
sobrevida. Relato de Caso: Paciente feminino, 6 meses, chega ao PS em 4/4/19 com 
histórico de cansaço há 1 mês, resfriado há 15 dias e perda de peso. Ao EF: tosse, taqui-
dispneia, tiragem intercostal e gemência. Diagnóstico de bronquiolite e internação. Na 
noite do 2ºDIH: StO2 88%, esforço respiratório, FR 68irpm e MVR com sibilos raros. 4ºDIH 
à noite: edema bipalpebral, em face e MMII, diarreia, StO2 88%, MVUA com roncos bilate-
rais, FR 44irpm e ACV sem alterações. RX de tórax: presença de infiltrado. Evoluiu com 
TSC e retração do apêndice xifóide. HD de pneumonia atípica. RX reavaliado: cardiome-
galia a/e. ECG sugestivo de sobrecarga biventricular. ECO(8/4): Disfunção moderada do 
VE; IM leve; aumento de câmaras esquerdas; FE40%; sugestivo de miocardite viral. 
ECO(9/5): FE24%. 13/5: IVAS e ICC descompensada. Evolui com febre, gemência, mais 
descompensação e hepatomegalia após vacina pentavalente. 23/5: CMD de difícil con-
trole. Evolui com choque cardiogênico. Até o presente momento permanece em UTI 
pediátrica. Conclusão: É crucial que o médico observe sinais e sintomas associados à 
fisiopatologia da CMD, bem como doenças pregressas que podem desencadear sua 
ocorrência, como infecções virais. O diagnóstico precoce e a terapêutica em tempo 
hábil tendem a reduzir as complicações associadas à miocardiopatia dilatada melhoran-
do a qualidade de vida do paciente.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome de Guillain-barré: diagnóstico equivocado de 
acidente vascular cerebral

Autores: 
Joao Bosco Dupin, Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Flávia Luana Barbosa Rodrigues, 
Lucas Barbosa de Lima, Eduarda Lemos de Oliveira Silva, Ihágara Souza Faria, Luma de 
Abreu Viana, Phillipe Mateus de Sá Mafra

Resumo:

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é a maior causa de paralisia flácida generalizada no 
mundo. Trata-se de uma doença de caráter autoimune que acomete primordialmente a 
mielina da porção proximal dos nervos periféricos. A maioria apresenta alguma doença 
aguda precedente. Os reflexos miotáticos podem preceder até os sintomas sensitivos. 
Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 58 anos, hipertensa, deu entrada no PS, no dia 
31/01/19, com quadro de arreflexia, tetraparesia distal, comprometendo a marcha; 
hipotonia da musculatura perioral e da língua; disfasia; com piora progressiva há cerca 
de uma semana. Tal quadro foi precedido por diarreia, sendo tratada com antibiótico. 
Equivocadamente, foi diagnosticada como Acidente Vascular Encefálico (AVE). No dia 
06/02/19, foi atendida em outro hospital por um neurologista, onde foi suspeitado de 
Síndrome de Guillain-Barré. Foi realizado revisão laboratorial com coleta liquórica, 
eletroneuromiografia dos quatro membros, confirmando-se a hipótese diagnostica. 
Sendo prescrita Imunoglobulina IV 0,4 mg/kg/dia. Após o tratamento e 
acompanhamento fisioterápico a paciente teve remissão completa dos sintomas, 
ficando sem sequelas. Conclusão: A SGB é uma das causas mais frequentes de 
polineuropatia aguda. Diagnósticos diferenciais incluem miastenia gravis, esclerose 
múltipla, poliomielite; o AVE não é comumente citado, mas a paresia levou ao 
diagnóstico equivocado, no caso supracitado, sendo necessária a consulta de um 
especialista para confirmação diagnóstica.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica em paciente com 
má adesão ao tratamento e sem descendência asiática

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Analina Furtado Valadao, Marcela Fonseca Campos, 
Nathan Fernandes de Oliveira, Ariel Andrade de Oliveira, Lívia Laube Cajaíba, Realdino 
Pereira Dal ' Col Neto

Resumo:

A paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica (PPHT) é uma complicação grave e 
potencialmente letal do hipertireoidismo, caracterizada por ataques agudos de fraqueza 
muscular, hipocalemia aguda e tireotoxicose. O tratamento deve ser com reposição 
imediata de potássio, além do uso de medicamentos antitireoideanos, iodo radioativo e 
cirurgia. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 34 anos, em tratamento irregular 
para hipertireoidismo. Apresentou dor abdominal e fraqueza muscular importante, 
impossibilitando deambulação. Ao exame físico, ausculta do aparelho cardiovascular 
com frequência cardíaca de 104 batimentos por minuto, tireóide aumentada 
globalmente, indolor, móvel e com consistência fibro-elástica. Exames laboratoriais 
mostraram hipocalemia, supressão de TSH, elevação de T4 livre e TRAB positivo. A 
ultrassonografia com Doppler da glândula tireoide evidenciou tireoidopatia 
parenquimatosa difusa e sinais de hiperemia. A cintilografia da tireoide evidenciava 
bócio tóxico com nível aumentado de captação. Iniciou-se reposição de cloreto de 
potássio, betabloqueador e antitireoideano, ocorrendo resolução do quadro. Ocorreram 
recidivas por má adesão ao tratamento. Assim, optou-se pela iodoterapia. Atualmente, 
segue com acompanhamento ambulatorial, resolução dos sintomas e evolução para 
hipotireoidismo, fazendo reposição hormonal. Conclusão: Esse estudo visa reforçar a 
importância do diagnóstico e do manejo clínico ao paciente com PPTH, visto que é uma 
doença subdiagnosticada por ter diversos diagnósticos diferenciais. Vale ressaltar, a 
grande importância do exame clínico e da investigação sobre a adesão ao tratamento, 
pois é imprescindível no controle da doença.
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RELATO DE CASO

Ventrículo único por dupla via de entrada do ventrículo 
esquerdo em paciente adulta do sexo feminino

Autores: 
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Resumo:

Ventrículo Único (VU) é uma malformação cardíaca em que apenas um dos ventrículos 
é funcionante. Em casos de VU por dupla via de entrada do ventrículo esquerdo, este 
recebe sangue dos átrios direito e esquerdo e envia para as artérias aorta e pulmonar. 
Tem incidência de 5/100.000 nascidos vivos e representa 1,5% de todas as cardiopatias 
congênitas. Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 30 anos, iniciou 4 horas após nascer 
quadro de cianose seguida de convulsão. Recebeu Fenobarbital e foi encaminhada para 
hospital de referência, onde ficou 3 meses internada e recebeu diagnóstico de Ventrículo 
Único cardíaco. Seu desenvolvimento foi normal, apesar de apresentar pioras no quadro 
(crises graves de dispneia) ao longo dos anos. Acompanhamento cardiológico e clínico 
irregular. Nunca realizou cirurgia cardíaca. Já fez uso de inúmeros medicamentos, um 
deles (Amiodarona) lhe causou hipotireoidismo. Ecocardiograma de 2017 identificou 
dupla via de entrada do VE, hipertrofia excêntrica do VE, regurgitação mitral e tricúspide, 
VD hipoplásico, CIV ampla e estenose pulmonar valvar e subvalvar. Atualmente 
apresenta cianose de extremidades e mucosa, saturação baixa, hepatomegalia, dispneia 
grave, FA crônica, sopro audível, hipertensão pulmonar e edema de membros inferiores. 
Em uso de Entresto, Levotiroxina, Bisoprolol, Furosemida e oxigenoterapia domiciliar. 
Conclusão: O ventrículo único é uma malformação congênita rara. Os sintomas são 
variados de acordo com a gravidade da lesão e quase sempre cursam com cianose de 
extremidade, como no caso relatado. O diagnóstico precoce é essencial para melhorar o 
prognóstico do paciente. Sendo assim, o acompanhamento médico é importante para 
evitar complicações.
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RELATO DE CASO

Distrofia macular de Stargardt: É possível melhorar a 
capacidade visual apesar do prognóstico reservado

Autores: 
Renato Martins Araújo, Fabiana Athayde Martins Araújo, Milena Rodriguez Vallejos Vieira, 
Elienay Cássio Oliveira, Fernando Brasil de Sousa Horta, Gustavo Henrique de Oliveira 
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Resumo:

A distrofia macular de Stargardt é doença de prognóstico reservado que causa redução 
progressiva da visão. Este caso evidencia que o paciente com tal patologia deve ter 
avaliação oftalmológica completa toda vez que procura o oftalmologista, para não deixar 
passar a oportunidade de promover melhora na sua capacidade visual já limitada pela 
doença. Relato de Caso: Paciente feminina, 42 anos, compareceu à consulta médica para 
obtenção de laudo para isenção de impostos. Desde os 12 anos fez uso de óculos e em 
2001, aos 24 anos, iniciou uso de lentes de contato rígidas. Em 2010, houve piora visual 
apesar do uso das lentes corretivas, sendo estabelecido, após nova avaliação, o 
diagnóstico de Distrofia Coriorretiniana Macular, devido à doença de Stargardt e 
Ceratocone grau I nos dois olhos. Desde então, apesar de avaliações oftalmológicas 
periódicas, não estava sendo sugerido o uso de recursos visuais, uma vez que sempre 
lhe era dito que não melhorariam sua capacidade visual. No exame físico atual, 
constatou-se visão sem correção de conta dedos a 50 cm nos dois olhos, com melhora 
para 20/400 bilateral, após refração, fato que estimulou a paciente a querer usar óculos. 
Ao Fundo de olho foi identificada redução do reflexo macular e lesões amareladas 
(flecks), além de degeneração do Epitélio Pigmentar da Retina, com área macular em 
“bronze batido”. Conclusão: A Distrofia macular de Stargardt causa redução progressiva 
da visão. Pelo prognóstico reservado, comumente pouco se avalia da capacidade visual 
destes pacientes. Assim, importa salientar que avaliação oftalmológica completa deve 
ser sempre realizada, para proporcionar a melhor qualidade visual possível, dentro das 
limitações inerentes a cada caso.
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RELATO DE CASO

Edema agudo de pulmão durante a extubação de uma paciente 
submetida à cistectomia laparoscópica

Autores: 
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Ana Victória Campos Figueiredo, Chayenne Emanuelle Sales Araújo, Roberta Lara 
Napoleão Nogueira

Resumo:

Este é um relato de caso, de uma paciente jovem, previamente hígida (ASA1), que 
apresentou um quadro de edema agudo de pulmão durante a extubação, após uma 
cistectomia parcial laparoscópica por provável quadro de endometriose profunda, em 
posição de céfalo declive acentuado e prolongado. Relato de Caso: Mulher, 31, relata 
queixa de algia na região hipogástrica fora do ciclo irradiando para região perianal com 
algúria e polaciúria. Ao exame: Ectoscopia sem alterações, abdome normotenso, 
doloroso em hipogástrio, sem massas ou visceromegalias palpadas. Toque apresentando 
espessamento em fundo de saco posterior doloroso.  Exames complementares: EAS 
apresentando hematúria. US: área de espessamento da bexiga. RM: achados compatíveis 
endometriose profunda. Encaminhada para ressecção transuretral após avaliação 
pré-operatória. Submetida a anestesia geral venosa para cistectomia videolaparoscopica. 
Posição de trendelemburg e pneumoperitônio para vídeo. Durante a cirurgia, do ponto 
de vista anestésico, paciente evoluiu satisfatoriamente. SatO2 maior que 98%, 
capnografia e cardioscopia normais. Na extubação, viu-se secreção rósea no tubo e leve 
confusão mental. Realizou-se aspiração de via aérea, mudança para posição 
semi-sentada, morfina, furosemida e ventilação com pressão positiva. Conclusão: 
Portanto, a videolaparoscopia, apesar de vantajosa, não é alheia a riscos. O uso da 
técnica laparoscópica e a supervisão do anestesista estão sujeitas a imprevistos dadas às 
condições específicas e alterações fisiológicas do paciente. Logo, o médico anestesista 
deve atentar-se e se preparar para as intercorrências, objetivando o desfecho do quadro.
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RELATO DE CASO

Medicina Intensiva: complicações respiratórias em paciente 
jovem com metástases secundárias a tumor testicular

Autores: 
José Silveira dos Reis Júnior, Tamara Silveira Machado, José Celso Jardim Neto, Laura 
Rodrigues Pinto Coelho, Lucas Campos Lopes, Paloma Cristina Xavier Pereira, William 
Robson Marques Júnior

Resumo:

O tumor de testículo é mais incidente em homens na idade reprodutiva, cursando com 
orquiepididimites, aumento testicular, hematúria, e dor na região infra-abdominal. O 
diagnóstico consiste em US da bolsa escrotal e dosagem de marcadores tumorais 
séricos. O tratamento é cirúrgico seguido de radioterapia, quimioterapia ou controle 
clínico. Relato de Caso: Paciente masculino, 32 anos, deu entrada na UPA de Ipatinga 
com quadro de adinamia, fraqueza, astenia, cansaço aos esforços e febre há 21 dias. 
Apresentava tumefação testicular com 2 anos de progressão. Era previamente hígido e 
possuía US de agosto de 2017 com orquite e epididimite em testículo direito. Na 
internação, a TC revelou múltiplos nódulos pulmonares com áreas hipodensas mal 
delimitadas em fígado sugerindo lesões secundárias à patologia maligna primária de 
sítio indeterminado. Derrame pleural de pequeno volume à direita e atenuação em vidro 
fosco com espessamento de septos interlobulares também foram notados. Apresentava 
exames negativos para BAAR, LDH de 5.280 e beta-HCG positivo, indicando neoplasia 
testicular maligna com disseminação a distância. Esta em uso de ATB e apresenta queda 
do estado geral, dispneia em uso de VNI, FR de 25irpm, hemodinamicamente estável. O 
parecer oncológico foi de doença grave com potencial cura, sendo encaminhado para o 
SUS fácil Conclusão: O tumor testicular é raro, porém com complicações metastáticas 
que envolvem outros sistemas e implicam no prognóstico do paciente, aumentando sua 
morbidade. A prevenção se dá junto às estratégias desde consultas de enfermagem ao 
auto-exame testicular. O tratamento é cirúrgico com controle clínico, declinando a taxa 
mortalidade dos pacientes.
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RELATO DE CASO

Roda do riso e a humanização do estudante de medicina

Autores: 
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Resumo:

Ao longo da graduação, é comum que o estudante de medicina distancie-se dos 
princípios da humanização e torne-se mais técnico no processo de aprendizagem das 
ciências médicas. As atividades de extensão surgem para acentuar a empatia, alegria, 
felicidade e o amor na rotina do estudante, favorecendo uma formação muito mais 
humanizada e respeitosa Relato de Caso: O projeto Roda do Riso foi desenvolvido no 
ano de 2018, na ala pediátrica do Hospital Municipal Elaine Martins na cidade de 
Ipatinga-MG e em eventos em parceria com instituições de ensino e com a prefeitura do 
município, contando com a participação de acadêmicos do curso de medicina do 
IMES-UNIVAÇO, abrangendo cerca de 80 pacientes por mês nas atividades 
intra-hospitalares e cerca de 500 pessoas nas demais atividades. Os participantes 
relataram que com os aprendizados do projeto, a prática estudantil ambulatorial e 
hospitalar tornou-se mais empática e afetuosa, com influência perceptível na evolução 
do processo saúde-doença dos pacientes, os quais não mediram elogios à prática 
tentada ao cuidado holístico. A prática da palhaçoterapia foi relatada como um divisor de 
águas na carreira do acadêmico, uma vez que permitiu o contato com o enfermo de 
forma desligada da moléstia, favorecendo a manutenção de um ambiente mais humano 
e mais afetuoso com o paciente Conclusão: A realização do projeto confirmou os 
enormes benefícios citados, permitindo um contato natural e espontâneo com os 
pacientes e acompanhantes, proporcionando maior vínculo e empatia do acadêmico 
com o doente. E de extrema importância que projetos sejam impulsionados e apoiados 
pelas instituições de forma a renovar o amor pela prática da medicina
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Curso de emergências pediátricas: ensinar para poder 
aprender
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Resumo:

Os acidentes representam a primeira causa de morte de crianças a partir de um ano de 
idade e a terceira causa de internações no Brasil. 1 milhão de crianças e adolescentes vão 
a óbito por causas externas e possivelmente evitáveis todos os anos, como a sufocação, 
o trânsito, o afogamento, a queda, a queimadura e a intoxicação. Relato de Caso: Alunos 
de medicina da Univaço foram treinados até se tornarem capazes de ministrar cursos 
teórico-práticos sobre primeiros socorros em pediatria para toda a população leiga 
interessada na Região do Vale do Aço. Os cursos tinham enfoque, principalmente, na 
preparação do indivíduo para a tomada de decisões e o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para a administração de situações de risco, enquanto não há a chegada do 
apoio do suporte médico. O projeto destacou-se por ter capacitado cerca de 1.500 
pessoas e por ter incluído os alunos na causa de proteção da vida da criança e do 
adolescente. Os alunos foram muito beneficiados, assim como os profissionais que se 
envolveram, pois o estudo foi exemplar, com extensa revisão de literatura. Pais e 
responsáveis puderam tirar dúvidas e o público infantil se envolveu e começou a ser 
formado desde já para o desenvolvimento de postura defensiva. O contato com a 
população foi intenso, contínuo, dotado de compaixão e empatia. Conclusão: A 
experiência do Projeto permite-nos concluir que todas as faixas etárias são passíveis de 
serem treinadas para primeiros socorros, desde que administrada dinâmica de 
aprendizado adequada, permitindo que alunos de medicina tenham contato com as 
demandas da população acrescenta na formação humanizada dos mesmos e produz 
educação continuada.
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Esporotricose humana linfocutânea decorrente de mordedura 
de felino
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Resumo:

Relato de esporotricose linfocutânea, micose cutânea, provocada por fungos do gênero 
Sorothrix. Após mordedura de gato em segundo quirodáctilo direito do paciente, 
ocorreu formação de pequenos nódulos, localizados na camada mais profunda da pele 
seguindo o trajeto do sistema linfático do membro superior direito, evoluindo para 
ulceração. Relato de Caso: S. M. N., 55 anos, sexo masculino, leucodermo, casado, 
autônomo, natural de Coronel Fabriciano-MG, residente em Ipatinga-MG. Procura 
atendimento médico com relato de mordedura de “gato de rua” há 25 dias, com 
surgimento de edema em falange média do segundo quirodáctilo direito como primeiro 
sintoma, evoluindo para um pequeno nódulo dolorido e purulento e posteriormente 
para um aspecto ulcerado. Após internação, queixa-se de dor ao toque e prurido nas 
feridas, e aparecimento de nódulos em membro superior direito no trajeto de vasos 
linfáticos. Membro do trauma apresentou-se enrijecido, sendo debridado. Realizada 
terapêutica com clindamicina, meropenem, cetoprofeno e vancomicina. Os 
antimicrobianos foram suspensos após o diagnóstico de infecção fúngica. Seguiu o 
tratamento com o uso de itraconazol (2 comprimidos ao dia), ranitidina, heparina. 
Conclusão: A esporotricose é a principal infecção transmitida por animais no mundo, e 
ocorre entre o gato e o homem. Os fungos estão presentes em grande quantidade no 
aparelho respiratório e em lesões cutâneas dos felinos. Esta micose tem sido 
considerada uma hiperendemia, inclusive no vale do aço, por isso a importância de 
estudar essa patologia.
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RELATO DE CASO

Considerações clínicas sobre esta doença genética rara, a 
Síndrome de Waandenburg

Autores: 
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Barros, Ana Beatriz Gomes Silva, Lucas Marcelino Santos Peixoto

Resumo:

Descrita em 1951 por P. J. Waardenburg, a Síndrome de Waanderburg é uma doença 
genética autossômica dominante de variável penetrância. Esta é marcada por: surdez 
neurossensorial, ausência de pigmentação na região frontal do cabelo, sinófris, distopia 
e deslocamento lateral do canto medial e do ponto lacrimal inferior e base nasal 
alargada. Relato de Caso: Trata-se de um relato de caso de uma paciente do sexo 
feminino, 10 meses (nascida em 24/07/2018). Na gravidez, o exame morfológico com 13 
semanas de gestação, mostrou o não fechamento do tubo neural, agenesia de corpo 
caloso, ausência do giro do cíngulo e hipoplasia do vermis cerebelar. Mãe (25 anos) 
realizou 11 consultas pré-natais. Nascida de parto cesárea, 38 semanas e 01 dia, APGAR 
6/8, 3265g, evoluiu com cianose central, revertida com sucesso. Ao nascimento, 
confirmou-se meningoencefalocele onde se realizou a cirurgia para sua correção mais 
ressecção do tecido meníngeo malformado e correção de fístula liquórica. Perímetro 
cefálico (PC) após uma semana da cirurgia: 38,1cm. Exames de triagem neonatais 
normais. Aos dois meses colocou válvula devido à hidrocefalia. Após cariótipo de banda 
G com resultado normal, realizou o teste de estudo genético, cujo resultado sairá em 
agosto de 2019. No momento, apresenta-se com boa evolução clinica, PC atual 49,3cm, 
comprimento 72 cm e 9,4Kg. Conclusão: A Síndrome de Waandenburg é uma doença 
genética rara, autossômica dominante de penetrância incompleta, de origem genética. 
Entende-la possibilita ampliar as informações existentes a seu respeito, importante para 
o seu diagnóstico clinico e tratamento, além de propiciar orientação aos pais sobre o 
aconselhamento genético.
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A interferência do controle emocional no desfecho do 
prognóstico de dois pacientes com Síndrome de 
Posner-Schlossman
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Milagres Batista, Fernando Brasil de Sousa Horta, Gabriel Calafange Cunha, Paula Moreira 
Sena

