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Escores de ansiedade em praticantes de atividade física 
aeróbica: corpo são, mente sã? 

Autores:
Ângelo Geraldo José Cunha; Sílvia Gabrielli Rocha; Dalton Gonçalves Lima Alves;
Evandro Vitor de Andrade. 

Palavras-chave:

Ansiedade; Prática Aeróbica; Sedentarismo; Psiquiatria.

Tipo de Apresentação:
Oral

Resumo
Introdução: Manter-se fisicamente ativo é uma garantia de saúde e bem-estar. A inatividade física 

é responsável por até 6% das mortes em todo o mundo e a prática de um mínimo de atividade 

física diária é capaz de reduzir essa estatística em até 19%. É crescente o número de estudos que 

associam o sedentarismo a piores indicadores de qualidade de vida e transtornos psíquicos como 

a ansiedade e a depressão. O presente estudo buscou quantificar ansiedade em uma amostra de 

praticantes de atividade física regular, comparando-a com uma amostra de indivíduos 

sedentários. Métodos: Amostra de 256 praticantes de atividade física aeróbica regular foi 

comparada à amostra de 256 sedentários (grupo controle). Escores de ansiedade foram 

quantificados através do Inventário de Ansiedade Estado-Traço de Spielberger (IDATE). Os 

escores dos grupos foram comparados através dos testes t de Student e qui-quadrado para dados 

paramétricos e não paramétricos, respectivamente. A correlação entre escores de diferentes 

variáveis foi realizada através do teste de Pearson. Resultados: Houve diferença significativa 

entre os escores médios de ansiedade (p < 0,001) e o teste qui-quadrado comprovou haver maior 

prevalência de escores de ansiedade intensa (p < 0,001) no grupo de sedentários. Idade não se 

correlacionou com piores escores de ansiedade (p < 0,05). Em relação ao sexo, mulheres 

apresentaram maior prevalência de escores de ansiedade intensa. Conclusões: Praticantes de 

atividade física possuem menores escores de ansiedade e ambos os sexos se beneficiam com o 

potencial ansiolítico da prática de atividade física. Portanto, foi comprovado que a máxima de 

Juvenal, Mens sana in corpore sano, também pode ser interpretada em sentido inverso, em que 

um corpo são se correlaciona com uma mente sã.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 4

ISSN 2526-3315

PESQUISA 



Paracocciodiodomicose com acometimento tegumentar em 

paciente de 22 anos: relato de caso

Autores:
Orlando Barreto Zocratto; Débora de Oliveira Sampaio; Bruna Evellyn Freitas de
Oliveira; Ana Caroline Silveira de Abreu; Gabriela Valani Giuriato; Bruno Bittencourt Procópio.

Palavras-chave:
Paracoccidiodomicose; Linfadenomegalia; Lesões tegumentares Fungo.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo
fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. O Brasil é considerado um centro
endêmico dessa doença, com maior prevalência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
A primo-infecção ocorre nos pulmões disseminando-se para outros sítios. RELATO DE
CASO Paciente do sexo feminino, 22 anos, compareceu ao Ambulatório da Faculdade
de Medicina do Vale do Aço com extensas lesões tegumentares em face medindo cerca
de 3 cm de diâmetro, halo hiperemiado e sem orifício de drenagem. Apresentava
também linfadenomegalia generalizada, com linfonodos de consistência fibroelástica,
endurecida, aderidos a planos profundos, sem sinais flogísticos e dolorosos à palpação.
Quadro clínico com 6 meses de evolução cursou com perda de peso de 9 quilos em 5
meses, mesmo sem mudança do hábito alimentar. Paciente negou uso de qualquer
medicação até o momento. As hipóteses diagnósticas foram Leishmaniose tegumentar e
Paracoccidiodomicose. Realizou-se biópsia incisional que confirmou o diagnóstico de
PCM, instituindo-se tratamento com itraconazol 100mg, 2 compridos ao dia, após o
almoço, durante 6 meses. Paciente permanece em acompanhamento clínico.
CONCLUSÃO A paracoccidioidomicose é uma enfermidade inflamatória que pode
apresentar sequelas graves ou evoluir para óbito caso o diagnostico seja negligenciado.
Dessa forma, torna-se necessário que o profissional esteja atento aos possíveis
diagnósticos diferencias para que o tratamento seja instituído precocemente a fim de
reduzir a morbimortalidade.                               .