Resumo:

A Síndrome de Posner-Schlossman é caracterizada por episódios agudos, unilaterais e 
recorrentes de elevação da pressão intraocular acompanhados de uveíte anterior leve. 
Sua etiologia é desconhecida. A autoimunidade é fator associado. Este estudo aborda 
dois casos onde o controle emocional (ligado à autoimunidade) foi crucial no desfecho 
da doença. Relato de Caso: Paciente 1 – feminina  52 anos, artista plástica, vida 
estressante, queixou baixa visual e dor em olho direito (OD) em 2006. A pressão 
intraocular (PIO) era 44mmhg, com uveíte anterior neste olho. Tratou-se a uveíte com 
corticoide e a PIO. O diagnóstico da Síndrome de Posner-Schlossman foi feito quando a 
inflamação ocular e o aumento da PIO recorriam na retirada do corticoide. Com 
diagnóstico reservado e consultas frequentes, buscou vários profissionais e tratamentos 
para controle da PIO e da uveíte que resultaram na perda da visão e atrofia do OD. 
Paciente 2 – feminina 46 anos, auxiliar de serviços gerais, ansiosa e estressada, referiu, 
em 2011, há um ano ter repetidas crises de inflamação e elevação da PIO no OE. Feito o 
diagnóstico da Síndrome, vem apresentando duas a três crises anuais. Quando diminui 
o stress e faz tratamento psicológico as crises diminuem. A visão do OE é 100% sem 
dano ao nervo óptico pelos aumentos da PIO, já que é prontamente atendida a cada 
início dos sintomas. Conclusão: A Síndrome de Posner-Schlossman tem baixa 
prevalência, evolução incerta e está relacionada com autoimunidade. Seu diagnóstico 
deve ser sempre lembrado nos casos recorrentes de uveíte anterior associada ao 
aumento da PIO. Além da intervenção médica, o controle emocional com tratamento 
psicológico pode ter importante papel no manejo da doença.
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Cicatriz de retinocoroidite macular bilateral secundária a 
toxoplasmose ocular congênita
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Resumo:

Na toxoplasmose congênita, o principal comprometimento ocular é a retinocoroidite, 
que pode ser macular e bilateral, e desenvolve-se em até 80% das crianças infectadas e 
não tratadas. Este relato evidencia um caso felizmente cada vez menos frequente, de 
cicatriz macular bilateral de retinocoroidite congênita com nistagmo e estrabismo 
associados. Relato de Caso: Paciente feminina, 30 anos, procura serviço oftalmológico 
em 2018 solicitando laudo para isenção de impostos. Relata toxoplasmose congênita. 
Filha adotiva, não soube informar o período gestacional no qual a mãe adquiriu a 
doença. Em uso de Lamotrigina para controle de crises convulsivas, presentes desde os 
5 anos de idade e não recorrentes há 9 anos. Sua visão sem correção foi 20/200 em olho 
direito e 20/400 em olho esquerdo; à ectoscopia apresentou nistagmo e estrabismo 
divergente de olho esquerdo, que estava mais alto que o direito; pela refração dinâmica, 
não houve melhora da visão de longe, entretanto, com adição de +3,00 dioptrias 
esféricas (efeito lupa) houve melhora na visão de perto, de J6 sem correção para J2 com 
correção; o exame de fundo de olho evidenciou cicatriz de retinocoroidite macular 
bilateral; a tonometria foi de 15mmHg nos dois olhos; à biomicroscopia, sem alterações. 
Prescritos óculos para perto (efeito lupa), pois a paciente é professora e fornecido laudo 
médico. Conclusão: O caso apresenta um dos piores desfechos da toxoplasmose ocular 
congênita, com cicatriz de retinocoroidite macular bilateral, que tornou a paciente uma 
deficiente visual. Sequelas neurológicas da doença também surgiram. Apesar de 
felizmente cada vez menos frequentes, casos como este devem ser prevenidos por 
acompanhamento pré-natal bem conduzido.
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Eritrodermia esfoliativa: paciente pediátrico com 
hipersensibilidade aos antibióticos beta-lactâmicos
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Resumo:

Define-se como um quadro extenso de eritema, descamação da pele e prurido causado 
por doença cutânea preexistente, certas drogas (Ex.: Antibióticos ß-Lactâmicos) 
neoplasias ou de causa idiopática. O diagnóstico é clínico. O tratamento consiste em 
corrigir a causa e no uso de corticoides. A doença pode ser fatal e o prognóstico 
depende da causa. Relato de Caso: Paciente masculino, 11 anos, deu entrada no PS 
queixando “descamação e coceira generalizada”. Na Anamnese mãe relata que há 1 mês 
o filho usou cordão metálico, apresentou dermatite de contato alérgica e evoluiu dias 
após com eritema e descamação local da pele. Buscou atendimento médico e foi 
receitado Amoxicilina, Ibuprofeno, Hixizine e Dexclorefeniramina. Apresentou piora com 
surgimento de bolhas, descamação generalizada e prurido corporal. Histórico de alergia 
a Dipirona e Cefalexina. Exames complementares apresentaram Eosinofilia, Mastocitose, 
TGP, GGT e PCR elevados. Devido a piora do quadro procedeu-se com a prescrição de 
Amox+ Clavulanato e Prednisona. Houve certa melhora, mas com posterior 
agravamento que levantou a hipótese da alergia a ATB ß-Lactâmicos, foi então realizada 
a troca da Amoxicilina por Ceftriaxona, de forma equivocada, o que acometeu numa 
piora do quadro. Realizada a troca do ATB por Clindamicina houve melhora nos 
sintomas, assim prosseguindo com o devido protocolo. Conclusão: É de suma 
importância para o médico generalista reconhecer a etiopatogenia da Eritrodermia 
esfoliativa, pois trata-se de uma doença grave com diagnóstico clínico. No mais, prestar 
a devida atenção na história coletada durante a anamnese e fazer um exame físico 
completo é crucial para prevenção de iatrogenia e para precisão diagnóstica e 
terapêutica.
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Parada cardiorrespiratória causada por choque elétrico de alta 
voltagem tratada com sucesso
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Resumo:

Choques elétricos ocorrem quando uma corrente elétrica percorre o corpo humano, 
que converte eletricidade em calor, resultando em queimaduras, traumas, lesões 
internas diversas e parada cardiorrespiratória (PCR). Nesses acidentes é importante 
identificar o tipo de corrente (direta ou alternada), pontos de entrada e saída e extensão 
da lesão. Relato de Caso: Paciente masculino, 38 anos, vítima de PCR por choque elétrico 
de alta tensão em domicílio, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com massagem cardíaca 
externa foi iniciada por técnico de enfermagem presente no local. O SAMU deu 
continuidade ao atendimento, seguindo protocolos de suporte avançado de vida em 
cardiologia. Após 20 minutos de RCP de alta qualidade, que envolveu 5 desfibrilações 
(200 Joules), via aérea avançada (tubo orotraqueal) e medicações (adrenalina e 
amiodarona) por via endovenosa, houve retorno da circulação espontânea. Em seguida 
foi transportado à unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital de referência. Foram 
tratados os ferimentos resultantes de queimadura de 2º grau, estimada em 16% de 
superfície corporal. Após 5 dias recebeu alta da UTI. Evoluiu com estabilidade clínica e 
hemodinâmica, recebendo alta hospitalar após 25 dias, sem sequelas neurológicas. 
Conclusão: Como em outras situações de urgência pré-hospitalar, o pronto 
reconhecimento e tratamento de PCR por choque elétrico é crucial no sucesso 
terapêutico. Para este caso, o tratamento feito por profissional habilitado, seguido pelo 
rápido e eficaz atendimento do SAMU e o adequado suporte hospitalar permitiram que 
o paciente recebesse alta sem sequelas.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Insuficiência Respiratória Aguda em paciente com H1N1

Autores: 
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Nazareth Cunha Mascarenhas Lomanto, Beatriz Carvalho Pestana, Fernanda Akemi 
Andrade Hirahata, Isabella Almeida Neves Ribeiro

Resumo:

A gripe por H1N1, conhecida como “gripe suína” é causada por uma cepa de influência 
que foi encontrada pela primeira vez em populações suínas. Apesar da pandemia mais 
famosa ter ocorrido em 2009, a vacina para tal patologia só foi adicionada ao calendário 
vacinal da população brasileira em 10 anos depois. Relato de Caso: O relato trata de um 
paciente do sexo masculino, de 44 anos, que chegou a UTI do HMEM após internação na 
UPA de Ipatinga e no Box de emergência desse mesmo hospital com quadro de 
pneumonia, insuficiência respiratória aguda e síndrome do desconforto respiratório 
agudo, em uso de cefepime, azitromicina e oseltamivir. Foi admitido em setor de 
isolamento na UTI. Paciente conhecidamente portador de esquistossomose com 
hipertensão portal e varizes esofágicas, HAS e hipotireoidismo. No momento da 
admissão na UTI, o paciente já estava entubado, sem uso de aminas vasoativas, sedado, 
com função renal preservada e acidose respiratória, normotenso e normocárdico, com 
baqueamento digital, a hipocalêmico, apresentando à ausculta roncos e crepitações 
inspiratórias grosseiras em AHT, com maior intensidade em base pulmonar direita. Ao 
RX, consolidações alveolares em base e terço médio do HTX direito. Foi realizada uma TC 
de tórax que revelou opacidade em vidro fosco bilateral Conclusão: O trabalho tem 
como objetivo ressaltar os riscos da infecção pelo vírus H1N1, a importância da 
vacinação e os riscos da forma grave da doença. Mesmo que situação de saúde prévia 
do paciente tenha agravado o clínico apresentado, esta patologia afeta muitos brasileiros 
e é responsável por pandemias, e ainda sim é tão pouco estudada e discutida.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Cifoescoliose congênita de coluna cervical (C3) associado a 
tetraplegia em lactente

Autores: 
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Silva, Francine Silveira Fernandes, Daniele Araújo Caires, Ana Beatriz Gomes Silva, Gabriel 
Siman Santos

Resumo:

As afecções congênitas da coluna vertebral resultam de anormalidades do 
desenvolvimento embrionário e tendem a apresentar sintomas mais precoces. Com 
relação a deformidades da coluna cervical, os sintomas podem ser mais proeminentes 
como tetraplegia, tetraparesia, rebaixamento de nível de consciência e insuficiência 
respiratória. Relato de Caso: Lactente de 1 ano e 1 mês, gemelar, gênero masculino, com 
história de atraso do desenvolvimento desde os 9 meses de idade. Admitido em Hospital 
Terciário, apresentando: rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas e 
tetraplegia. Aventado a hipótese de meningoencefalite, iniciados antiviral, antibióticos, 
intubado, iniciados anticonvulsivantes, porém apesar de toda terapêutica ainda 
mantinha quadro de tetraparesia e crise convulsiva. Foram solicitados exames e 
evidenciado à RNM de neuroeixo: Acentuada cifoescoliose na coluna cervical com 
inversão do eixo cervical, notando-se aspecto de hemivértebra em C3, condicionando 
importante estenose do canal medular. Foi realizado artrodese de coluna anterior de C2 
a C4 e traqueostomia. No momento em ventilação mecânica (VM), em desmame, 
mantendo tetraplegia. Pais primos de 1° grau e irmão em investigação de possível mal 
formação de coluna torácica. Conclusão: A realização do exame físico do recém-nascido 
e avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança são de extrema 
importância para o diagnóstico precoce de malformações congênitas, permitindo que o 
paciente seja submetido rapidamente ao tratamento mais indicado e obtenha melhor 
prognóstico e melhor qualidade de vida.
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RELATO DE CASO

Mielite transversa como apresentação inicial do lúpus 
eritematoso sistêmico em adolescente de 14 anos

Autores: 
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Campos Alves, Iara Gail Lopes, Ana Beatriz Gomes Silva, Daniele Araújo Caires, Gabriel 
Siman Santos

Resumo:

O LES é uma doença inflamatória autoimune e crônica que apresenta manifestações 
múltiplas nos diversos órgãos e sistemas sendo as mais graves relacionadas ao SNC e 
renal. A mielite transversa é uma manifestação possível nos pacientes com LES e cursa 
com desmielinização, causando discreto a grave comprometimento motor, sensitivo e 
autonômico. Relato de Caso: Adolescente, 14 anos, feminino admitida em Hospital 
Terciário com quadro simétrico e progressivo de paraplegia em MMII e incontinência 
urinária súbita. Ao exame, apresentou paralisia flácida, perda de controle dos esfíncteres, 
reflexos profundos em MMII e reflexos patelares e aquileus abolidos, cutâneo abdominal 
presente e discreto déficit de força em MMSS pior à direita.  Exames complementares: 
FAN (núcleo-reagente- 1/80 Nuclear Homogêneo, nucléolo: reagente, citoplasma: 
reagente - PFD 1/1280, placa metafisária: reagente); Anti DNA: 1/40; Anti SS-A(RO): 18 
(reagente), CH100: 129; VHS 42mm; Gb: 4620 (linf 468). RMN: hipersinal T2 no centro da 
medula espinhal de aspecto segmentar e espessamento da medula espinhal com áreas 
de realce por contraste comprometendo desde o nível vertebral de C3 até os níveis dorso 
lombares, onde o espessamento e realce tornam-se mais evidentes, no nível de T12-L1. 
Através dos critérios Slicc, foi fechado diagnóstico de LES e iniciado o tratamento. 
Conclusão: O LES trata-se de uma doença grave de grande impacto na qualidade de vida 
do paciente e com alta mortalidade principalmente na população pediátrica. 
Manifestações neurológicas são as mais raras, porém com maiores repercussões clínicas, 
sendo necessário tratamento precoce, visando melhora da qualidade de vida e redução 
de sequelas.
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RELATO DE CASO

Síndrome hemofagocítica secundária a leishmaniose visceral 
em pré-escolar de 2 anos

Autores: 
Catarina Amorim Baccarini Pires, Aline Fonseca Lima, Viviane Augusta de Oliveira 
Andrade, Gabriel Siman Santos, Ana Beatriz Gomes Silva, Daniele Araújo Caires

Resumo:

A Síndrome Hemofagocítica é conhecida por uma resposta inflamatória exacerbada e 
generalizada, associada a uma ativação descontrolada do sistema imune com uma 
grande produção de citocinas. Essa desregulação na cascata inflamatória pode ser 
secundária à ausência de regulação por linfócitos a macrófagos ativados durante uma 
infecção. Relato de Caso: Pré-escolar de 2 anos e 23 dias, feminino, transferida para 
Hospital de referência com quadro de febre, pancitopenia e neutropenia e 
esplenomegalia há 14 dias em uso de cepefime e oxaciclina. Ao exame, apresentou-se 
prostrada, hipocorada, hidratada, acianótica, anictérica, com pupilas fotorreagentes, pele 
íntregra e febril (40 oC), abdome distendido, fígado palpável a 4cm do RCD, baço 
palpável a 2 cm do RCE, sem sinais de irritação peritoneal e RHA presentes. Exames 
complementares: Hb 8,4; Ht 26,8; Gb 2240; Eo 0; B 0; M 4; Linf 50; LA 0; PQT 84000; TGL 
344; Ferritina> 2000; TGO 280; TGP 116; Fibrinogênio 1,3. O exame parasitológico 
diagnosticou leishmaniose visceral. Verificou-se que a criança atendia a 99,4% dos 
critérios de diagnóstico para síndrome hemofagocítica: febre, hepatoesplenomagalia, 
citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, hiperferritinemia e 
hemofagocitose. O tratamento foi realizado com anfotericina B e dexametasona e 
paciente ainda permanece hospitalizada. Conclusão: A criança apresentou melhora do 
quadro após o início do tratamento e ainda permanece internada sob monitoramento e 
fazendo uso da medicação. A interrupção do uso de dexametasona deve ser realizada de 
forma gradual, para evitar a inibição das glândulas adrenais, e monitorando a frequência 
respiratória e a concentração de K e Mg.
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RELATO DE CASO

Aderência decorrente de apendicectomia de urgência em 
paciente com apendicite retrocecal supurada

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Susana Reis Vieira Pinto, Beatriz Carvalho Pestana, Ana 
Beatriz Gomes Silva, Fernanda Akemi Andrade Hirahata, Pedro Henrique Menezes 
Ribeiro, Samara Custódio Vieira Pinto

Resumo:

Consiste na inflamação aguda do apêndice vermiforme de localização retrocecal. É a 
forma mais comum e nesta posição os sinais de defesa podem estar minimizados. O 
diagnóstico é clínico, normalmente complementado por TC ou US. O tratamento é 
cirúrgico. Relato de Caso: Paciente masculino, 48 anos, iniciou quadro de diarreia e dor 
em região epigástrica sem resposta a medicação. Procurou PS no dia seguinte, com EF 
inalterado foi prescrito analgésico. Sintomas sem melhoras e início de febre baixa. 
Retorno ao PS: EF sem alteração, Eritropenia, Leucocitose, Neutrofilia, Linfopenia e 
Monocitose, aumento de PCR e BT às custas de BD. Liberado com prescrição de 
repositor de flora, analgésico e anti-inflamatório. Dor agravada e irradiada para HD e RID, 
associada à astenia. Sintomas persistiram e nova consulta e hemograma com 
leucocitose, aumento importante da PCR, GGT, TGP, TGO e BD. A TC confirmou 
apendicite aguda retrocecal com apêndice supurado. Realizada apendicectomia 
complicada com abcesso intra-abdominal. Após 7 dias deste procedimento, 
queixando-se de plenitude gástrica, distensão abdominal e ausência de eliminações 
vesicais, realizou nova TC que acusou aderência entre alças com acotovelamento e 
obstrução. Realizada relaparotomia para correção. Conclusão: Para um correto e rápido 
diagnóstico, bem como redução dos danos, é de extrema importância a devida atenção 
aos sinais e queixas apresentados pelo paciente. A valorização da evolução das queixas 
em conjunto a exames laboratoriais e de imagem previnem complicações, como as 
visualizadas no caso descrito.
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RELATO DE CASO

Esfincteroplastia anal com técnica de De La Torre-Mondragon 
em paciente pediátrico com doença de Hirschprung

Autores: 
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Faria Rabelo, Larissa Mariani Rezende Almeida, Sara Soares Tavares, Poliana Libório dos 
Santos Villas Bôas

Resumo:

Megacólon congênito é caracterizado pela ausência de células ganglionares dos plexos 
mioentérico e submucoso. A técnica de De La Torre-Mondragon é um tratamento 
cirúrgico definitivo, por meio de acesso transanal. É feito ressecção de segmentos de 
cólon incluindo a zona aganglionar e anastomose coloanal direta sem colostomia e sem 
incisão abdominal. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 4 anos, com queixa de 
constipação intestinal e distensão abdominal há 15 dias. Fez uso de Regulare Six e 
supositório de glicerina, sem melhora. Realizou lavagem intestinal, com melhora parcial. 
Foi prescrito Minilax e supositório e mantido Regulare Six. Solicitou enema opaco: 
trânsito cólico retrógrado sem obstáculos; cólons com silhueta, relevo mucoso e 
elasticidade parietal normais, ausência de sinais de lesão orgânica, vegetante e infiltrante 
dos cólons; presença de dolicosigmoide. Encaminhado ao cirurgião pediátrico, que 
avaliou e diagnosticou megacólon congênito e indicou cirurgia. Exames pré-operatórios 
normais. Realizou esfincteroplastia anal, com técnica de De La Torre-Mondragon, e 
biópsia retal. Exame anatomopatológico: mucosa retal com alterações inflamatórias 
discretas inespecíficas; ausência de células ganglionares; parede à nível de esfíncter anal 
interno apresentando filetes nervosos e grupamento de células ganglionares do plexo de 
Auerbach. Conclusão: Doença de Hirschsprung constitui uma anomalia grave que, se 
não diagnosticada e adequadamente tratada, frequentemente leva o paciente ao óbito. 
A técnica de De La Torre-Mondragon permite a recuperação do trânsito intestinal de 
forma precoce, melhorando a qualidade de vida, diminuindo os custos e o tempo de 
hospitalização.
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RELATO DE CASO

Síndrome da trombocitopenia e ausência de rádio (TAR): uma 
entidade autossômica recessiva rara

Autores: 
Giuliana Alves Tartaglia Vilela, Maira Canêdo Simões Ferreira, Letícia Ta� Carvalho Silva, 
Marlon Costa Ferreira, Thiago Vitor de Melo Ferreira

Resumo:

Trata-se de uma patologia rara cuja incidência não está bem determinada. Clinicamente 
caracteriza-se por alteração dos membros, com ausência ou hipoplasia bilateral do rádio 
em 100% dos casos. As principais alterações hematológicas nos primeiros meses de vida 
consistem em trombocitopenia com ausência ou raridade de megacariócitos na medula 
óssea. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, de 3 anos é uma criança portadora de 
focomelia em membros superiores bilateralmente (ausência de braços e antebraços 
com presença de ombros e mãos) e pés tortos congênitos. No período neonatal 
apresentou história de petéquias, equimoses difusas e severa plaquetopenia. Até o 
primeiro ano de idade manifestava equimoses ao acaso, ficando internada por 3 vezes 
nesse período em virtude dessa queixa, sendo em uma delas realizado o mielograma 
que evidenciou ausência total de megacariócitos, com isso recebeu transfusão de 
plaquetas. Entre o primeiro e o segundo ano de vida desenvolvia equimoses ao ser 
submetida a traumas. Conclusão: O caso apresenta uma condição genética rara que 
pode contribuir significativamente para o aumento da mortalidade dos pacientes 
principalmente no primeiro ano de vida, relacionado a gravidade das alterações 
hematológicas. Isso enfatiza a necessidade do acompanhamento até a normalização 
das condições clínicas associado ao controle plaquetário.
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RELATO DE CASO

Pseudocisto de pâncreas pós-abdome agudo traumático 
contuso, devido à queda de bicicleta, e suas implicações 
clinico cirúrgicas

Autores: 
José Silveira dos Reis Junior, Graziella Rodrigues Vitor, Gabriel Rodrigues Vitor, Laura 
Rangel de Freitas Ribeiro Rocha

Resumo:

Pseudocisto pancreático é a coleção de fluido rico em enzimas e resíduos teciduais 
dentro da área de necrose ou em um ducto menor obstruído, em contraste com os 
cistos, este não é circundado por uma cápsula verdadeira. Ele provém de uma 
complicação importante da pancreatite, exigindo abordagem diagnóstica e terapêutica 
adequadas. Relato de Caso: Paciente masculino, 7 anos, sofreu trauma abdominal 
contuso causado por acidente de bicicleta e chegou ao Pronto Atendimento (PA) 48 
horas depois, relatando dor em região epigástrica, foi avaliado pela equipe médica, que 
não observou alterações na ectoscopia e ultrassonografia (USG), recebendo alta. 
Retornou ao PA, mantendo dor abdominal associada a vômitos e prostração. Realizou 
nova USG que evidenciou um hematoma intracavitário na região epigástrica, com 
formação anecóica. Devido a progressão dos sintomas, foi submetido a uma 
laparotomia exploradora, que obteve como achado cirúrgico líquido livre seroso em 
pouca quantidade, em topografia de colédoco notou-se importante dilatação, sem 
perfuração ou ruptura, não foi encontrada lesão em órgãos ou vísceras. Evoluiu com 
pancreatite aguda e desnutrição proteico calórica grave. Realizado colangioressonância, 
confirmando o diagnóstico de pseudocisto de pâncreas, com o tratamento clínico 
houve remissão dos sintomas. Conclusão: Conclui-se que o pseudocisto pancreático é 
uma consequência importante da pancreatite aguda, que requer abordagem cirúrgica, 
quando não regride espontaneamente, podendo resultar em consequências graves 
como as citadas neste relato, além de expansão da lesão para outras vísceras, ruptura, 
hemorragia ou infecção.
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RELATO DE CASO

A importância da análise precisa da história clínica para um 
diagnóstico concreto de transtorno conversivo

Autores: 
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Resumo:

Transtorno conversivo é uma doença somatoforme caracterizada pelo aparecimento de 
sintomas motores ou déficits sensoriais a qual não há achados orgânicos ou fisiológicos 
conhecidos, além de existirem fortes evidências de que haja conflitos psicológicos 
associados. Geralmente os sintomas se limitam a episódios agudos, sendo raros os que 
persistem. Relato de Caso: Paciente, 59 anos, sexo feminino, com quadro de inicio há 
aproximadamente oito anos e relato de após traição do namorado, com o qual estava 
junto há um ano, começou a apresentar movimentos de tremores em membros 
superiores, principalmente nas mãos, de ocorrência contínua que cessavam após 
dormir. Ela esteve em acompanhamento por volta de cinco anos com neurologista que 
a diagnosticou com síndrome de Parkinson e prescreveu Prolopa, Akineton e Diazepam. 
Tal quadro persistia sem melhora. Há cerca de um ano e seis meses, apresentou ideia 
delirante, como: “estão tentando me matar envenenada”, e ainda fala excessiva e 
alucinação auditiva, com episódios esporádicos, acarretando necessidade de 
acompanhamento psiquiátrico. No momento da consulta, foram realizados exames 
físicos que não constataram nenhum déficit neurológico, em momento de descontração 
os tremores cessavam fato que negou a hipótese de Parkinson, sendo diagnosticada 
com transtorno conversivo. Conclusão: O caso relatado é relevante devido ao tempo de 
constância dos sintomas e do diagnóstico neurológico impreciso, gerando o 
prognóstico ruim, com condições sistêmicas psiquiátricas que afetaram o sistema 
nervoso. Além de provar a exigência de atenção aos achados clínicos para que não haja 
conflito entre o diagnóstico de doenças neurofuncionais.
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RELATO DE CASO

Malformação arteriovenosa em paciente jovem a nível do giro 
frontal superior junto a foice cerebral
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Ribeiro da Mata, Mércia Alexandra Amorim Silveira, Raquel do Carmo Hubner oreira, 
Viviane Torres Costa

Resumo:

As malformações arteriovenosas cerebrais (MAVs) são comuns e mais diagnosticadas 
em adultos jovens. Ocorre pelo desenvolvimento anômalo vascular da circulação fetal 
com ausência de capilares e presença de comunicação direta entre artérias e veias. Pode 
cursar com espasmos, convulsões, cefaleia, déficits neurológicos focais ou ser 
assintomática. Relato de Caso: Paciente sexo masculino, 18 anos, hígido, deu entrada na 
UTI do hospital em 17/05/2019 queixando cefaleia de forte intensidade e vômito em jato 
há 2 dias. Estável, Glasgow 15, sem déficits localizados. Nega episódios anteriores. RM de 
crânio evidenciou sangramento subaracnóideo pequeno associado a hemoventrículo 
discreto sem desvio de linha média e sem hidrocefalia. Na topografia do giro frontal 
superior foi encontrada malformação arteriovenosa com nidus extenso localizado no 
lobo frontal esquerdo junto a foice cerebral, medindo 3,3 x 2,3 x 2,6 cm em seus maiores 
diâmetros sem focos de calcificação de permeio ao nidus. Neste caso, a irrigação arterial 
ocorre principalmente por ramos da artéria cerebral anterior esquerda e da comunicante 
anterior. E a drenagem venosa é feita preferencialmente pelo sistema superficial, por 
veias corticais que se encontram ectasiadas e tortuosas drenando para o seio venoso 
frontal ipsilateral. Efetuou-se ressecção cirúrgica da malformação cerebral. Conclusão: O 
risco de ruptura de uma MAV não tratada é de 2% a 4% e a sequela depende da região 
acometida. Por isso, é importante o diagnóstico precoce, que é feito por TC, RM ou 
angiografia cerebral. O tratamento pode ser cirúrgico ou conservador e deve ser definido 
a partir das características da MAV, como tamanho, localização e configuração de 
drenagem.
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RELATO DE CASO

Infarto agudo do miocárdio sem supra em longevo frágil de 90 
anos: uma abordagem com cuidados paliativos

Autores: 
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dos Passos, Juliana Nunes de Figueiredo, Letícia Luiza Miranda Amaral

Resumo:

Na medicina, por vezes nos deparamos com decisões difíceis de serem tomadas. Com 
os avanços, conquistamos longevidade e o controle de doenças crônicas. Porém, em 
alguns casos, devido às condições físicas e mentais do paciente, opta-se pelos cuidados 
paliativos através da prevenção e controle de sintomas, suporte aos familiares e 
cuidadores. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 90 anos, totalmente dependente 
para todas as atividades básicas e avançadas, quadro de demência incipiente, 
acompanhamento oncológico regular devido adenocarcinoma de próstata, quadro 
recente de neoplasia de vesícula biliar sem possibilidade de abordagem cirúrgica, sendo 
instituído cuidados paliativos oncológicos exclusivos. O mesmo dá entrada no PS com 
queixa de dispneia associado a mal estar gastro-intestinal. Ao exame: consciente, alerta, 
desorientado, PA: 130x80 mmHg, FC: 90bpm FR 21 irpm SAT 93%. Eletrocardiograma 
apresentando fibrilação atrial com infra de V2 a V5. Exames: elevação de marcadores de 
necrose miocárdicos TNI: 1,32 > 68,37 -> 33,3 CKMB: 54 -> 447,65 -> 124. Conduta: 
terapia medicamentosa com melhora clínica. Feita discussão com familiares, levando-se 
em conta o estado funcional do paciente e quadro oncológico atual, foi decidido pelo 
tratamento clínico do IAM sem supra sem a realização de propedêutica invasiva 
(cineangiocoronariografia). Conclusão: cuidados paliativos se apresentam como forma 
inovadora de assistência na área da saúde e vêm ganhando espaço no Brasil na última 
década. Como no caso, a decisão por esse tipo de tratamento deve ser individualizada 
considerando as doenças, o quadro clínico atual e a estrutura familiar do paciente, 
visando o bem estar físico e mental dos envolvidos.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome coronariana complexa e recidivante em paciente 
jovem e sem fatores de risco: relato de caso

Autores: 
José Helvécio Kalil de Souza,  Raphael Diniz e Silva, Matheus Fernandes Lopes Martins, 
Alyne Iara Monteiro de Carvalho, Ana Carla Bicalho Santos, Astramiro Ferreira Pinto Neto

Resumo:

O infarto agudo do miocárdio (IAM) decorre de oclusão nas artérias coronárias, após 
episódios trombogênicos ou vasoespasmódicos. Os principais fatores de risco são 
hipertensão arterial sistêmica, histórico familiar da cardiopatia, mulheres acima de 55 
anos, tabagismo e obesidade. A revascularização percutânea pode ser realizada em 
casos agudos. Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 39 anos, previamente hígida, 
ativa e não tabagista com início súbito de dor precordial típica e dormência de membros 
superiores. Eletrocardiograma revelou IAM com necessidade de recanalização. 
Realizou-se angioplastia (ATC) com implante de stent em artéria circunflexa (CX). Após 2 
meses, foi necessário a realização de novo procedimento devido à recorrência dos 
sintomas, evidenciando reestenose intra-stent de CX. Primeiro cateterismo (CAT 1): CX 
99% no terço (1/3) médio, artéria coronária direita (CD) 70% no 1/3 proximal e ventrículo 
esquerdo com hipocinesia inferior. ATC 1: implante de stents de CD e CX com sucesso. 
CAT 2: reestenose de 90% intra-stent de CX. ATC 2: em CX com sucesso. Entretanto, foi 
necessário o terceiro CAT e a terceira ATC, fazendo uso do stent farmacológico. CAT 4: 
CX 50% em 1/3 médio (hiperplasia intra-stent). Doppler de carótidas evidenciando 
sistemas carotídeos direito e esquerdo pérvios, assim como dos sistemas vertebrais 
bilaterais. Conclusão: Diante do exposto, as principais hipóteses diagnósticas para o 
quadro são: resistência intrínseca ao AAS, interação entre o stent e o endotélio e 
doenças hematológicas.
O IAM pode gerar impactos negativos na vida do paciente. Com isso, é necessário o 
estudo contínuo, para oferecer medidas profiláticas que melhorem a qualidade de vida 
do paciente.

Palavras-Chave: 
Infarto Agudo Do Miocárdio. Reestenose. Jovem. Hígida. Mulher.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 45
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Carcinoma diferenciado de tireoide de células papilíferas 
associado a fatores ambientais: revisão de literatura e relato de 
caso

Autores: 
Giani Martins Garcia, Cláudio Antônio Barili, Ana Clara Moreira Noronha Fonseca, Bárbara 
Luiza Klein, Debbie Priscila Weber, Jamile Cássia Gonçalves Aniceto Ferreira

Resumo:

O carcinoma papilífero ou adenocarcinomapapilífero da tireoide compreende 80% 
dentre todos os cânceres de tireoide. O presente estudo tem como objetivo o relato de 
caso de carcinoma de tireoide em paciente do sexo feminino, abaixo da faixa etária de 
maior incidência em que os fatores genéticos foram clinicamente descartados. Relato de 
Caso: Paciente do sexo feminino, 26 anos, solteira, leucoderma, proveniente do Rio 
Grande do Sul. Nega comorbidades e história familiar. Fez ultrassonografia ao acaso em 
2019 com achado de nódulo hiperecogênico em lobo direito da tireoide medindo 1,0 x 
0,6 cm com regiões paratireoideanas sem evidencias de anormalidades. Biópsia não 
realizada. Em dezembro 2017 não apresentava sintomas, tireoide palpável e hemograma 
com T3 e T4 dentro dos padrões e TSH aumentado para a idade. Nova ultrassonografia 
indicou nódulo tireoideano isoecogênico, medindo 1,1 x 0,8 cm. A biópsia por punção 
indicou carcinoma papilífero da tireoide classe V de Bethesda. Foi indicada uma 
tireoidectomia. Em janeiro de 2018 um novo hemograma evidenciou TSH elevado e 
uma nova PAAF indicou regressão da categoria para classe IV Bethesda. Realizou 
tireoidectomia parcial do lobo direito com boa evolução, sem iodoterapia, porém com 
hipotireoidismo resultante da cirurgia. Atualmente faz uso de puran T4 para controle do 
TSH. Conclusão: Este estudo irá contribuir para a conscientização da população sobre a 
relação entre o uso indiscriminado de agrotóxicos e câncer de tireoide, visando auxiliar 
no diagnóstico, no risco de recorrência, podendo assim melhorar o prognóstico bem 
como aumentar o conhecimento dos acadêmicos de medicina sobre a neoplasia.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Rouquidão e paralisia de corda vocal esquerda como 
consequência de câncer de pulmão associado ao tabagismo

Autores: 
Lauro Nunes de Oliveira Filho, Mariana Oliveira Axer, Thainá Mendes Saurini, Vinícius 
Costa Soares, Pedro Duarte Moreira Andrade, Jarbas de Sousa Silva

Resumo:

O tabagismo está associado a 90% dos casos de câncer de pulmão. Segundo o INCA, o 
Brasil soma 28.220 novos casos ao longo do ano. O acometimento do nervo laríngeo por 
células cancerosas é responsável pela paralisia das cordas vocais, sobretudo à esquerda. 
Essa por sua vez causa a rouquidão. Relato de Caso: Paciente feminino, tabagista, 47 
anos, alegou rouquidão há 7 dias, dor facial e torácica. Negou rinorreia. Ao EF apresentou 
desvio septal E acentuado com hipertrofia compensatória do corneto inferior D e coriza. 
Foi realizado videolaringoscopia. A HD foi disfonia por paralisia de corda vocal E. Foi 
solicitado endoscopia digestiva alta, Rx tórax e RNM cervical. As alterações foram, 
respectivamente, esofagite erosiva grau A de Los Angeles e hérnia hiatal por 
deslizamento; índice cardiotorácico no limite superior do normal, áreas de 
hipotransparência no campo pulmonar do lobo superior E; irregularidades dos 
contornos com aumentos de partes moles na parede póstero-lateral E da região glótica 
e corda vocal E retificada. Foi pedido uma TC toráx, em caráter de urgência, que expôs 
massa pulmonar paramediastinal de contornos espiculados no lobo superior E; nódulos 
pulmonares esparsos; linfonodomegalia mediastinal e linfonodos calcificados na região 
hilar D e subcarinal. Conclusão: De acordo com os exames clínicos e complementares 
foi possível concluir o diagnóstico de câncer pulmonar, associado ao tabagismo. Esse foi 
o responsável pela paralisia da corda vocal esquerda que gerou a rouquidão. 
Recomendou-se prosseguir com a propedêutica, porém, a paciente veio a óbito 
precipitadamente.
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RELATO DE CASO

Complicações pós-implante de marcapasso em paciente com 
bloqueio atrioventricular total 

Autores: 
Raphael Diniz e Silva, Antônio Carlos Lopes Soares, Mabeli Ribeiro da Mata, Ana Beatriz 
Campos Gomes, Arthur Guimarães Soares, Mayra Costa de Souza, Samantha Oliveira 
Brum

Resumo:

O bloqueio atrioventricular total é uma doença caracterizada por um bloqueio na 
transmissão elétrica cardíaca, onde ocorre a dissociação total entre os átrios e os 
ventrículos. A terapêutica correta é o implante de um marcapasso transcutâneo para a 
regulação do ritmo. Uma complicação que pode ocorrer nesse processo é o 
pneumotórax acidental. Relato de Caso: Paciente, 75 anos, sexo feminino, apresenta HAS 
e está em uso de Losartana e Anlodipina, assintomática, internada devido quadro de 
Bloqueio atrioventricular total (BAVT) ao ECG. Negava síncope, lipotimia ou 
precordialgia. Realizado implante de marcapasso permanente no bloco cirúrgico sem 
intercorrências. Após procedimento, foi admitida na UTI e, durante a noite, evoluiu com 
instabilidade hemodinâmica sendo necessária a administração de aminas vasoativas 
(noradrenalina). Aventada hipótese de complicação do procedimento cirúrgico, foi 
realizado Ecocardiograma que confirmou presença de derrame pericárdico moderado, 
sem tamponamento cardíaco. Pela manhã, foi feito RX de tórax, com presença de 
pneumotórax à direita que foi tratado cirurgicamente com drenagem de tórax fechada e 
o derrame pericárdico tratado de maneira conservadora (sem pericardiocentese). 
Paciente evoluiu com melhora clínica sendo retirado dreno torácico e aminas vasoativas, 
recebendo alta em ótimo estado e sem queixas. Conclusão: O pronto reconhecimento 
do BAVT pelo ECG é de extrema importância, pois há elevado risco de instabilidade 
hemodinâmica. O marcapasso cardíaco é a primeira linha de tratamento, mas os riscos 
de complicações são elevados e devem ser revertidos imediatamente. Dessa forma, o 
estudo do caso permite uma análise completa da dissociação atrioventricular.

Palavras-Chave: 
BAVT. Marcapasso. Pneumotórax. Derrame pericárdico.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 48
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Schwannoma vestibular em mulher de 49 anos

Autores: 
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Magalhães

Resumo:

Schwannoma Vestibular (SV) é um tumor benigno e de bom prognóstico. Representa 
10% dos tumores cranianos e em 95% dos casos é unilateral. Acomete, em sua maioria, 
mulheres entre 20 a 60 anos. Por ser um tumor silencioso, sua investigação diagnóstica 
ocorre somente quando surgem os primeiros sintomas. A exérese cirúrgica do SV pode 
deixar sequelas. Relato de Caso: Paciente, feminino, 49 anos, com hipoacusia progressiva 
unilateral à direita, tonturas e síncope há 4 anos. Relata piora no último ano e surgimento 
de zumbidos e plenitude aural homolateral. Fez uso de Vertizine, mas está sem 
tratamento há 1 ano. HF positiva para perda auditiva. Otoscopia sem alterações. No 
acompanhamento, queixou parestesia em hemiface direita e disfagia. AUDIOMETRIA: 
Perda auditiva neurossensorial assimétrica, leve à esquerda e anacusia, ausência de 
discriminação vocal à direita. IMPEDANCIOMETRIA: À direita, curva tipo A com ausência 
de reflexos estapedianos (RE) ipsilaterais e presença dos contralaterais. À esquerda, curva 
tipo A com RE ipsilaterais e ausência dos contralaterais. RNM: Alargamento do conduto 
auditivo interno direito devido formação expansiva (27x21x18mm), com extensão para 
cisterna do ângulo ponto-cerebelar ipsilateral, comprimindo a face lateral direita da 
ponte, com intenso realce pelo contraste paramagnético. HD: Schwannoma Vestibular à 
direita. Conclusão: Trata-se de um quadro clássico de Schwannoma Vestibular (SV), 
caracterizado por desenvolvimento silencioso do tumor benigno em uma mulher de 
idade entre 20 a 60 anos. O tratamento indicado é a exérese cirúrgica precoce para, 
assim, minimizar os riscos de sequelas mais graves, como perda auditiva e paralisia facial.
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RELATO DE CASO

Plano de intervenção para melhor controle e 
acompanhamento de pacientes portadores de diabetes 
mellitus, em belo oriente, MG

Autores: 
Maria Luísa Franco de Salles, Thaysa Souza Amaro, Samuel Ângelo Honorato Maciel 
Santana, Ana Caroline Silveira de Abreu, Kimilly Vieira dos Santos Rocha, Mariana Lopes 
Stulzer

Resumo:

A Equipe de Saúde da Família VI identificou por meio do diagnóstico situacional da área 
um grande número de casos de Diabetes Mellitus, demonstrando a necessidade de 
cuidados específicos como medicamentos, alimentação e orientações para uma boa 
adesão ao tratamento. Visando uma intervenção com vistas ao controle e 
acompanhamento dos mesmos. Relato de Caso: Foi realizada uma revisão de literatura 
definindo o plano de intervenção, seguido da definição dos nós críticos passiveis de 
intervenção. O primeiro foi a falta de informação e uso incorreto da medicação. Com 
isso foi traçado o projeto: Conhecendo Minha Doença, no qual é proposto orientação 
aos usuários a respeito da doença e o uso correto das medicações. O segundo nó crítico 
são os hábitos de vida inadequados. Para intervir neste quesito, foi proposto: Melhor 
estilo de vida, se baseando em orientações aos usuários sobre hábitos saudáveis, 
consultas com nutricionistas e incentivo a atividade física, com grupos de caminhada. O 
último nó aborda o atendimento inadequado aos diabéticos. Para isso foi criado o 
projeto: Atendimento Integral ao Paciente com DM, na tentativa de melhorar os 
acompanhamentos de risco e a autonomia do usuário, através de uma ação integral da 
equipe de saúde. Com isso espera-se uma melhor conscientização da doença e 
sistematização do tratamento. Conclusão: O trabalho educativo é de extrema 
importância, pois os pacientes precisam ter aceitação da doença, com a mentalidade de 
que o tratamento comportamental (dieta e atividade física) é tão importante quanto o 
medicamentoso. Para isso, é necessária uma boa relação entre a equipe de saúde e o 
paciente, pois só assim conseguiremos uma abordagem eficaz.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Diagnóstico de tuberculose pulmonar com baciloscopia 
negativa em paciente de 24 anos

Autores: 
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Correa Freitas, Cibelly Oliveira Souto Santos, Edna Carla Epifânio de Oliveira, Luiza 
Ferreira Calil

Resumo:

O Brasil, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos 
da doença. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial está infectada com o 
Mycobacterium tuberculosis. O Bacilo de koch pode acometer uma série de órgãos e/ou 
sistemas. Sendo a Tuberculose pulmonar a forma mais frequente e a mais relevante para 
a saúde pública. Relato de Caso: Paciente, 24 anos, sexo masculino, procurou assistência 
médica, com tosse, febre e nucalgia. Informa retorno ao atendimento após 3 dias de 
tratamento com Amoxicilina + Clavulanato sem melhora e posteriormente comutação 
por Azitromicina sem sucesso. Ao exame físico apresentou: crepitações 
mesoteleinspiratorias em 1/3 à esquerda e saturação de 93%. O RX de tórax com 
opacidade extensa em LSE, sendo o paciente então internado. Foi realizada 
antibioticoterapia empírica, considerando-se a hipótese de pneumonia. Porém, sem 
resposta satisfatória, o que levou à possibilidade de tuberculose pulmonar. Foram 
realizadas três Baciloscopias, todas negativas, e contrapostas à positividade do Teste 
Rápido Molecular (TRM) e da cultura do lavado broncoalveolar. A TC apresentou lesão 
escavada no segmento ápico-posterior. Tais evidências levaram a suspensão da 
antibioticoterapia e instituição do esquema RHZE (Rifampicina, Isoniazida, Piraxinamida 
e Etambutol), com melhora clínica ao longo dos meses. Conclusão: No Brasil, a 
tuberculose é um problema de saúde pública. Sendo a cura dos casos bacilíferos a 
melhor estratégia de prevenção. Este trabalho descreve o caso de um paciente do sexo 
masculino de 24 anos, com TRM positivo para Tuberculose e Baciloscopia negativa que 
foi medicado com esquema RHZE obtendo melhora satisfatória sem indícios de recidiva.
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RELATO DE CASO

Linfangioleiomiomatose: a importância da propedêutica para 
o diagnóstico de doenças raras

Autores: 
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Eduarda Ferreira Gomes, Noelly Mayra Silva de Carvalho

Resumo:

A Linfangioleiomiomatose (LAM) é uma doença rara que atinge principalmente 
mulheres no período reprodutivo. Na LAM, a arquitetura pulmonar é gradualmente 
substituída pela proliferação de células atípicas de linhagem muscular lisa em torno das 
estruturas pulmonares. Os principais sintomas são dispneia progressiva e ocorrência de 
pneumotórax. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 40 anos, com dispneia 
progressiva, tosse seca e chiado. Nega tabagismo e doença pulmonar prévia. Ex. físico: 
sem baqueteamento; eupneica, sibilos bilaterais. SpO2: 94%. Com suspeita de asma, 
seguiu-se com Rx de tórax, que mostrou hiperinsuflação, e espirometria, que revelou 
moderado distúrbio ventilatório misto. A propedêutica foi complementada: alfa-1 
antitripsina normal; TC do tórax: lesões difusas de baixa atenuação compatíveis com 
cistos; estrias e áreas sugestivas de enfisema na metade inferior dos pulmões. Biópsia 
pulmonar mostrou lesões císticas difusas de paredes espessas e proliferação de células 
fusiformes; aprisionamento aéreo multifocal; fragmentação de septos alveolares, focos 
de “free-floating” e ectasia vascular discreta. O diagnóstico de LAM foi baseado no 
conjunto clínico, radiológico e histopatológico. Atualmente paciente usa 
broncodilatadores, além de reabilitação pulmonar, mas apresenta piora progressiva na 
função ventilatória. Conclusão: Foi descrito um caso de LAM em paciente jovem, com 
dispneia e suspeita de asma. Exames complementares iniciais indicaram seguimento da 
propedêutica, o que foi fundamental para diagnosticar esta doença rara. O caso 
demonstra a importância da abordagem propedêutica adequada, incluindo biópsia 
pulmonar, diante do diagnóstico diferencial da dispneia.
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RELATO DE CASO

Esofagite eosinofílica 
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Resumo:

Esofagite eosinofílica (EoE) é uma patologia crônica mediada por fatores imunológicos, 
que envolve genética e condições ambientais. Os sintomas incluem vômitos, engasgos, 
disfagia e impactação alimentar. O diagnóstico é confirmado histologicamente pelo 
infiltrado eosinofílico no esôfago. O tratamento é realizado com medicações e dietas 
restritivas. Relato de Caso: Paciente gênero masculino, 13 anos, com queixa de 
dificuldade de engolir. Inicialmente apresentava vômitos após a alimentação e engasgos. 
Evoluiu com piora dos vômitos, recusa alimentar, disfagia e sensação de saciedade 
precoce. Ao exame físico observado emagrecimento. Solicitado endoscopia digestiva 
alta (EDA) que evidenciou mucosa do esôfago com pontilhados brancacentos difusos e 
biópsia com numerosos eosinófilos, compatíveis com esofagite eosinofílica. Prescrito 
Pantoprazol 40mg durante 8 semanas. Retornou com pouca melhora, solicitado nova 
EDA que apresentou estrias longitudinais e anéis concêntricos em toda extensão 
esofágica. Histologia com infiltrado eosinofílico com mais de 40 eosinófilos/campo. 
Orientado dieta de exclusão empírica (leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim e frutos 
do mar). Paciente retorna à consulta mantendo as queixas e relatado baixa adesão à 
dieta. Iniciado então corticosteroide deglutido (Fluticasona 500mcg/dia) com melhora 
clínica após 4 semanas. Conclusão: Em geral, as alterações clínicas e 
anatomopatológicas da EoE são reversíveis por meio da eliminação dos alérgenos 
alimentares específicos, associado ou não à terapêutica medicamentosa. O prognóstico 
ainda é incerto, a doença tende à recidiva ou persistência até a fase adulta e pode ser 
responsável pelo desenvolvimento de complicações crônicas.
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RELATO DE CASO

Recém-nascido com lesão dermatológica em região frontal e 
alterações nos exames de imagem

Autores: 
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Oliveira, Lory Arantes Werneck

Resumo:

Recém-nascido (RN) do sexo feminino, apresentava lesão cutânea na região frontal em 
placa eritematoamarelada, bem delimitada de aspecto papilomatoso e de consistência 
aveludada ao toque. Evoluiu no segundo dia de vida com icterícia neonatal e realizou 
exames de imagem para afastar síndromes. A impressão diagnóstica era de Nevo 
epidérmico verrucoso. Relato de Caso: Trata-se de RN a termo, do sexo feminino, 
nascida no dia 19/10/18 com lesão cutânea ao primeiro exame do RN, na região frontal, 
de morfologia em aspecto de placa eritematoamarelada, bem delimitada, papilomatoso, 
porém ao toque de consistência aveludada. A avaliação oftalmológica e neurológica não 
encontrou alterações. Os exames complementares para confirmar alterações 
neurológicas associadas a esse tipo de lesão dermatológica mostrou cisto cerebral no 
ultrassom transfontanela e assimetria ventricular na TC. O RN evoluiu com ictéricia no 
dia 20/10/18 com BT:15,23 mg/dl, BI: 14,57 mg/dl, e BD: 0,66 mg/dl com melhora após um 
dia de fototerapia. O Coombs direto foi negativo, a Tipagem SG O+, hemograma 
completo normal. Recebeu alta hospitalar no dia 22-10-18 com orientações. Conclusão: 
Nevo epidérmico verrucoso é uma lesão comum, principalmente no RN do sexo 
feminino, sendo importante a realização de exames complementares do SNC para 
avaliação e controle neurológico, a fim de excluir síndromes. A exérese da lesão 
geralmente é realizada após a criança completar um ano de idade.

Palavras-Chave: 
Recém-Nascido. Nevo. Lesão Dermatológica.
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RELATO DE CASO

Diagnóstico de Distrofia Muscular de Duchenne a partir de 
queixa de transtorno escolar em atendimento pediátrico 
ambulatorial

Autores: 
Marcone de Souza Oliveira, Amós Alves Teixeira, Mirna Santana Oliveira, Maria de 
Lourdes Faria Torres Candido

Resumo:

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética, recessiva ligada ao X, 
caracterizada principalmente por lesões musculares devidas a deficiência de distrofina 
no sarcolema como resultado de anomalias no gene DMD (Xp21.2). A doença afeta 
principalmente os meninos, com incidência estimada de 1/3300 nascidos vivos do sexo 
masculino. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, oito anos, consultou no dia 
04/02/2019 com queixa de atraso do desenvolvimento e para mostrar exames. Mãe relata 
que o filho tem dificuldade na fala e no aprendizado, além de irritabilidade. Exames 
realizados há treze dias: creatina fosfoquinase 7800U/L e imunofluorescência para 
esquistossomose: não reagente. Foi prescrito Cloridrato de Imipramina 25mg e 
solicitado retorno. Na semana seguinte, compareceu para coleta de material genético, 
que foi enviado para análise. Também, ao exame físico complementar, observado Sinal 
de Gowers presente. Após dois meses, retorna para consulta com resultado do exame 
genético positivo para Distrofia muscular de Dechenne. Além de esclarecer as dúvidas da 
mãe, foi solicitado completar o calendário vacinal da criança, que também foi 
encaminhada à fisioterapia e neuropediatria, e prescrito Predinisona 20mg, Albendazol 
400mg e Cloridrato de Imipramina 25mg. Em planejamento conjunto com a mãe, foi 
definido o seguimento adequado. Conclusão: Os meninos afetados podem ter atraso no 
desenvolvimento motor ou atraso global do desenvolvimento que se manifestam no 
início da infância com rápida progressão. Logo, é fundamental atentar-se aos sinais 
iniciais para que o diagnóstico e a abordagem adequados ocorram precocemente, 
visando aumentar a expectativa de vida desses pacientes.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome de Proteus: aspectos clínicos e diagnósticos 

Autores: 
Jaqueline Melo Soares, Analina Furtado Valadão, Catarina Amorim Baccarini Pires, Breno 
Thyerres Silva Gonçalves, Mariana Brantd Santos, Marlon Costa Ferreira, Sávio Ricardo 
Bezerra Sena

Resumo:

A Síndrome de Proteus possui apresentação fenotípica polimórfica associada a mutação 
somática no oncogene AKT1. As manifestações clínicas são variáveis e determinadas por 
crescimento tecidual exacerbado, de origem ectodérmica, mesodérmica e/ou 
endodérmica dificultando o diagnóstico e atrasando o manejo terapêutico adequado. 
Relato de Caso: Recém-nascido (RN) do sexo masculino, parto do tipo cesárea, a termo 
[41 semanas e 3 dias de idade gestacional (IG)], pesando 4580g e medindo 52cm. Mãe 
relatou dificuldade para engravidar e aborto prévio com 4 semanas de IG. Ao 
nascimento, apresentava assimetria facial, hipertrofia das extremidades, dedo 
extranumerário e hemangiomas no dorso. Dois meses depois, surgiram nódulos no tórax 
e braço esquerdo. Aos 3 anos, relata-se pé plano, manchas hipercrômicas, assimetria 
torácica, arco costal aberto e protrusão do esterno, micrognatia, abdome globoso, 
genitália maior que o normal para a idade, luxação de quadril esquerdo e hipertrofia 
gengival. Os sinais clínicos sugerem síndromes como Proteus e Klippel-Trenaunay. 
Entretanto, a associação da clínica com achados de exames complementares – raios-x 
de tórax, ultrassom de abdome total e duplex scan arterial e venoso de membros 
inferiores – corroboram com o diagnóstico clínico de Síndrome de Proteus. Conclusão: 
A Síndrome de Proteus é uma patologia de mutação somática no oncogene AKT1 e que 
determina crescimento excessivo de segmentos corpóreos. Na presença de alterações 
fenotípicas características observadas no presente paciente, mesmo na ausência de 
testes genéticos específicos, ainda pouco acessíveis, inclui-se o diagnóstico clínico de 
Síndrome de Proteus.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome de Rett

Autores: 
Lea Rache Gaspar, Guilherme Rache Gaspar, Lory Arantes Werneck, Igor Barrack Santos, 
Isabela Grippa Mendes Oliveira, Juliana Caroline Pinheiro Rocha, Luísa Viana de Almeida

Resumo:

Jovem de 16 anos, natural de Ipatinga, portadora atípica leve de síndrome de Rett. A 
adolescente foi diagnosticada desde 6 anos como déficit de atenção, e aos 15 anos, 
diagnóstico confirmado por teste genético de síndrome de Rett. Apresenta retardo 
mental e por isso, déficit cognitivo e de déficit de atenção. Relato de Caso: A síndrome 
de Rett é uma desordem do desenvolvimento neurológico e tem inicio com 6 a 18 meses 
e é quase exclusiva do sexo feminino. Adolescente, sexo feminino, tratada com 
medicamento para TDAH ( VenvanceR e RitalinaR) desde seis anos de idade para déficit 
de atenção, sem melhora do quadro. Apresenta ADNPM, déficit de atenção e déficit 
cognitivo. Ao ECG apresenta alterações inespecíficas de repolarização ventricular em 
parede anteroseptal e arritmia sinusal identificada após uso dos medicamentos para 
TDAH. Com 15 anos foi feito o exame MLPA para identificar síndrome de Rett (gene 
MECP2) em que apresentou deleções em heterozigose dos exames 1, 2, 3 e 4 do gene 
MECP2, relacionados à síndrome de Rett. Foi realizado o Cytoscan CGH- ARRAY para 
analise cromossômica de arrXq28 em que foram identificadas deleções distais em Xq28, 
relacionado a alterações de desenvolvimento. Conclusão: A prevalência de Rett é de 
1/10000 mulheres, estando presente em nosso meio, mesmo que raro. É de suma 
importância então, conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre o retardo, o déficit de 
atenção isolado e Rett. O diagnóstico precoce e acompanhamento multidisciplinar se 
faz prioritário para minimizar o impacto no desenvolvimento do paciente.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Investigação semiológica de Doença Renal Crônica com ênfase 
no diagnóstico precoce da Síndrome de Alport

Autores: 
Vicente de Paulo Brandao Raposo, Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Ihágara Souza 
Faria, Ian Bruno de Almeida Menezes, Heloá Cardoso de Resende, Marcela Cristina 
Bueno Neiva Almeida, Priscila Amorim Nobre

Resumo:

A Síndrome de Alport é uma colagenose genética que acomete as membranas basais do 
glomérulo renal, cóclea, córnea, cristalino e retina. Afeta 1:50.000 nascidos vivos. Tem 
como manifestações clínicas hematúria, proteinúria, HAS, surdez, oftalmopatias e 
doença renal crônica. O diagnóstico precoce e o encaminhamento para o especialista 
são essenciais. Relato de Caso: Paciente, 15 anos, masculino, compareceu ao pronto 
atendimento no dia 26/12/17, após 15 dias com quadro de poucos sintomas urêmicos, 
como prurido, palidez e fraqueza, além de sonolência e boca hipocorada. Paciente não 
apresentava sintomas urinários. O hemograma mostrou anemia normocítica e 
normocrômica, cuja investigação demonstrou tratar-se de anemia de doença crônica. 
Como a Doença Renal Crônica (DRC) é uma das causas mais comuns desse tipo de 
anemia, sua investigação mostrou-se positiva. Foi submetido à Terapia Renal Substitutiva 
(TRS) por hemodiálise e posteriormente submetido a transplante renal por doador vivo 
(mãe). Quanto à etiologia da DRC, como a investigação para doença renal primária 
mostrou-se negativa, devido à ausência de doença sistêmica e presença de déficit 
auditivo bilateral, comumente também presente na Síndrome de Alport, foi feita essa 
suspeição diagnóstica, ainda não confirmada pela investigação genética, pois a mesma 
não é autorizada pelo SUS. Conclusão: A Síndrome de Alport apresenta um conjunto de 
sinais e sintomas que permite a investigação semiológica. Assim, cabe ao profissional 
generalista reconhecer tais aspectos e promover um diagnóstico precoce da patologia, 
evitando uma repercussão negativa do quadro do paciente e promover um melhor 
prognóstico da doença.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Angioedema hereditário do Tipo I

Autores: 
Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Diovana Arêdes de Oliveira Matos, Ana Beatriz 
Campos Gomes, Arthur Guimarães Soares, Samantha Oliveira Brum, Israel Pesah Souza, 
Noelly Mayra Silva de Carvalho

Resumo:

Angioedema Hereditário é uma doença rara, de herança autossômica dominante, 
caracterizada por episódios recorrentes de angioedema, sem urticária ou prurido, que 
afetam mais frequentemente a pele ou os tecidos mucosos dos tratos respiratório 
superior e gastrointestinal. Com uma taxa de mortalidade de 30% devido à asfixia do 
inchaço laríngeo. Relato de Caso: Paciente, sexo feminino, 43 anos, branca, com história 
de edema de extremidades e genitália, dor e distensão abdominal recorrentes de início 
aos 18 anos, desencadeadas geralmente por estresse e pequenos traumas locais. 
Segundo relato da paciente esses episódios duravam de 2-3 dias e melhoravam 
espontaneamente e gradativamente. Por vezes, o quadro de dor abdominal era de forte 
intensidade, incapacitante, sendo inclusive, submetida a laparotomia branca por 
suspeita de abdome agudo cirúrgico.Aos 37 anos, após sucessivas consultas médicas, foi 
submetida a exames complementares, que evidenciaram diminuição dos níveis de C4 e 
deficiência quantitativa do inibidor de C1 esterase, confirmando o diagnóstico de AEH 
do Tipo I. Atualmente, encontra-se em uso de Oxandrolona 5mg como profilático, 
evoluindo com redução significativa do número de crises, que são controladas com uso 
de Icatibanto 30mg. Investigação familiar detectou mais sete pessoas acometidas por 
AEH, com apresentações variadas. Conclusão: Nesse relato de caso, vale destacar o 
tempo transcorrido entre o início dos sintomas e o diagnóstico, retardando o 
tratamento, o que evitaria uma cirurgia desnecessária e permitiria à paciente ter uma 
melhora qualidade de vida. Ademais a paciente apresenta uma boa resposta terapêutica 
com frequência dos ataques reduzida pela terapia atual.

Palavras-Chave: 
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Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 59
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Tratamento endoscópico com válvulas endobrônquicas em 
paciente portadora de deficiência de alfa1-antitripsina

Autores: 
Vicente de Paulo Brandão Raposo, Noelly Mayra Silva de Carvalho, Letícia Rocha Costa, 
Melini Costa Duarte, Gabriel Moraes Neves Reis

Resumo:

A deficiência de alfa1-antitripsina (DA1AT) é uma doença genética largamente 
subdiagnosticada, causada por mutações no gene SERPINA1. A ausência dessa proteína 
ocasiona a degradação da matriz extracelular do tecido pulmonar. A DA1AT confere o 
surgimento de enfisema em jovens, apresentando-se com dispneia, sibilos, tosse e 
expectoração. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 61 anos, ex-tabagista, procurou 
assistência médica em 2002, com queixa de dispneia aos médios esforços. Realizou-se 
uma TC de tórax, que apresentou enfisema. Apesar do uso de broncodilatadores, houve 
piora progressiva, sendo necessária, cirurgia de ressecção do parênquima pulmonar 
direito. Entretanto, não apresentou o resultado esperado, o que implicou mudanças no 
esquema terapêutico. Após 14 anos, foi internada com dispneia aos mínimos esforços; 
em exames realizados, detectou-se DA1AT. Seguiu em uso de broncodilatadores e de O2 
domiciliar. Ainda em 2017, foram implantadas 6 válvulas endobrônquicas no pulmão 
esquerdo, evoluindo com pneumotórax, drenado na ocasião. Após o procedimento foi 
cessado o uso de O2. Evoluiu bem até 2019, quando cursou com infecção de válvulas, 
tratada com antibioticoterapia por 21 dias. Por fim, o prognóstico foi satisfatório, 
manteve acompanhamento médico anual e prosseguiu com uso de LAMA e LABA 
associados a corticoide. Conclusão: A DA1AT está ligada a manifestações de doenças 
pulmonares e hepáticas. A ausência de hepatopatia e HF, assim como a presença do 
tabagismo como fatores de risco, levam a suspeitar da doença e se associam a um 
diagnóstico tardio. Pelos critérios GOLD, a paciente foi classificada em DPOC estágio 3. 
Não foram observadas complicações a diante.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Perda ponderal excessiva em recém-nascido a termo

Autores: 
José Carvalhido Gaspar, Maria Aparecida Ribeiro de Paula, Maria Luiza Moreira Bragança, 
Camila Brandão Leal Pereira, Caroline Sampaio Portugal Andrade, Júlia Araújo Ladeira, 
Nathália Luna Peron, Túlio Castro de Souza

Resumo:

O comprometimento do estado nutricional da criança no início da vida acarreta graves 
consequências relativas ao crescimento, desenvolvimento e morbimortalidade. Apoio à 
mãe desde o nascimento do filho, com consultas e orientações adequadas, evitaria 
perda de peso excessiva, devendo ser prioridade das redes de atenção à saúde. Relato de 
Caso: Recém-nascido de 24 dias de vida, masculino, foi hospitalizado com relato de 
perda de peso e vômitos esporádicos há 14 dias. Pré-natal sem intercorrências. Nasceu 
de parto vaginal, com 40 semanas de idade gestacional, APGAR 8 e 9, peso 2730g 
(pequeno para a idade gestacional), comprimento 46,3 cm. Estava em aleitamento 
materno exclusivo. A mãe, com problemas psíquicos, não notou o emagrecimento do 
filho. Ao exame físico, o recém-nascido pesou 2100g - perdeu 630g, correspondendo a 
23,08% do peso de nascimento. Encontrava-se hipoativo, emagrecido e com a pele 
áspera e pregueada, glicemia capilar 55 mg/dl. Permaneceu internado por 06 dias. Os 
exames laboratoriais não mostraram alterações. A mãe recebeu orientação e apoio para 
manter a amamentação. O recém-nascido recebeu alta pesando 2520g (recuperação de 
420g, o equivalente a um ganho diário de 70g). Durante a internação, a mãe foi orientada 
quanto aos demais cuidados com a criança com vistas ao fortalecimento do vínculo 
mãe-filho. Conclusão: A grande maioria dos recém-nascidos apresenta perda ponderal 
nos primeiros dias de vida. Considera-se aceitável perda de até 7% do peso de 
nascimento nos primeiros 5 dias de vida. É importante o monitoramento do peso da 
criança pelo pediatra para identificação precoce de situações de risco nutricional que 
possam trazer prejuízos à criança.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Linfoma não Hodgkin de Glândula Parótida após 
paratidectomia em glândula contralateral: relato de caso