.
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TETRALOGIA DE FALLOT E HIPOPLASIA DE TRONCO 
PULMONAR: RELATO DE CASO

Autores:
Tatiliana Geralda Bacelar Kashiwabara; Samuel Ângelo Honorato Maciel Santana; Ana
Caroline Silveira de Abreu; Bruna Evellyn Freitas de Oliveira; Débora de Oliveira Sampaio;
Gabriela Valani Giuriato.

Palavras-chave:
tetralogia de fallot; hipoplasia; CIV; cianose.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO A tetralogia de fallot é uma má formação congênita que engloba quatro
características: estenose pulmonar, comunicação interventricular membranoso,
dextroposição da aorta e hipertrofia de ventrículo direito, sendo o grau de
comprometimento variável em cada paciente. A patologia dificulta a troca de oxigênio
já que o sangue rico em CO2 não consegue atingir o pulmão para realizar a troca gasosa
eficiente, assim a manifestação clinica mais comum é a cianose. O diagnóstico pode ser
feito através do ecocardiograma ou cateterismo. RELATO DE CASO Mãe de 23 anos,
G1P0A0, grupo sanguíneo A, fator RH +, sorologias maternas VDRL não reator,
toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus imune. Anti HIV e antiHbsAg negativos.
Pesquisa para GBS positivo. Recebeu diagnostico pre natal de Tetralogia de Fallot e
hipoplasia de tronco pulmonar ao ecocardiograma fetal com idade gestacional de 33
semanas semanas. Resultado ecocardiograma mostrou grande CIV de mal alinhamento
com fluxo bidirecional (dx da aorta cerca de 40%), estenose infundíbulo valvar
(componente valvar predominante), tronco e ramos pulmonares de bom calibre, não
visualizado fluxo de canal arterial, valva aórtica tricúspide espessa sem gradiente
transvalvar e com regurgitação local leve. Sendo programado o parto para 19/02/2017.
Condições do parto: parto cesárea programado, em boas condições, apgar 1’8 e 5’9.
Admitido em UTI neonatal para monitorização e cuidados intensivos devido ao
diagnostico de cardiopatia. Evoluiu sem intercorrências tendo alta no dia 24/02/2017
com orientação de: acompanhamento mensal com pediatra, procurar o serviço em caso
de intercorrências, acompanhamento cardiológico, vacinação e triagem auditiva.
CONCLUSÃO A Tetralogia de Fallot é uma patologia congênita que não tem causa
bem estabelecida. Os exames de imagem para o diagnostico podem ser realizados na
fase do pré natal ou até mesmo na idade adulta. A importância do diagnóstico precoce
se faz necessária principalmente no pre natal para oferecer as adequadas condições de
suporte ao recém nascido. A correção da patologia é feita com a procedimento cirúrgico
após indicação dos especialistas.                               .
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PERFIL DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) EM 

IPATINGA/MG

Autores:
Fabiano Moreira da Silva; Simone de Paula Gomes Fialho; Glaudson Gomes de Andrade; 

Lidiane Barbosa Alcântara; Matheus Afonso Martins Moreira.  

Palavras-chave:
SAMU; Ipatinga; Atendimento.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: Trata se de uma pesquisa descritiva abordando o perfil dos
atendimentos do SAMU/Ipatinga. Este estudo foi executado a partir da coleta de dados
e análise de 960 fichas de atendimento da instituição, em particular as do ano de 2014, a
fim caracterizar o trabalho do SAMU/Ipatinga-MG. OBJETIVO: O trabalho teve como
objetivo identificar os padrões existentes, obter dados epidemiológicos como idade,
sexo, bairro, cidade, tipo das ocorrências, evolução, destino, dia da semana e horário,
dentre outros, afim de traçar e caracterizar o perfil dos atendimentos realizados pelo
SAMU –Ipatinga MÉTODOS: Estudo descritivo transversal, que teve como fonte de
informações às fichas de atendimento do SAMU do ano de 2014, entre janeiro a
dezembro. Com o auxílio da aplicação web Open Epi, foi calculada uma amostra de 960
fichas para prevalência de 50%, nível de confiança de 99,9% e margem de erro de 0,1%.
RESULTADOS: Diante do pouco espaço reservado para o resumo segue os principais
resultados: durante o ano de 2014, de acordo com o banco de dados da central de
regulação do SAMU Ipatinga, foram relatados um total de 24.107 ligações, sendo 2788
trotes, foi verificado uma maior prevalência de ocorrências clínicas, totalizando cerca de
50,1% das ocorrências, seguida de atendimentos traumáticos que somaram 47.6%.
Tendo destaque à queixa de dispneia e às vitimas de acidentes com motocicletas. O pico
de maior ocorrência foi as 00:00, 11:00 e 17:00 horas, e o bairro de maior numero de
ocorrências foi o Bethânia. Estando a maior parte dos pacientes em estado de saúde
moderado e encaminhados a UPA. CONCLUSÃO: Foi possível verificar a importância
do serviço no município e obter dados que servirão de interesse a toda a rede de atenção
às urgências do município de Ipatinga, foi observada também que em muitas situações o
SAMU se torna uma porta de entrada do paciente à rede de atendimentos do município
e que não há integração desse paciente com a estratégia de saúde da família (ESF). Tais
dados permitem abrir horizontes na perspectiva de se criar uma melhor interface entre
serviço primário, ESF e o SAMU.                                        .
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MORTALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 
ACIDENTES DE TRANSPORTE, NO BRASIL, EM 2013