Autores: 
Vicente de Paulo Brandão Raposo, Alexsander Paula da Silva, Shamara Wayne Ferreira 
Magalhães, Natália Alves da Silva Rei, Caroline Sampaio Portugal Andrade, Lara Isolda 
Alves Machado

Resumo:

Dos tumores linfáticos de cabeça e pescoço, os linfomas não Hodgkin (LNH) são cerca 
de 2-4% do total. Sendo os linfomas de glândula parótida com 10% dos casos ocorrendo 
bilateralmente. Os LNH têm ainda fisiopatologia desconhecida, porém sabe-se que a 
imunodeficiência induzida ou adquirida aumenta o risco de 50-100 vezes. Relato de 
Caso: Paciente do sexo feminino, 54 anos, previamente hígida, apresentou queixa de 
salivação, dor de grande intensidade e nódulo no lado esquerdo da face em consulta 
com otorrinolaringologista. O US revelou a presença de nódulos bilaterais na região da 
glândula parótida. Foi realizada parotidectomia unilateral à direita. Após dois meses do 
procedimento notou crescimento de nódulo na face esquerda, eritema e dor. Foi 
encaminhada ao hospital. A TC de pescoço evidenciou o aumento da parótida com 
aumento do realce periférico e nodulações com necrose e liquefação. RNM de crânio 
mostrou focos de alterações, com grande lesão sólida e com aspecto neoplásico de 
dimensões 10x6,3x7,9 cm. A biópsia da lesão evidenciou denso infiltrado inflamatório. 
Teste de HIV negativo. Para confirmação diagnóstica foi feito o estudo 
imunohistoquímico da lesão que identificou um linfoma difuso de grandes células B, tipo 
centro germinativo não Hodgkin. Hoje a paciente passa por tratamento quimioterápico. 
Conclusão: Trata-se de um Linfoma de Grandes Células B que corresponde a 15% dos 
LNH das glândulas salivares. Possui um caráter mais agressivo e de crescimento rápido 
e, por isso, demanda um diagnóstico mais rápido para iniciar-se o tratamento. O teste 
imunohistoquímico é essencial para a classificação mais precisa do linfoma.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Intussuscepção intestinal

Autores: 
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Souza

Resumo:

A intussuscepção ou invaginação intestinal é a causa mais frequente de obstrução 
intestinal em lactentes. Manifesta- se subitamente com episódios repetidos de dor 
abdominal em cólica, eliminação de fezes com a presença de sangue e muco. Ocorre 
predominantemente no segundo semestre do primeiro ano de vida, em lactentes 
previamente hígidos. Relato de Caso: Lactente masculino, 4 meses e 24 dias, sem 
afecções prévias, em aleitamento materno exclusivo, foi hospitalizado apresentando 
choro intenso de início súbito, sugestivo de dor abdominal, eliminação de fezes com 
muco e sangue e vômitos frequentes. Ao exame do abdome, observou-se distensão, 
presença de ruídos hidroaéreos e massa palpável no quadrante superior direito. A 
ultrassonografia abdominal sugeriu intussuscepção intestinal, provavelmente, 
ceco-cólica. Realizou-se laparotomia para redução da invaginação. Evoluiu, no pós- 
operatório, com prostração, vômitos e queda do estado geral. Foi submetido a nova 
laparotomia exploratória e realizada ileostomia. Apresentou picos febris, leucocitose e a 
hemocultura evidenciou Escherichia coli; foi otimizada a antibioticoterapia. O lactente 
recebeu alta hospitalar em boas condições, sendo encaminhado para controle 
ambulatorial. Conclusão: A hipótese de intussuscepção deve ser incluída em pacientes 
que manifestam sinais e sintomas sugestivos da afecção, tais como, dor abdominal 
aguda em cólica, hematoquezia e massa abdominal palpável. O exame ultrassonográfico 
contribui para o diagnóstico. O tratamento deve ser instituído em caráter de emergência.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Papilomatose Laríngea em paciente pediátrico diagnosticado e 
tratado previamente como laringite

Autores: 
Catarina Amorim Baccarini Pires, Shamara Wayne Ferreira Magalhães, Alexsander Paula 
da Silva, William Robson Marques Júnior

Resumo:

Os papilomas de laringe são tumores benignos com incidência de cerca de 1-3/100.000 
crianças. São caracterizados pela tendência a recidiva e progressão, independente do 
tratamento. Podem se limitar a laringe, com poucas ou nenhuma recidiva ou se estender 
a toda árvore traqueobrônquica, com diversas recidivas. Relato de Caso: Paciente do 
sexo masculino, 18 meses, previamente hígido, deu entrada no hospital após 15 dias de 
evolução de sintomas de laringite. Realizado nasofibrolaringoscopia, não notou 
presença de corpo estranho até o nível da glote. Foi tratado para laringite, com melhora 
do quadro e recebeu alta. Após uma semana, teve piora da dispneia e retorno dos 
sintomas, sendo novamente tratado para laringite, sem melhora do quadro. Foi realizado 
uma TC de tórax que evidenciou área com consolidação com broncograma aéreo 
localizado no seguimento apical do LSD, apresentando componente atelectásico 
associado. Seguiu para o Hospital de referência, onde foi realizado a broncoscopia que 
evidenciou a presença de lesões vegetantes em glote e subglote. Foi diagnosticado com 
papilomatose laríngea, sendo realizado microcirurgia de exérese de papilomas. Durante 
realização de traqueostomia, intercorreu com falso pertuito da cânula, evoluindo com 
hipóxia e PCR de 5 minutos. Segue com propedêutica e traqueostomizado. Conclusão: 
A papilomatose laríngea, é uma neoplasia geralmente benigna, que na forma juvenil, se 
caracteriza por recidivas precoces, associadas a quadros de dispneia. As lesões 
geralmente são múltiplas, e necessita de intervenções repetidas. Mesmo com os avanços 
diagnósticos, a papilomatose laríngea ainda é um grande desafio para os médicos.
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RELATO DE CASO

As manifestações clínicas decorrentes do Mieloma Múltiplo

Autores: 
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Figueiredo

Resumo:

O mieloma múltiplo é uma patologia originada pela proliferação de um linfócito B clonal 
neoplásico, formando células produtoras de imunoglobulinas anômalas. A doença é 
responsável por 1% de todas as mortes por câncer no ocidente e é a segunda 
enfermidade onco-hematológica mais comum no mundo, perdendo somente para os 
linfomas. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 53 anos, leucodermo, procurou 
auxílio médico devido a intensa dor óssea, que se manifestava de forma insidiosa (a mais 
de 1ano estava presente), com piora progressiva, constante ao longo do dia, migratória, 
sem sintomas associados, sem irradiação, sem melhora após uso de analgésicos e com 
intensidade 10 (de 0 a 10). Aos exames de imagem há presença de lesões osteolíticas 
distribuídas difusamente, plasmocitoma e hérnia de disco. Nos exames laboratoriais há 
presença de anemia normocítica e normocrômica, plaquetopenia, hipercalcemia e 
azotemia. Na biópsia de MO foi encontrado infiltração de forma difusa por células 
pequenas de aspecto linfocitóide. Na imunofixação do sangue identificaram a presença 
sugestiva de proteína monoclonal (IgA isolada). Por fim, no exame físico, foi identificado 
dor a palpação dos ossos, principalmente no tórax. Conclusão: Nos últimos anos, houve 
aumento da incidência do mieloma múltiplo, relacionado ao maior conhecimento da 
história natural da doença e sua patogênese. Dessa maneira, o conhecimento sobre a 
doença auxilia o diagnóstico precoce, essa circunstância determina a taxa de sobrevida 
dos pacientes, que pode variar de alguns meses a vários anos.

Palavras-Chave: 
Mieloma múltiplo. Doença onco-hematológica. Características clínicas e laboratoriais.
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RELATO DE CASO

Suspeita diagnóstica de osteogênese imperfeita realizada 
intraútero em consulta de pré-natal

Autores: 
Catarina Amorim Baccarini Pires, Thamires Garcia Rocha Mendes, Alessandro Chaves 
Corrêa, Lígia Machea Duarte, Maria Gabriela Elias D'Assumpção, Thayna Brenda Asis 
Castro

Resumo:

Osteogênese imperfeita (OI) é um distúrbio genético difuso do tecido conjuntivo 
caracterizado por fragilidade óssea decorrente de defeitos no colágeno tipo I. A doença 
possui amplo espectro e cursa, principalmente, com baixa densidade e deformidades 
ósseas, fraturas de repetição, surdez precoce, dentinogênese imperfeita e escleras azuis. 
Relato de Caso: Paciente masculino, nascido em 23/05/18, a termo, parto vaginal, com 
2945g, 43,8cm, PC: 32,9cm. Mãe G2P2A0, pré-natal realizado em UBS, gestação sem 
intercorrências e exames normais até a 17ª semana. US realizado na 19ª semana, 
identificou-se feto pequeno para idade gestacional, com diâmetro biparietal, 
circunferência cefálica, fêmur e tíbia abaixo do percentil 5, sugestivo de nanismo 
rizomélico. Família sem patologias semelhantes. Ao nascer, raio-x de corpo inteiro 
evidenciou múltiplas fraturas acometendo ossos longos em diferentes estágios de 
consolidação e arqueamento de tíbia e fêmur, tendo o último, calos ósseos hipertróficos. 
No MSE as fraturas apresentavam aspecto radiológico mais recente, necessitando 
imobilização do úmero esquerdo. Diagnosticado com OI tipo I. Até o momento, houve 
fratura de fêmur direito e esquerdo. Criança com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor e retardo no ganho pondero-estatural, acompanhada por pediatra de 
alto risco e terapeuta ocupacional. Conclusão: Identificar as características da OI é 
primordial para descartar outras causas de fraturas. Detectar anomalias congênitas ainda 
no pré-natal é essencial para orientar os responsáveis acerca dos cuidados adicionais 
necessários ao RN e realizar aconselhamento genético adequado, pois essa patologia 
tem risco aumentado de fraturas e não há cura.

Palavras-Chave: 
Osteogênese imperfeita. Fraturas ósseas. Diagnóstico.
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RELATO DE CASO

Relação entre doenças agudas e a Síndrome de Guillan-Barré

Autores: 
Vicente de Paulo Brandão Raposo, Talita de Souza Negri Machado, Melini Costa Duarte, 
Juliana Nunes de Figueiredo, Marina Pinto Almeida Barbosa, Mylla Carollyna Cizoski 
Aquino

Resumo:

A síndrome de Guillain-Barré é causadora da maior parte das paralisias flácidas no 
mundo; não obstante o Brasil enquadra-se nesses parâmetros, posto isto a sua 
ocorrência não é rara e deve sempre estar inclusa em nossas hipóteses diagnósticas 
quando quadros de paralisia ascendente surgem. Relato de Caso: Paciente, sexo 
feminino, 54 anos, faioderma, com histórico de câncer e infecções renais de repetição; 
procurou assistência médica devido a uma parestesia de membros inferiores que se 
prolongava por cerca de 25 a 30 dias , gradativamente, sendo que nas duas últimas 
semanas havia evoluído com plegia e perda de sensibilidade de membros inferiores e 
mãos; todos esses sintomas ocorreram de forma ascendente e simétrica em membros 
homólogos. A paciente possuía um passado recente de infecção urinária com 
tratamento antibiótico. Ao exame físico foi possível avaliar uma perda de força 
acentuada em membros inferiores. O tratamento escolhido foi o uso de imunoglobulina 
e acompanhamento fisioterápico. Conclusão: Com o aumento dos casos de 
Guillan-Barré tornou-se imprescindível que os profissionais da saúde saibam reconhecer 
as manifestações clínicas dessa doença, visto que os pacientes necessitam de admissão 
hospitalar para uma observação rigorosa, vigilância estrita e antecipação das potenciais 
complicações; a fim de obter um desfecho favorável.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Paciente com Granulomatose de Wegener evoluindo com 
insuficiência renal em estágio final

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Elisa Cristina Loures Hermisdor�, Luan Rodrigo Martins 
Reis, Pedro Paulo Brandão Lima, Raquel Dias Esteves, Thamires Garcia Rocha Mendes

Resumo:

A Granulomatose de Wegener (GW) é uma doença rara, letal se não tratada, com 
provável mecanismo autoimune (anticorpos ANCA), composta por três critérios 
principais: lesões granulomatosas necrotizantes no trato respiratório, vasculite sistêmica 
e glomerulonefrite. Qualquer outro órgão pode ser lesado com vasculite, granuloma ou 
ambos. Relato de Caso: Paciente masculino, 64, procurou o Pronto Atendimento (PA) em 
2016 queixando poliartralgia, febre e manchas no corpo. Foi internado sob suspeita de 
arbovirose. Aos exames, VHS elevada e discreta hematúria e piúria. Retornou ao PA após 
um mês com as mesmas queixas, aftas orais e vasculite digital. Foi diagnosticada Nefrite 
e Vasculite associada ao ANCA. Suspeitando-se de GW, foi iniciado o tratamento com 
pulsoterapia mista Metil+Cyc durante 6 meses e uso de prednisona oral. No fim de 2018, 
deu entrada no PA com confusão mental, febre alta e poliartralgia. Foi internado e feita 
biópsia renal que evidenciou glomerulonefrite crescêntica em fase esclerosante e fibrose 
moderada, correspondentes à GW, diagnosticando IR em estágio final. Aos exames, 
anemia leve, leucocitose, elevação do fator reumatóide e creatinina. Foi realizada 
plasmaferese e iniciada diálise três vezes por semana. Atualmente o paciente faz diálise 
peritoneal diariamente e não apresenta queixas de outros sistemas. Conclusão: Na GW, 
o comprometimento renal acontece em 80% dos casos sendo responsável pela 
mortalidade da doença. É caracterizado por glomerulonefrite segmentar focal que pode 
evoluir para glomerulonefrite rapidamente progressiva com crescentes que 
comprometem de forma irreversível o parênquima, causando IR, mesmo com o controle 
da doença.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome do desfiladeiro torácico

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Natália Trifiletti Crespo, Ana Beatriz Gomes Silva, 
Fernanda Akemi Andrade Hirahata, Beatriz Carvalho Pestana

Resumo:

A Síndrome do desfiladeiro torácico (SDT) é o termo genérico utilizado para definir 
diversos sinais e sintomas causados pela compressão das estruturas neurovasculares em 
algum ponto entre o pescoço e a axila. É uma condição rara, mas deve ser considerada 
no diagnóstico diferencial de pacientes com dor e parestesias em membros superiores. 
Relato de Caso: Paciente feminino, 28 anos, com queixa de dor e edema recorrente do 
MSE, sendo mais intenso na mão e no punho. Apresentava melhora espontânea. Relatou 
que ao deambular a mão ficava arroxeada. Queixava-se de parestesia no MSE, dor em 
peso, com perda da sensibilidade da mão, sobretudo quando ficava na mesma posição 
ou quando praticava exercícios físicos. Negou febre, perda ponderal, e nenhum outro 
sinal de alarme. Previamente hígida, sem nenhuma comorbidade e em uso de ACO. Ao 
EF não apresentou dor e cianose no membro. Durante as manobras provocativas de 
hiperabdução foram observadas alterações significavas com interrupção do fluxo da veia 
subclávica e braquial. Não tinha diferença de pressão nos braços. Relatou desgaste em 
ombro esquerdo. Foi solicitado exames de sangue com prova reumatologica e doppler 
arterial do MSE, que acusou síndrome do desfiladeiro torácico. A paciente foi submetida 
a tratamento sintomático e foi encaminhada para a fisioterapia para manter o controle 
postural. Conclusão: Diante dos sinais e sintomas apresentados, faz-se de extrema 
importância a realização de uma anamnese completa, atentando-se para relatos de 
patologias pregressas, e de um exame físico bem detalhado. Assim, com o diagnóstico 
precoce deve-se prosseguir com o tratamento correto a fim de melhorar 
consideravelmente a qualidade de vida do paciente.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Acidente Vascular Encefálico em paciente jovem atendida em 
serviço de urgência com trombólise em tempo hábil

Autores: 
Nicolas Drumond de Carvalho, Camila Brandão Leal Pereira, Danielle Pereira Vieira, Elisa 
Cristina Loures Hermisdor�, Luan Rodrigo Martins Reis, Vitória Vieira de Sá

Resumo:

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é o acometimento das artérias cerebrais 
comprometendo o fluxo sanguíneo de maneira abrupta, causando déficits neurológicos 
que podem ou não ser reversíveis. São classificados em isquêmicos (80% dos casos), 
causados por eventos tromboembólicos, e hemorrágicos (20% dos casos), por ruptura 
vascular. Relato de Caso: Paciente feminina, 29 anos, apresentou-se ao pronto 
atendimento com queixa de cefaleia de forte intensidade há cerca de uma hora. Paciente 
apresentava sobrepeso e histórico de enxaqueca, asma e cirurgia bariátrica realizada há 
2 anos. Relatou uso contínuo de Centrium, Doss e Oscal D. Paciente evoluiu com perda 
visual bilateralmente, hemiparestesia esquerda e disartria, sendo iniciado o protocolo de 
AVE. A TC craniana não evidenciou alterações. Paciente apresentava NIHSS 10, sendo 
solicitada uma Angio-RM Crânio, que evidenciou suboclusão de artéria basilar. Foi 
indicado trombólise química com Alteplase 6mg. Paciente evoluiu com melhora gradual 
dos déficits, sendo realizada uma arteriografia cerebral que não apresentava sinais de 
obstrução. Paciente permaneceu internada na UTI, para monitorização do quadro, até 
ser transferida para o apartamento, sendo o tempo total de internação 16 dias. Recebeu 
alta com prescrição de AAS, Clopidogrel e Rosuvastatina e indicação de fisioterapia. 
Conclusão: O Acidente Vascular Encefálico Isquêmico possui alta mortalidade, podendo 
deixar sequelas. Para evitar danos aos pacientes é necessário reconhecer os sintomas 
rapidamente, realizar a cadeia de sobrevivência e solicitar tomografia. Importante 
administrar o trombolítico até três horas do aparecimento dos sintomas e sempre 
reabilitar o paciente.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Espondilodiscite em paciente de 37 anos, após quadro clínico 
de celulite complicada

Autores: 
Magid José Mendes Lauar, Ramon Teodoro Silveira, Pedro Henrique Menezes Ribeiro, 
Beatriz Carvalho Pestana, Daniel Cardoso Pereira, Pedro Emilio Araújo Claudino, Sara 
Soares Tavares

Resumo:

Espondilodiscite é um processo inflamatório e infeccioso em vértebras e discos 
intervertebrais de difícil diagnóstico. Pode ocorrer através de disseminação 
hematogênica, contaminação direta ou por contiguidade. A lombalgia é um dos 
sintomas prevalentes. Os exames complementares, junto do exame clínico, são 
essenciais para a identificação da doença. Relato de Caso: Paciente, 37 anos, sexo 
masculino, com queixa de lombalgia pulsátil há 45 dias. A dor apresentava com 
irradiação para MID, piora da intensidade e da duração e dificuldade da marcha e em 
realizar atividades de vida diária. Fez uso de AINEs e analgésicos, sem resolução. 
Histórico recente de celulite complicada em MSD. RNM coluna lombossacra: Artrite 
séptica da articulação interapofisária direita L4-L5 cursando com osteomielite, miosite e 
coleções e abcessos adjacentes que se estendem até o espaço subdural. Após 
internação, foi administrado ceftriaxona, oxacilina e metronidazol, EV. Solicitado PCR, 
VHS e RNM para controle. PCR 13, VHS 10, RNM: Derrame intra-articular, abaulamento 
discal posterior sem compressão radicular, hérnia discal em L4-L5 com compressão em 
S1 e degeneração discal em L4-L5 e L5-S1. Após 4 semanas de tratamento com 
antibioticoterapia, houve regressão dos sintomas e normalização do PCR. Recebeu alta 
e foi prescrito ATB, VO, por 2 semanas. Conclusão: A Espondilodiscite é de difícil 
identificação devido a sua evolução insidiosa e sintomas inespecíficos, porém deve ser 
lembrada como diagnóstico diferencial de dor lombar e/ou dor abdominal persistente. 
Assim, cabe ao médico generalista o rápido diagnóstico e encaminhamento, pois é 
considerada um grande fator de morbidade.

Palavras-Chave: 
Espondilodiscite. Inflamação.  Infecção. Dor lombar.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 71
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Síndrome de Guillain-Barré associada a Dengue em Ipatinga – 
MG

Autores: 
Melissa Araújo Ulhoa Quintão, Giani Martins Garcia, Ana Paula de Castro Gomes 
Gervásio, Daniela Batista Souza, Isabela Oliveira Eugenio, Kellen Letícia Sarmento, 
Wanêssa Andrade Gomes Peixoto

Resumo:

No Brasil, circulam atualmente três principais arboviroses: dengue, zika e chikungunya, 
transmitidas especialmente pelo mosquito Aedes spp. Relatos encontrados na literatura, 
sugerem e comprovam a relação entre os surtos das doenças e o aumento de meningite, 
encefalite, mielite, paralisias e síndrome de Guillain-Barré (SB). Relato de Caso: Paciente 
de 52 anos, sexo masculino, etilista, tabagista, com diagnóstico recente de HAS e 
diabetes mellitus, foi admitido em unidade de emergência apresentando quadro de 
insuficiência respiratória, com dispneia, dessaturação, cianose central, tetra paralisia, FC: 
140bpm e Glasglow 15. Relatou que os sintomas iniciaram há 20 dias com dor e câimbras 
nas pernas. Foi realizado a intubação orotraqueal, sem melhora do quadro. Levantada a 
hipótese de Síndrome de Guillain-Barré com comprometimento respiratório, sugeriu-se 
sorologia do liquor para as principais arboviroses, sendo o resultado reagente para 
anticorpos IgM contra o vírus da Dengue, através do exame de MAC-Elisa, e dessa forma 
o paciente foi submetido a terapia intensiva, fisioterapia e plasmaférese, uma vez que 
não há tratamento específico para o vírus. Paciente evoluiu com melhora do quadro e 
recebeu alta após 8 dias de internação com recomendação de acompanhamento pelo 
neurologista e fisioterapia. Conclusão: É importante entender, portanto, que as 
arboviroses se manifestam de forma exponencial no Brasil, sobretudo a dengue. São 
raros os casos em que há comprometimento do sistema nervoso, mas acontecem, 
como na SB. Por isso é importante um diagnóstico preciso para haver bom prognóstico 
e cura.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Síndrome de Guillain-Barré após episódio recente de 
gastroenterite: uma abordagem de paciente sem sequelas

Autores: 
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Alvarenga Abreu, João Vitor Sathler Vidal, Luíza Junqueira de Miranda, Maria Gabriela 
Elias D'assumpção

Resumo:

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polineurorradiculopatia desmielinizante 
inflamatória aguda, normalmente provocada por uma infecção anterior, a qual acomete, 
principalmente, os nervos periféricos e leva a graus de fraqueza motora progressiva e 
ascendente. A incidência anual é de 1 a 4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 
40 anos. Relato de Caso: Paciente, 58 anos, relata que no dia 19/01/2019 apresentou 
febre, tonteira, náuseas e diarreia, sendo diagnosticada com gastroenterite. Após 10 dias, 
iniciou um quadro de tetraparesia distal, com piora progressiva, associada a dor em 
membros inferiores. Além disso, relatou dormência labial. No dia 30/01/2019, evoluiu, 
também, com tetraparestesia e dificuldade de sustentar-se em ortostatismo. A paciente 
foi admitida em hospital após 24 horas, onde a hipótese diagnóstica foi de AVC. Porém, 
após internação até o dia 06/02/2019, teve o diagnóstico SGB. Paciente teve alta no dia 
15/02/2019, após ter feito tratamento com imunoglobulina por 5 dias. Apresentava 
melhora parcial importante da tetraparesia, a qual continuava a atingir, sobretudo, as 
extremidades. Após 3 meses e 10 dias, paciente retornou à consulta assintomática e com 
ausência de sequelas. Conclusão: É essencial que o médico se atente aos sinais e 
sintomas associados à fisiopatologia da SGB, bem como infecções anteriores que podem 
desencadear sua ocorrência. O diagnóstico associado à terapêutica precoce tende a 
reduzir significativamente as complicações - principalmente neurológicas – que são 
sequelas recorrentes em pacientes com SGB.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

A importância da análise precisa da história clínica para um 
diagnóstico concreto de transtorno conversivo

Autores: 
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Carvalho Filho e Lira, Natália Campos Vieira Freitas de Souza, Maria Tereza Leite Matos, 
Saulo Chagas da Silva

Resumo:

Transtorno conversivo é uma doença somatoforme caracterizada pelo aparecimento de 
sintomas motores ou déficits sensoriais a qual não há achados orgânicos ou fisiológicos 
conhecidos, além de existirem fortes evidências de que haja conflitos psicológicos 
associados. Geralmente os sintomas se limitam a episódios agudos, sendo raros os que 
persistem. Relato de Caso: Paciente, 59 anos, sexo feminino, com quadro de inicio há 
aproximadamente oito anos e relato de após traição do namorado, com o qual estava 
junto há um ano, começou a apresentar movimentos de tremores em membros 
superiores, principalmente nas mãos, de ocorrência contínua que cessavam após 
dormir. Ela esteve em acompanhamento por volta de cinco anos com neurologista que 
a diagnosticou com síndrome de Parkinson e prescreveu Prolopa, Akineton e Diazepam. 
Tal quadro persistia sem melhora. Há cerca de um ano e seis meses, apresentou ideia 
delirante, como: “estão tentando me matar envenenada”, e ainda fala excessiva e 
alucinação auditiva, com episódios esporádicos, acarretando necessidade de 
acompanhamento psiquiátrico. No momento da consulta, foram realizados exames 
físicos que não constataram nenhum déficit neurológico, em momento de descontração 
os tremores cessavam fato que negou a hipótese de Parkinson, sendo diagnosticada 
com transtorno conversivo. Conclusão: O caso relatado é relevante devido ao tempo de 
constância dos sintomas e do diagnóstico neurológico impreciso, gerando o 
prognóstico ruim, com condições sistêmicas psiquiátricas que afetaram o sistema 
nervoso. Além de provar a exigência de atenção aos achados clínicos para que não haja 
conflito entre o diagnóstico de doenças neurofuncionais.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Aborto incompleto resultando em choque séptico: caso clínico
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Resumo:

O abortamento espontâneo é o óbito não induzido ou a eliminação dos produtos da 
concepção até a 20ª semana de gestação, sendo precoces os que antecedem a 12ª 
semana. Neste caso as principais causas são anormalidades cromossômicas e 
infecciosas. Os abortamentos incompletos e inevitáveis podem cursar com intenso 
sangramento e levar ao choque hipovolêmico. Relato de Caso: Paciente feminina 
G2P1A0 atendida com queixa de intenso sangramento e dores abdominais há dois dias, 
com piora no momento, sem conhecimento da gestação. Solicitado BHCG positivo, IG 
10s e 6 dias pela DUM. Solicitado ultrassom que evidencia saco gestacional sem embrião 
visualizado, colo entreaberto. Ao exame físico: eupneica, hemodinamicamente estável, 
PA: 140x70mmHg, SatO2AA: 100%, FC:64bpm. Abdome globoso, flácido, indolor à 
palpação, colo apagado, entreaberto, sangramento vaginal presente. Após duas horas, 
PA: 70x40mmHg, FR: 22irpm, rebaixamento do nível de consciência, plaquetas 52.000, 
com critérios de sepse. Realizado pacote de sepse com hidratação venosa e 
antibioticoterapia com monitorização em Box de emergência, mas sem resposta à 
reposição volêmica (choque séptico) com uso de aminas vasoativas (noradrenalina 
30mcg/min), apresentando melhora. A paciente foi mantida em sedação contínua e foi 
encaminhada ao bloco cirúrgico para realização de AMIU. Conclusão: De acordo com a 
OMS, o choque, a hemorragia grave, lesões intra-abdominais e sepse são as 
complicações mais comuns associadas ao abortamento. Em casos de abortamento 
incompleto, o tratamento pode variar desde conduta expectante até a realização de 
curetagem, devendo o tratamento ser realizado em tempo hábil e de forma efetiva.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

Bradiarritmia em paciente assintomática: importância da 
etiologia na conduta do médico generalista

Autores: 
Savio Francisco Ulhôa, João Carlos Batista Júnior, Andressa Chaves Cassoli, Gabriela 
Bispo Nunes Rabelo, Augusto Gomes Ramos Pedroga, Letícia Abreu Faioli, Janssen 
Ferreira de Oliveira

Resumo:

A bradiarritmia é a lentificação dos batimentos cardíacos, podendo ser causada por 
cardiopatias. Contudo, outras condições podem levar a diminuição da frequência 
cardíaca (FC). É importante o médico generalista ter em mente as condições que podem 
levar à bradicardia sinusal e seus diagnósticos diferenciais para melhor manejo e 
conduta do paciente. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 69 anos, queixando de 
prurido ocular, otológico e nasal, associado a coriza há 8 meses. Nega outros sintomas. 
Hipertensa usando Atenolol 50mg, Aradois 50mg, e Anlodipino 5mg, nega 
hipotireoidismo. Exame físico: bom estado geral, RCR 2T, BNF, ausência de sopros ou 
extrassístoles. PA: 140x90 mmHg (Não tomou medicamentos no dia), FC: 42bpm, FR: 13 
irpm. Eletrocardiograma (ECG): Bradicardia sinusal com FC: 40bpm. Após afastamento 
de causas infecciosas, traumas e hipoglicemia, optou-se por suspender Atenolol 50 mg, 
retorno em 15 dias. Além de tratar a rinite da paciente. Na consulta de retorno, paciente 
informou melhora da rinite e suspensão de Atenolol como foi proposto. Aferição arterial 
entre as consultas dentro da normalidade. Ao exame físico: FC: 64bpm, PA: 
130x80mmHg, 97% SpO2. ECG: Ritmo sinusal 55 bpm. Foi orientada a continuar com 
Aradois e Anlodipino, e se aumento pressórico tomar Anlodipino BID. Conclusão: O 
generalista deve revisar os sinais presentes, HPP,HF e realizar o ECG, afim de afastar IAM. 
Além disso, precisa ter em mente as condições que podem levar à bradiarritmia, no caso 
o betabloqueador foi suspenso. Se após reavaliação a bradicardia continuasse, seria 
necessário estender propedêutica, com holter 24h e encaminha-la para o cardiologista.
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RELATO DE CASO

Esporotricose urbana

Autores: 
Sávio Francisco Ulhôa, João Carlos Batista Júnior, Andressa Chaves Cassoli, Letícia Abreu 
Faioli, Gabriel Saliba Laguna, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, Gabriela Bispo 
Nunes Rabelo

Resumo:

A esporotricose é uma doença causada pelo fungo Sporothrix schenckii, e pode ser 
classificada como subcutânea ou extracutânea. As manifestações clínicas na maioria das 
vezes surgem na forma de nódulo ou pápula, progredindo para ulceração. A transmissão 
zoonótica ocorre por mordedura, arranhadura ou contato direto com gatos infectados. 
Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 18 anos, moradora de zona urbana, queixa de 
lesão dolorosa progressiva em membro inferior esquerdo, após arranhadura de gato há 
30 dias. Fez uso oral de Cefalexina, Norfloxacino, Ibuprofeno, uso tópico de Cetoconazol, 
Rifampicina, Eritromicina, sem melhora dos sintomas. Revela que sua irmã possui gato 
de estimação doente. Ao exame físico: Bom estado geral, corada, afebril, PA: 110x60 
mmHg, presença de lesão arredondada, ulcerada, de fundo crostoso, com bordas 
eritematosas e infiltradas, de aproximadamente 3cm de diâmetro na parte posterior da 
coxa esquerda. Apresenta linfonodos palpáveis na região inguinal. Apesar de grande 
suspeita de Esporotricose, foi solicitado raspado de lesão para Leishmania e Sporothrix 
schenkii e prescrito Amoxicilina, pomada kollagenase com cloranfenicol até retorno com 
resultado do exame. O resultado da pesquisa foi positivo para Sporothrix schenkii, 
iniciando Itraconazol. Após 1mês, paciente apresentou melhora significativa da lesão. 
Conclusão:A esporotricose é um problema de saúde pública, sendo negligenciada, 
principalmente em zona urbana. Embora seja simplesmente tratada com itraconazol, 
também é necessário traçar estratégias, sejam campanhas de conscientização ou busca 
ativa em animais domésticos infectados, e incluir a esporotricose na lista de agravos de 
notificação compulsória.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

A importância da análise precisa da história clínica para um 
diagnóstico concreto de transtorno conversivo

Autores: 
Éder Samuel Bonfim Esteves Oliveira, Carlos Vinício de Carvalho Soares, Carlos Vinício 
Carvalho Filho e Lira, Natália Campos Vieira Freitas de Souza, Maria Tereza Leite Matos, 
Saulo Chagas da Silva

Resumo:

Transtorno conversivo é uma doença somatoforme caracterizada pelo aparecimento de 
sintomas motores ou déficits sensoriais a qual não há achados orgânicos ou fisiológicos 
conhecidos, além de existirem fortes evidências de que haja conflitos psicológicos 
associados. Geralmente os sintomas se limitam a episódios agudos, sendo raros os que 
persistem. Relato de Caso: Paciente, 59 anos, sexo feminino, com quadro de inicio há 
aproximadamente oito anos e relato de após traição do namorado, com o qual estava 
junto há um ano, começou a apresentar movimentos de tremores em membros 
superiores, principalmente nas mãos, de ocorrência contínua que cessavam após 
dormir. Ela esteve em acompanhamento por volta de cinco anos com neurologista que 
a diagnosticou com síndrome de Parkinson e prescreveu Prolopa, Akineton e Diazepam. 
Tal quadro persistia sem melhora. Há cerca de um ano e seis meses, apresentou ideia 
delirante, como: “estão tentando me matar envenenada”, e ainda fala excessiva e 
alucinação auditiva, com episódios esporádicos, acarretando necessidade de 
acompanhamento psiquiátrico. No momento da consulta, foram realizados exames 
físicos que não constataram nenhum déficit neurológico, em momento de descontração 
os tremores cessavam fato que negou a hipótese de Parkinson, sendo diagnosticada 
com transtorno conversivo. Conclusão: O caso relatado é relevante devido ao tempo de 
constância dos sintomas e do diagnóstico neurológico impreciso, gerando o 
prognóstico ruim, com condições sistêmicas psiquiátricas que afetaram o sistema 
nervoso. Além de provar a exigência de atenção aos achados clínicos para que não haja 
conflito entre o diagnóstico de doenças neurofuncionais.

Palavras-Chave: 
Alucinações. Déficits Neurológicos. Psiquiatria. Transtorno conversivo. Tremor.

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 78
ISSN 2526-3315 



RELATO DE CASO

Cromomicose avançada

Autores: 
Aiala Xavier Felipe da Cruz, Ededwin Windsor Gre�e da Cruz, Andressa Chaves Cassoli, 
Letícia Abreu Faioli, Gabriela Bispo Nunes Rabelo, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, 
Janssen Ferreira de Oliveira

Resumo:

A cromomicose é uma infecção crônica da pele causada por inoculação transcutânea 
traumática de fungos demáceos. A lesão pode começar macular, progredindo para 
pápulo-escamosa, podendo evoluir com diversos tipos clínicos, incluindo aparência 
nodular, cicatricial, tumoral ou verrucosa. Nos casos avançados, mais de um tipo de 
lesão pode ser observado. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 78 anos, agricultora, 
moradora de zona rural queixando de presença de lesão extensa, progressiva em 
membro inferior esquerdo associado a prurido, dor local e edema há 6 anos. Nega febre. 
Relata ter feito uso apenas de dipirona. Hipertensa em uso de Losartana, Anlodipino, 
Propranolol e Hidroclorotiazida. Exame físico: BEG, corada, hidratada, PA: 140x80 mmHg, 
presença de lesão mista extensa, de aspecto nodular e com grandes placas verrucosas, 
com áreas átroficas e áreas de brotamento com aspecto de couve-flor, presença de 
linfadema em MMII esquerdo. Já em MMII direito presença de pequenas lesões 
nodulares e áreas atróficas. Foi submetida a biopsia cutânea para afastar presença de 
carcinoma espinocelular ou basocelular, o resultado do anatomopatológico foi de 
cromomicose. Devido ao tempo de evolução, foi esclarecido a paciente sobre provável 
irreversibilidade da lesão e receitado itraconazol e terbinafina em doses altas. Após 1 ano, 
paciente continua em tratamento. Conclusão: A cura clínica é considerada quando 
houver negativação do micológico e melhora da lesão. Em lesões pequenas são opções 
terapêuticas a crioterapia, exérese cirúrgica e antifúngicos orais. Infelizmente a maioria 
apresenta formas moderadas a graves, usando antifúngicos por anos, fazendo com que 
o tratamento seja um desafio para clínicos e pacientes.
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RELATO DE CASO

Sífilis gestacional: importância do pré-natal na estratégia de 
saúde da família

Autores: 
Aiala Xavier Felipe da Cruz, Ededwin Windsor Gre�e Cruz, Andressa Chaves Cassoli, 
Letícia Abreu Faioli, Gabriel Saliba Laguna, Augusto Gomes Ramos Pedroga, Gabriela 
Bispo Nunes Rabelo

Resumo:

O aumento da ocorrência de sífilis na gestação assusta os médicos pela frequência e 
severidade das repercussões fetais. A maioria das gestantes se encontra assintomática, 
sem tratamento prévio ou conhecimento da infecção. O pré-natal é importante para o 
diagnóstico e manejo da infecção, a fim de evitar os danos causados pela transmissão 
vertical. Relato de Caso: Paciente sexo feminino, 16 anos, estudante, iniciou pré-natal no 
segundo trimestre de gestação, de uma gravidez não planejada. Na primeira consulta de 
pré-natal foram realizados testes rápidos para detecção de HIV e Sífilis, sendo reagente 
para Sífilis. Neste momento foi feito notificação compulsória e iniciado tratamento com 
penicilina Benzatina 7.200.000UI, visto que a mesma não apresentava histórico de 
tratamento anterior e negava sinais e sintomas da doença, mas apresentava um exame 
de VDRL positivo, 1:128. Realizou adequadamente o tratamento por três semanas 
consecutivas. O ex-parceiro não compareceu a consulta para abordagem diagnóstica 
e/ou terapêutica. Após tratamento, apresentou novo VDRL com resultado 1:8, 
permanecendo este valor até o final da gestação. Realizou sete consultas de pré-natal, 
sendo uma no de alto risco. Realizou todos os outros exames preconizados pelo MS, sem 
nenhuma outra intercorrência. O desfecho foi um parto normal com recém-nascido 
hígido e peso 3.700g. Conclusão: A sífilis gestacional exige acompanhamento intensivo. 
Testes treponêmicos positivos confirmam infecção e autorizam o tratamento. A 
realização do VDRL deve ser mensal e o parceiro deve ser convocado para consulta. A 
assistência pré-natal adequada é uma medida que irá impactar na redução da 
ocorrência da sífilis na gravidez e repercussões fetais.

Palavras-Chave: 
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RELATO DE CASO

A importância do diagnóstico pré-natal: relato de caso de 
rabdomioma

Autores: 
Alexsander Paula da Silva, Caroline Sampaio Portugal Andrade, Lara Isolda Alves, Caroline 
Kissilla Pereira Pascoal, Shamara Wayne Ferreira Magalhães, Machado, Lucas Campos 
Lopes

Resumo:

Os tumores cardíacos fetais são raros, com incidência entre 0,17 e 28/10.000 na 
população geral. Os rabdomiomas são os tumores mais frequentes no período pré-natal, 
presentes em 60% dos casos. Nesta faixa etária, os tumores cardíacos primários são 
benignos em aproximadamente 90% dos casos. Relato de Caso: Trata-se de um feto com 
diagnóstico intra-útero de massas múltiplas intracardíacas localizadas no átrio direito e 
o septo interventricular do ventrículo direito, que atingiram na 34ª semana, 48,3 x 33,0 
mm na massa atrial, e no septo interventricular com 02 imagens, uma já pré-existente 
medindo 11,0 x 5,7 mm e outra visualizada pela primeira vez medindo 5,3 mm no maior 
diâmetro, sem comprometimento das cavidades esquerdas, sem outras alterações 
confirmadas após o nascimento. Ecograficamente, as massas eram hiperecogênicas, 
homogêneas, e bem delimitadas, compatíveis com diagnóstico de um rabdomioma. O 
recém-nascido era do sexo feminino e sem antecedentes familiares de esclerose 
tuberosa. Conclusão: O ECG fetal se mostra importante na determinação do provável 
diagnóstico diferencial do tipo de tumor, sendo este estabelecido de forma não invasiva 
e de acordo com as características morfológicas das massas intracardíacas. A conduta 
pré e pós-natal são expectantes, com baixo risco de complicações, havendo 
possibilidade de regressão espontânea.
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RELATO DE CASO

Paciente Pediátrico de 4 anos com apresentação clássica de 
Doença de Kawasaki de início súbito

Autores: 
Catarina Amorim Baccarini Pires, Alexsander Paula da Silva, Shamara Wayne Ferreira 
Magalhães, Caroline Sampaio Portugal Andrade, Lara Isolda Alves Machado

Resumo:

A Doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite sistêmica febril aguda que acomete 
majoritariamente crianças abaixo de cinco anos de idade. Também chamada de 
Síndrome de Linfonodos Mucocutâneos, a DK ainda tem etiologia desconhecida, mas as 
hipóteses apontam para uma conjunção de interações imunes, medicamentosas e 
infecciosas. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 4 anos, previamente hígido, é 
levado ao pronto atendimento pela mãe com queixa de febre alta de início abrupto há 5 
dias e hiperemia conjuntival bilateral não purulenta. 4 dias após início do tratamento 
sintomático paciente retorna com queixa de adenomegalia cervical, vômitos e rash 
cutâneo. Ao exame físico paciente apresenta-se irritado, eupneico, com linfonodo 
cervicais palpáveis, língua em framboesa, hiperemia de faringe, descamação de mãos e 
pés em dedos de luva. Os resultados dos exames laboratoriais mostraram leucocitose 
com desvio para a esquerda. O paciente foi internado no hospital para prosseguimento 
da propedêutica para tratamento com provável diagnóstico de Doença de Kawasaki. 
Conclusão: Na literatura são colocados como critérios diagnósticos: febre persistente 
por mais de cinco dias combinada com alteração nas extremidades, exantema 
polimorfo, conjuntivite bilateral sem exsudação, alteração nos lábios e cavidade oral, 
linfoadenopatia cervical. Assim sendo, esse caso trata de uma apresentação clássica de 
DK.
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RELATO DE CASO

Carcinoma de células de Merkel

Autores: 
Clineu Gaspar Hernandes Junior, Heloá Cardoso de Resende, Arthur Fernandes de 
Oliveira, Ihágara Souza Faria, Marcela Cristina Bueno Neiva Almeida, Priscila Amorim 
Nobre

Resumo:

O Carcinoma de Células de Merkel (CCM) é um tumor cutâneo raro e agressivo. Afeta, 
prevalentemente, homens brancos e com mais de 70 anos. Ocorre em regiões expostas 
a radiação solar. Lesão de origem neuroendócrina, com crescimento rápido, aspecto 
nodular e rosado. Apresenta alta propensão a metástase regional e à distância Relato de 
Caso: Paciente, 82 anos, sexo feminino, relatou o desenvolvimento de lesão em 
dezembro de 2017 com característica nodular, rósea, séssil na região torácica e de 
crescimento progressivo. Em 13/02/2018 a lesão foi removida e biópsia excisional 
concluiu diagnóstico de CCM. Em julho de 2018 informou nova lesão próxima à cicatriz 
cirúrgica e nódulo em região da fossa supraclavicular. Exames complementares 
corroboraram metástase cervical. Em 25/09/2018 foi submetida à cirurgia para 
esvaziamento cervical e ressecção do tumor em parede torácica anterior esquerda. 
Anatomopatológico confirmou se tratar da mesma neoplasia ressecada previamente. Foi 
submetida a sessões de radioterapia no pescoço e durante este tratamento apresentou 
recidiva da doença em axila direita, sendo essa submetida à linfadenectomia axilar. 
Realizou-se uma única sessão de quimioterapia devido à deterioração do quadro. Houve 
evidências de metástase hepática. Seguiu propedêutica com alta e tratamento paliativo 
domiciliar. Conclusão: O CCM é uma neoplasia cutânea agressiva e, eventualmente, 
associa-se a outras neoplasias malignas. O diagnóstico é feito por biópsia e 
imuno-histoquímica. Tratamento é cirúrgico e radioterápico para melhor sobrevida. 
Diagnóstico precoce é essencial para maior sobrevida.
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RELATO DE CASO

A importância da decisão terapêutica de acordo com a 
realidade do paciente: rum caso de erisipela bolhosa

Autores: 
Catarina Amorim Baccarini Pires, Daniel Cardoso Pereira, Ana Luiza Xavier Drumond, 
Lucas Campos Lopes, Úrsula Gama Pimenta Murta

Resumo:

O processo saúde-doença-cuidado, nas últimas décadas, vem sofrendo mudanças 
quanto ao modelo unitaleral no atendimente: sabe-se que, atualmente, o paciente deve 
ser compreendido de forma integral. Desse modo, sua contribuição na decisão 
terapêutica possibilita melhor aderência e resposta ao tratamento, tornando-o agente da 
própria reabilitação. Relato de Caso: Paciente masculino, 59 anos, comparece em UBS 
com queixa de febre e dor em MIE há 3 dias. Ao exame físico, evidenciou-se hiperemia e 
edema associados a bolhas e lesões ulcerosas na face medial do tornozelo, panturrilha e 
face ventral esquerdos, fechando o diagnóstico de erisipela bolhosa. A conduta 
inicialmente orientada foi tratamento sob regime de internação hospitalar devido à 
gravidade do caso, porém o paciente não aderiu por ser cuidador da esposa. Desta 
forma, foi prescrito Benzetacil 1.200.000 U I.M 3 ampolas (1 ampola/semana) + 
Metronidazol 400 mg V.O, 7 dias, além de Tylex se dor e realização do curativo duas 
vezes ao dia pela equipe de enfermagem com debridação da pele necrosada e aplicação 
de sulfadiazina tópica. Após 20 dias, paciente retornou em bom estado geral e ferida em 
processo cicatricial, onde foi prescrito Metronidazol 400mg por 7 dias e Benzetacil 
1.200.000 U I.M a cada 21 dias. Além disso, foi orientado a manter a troca de curativo até 
reepitelização da ferida. Conclusão: Na abordagem terapêutica da erisipela destaca-se a 
importância da avaliação dos critérios de hospitalização. Apesar da presença de bolhas e 
áreas de necrose no caso clínico relatado, a ausência de risco iminente à vida associado 
à compreensão da doença pelo paciente foi fundamental na decisão do tratamento e 
correta resolução da enfermidade.
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TVP e reativação de neurocisticercose devido a tratamento de 
Linfoma de Hodgkin estádio IV em paciente de 17 anos

Autores: 
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Araújo Claudino, Pedro Henrique Menezes Ribeiro, Samara Custódio Vieira Pinto

Resumo:

Linfoma de Hodgkin (LH) é um tipo de câncer originado no sistema linfático, responsável 
pelo sistema imune. Corresponde a 1% de todas as neoplasias e 12% dos linfomas. 
Caracterizado por se propagar ordenadamente, por meio dos vasos linfáticos. A doença 
surge quando um linfócito se transforma em célula maligna, capaz de multiplicar e 
disseminar-se. Relato de Caso: Paciente feminina, 17 anos, após um ano de 
linfadenopatia cervical em evolução, iniciou rastreamento oncológico em 5/4/19, 
realizando biópsia para diagnóstico entre LH e LNH. Apresentava linfonodomegalias e 
conglomerados linfonodais na transição cervicotorácica e na cadeia supraclavicular 
esquerda, múltiplas linfonodomegalias mediastinais e hílares, opacidades nodulares em 
ambos os pulmões, além de hepatoesplenomegalia e leucopenia (4/4). Em 24/4 
descobriu-se que o LH era do subtipo celularidade mista, através de exames 
imunohistoquímicos. Retorno hospitalar em 6/5 para seguimento quimioterápico. 
Plaquetopenia, leucopenia e anemia em 2/5. No 2º ciclo de quimioterapia (27/5), 
desencadeou TVP e episódio de convulsão. Em 28/5 estava hipocorada e com clara 
redução progressiva de massa cervical esquerda. Apresentou reativação de 
neurocisticercose devido ao tratamento, explicando as convulsões. Segue em 
acompanhamento oncológico hospitalar com intervalos entre os ciclos de 
quimioterapia. Conclusão: É fundamental o conhecimento acerca dos sinais e sintomas 
que definem o LH, além das manifestações associadas e do amplo auxílio de exames 
complementares, laboratoriais e de imagem. A referida paciente possuía quadro 
histológico que favorecia o diagnóstico de LH clássico do subtipo celularidade mista. 
Diagnóstico precoce é imprescindível.
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RELATO DE CASO

Pneumonia eosinofílica

Autores: 
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Resumo:

A Pneumonia Eosinofílica Crônica (PEC) é uma doença rara, de etiologia desconhecida, 
caracterizada pelo acometimento pulmonar por infiltrados associados à eosinofilia 
sanguínea e/ou no escarro. Ocorre na maioria dos casos em pacientes do sexo feminino 
com história de atopia e asma brônquica. Relato de Caso: Paciente, feminino, 33 anos, 
apresentou-se ao consultório médico em 2008, com quadro de tosse com expectoração 
e dispneia progressiva. Foi realizado um hemograma completo que evidenciou desvio 
discreto a esquerda, leucocitose, microcitose, e eosinofilia, VHS aumentado, PCR e PPD 
negativos, espirometria normal. Inicialmente foi realizado o tratamento com corticoides 
inalatórios, considerando-se a hipótese Asma brônquica. Em 2009, realizou hemograma 
completo o qual constava uma considerável eosinofilia e uma discreta linfocitose, além 
de ter repetido exames como PPD e todos permaneciam com o resultado negativo, 
portanto a paciente apresentava um quadro hematológico sugestivo de pneumonia 
eosinofílica sendo iniciado um tratamento de prova com corticóide oral associado ao 
inibidor de bomba de prótons e cálcio elementar. Em 2016, houve exacerbação do 
quadro e foi realizada uma tomografia computadorizada de tórax onde foi possível 
observar infiltrado pulmonar misto bilateral. Conclusão: O diagnóstico de PEC é 
realizado através dos seguintes achados: infiltrado pulmonar na RX de tórax associado a 
eosinofilia periférica, presença de eosinofiliano lavado broncoalveolar (LBA) e a biópsia 
pulmonarque constitui o método definitivo. Este trabalho apresenta o caso de uma 
paciente diagnosticada com PEC com vários quadros de recidivas.
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Esclerose múltipla, uma perspectiva de vida: relato de caso
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Resumo:

A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune de etiologia desconhecida, mas que 
possui correlação com fatores ambientais e genéticos. Acomete principalmente mulhe-
res entre 18 e 55 anos de idade, provocando incapacidade neurológica permanente em 
longo prazo. Esse estudo trata de um relato de caso da Esclerose Múltipla e sua perspec-
tiva de vida. Relato de Caso: Mulher de 57 anos, atendida em 2011 com quadro de dor, 
parestesia de membros com localização mal definida, plegia, falta de equilíbrio, dificul-
dade em realizar atividades cotidianas, alteração da memória temporal e remota e 
distúrbio do sono de início há cerca de 5 anos. Realizou propedêutica com vários 
exames laboratoriais e com RM do encéfalo e cervical, no qual foi diagnosticada no inicio 
de 2012 com Esclerose Múltipla. A princípio realizou tratamento com Interferon Beta 3x 
semana com bom controle dos sintomas. Em 02/10/2014 observou-se em RM de rotina 
imagem sugestiva de AVEH agudo, mas sem clínica significativa. No início de 2015, 
houve uma perda súbita de campo visual direito e em uma nova RM crânio evidenciou-
-se sinais de atividade da doença, sendo modificada a medicação para acetato de glatira-
mer diariamente, usada até os dias atuais. O controle da doença é realizado através de 
consultas e análise clínica associada com exames de imagem a cada 4 meses. Conclu-
são: A partir do diagnóstico, receber apoio familiar e acompanhamento multidisciplinar 
foi crucial para que a paciente enfrentasse a patologia de uma maneira mais branda, 
contribuindo para manutenção da qualidade de vida. É imprescindível o reconhecimen-
to de novos sinais de atividade da doença para que com isso ocorra busca precoce por 
auxílio clínico.
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Análise epidemiológica de tentativas de suicídio por residentes 
da cidade de Ipatinga, entre 2010 e 2018
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Resumo:

O suicídio constitui um grave problema de saúde pública. Segundo a OMS, a cada 3 
segundos, uma pessoa faz uma tentativa de suicídio e a cada 40 segundos uma pessoa 
morre por suicídio. No Brasil, observou-se um aumento de mais de 200% das lesões 
autoprovocadas entre 2011 e 2016. Objetivo: descrever e analisar o perfil epidemiológico 
da população de Ipatinga envolvida em tentativas de suicídio e os meios utilizados, no 
período de 2010 a 2018, de forma a subsidiar intervenções de promoções a vida e pre-
venção ao suicídio. Método: Os dados relativos a lesão autoprovocada e tentativa de 
suicídio foram obtidos através da Vigilância Epidemiológica de Ipatinga e foram analisa-
dos segundo variáveis como sexo, faixa etária e método empregado, utilizando como 
método estatístico o teste qui-quadrado. Resultados: No período de 2010 a 2018, foram 
registrados 1221 casos de violência autoprovocada. Deste total, foram 915 (74,9%) casos 
em mulheres e 306 (25,1%) casos em homens. Do ano de 2014, em que a tentativa de 
suicídio passou a ser um agravo de notificação obrigatória e imediata, até o ano de 2018, 
observou-se um aumento no número de casos de 72,5% no sexo feminino e 180,6% no 
sexo masculino. A faixa etária mais prevalente foi de 20 a 34 anos, com representativida-
de de 39,9%. O mecanismo mais utilizado foi o envenenamento, representando 87% dos 
casos, seguido da utilização de objetos perfuro cortantes, com 6,7%. Considerando-se a 
população estimada de Ipatinga pelo IBGE, como 261.344 habitantes no ano 2018, a taxa 
de incidência das tentativas neste mesmo ano foi de 119 por 100 mil habitantes. Conclu-
são: o levantamento das características epidemiológicas das tentativas de suicídio ocor-
ridas no município é essencial para a implementação de intervenções preventivas visan-
do a sua redução e qualificação das equipes de saúde para assistência às pessoas em 
risco ou que necessitam de atendimento de urgência após a tentativa.
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Qual o impacto da qualidade do sono e da prática de atividade 
física na qualidade de vida do acadêmico de medicina? Estudo 
piloto
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Resumo:

A graduação em Medicina implica em extensa carga horária de estudos, além de 
cobranças que podem repercutir negativamente na qualidade de vida durante o curso. 
Por outro lado, sabe-se que a qualidade do sono e a prática regular de atividade física 
podem impactar positivamente na qualidade de vida. Objetivo: Quantificar escores de 
qualidade de vida (QV) e do sono (QS) em acadêmicos de medicina de uma faculdade 
privada de Minas Gerais, bem como o impacto da frequência e intensidade da prática de 
atividade física (AF) nesses indicadores. Método: Através de questionários validados, 
quantificou-se QV (WHOQOL), QS (PSQI), e intensidade da prática de AF (IPAQ) em 
acadêmicos de medicina do 1º ao 6º ano. As médias foram comparadas pela análise de 
variância (ANOVA) e teste t. A associação entre variáveis foi medida pela correlação de 
Pearson. Resultados: Amostra composta por 365 acadêmicos (119 homens e 246 
mulheres), dos 6 anos da graduação, com idade entre 18 e 41 anos. O escore médio 
global de QV foi 74,3 (± 10,2). A ANOVA evidenciou diferença no escore global de QV 
(p=0,003), porém não houve diferença significativa na avaliação dos domínios 
isoladamente (p>0,05). Quanto à QS, a ANOVA evidenciou distinção significativa entre 
os anos, sendo o menor escore médio (6,2) e o maior (8,5) no 5º e no 6º ano, 
respectivamente. Sobre a prática de AF, 14% da amostra foi classificada como sedentária. 
A correlação de Pearson não evidenciou associação entre intensidade da prática regular 
de AF e melhores escores de QV (r = 0,2). Também não houve correlação entre prática 
regular de AF com QS (r = -0,1). Conclusão: Embora tenha havido diferença significativa 
no escore global de QV entre as fases da graduação, não houve correlação positiva entre 
prática regular de atividade física e melhores escores de QV ou de QS. Sugere-se 
pesquisas de desenho longitudinal a fim de avaliar os mesmos estudantes ao longo dos 
seis anos da graduação.
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Fatores associados à evasão ou não adesão à vacinação contra 
o HPV entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos da cidade 
de Ipatinga
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Resumo:

Trata-se de um estudo com delineamento transversal que avaliou o conhecimento 
sobre o HPV e os fatores associados à evasão ou não adesão à vacinação entre crianças 
e adolescentes de 9 a 14 anos da cidade de Ipatinga-MG, de escolas públicas e uma 
escola particular. Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre a vacina contra o HPV e os 
fatores associados à evasão ou não adesão à vacinação entre crianças e adolescentes de 
9 a 14 anos. Método: Estudo descritivo, com delineamento transversal, com 439 entrevis-
tados de ambos os sexos, das escolas públicas e privadas do município de Ipatinga – MG. 
Para avaliar os dados obtidos à adesão e evasão a vacinação, foram utilizados na análise 
univariada, os testes qui-quadrado de Pearson ou t-Student Resultados: 57,2% dos entre-
vistados declararam saber o que é o HPV, sendo que, 78,5% afirmaram que o HPV é uma 
doença viral e 14,7%, bacteriana. Quanto à adesão vacinal, 76,3% relataram ter tomado a 
primeira dose, sendo a não adesão (23,7%), atribuída ao desconhecimento sobre a cam-
panha como causa principal (65,4%). A taxa de evasão foi de 35,1%, justificada pelo des-
conhecimento da existência desta (61%), seguido do medo de possíveis efeitos colaterais 
(12,7%). Os fatores significativamente associados à adesão à vacinação (valor-p<0,05) 
foram gênero, religião e conhecimento sobre o HPV. Entre os meninos, 59,5% tomaram 
a primeira dose da vacina e entre as meninas 89,8%. A adesão à vacinação entre os estu-
dantes que relataram saber o que é o HPV foi (84,5%) e os que não sabem o que é o vírus 
(65,4%). Conclusão: Portanto, fica evidente a necessidade quanto ao desenvolvimento de 
estratégias que visem à disseminação de informações sobre o HPV e sua vacina, a fim de 
fomentar o conhecimento populacional e, principalmente, aumentar a abrangência e 
cobertura vacinal.
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Avaliação do consumo de álcool entre adolescentes do ensino 
médio em escola pública e privada de Ipatinga-MG
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Resumo:

O álcool é responsável por 3,2% de todas as mortes e 4% de todos os anos de vida útil 
perdidos. No Brasil, o consumo inicia, em média, aos 12,5 anos. Segundo dados da PeNSE 
(2015), 73% dos jovens escolares de 16 a 17 anos já experimentaram uma dose de bebida 
alcoólica. Objetivo: Analisar a prevalência do consumo de álcool entre adolescentes do 
Ensino Médio em escolas pública e privada, no município de Ipatinga, Minas Gerais, bem 
como os fatores associados a esse consumo. Método: Estudo transversal e descritivo. 
Foram avaliados estudantes do ensino médio de Ipatinga, de 14 a 19 anos. Foram usados 
o Teste de Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool (AUDIT) e um 
questionário para dados sociodemográficos e fatores associados. O teste de χ2 foi usado 
nas análises Resultados: Participaram da pesquisa 523 adolescentes, sendo 328 alunos 
na escola pública e 195 na escola privada. A idade média foi 16,6 anos e a amostra foi 
composta na maioria por gênero feminino (53,6%). Quanto a estratificação do risco 
associado ao consumo de álcool observou-se uma prevalência total de consumo de 
risco de 25,9. Houve consumo de risco em estudantes com mãe de baixa escolaridade 
(p=0,014) e maior chance de risco em estudantes com irmão e amigos que consomem 
álcool (p=0.02; p=0.03). Observou-se maior prevalência de consumo entre quem mora 
sozinho ou com outros (p=0.023) e estudantes que já repetiram de ano (p=0.005). O 
consumo de risco foi maior em estudantes mais velhos e não houve diferença entre os 
gêneros. Quanto ao tipo de escola, não houve diferença significativa. Conclusão: 
Observou-se, entre os adolescentes avaliados, a grande influência da baixa escolaridade 
materna, do estilismo de irmãos e amigos. Além disso, alunos mais velhos apesentaram 
risco maior ao hábito. Os resultados deste estudo indicam uma vulnerabilidade destes 
jovens para condutas com risco para a saúde.
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Prevalência de obesidade infantil nas escolas de Ipatinga e sua 
correlação com dados sociodemográficos
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Resumo:

A obesidade é hoje um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, ganhando 
status de epidemia global. As crianças na faixa etária escolar são um dos grupos que 
apresentou crescimento significativo no número de pessoas com excesso de gordura 
corporal. Objetivo: Investigar a prevalência de sobrepeso e obesidade infantil em escolas 
públicas e privadas no município de Ipatinga em Minas Gerais e correlacionar com 
dados sóciodemográficos. Método: Pesquisa, do tipo descritivo exploratória, de caráter 
transversal, realizada em 586 crianças de 7 a 10 anos, em quatro escolas de Ipatinga. A 
amostra foi submetida às medições de peso e altura. Além disso, foi aplicado 
questionário aos pais/responsáveis para avaliar condições sociodemográficas. 
Resultados: Do total da amostra analisada, 40,5% das crianças apresentaram excesso de 
peso, sendo 22,2% com sobrepeso e 18,3% com obesidade. Não foi observada associação 
entre obesidade infantil e marcadores sociodemográficos como renda familiar, 
escolaridade dos pais, escola pública ou privada. Foi encontrada uma correlação direta 
entre obesidade infantil e obesidade materna ou paterna (p<0,05). Conclusão: 
Observa-se no município de Ipatinga uma prevalência de obesidade infantil superior às 
reportadas no Brasil, independente do nível socioeconômico. A obesidade materna e 
paterna apresenta-se como fator de risco significativo para o desenvolvimento de 
excesso ponderal.
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Como alunos de medicina se relacionam com o inglês durante 
a faculdade: levantamento de dados para ações da liga de 
inglês médico

Autores: 
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Resumo:

No mundo atual globalizado, a língua inglesa tornou-se a base da comunicação em 
todos os campos científicos, incluindo o campo da medicina. Dessa forma o incentivo ao 
uso do inglês durante a formação prepara os alunos para o seu sucesso após a formatura, 
como profissional capaz de se atualizar. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo 
conhecer o perfil dos estudantes de medicina, de uma faculdade do leste de minas, com 
respeito ao seu interesse, capacitação e necessidade pelo inglês médico ao longo da sua 
formação e desta forma desenhar ações direcionadas para a Liga de Inglês Médico. 
Método: Um questionário foi enviado, via WhatsApp®, através de um link da plataforma 
GoogleForms®, com sete perguntas para serem respondidas de forma voluntária e 
anônima pelos estudantes. Portanto, trata-se de um estudo transversal com amostragem 
de conveniência e análise por estatística descritiva. Resultados: Como resultado, 
obtivemos 123 respostas, destas 87(90%) foram de estudantes da 1ª à 6ª fases. 21,1% dos 
alunos nunca fizeram curso de inglês e 48% fizeram, mas não possuem diploma. Apenas 
11 relataram não ter precisado do inglês médico durante a faculdade, e destes 8 ainda 
estavam no 1º e 2º períodos. Dentre as principais razões apresentadas pelos 91% dos 
alunos que relataram precisar do inglês durante a faculdade, estudar correspondeu a 
55% das respostas, seguida por TCC (21%). 66% apresentam dificuldade em ler artigos 
científicos e 80% não se sentem preparados para realizar prova em inglês. 73% possuem 
interesse em algum tipo formação no exterior, mas 95% não sabem como o fazer. Dos 21 
alunos com diploma de curso de inglês avançado, 20 relatam ter dificuldade em ler 
artigos científicos. Conclusão: Desta forma, pode-se concluir que no ciclo básico a 
maioria dos alunos possui interesse em participar de atividades de formação no exterior, 
mas não sabem como fazer. A maioria dos alunos sente falta do inglês para estudar e não 
realizaram ou, possuem uma formação básica, em cursos de inglês. Além disso, ter uma 
formação avançada nesses cursos não assegurou aos alunos a habilidade em ler artigos 
científicos.

Palavras-Chave: 
Inglês médico. Formação. Liga acadêmica.

PESQUISA ORIGINAL

Anais Jornada Acadêmica. Ipatinga, 2019, Setembro | Página 92
ISSN 2526-3315 



Relato de experiência prática com gameficação na disciplina 
de fisiologia do curso de medicina da faculdade Imes/Ipatinga

Autores: 
Melissa Araújo Ulhôa Quintão, Savio Francisco Ulhôa, Ângelo Augusto Monte, Clara 
Dinalli Ornelas Iglesias, Daniela Batista Souza, Rogéria Caroline Lima Amorim, Lucas 
Sousa Salgado

Resumo:

Este relato de experiência visa apresentar o uso de games como fator motivacional no 
processo de ensino da disciplina de Fisiologia Médica II. Métodos inovadores vêm com o 
intuito de incrementar o processo ensino-aprendizagem. Games tornam o aprendizado 
mais atraente e o acadêmico mais engajado. Objetivo: Apresentar, analisar e discutir a 
eficácia e limitações da gamificação empregada durante uma aula de Fisiologia do 
primeiro semestre de 2019. O game objetivava melhorar a discussão de um caso clínico 
extenso que abordava diversas complicações do sistema respiratório, cardiovascular e 
renal. Método: Realizou-se um relato de experiência, descritivo do game aplicado em 74 
alunos. Dividiu-se a turma em 3 grupos (A,B,C) e ainda em subgrupos para melhorar a 
dinâmica. O jogo era de perguntas e respostas no modelo de adedanha. O grupo que 
escreveu a resposta deveria pedir que parasse o cronômetro. Resultados: O grupo que 
acertou a resposta, ganhava um ponto. Ganha o game, aquele que acertar mais. Durante 
a metodologia foi observada união entre os integrantes dos grupos. Durante a discussão 
da pergunta feita pela professora, ocorria a colaboração de todos para contribuir com a 
resposta. Foi nítido que os discentes ficavam contentes quando acertavam a questão e 
entusiasmados para responder as próximas. Ainda, os que erraram as questões 
procuravam o motivo de ter errado e justificavam aos colegas o porquê do erro, 
procurando sua correção. Os grupos ficavam na expectativa da atividade. Segundo os 
acadêmicos, o game auxiliou na fixação do conteúdo e a trazer à memória o que já foi 
estudado, Além disso, o game foi um bom método para aliviar a tensão em uma aula 
avaliativa. Conclusão: Gamificação pode ser definida como uma metodologia focada em 
encontrar diversão dentro de situações difíceis e muitas vezes consideradas tediosas. Os 
resultados gerais da aplicação da gamificação no curso de medicina foram excelentes 
quanto ao aumento da motivação e engajamento dos estudantes nas atividades que 
foram desenvolvidas.
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Análise epidemiológica dos casos de leishmaniose visceral e 
leishmaniose tegumentar americana no município de Ipatinga, 
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Resumo:

Dados sobre Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana de 
2015-2018 foram coletados na Vigilância Epidemiológica de Ipatinga e comparados com 
o DATASUS. O município correspondeu a 30% dos casos totais de LV em MG em 2015. A 
incidência dos casos foi demonstrada por geoprocessamento. Objetivo: Este trabalho 
objetiva levantar os números totais de casos de LV e LTA em Ipatinga entre os anos de 
2015 e 2018 para comparar com os casos em MG. Assim, será possível discutir as 
possíveis causas para o município ser uma região endêmica e um dos locais com mais 
casos em todo estado. Método: Trata-se de um estudo analítico, observacional e 
longitudinal com dados de 2015-2018 sobre LV e LTA na Vigilância Epidemiológica de 
Ipatinga e DATASUS. A análise estatística foi realizada com o software GraphPad Prism e 
os mapas de distribuição pelos bairros confeccionados por Geoprocessamento. 
Resultados: Ipatinga registrou 136 casos de LV em 2015, 96 casos em 2016 e 81 em 2017. 
Em análise comparativa com o estado de MG, Ipatinga correspondeu com 30%, 18% e 
10% do total de casos de LV registrados no estado nos anos de 2015, 2016 e 2017, 
respectivamente. Ainda foi possível observar que quando comparado ao Sudeste, o 
município correspondeu com 20% , 12% e 7% dos casos nos anos de 2015, 2016 e 2017 
respectivamente. Lana e cols. (2018) realizaram um estudo em Ipatinga utilizando 
armadilhas para Flebotomíneos e concluíram que o ciclo de transmissão de LV é ativo na 
cidade. Ressalta-se ainda que em 2011, a vigilância registrou o primeiro caso autóctone 
de LV. Quanto a LTA, foram 33 casos em 2015, o que corresponde a 2,5% do total de 
casos de MG, 30 casos em 2016 (2,7%) e 44 em 2017 (2,8%). Conclusão: Com a análise 
comparativa dos conclui-se que mesmo com os números alarmantes de notificações 
serem de conhecimento público, poucas ações são realizadas em Ipatinga para reverter 
o quadro e reduzir seu impacto. Ressalta-se ainda que mesmo com a redução dos casos 
observada em 3 anos, Ipatinga ainda é um dos principais polos endêmicos do país.
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Prevalência da leishmaniose humana visceral e canina visceral 
em Ipatinga e sua correlação nos anos de 2011-2017

Autores: 
Lea Rache Gaspar, Guilherme Rache Gaspar, Igor Barrack Santos, Isabela Grippa Mendes 
Oliveira, Juliana Caroline Pinheiro Rocha, Lory Arantes Werneck

Resumo:

A leishmaniose visceral (LV) é a quarta doença tropical mais frequente, e a segunda 
causa de mortalidade no mundo. O Brasil possui uma das maiores incidências de 
leishmaniose visceral zoonótica do mundo e o cão mostrou ser reservatório 
fundamental na disseminação dos casos. Objetivo: O trabalho visa descrever o perfil 
epidemiológico da leishmaniose humana visceral (LHV) e Leishmaniose canina visceral ( 
LCV) nos anos de 2011 a 2017 no município de Ipatinga e avaliar a relação espacial entre 
LHV e LCV na série histórica de seis anos ( 2011 a 2017) na cidade de Ipatinga. Método: 
Foi realizada levantamento epidemiológico da LHV e da LCV com utilização de bancos 
de dados do IBGE e do DATASUS e por rastreamento da seção de controle das zoonoses 
do município de Ipatinga, nos anos de 2011 a 2017 e uso da correlação linear de 
PEARSONr para avaliar a relação entre LHV e LCV. Resultados: A série histórica de 
2011-2017 mostrou elevação da taxa de prevalência da LHV a partir do ano de 2011 de 
0,82 por 100.000 habitantes para a taxa de 20,12 por 100.000 hab em 2014. A partir de 
2014 é observada a diminuição da prevalência que em 2017 permaneceu em 7,8 por 
100.000 hab. A realização de exames para investigar a soroprevalência em cães foi 
iniciada em 2012, de maneira insipiente e mostrou aumento crescente do número de 
cães acometidos até o ano de 2015 e decréscimo em 2016 e em 2017. A sobreposição 
das áreas com maior incidência de LHV e LCV foi encontrada em nosso estudo. A 
associação da distribuição de casos de LCV e LHV nos bairros em Ipatinga foi confirmada 
pelo mapeamento espacial de clusters de LCV e LHV. Conclusão: A prevalência da LHV 
no município é mais elevada que o coeficiente de incidência nas Américas, no Brasil e 
em Minas Gerais. A taxa de LCV em 2015 reforça a importância da LCV no município, 
maior que na Europa e Belo Horizonte. A associação da LCV e LHV nos bairros de 
Ipatinga foi confirmada por mapeamento espacial de ‘clusters’.
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Análise comparativa da sorologia e imunocromatografia de 
dupla migração (DPP) para eutanásia em Canis familiares com 
suspeita de Leishmaniose Visceral

Autores: 
Giani Martins Garcia, Leonardo de Araújo Lopes, Ângelo Geraldo José Cunha, Mariana 
Oliveira Axer, Lucas Sousa Salgado

Resumo:

Entre 2016-2018 foram registrados 228 casos humanos de Leishmaniose Visceral (LV) em 
Ipatinga/MG. O diagnóstico em cães é realizado pela análise clínica e o teste qualitativo 
TR DPP. Apesar da alta sensibilidade e especificidade, ocorrem falso-positivos sendo 
necessário realizar o teste ELISA. Objetivo: Objetiva-se demonstrar que o teste 
sorológico (ELISA) deve ser realizado mesmo que a análise clínica e a 
imunocromatografia de dupla migração (DPP) apresentem resultados positivos, uma vez 
que ocorrem muitos falso-positivos, elevando assim número de eutanásias 
desnecessárias. Método: O estudo foi realizado na cidade de Ipatinga, região leste do 
estado de Minas Gerais, com cerca de 261.344 habitantes. Os dados foram 
disponibilizados pela Secretaria de Saúde e pela Zoonose. A plataforma Scielo foi 
utilizada para uma revisão de literatura, e selecionados artigos de 2016 a 2019. 
Resultados: A recomendação da OMS nos casos de cães sororreagentes e/ou 
parasitológico positivo é a prática da eutanásia, com base na resolução nº714, de 20 de 
junho de 2002, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse procedimento é 
realizado gratuitamente pela zoonose de Ipatinga. Porém, observa-se que há um 
elevado número de eutanásias realizadas sem a confirmação da sorologia, levando em 
conta somente os sinais clínicos e o resultado positivo do DPP. Em Ipatinga, entre 
2016-2018, 6658 cães tiveram o teste do DPP positivo, destes somente 4581 realizaram o 
teste de ELISA (68,8%). Os resultados positivos de ELISA corresponderam a 68,8% (3151 
testes). No total, foram 5173 cães foram eutanasiados, ou seja, 60,9% de eutanásias sem 
confirmação. Conclusão: Os resultados do teste de ELISA em amostras de cães para 
confirmação de diagnóstico evidenciaram 1430 DPP falso-positivos e 2022 cães foram 
sacrificados sem confirmação sorológica. Assim, conclui-se a importância de realização 
do teste de ELISA para confirmação de Leishmaniose Visceral, afim de que eutanásias 
desnecessárias sejam realizadas.
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Comportamento epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar 
e Leishmaniose Humana Visceral no município de Ipatinga

Autores: 
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Isabela Grippa Mendes Oliveira, Luísa Viana de Almeida, Juliana Caroline Pinheiro Rocha

Resumo:

A leishmaniose é considerada uma das doenças mais relevantes no mundo, é a terceira 
causa de mortalidade entre as doenças parasitárias. A condição geográfica do município 
de Ipatinga, banhado pelas águas do rio Piracicaba e rio Doce e margeadas por matas 
preservadas, propiciou a região a se tornar uma área de risco de transmissão. Objetivo: 
O trabalho visa analisar o comportamento epidemiológico e espacial da Leishmaniose 
Tegumentar (LT) e da Leishmaniose Humana Visceral (LHV) no município de Ipatinga, 
entre os anos 2011 e 2017 e realizar uma correlação entre as leishmanioses neste 
período e município. Método: Será realizado um levantamento epidemiológico e análise 
espacial de LHV e LT no período de 2011-2017, provenientes dos bancos de dados do 
IBGE e do DATASUS. Serão utilizados mapas temáticos de incidência e para comparações 
a correlação linear de Pearson (r) ou Spearman (rho). Resultados: Em Ipatinga, de 
2001-2017 a taxa de prevalência da LT foi de 17,2/100.000 habitantes e a LV de 7,8 / 
100.000 habitantes. A correlação linear entre Leishmaniose Tegumentar e a 
Leishmaniose Visceral considerando os bairros de análise dos dados (p = 0,3587 > 0,05; r 
= 0,255) não foi significativa. Esta correlação reflete as diferenças entre os bairros 
afetados pela Leishmaniose Tegumentar e Leishmaniose Humana Visceral de 
comportamento epidemiológico diferente. Os bairros com maior número de casos de 
Leishmaniose Tegumentar foram os bairros Cariru (31,5%), Bom Retiro (9,3%) e Castelo 
(6,2%), todos margeados por rio e pelo bioma da mata atlântica. Conclusão: Os 162 casos 
de LT e 161 casos de LHV mostraram distribuição espacial e temporal heterogênea no 
município de Ipatinga. Os três bairros margeados por matas, corresponderam a 50% dos 
casos de LT. As regiões oestes e leste com características demográficas, climáticas e 
sociais semelhantes do município, foram responsáveis por 70,2% dos casos de LHV.
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O feedback imediato como ferramenta de aperfeiçoamento do 
processo de ensino-aprendizagem

Autores: 
Jaqueline Melo Soares, Maria Emília de Oliveira, Lilian Rhodes Neves, André Rhodes 
Neves, Larissa Cardoso Rezende, Letícia de Castro Neves Lima

Resumo:

A docência tem vivido transformações importantes para atender às necessidades atuais 
do perfil profissional. Essa realidade tem sido observada no ensino da medicina, inclusive 
com mudança no perfil das avaliações, com melhorias e contribuição para o 
desenvolvimento do discente. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar 
os benefícios do feedback imediato como ferramenta de aperfeiçoamento do processo 
de ensino-aprendizagem. Método: A Univaço implantou modelo de feedback imediato 
de avaliações, fomentando o contato do estudante com o padrão de resposta desejado 
pelo avaliador, proporcionando reflexão e crescimento logo após a realização de provas 
discursivas, objetivas e também práticas. Resultados: No processo avaliativo são 
utilizados instrumentos formativos e avaliativos que devem contribuir para a análise e 
decisão de quais ações deverão ser tomadas pelo discente durante o processo de ensino 
e formação. Nesta perspectiva a correção e a devolutiva dos itens que compõem as 
avaliações discursivas, as práticas e as objetivas passaram a ser realizadas logo em 
seguida da sua aplicação. Relata-se a participação de todos os docentes e discentes 
envolvidos na elaboração e realização das avaliações. Este feedback mostrou-se 
bastante produtivo, primeiro porque o aluno percebeu com maior clareza sua 
performance e quais dificuldades ainda encontra e precisa buscar melhora. Outro ponto 
importante é que docentes e discentes aproximam-se, permitindo aperfeiçoamento 
mútuo e melhoria do diálogo. Conclusão: A concepção de aprendizagem ativa gera 
necessidade de avaliações diferenciadas e melhor aceitas pelos acadêmicos. Esse 
processo de feedback imediato promoveu integração teoria-prática e correlação da 
avaliação com os objetivos de aprendizagem propostos para o módulo.
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Experiência em laboratório morfofuncional por abordagem em 
multi-estações

Autores: 
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Neves, Maria Luiza Prata Borghi

Resumo:

O curso de medicina contemporâneo abrange a utilização de metodologias baseadas no 
estudante e privilegia a integração básico-clínica. A execução de um currículo integrado 
prevê laboratórios em estações, invertendo-se o papel docente e desejando-se 
engajamento dos discentes em ambiente colaborativo. Objetivo: O trabalho teve como 
objetivo relatar os benefícios da utilização de aprendizagem interativa e interdisciplinar 
no laboratório morfofuncional. Método: No presente relato os discentes foram 
organizados em pequenos grupos e divididos em 3 laboratórios alternadamente, onde 
em cada um deles haviam de 2 a 3 estações interdisciplinares, proporcionando ao 
estudante a possibilidade de correlação de um determinado tema aos diversos 
conteúdos básicos. Resultados: O contexto clínico das estações ofertadas nos 
laboratórios possibilitam a vivência precoce das aplicações médicas dos conteúdos 
básicos. O resultado em geral foi satisfatório, pois a grande maioria dos estudantes 
relatou ter um melhor aproveitamento e envolvimento acadêmico através do ensino 
prático por estações, reforçado em várias abordagens um único tema, o que torna a 
aprendizagem significativa. Os laboratórios morfofuncionais são caracterizados por 
atuação discente ativa em ambiente prático, com interação e interdisciplinaridade, 
tornando o estudante protagonista de seu próprio aprendizado. Conclusão: Conclui-se 
que o laboratório morfofuncional integrado e ofertado em estações práticas alternadas 
podem ampliar significativamente a participação e o envolvimento dos estudantes. 
Promoveu-se assim a integração básico-clínico, a interação, a autonomia e a 
interdisciplinaridade.
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Situação Epidemiológica das Meningites em Minas Gerais, 2015 
a 2018: incidência, etiologia e letalidade

Autores: 
Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Giani Martins Garcia, Anelise Oliveira Duarte, Gabriel 
Saliba Laguna, Iara Gomes Breder, Ihágara Souza Faria, Samantha Oliveira Brum

Resumo:

As meningites são um importante problema de saúde pública, em particular as de 
origem bacteriana, devido à maior chance de evolução com sequelas neurológicas ou 
óbito. Na cidade de Ipatinga, no entanto, Informações de Agravos de Notificação 
(SINAN) por meio de estatística descritiva. Também foram calculadas as taxas de 
incidência padronizada de meningite e a variação percentual relativa no período 
(IBGE/2010). Resultados: Dos 71 casos registrados nesses 4 anos, 76% compreendiam o 
sexo masculino e da cor parda 72%. A faixa etária mais acometida foi de crianças 
menores de 1 ano com 21% seguida por 1 a 19 anos, 31%. A taxa de incidência 
padronizada existem poucos estudos sobre o tema. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi realizar um estudo descritivo sobre a incidência das meningites ocorridas na cidade 
de Ipatinga, no período de 2015 a 2018, e sua relação com algumas variáveis 
epidemiológicas: sexo, faixa etária, etiologia e evolução. Método: Os dados foram 
extraídos do banco de dado do Sistema de de meningite variou de 7,8 em 2015 a 7,3 por 
100 mil em 2018, com uma variação percentual relativa de 6,5%. Os meses de Junho e 
Julho foram os meses com maior número percentual de casos (31%). A taxa de óbito por 
meningite em Ipatinga foi de 2,7 a cada 100 mil habitantes, com uma letalidade de 9,9%. 
Dentre os agentes etiológicos identificados 2 de 3 casos confirmados para meningite 
menincocócica foi do sorogrupo C. Em 32% dos casos o agente etiológico não foi 
informado, 31%, não identificado, 17%, viral, 13%, outras bactérias, 1%, outra etiologia e 1%, 
pneumococos. Conclusão: Na maioria dos casos (63%) o agente etiológico não foi 
identificado ou não especificado, o que dificulta as análises e posterior avaliação da 
eficácia das vacinas com destaque para a recém-disponibilizada pelo Sistema Único de 
Saúde a ACWY. Com respeito a taxa de letalidade a mesma equipara-se a publicada no 
Boletim Epidemiológico sobre Belo Horizonte no ano de 2015.
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Situação Epidemiológica das Meningites em Minas Gerais, 2015 
a 2018: incidência, etiologia e letalidade
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Resumo:

As meningites são um importante problema de saúde pública, em particular as de 
origem bacteriana, devido à maior chance de evolução com sequelas neurológicas ou 
óbito. Na cidade de Ipatinga, no entanto, Informações de Agravos de Notificação 
(SINAN) por meio de estatística descritiva. Também foram calculadas as taxas de 
incidência padronizada de meningite e a variação percentual relativa no período 
(IBGE/2010). Resultados: Dos 71 casos registrados nesses 4 anos, 76% compreendiam o 
sexo masculino e da cor parda 72%. A faixa etária mais acometida foi de crianças 
menores de 1 ano com 21% seguida por 1 a 19 anos, 31%. A taxa de incidência 
padronizada existem poucos estudos sobre o tema. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi realizar um estudo descritivo sobre a incidência das meningites ocorridas na cidade 
de Ipatinga, no período de 2015 a 2018, e sua relação com algumas variáveis 
epidemiológicas: sexo, faixa etária, etiologia e evolução. Método: Os dados foram 
extraídos do banco de dado do Sistema de de meningite variou de 7,8 em 2015 a 7,3 por 
100 mil em 2018, com uma variação percentual relativa de 6,5%. Os meses de Junho e 
Julho foram os meses com maior número percentual de casos (31%). A taxa de óbito por 
meningite em Ipatinga foi de 2,7 a cada 100 mil habitantes, com uma letalidade de 9,9%. 
Dentre os agentes etiológicos identificados 2 de 3 casos confirmados para meningite 
menincocócica foi do sorogrupo C. Em 32% dos casos o agente etiológico não foi 
informado, 31%, não identificado, 17%, viral, 13%, outras bactérias, 1%, outra etiologia e 1%, 
pneumococos. Conclusão: Na maioria dos casos (63%) o agente etiológico não foi 
identificado ou não especificado, o que dificulta as análises e posterior avaliação da 
eficácia das vacinas com destaque para a recém-disponibilizada pelo Sistema Único de 
Saúde a ACWY. Com respeito a taxa de letalidade a mesma equipara-se a publicada no 
Boletim Epidemiológico sobre Belo Horizonte no ano de 2015.
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