Autores:
Vera Lúcia Venancio Gaspar; Lara Matos Ganem Ernst; Hermann Heinrich Holsing
Bisneto. 

Palavras-chave:
Óbitos; Acidentes de transporte; Crianças; Adolescentes; Motociclistas.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Introdução: No Brasil, em 2013 ocorreram 43.452 óbitos ocasionados por acidentes de
transporte, sendo que 12,1% foram de crianças e adolescentes de até 19 anos,
configurando-se como uma das principais causas de morte no país. Objetivo: Averiguar
o número de óbitos por acidentes de transporte, no Brasil, no ano de 2013, entre
crianças e adolescentes. Métodos: Trata-se de pesquisa de caráter quantitativo
transversal, descritivo, baseada em levantamento de dados secundários, disponibilizados
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), codificado
segundo a décima revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10: Acidentes de transporte, códigos V01 a
V99). Foram estudadas as seguintes variáveis: óbitos por faixa etária, óbitos por gênero,
óbitos por tipo de transporte e óbitos por regiões brasileiras, no ano de 2013, entre
crianças e adolescentes. Resultados: Em 2013, no Brasil, houve 5.262 óbitos de crianças
e adolescentes de até 19 anos vítimas de acidentes de transporte. Verificou-se maior
número de óbitos em pessoas do gênero masculino, em todas as faixas etárias, exceto
em menores de 1 ano. Os acidentes envolvendo motociclistas foram os mais
prevalentes, totalizando 1.664 (31,6%) óbitos. A faixa etária mais atingida foi a de 15 a
19 anos, perfazendo 3.507 (66,6%) mortes. As regiões Sudeste, juntamente com a
Nordeste, apresentaram maior número absoluto de óbitos. Apesar disso, a região
Centro-Oeste apresentou maior taxa de mortalidade por 100.000 habitantes. Conclusão:
Ao se verificar a alta prevalência de óbitos, principalmente de jovens motociclistas,
constata-se a importância da instituição de medidas preventivas mais eficazes, focadas
na conscientização do condutor e da sua responsabilidade na ocorrência dos acidentes
de trânsito. Além disso, é indispensável que as sociedades governamental e civil sejam
alertadas sobre a necessidade de implementação de programas de conscientização e
educação no trânsito, melhoria de infraestrutura viária, fiscalização mais incisiva,
reestruturação e renovação dos transportes públicos, a fim de minimizar os acidentes de
t r a n s p o r t e .         .
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A importância da prevenção quaternária do 
tromboembolismo pulmonar em cenário de 

atenção primária em saúde: relato de caso

Autores:
Leonardo Ennes Carrilho; Lidiane Barbosa Alcântara; Ana Luiza Silva do Carmo;
Iandra Barbosa Pacheco; Simone de Paula Gomes Fialho; Taíssa Kfuri Araújo Mafra.

Palavras-chave:
Embolia pulmonar; Tromboembolismo; Contraceptivo oral; Prevenção quaternária.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO Tromboembolismo pulmonar (TEP) pode ser grave e uma das causas é
a obstrução mecânica de vasos pulmonares, causada por êmbolos originados em veias
profundas sistêmicas. Manifesta-se principalmente por dispneia, dor torácica,
taquicardia e tosse. Tem incidência anual de 60:100.000 pessoas. RELATO DE CASO
Mulher, 39 anos, hígida, eutrófica, iniciou o uso de Etinilestradiol+Gestodeno em
abril/16, devido à dismenorreia. Em junho/16, consultou apresentando dispneia, tosse,
dor torácica, redução da força e do movimento de MSE, edema em MMII,
hematoquezia, hemorroidas, hipoacusia e amaurose transitórias. Angiotomografia
computadorizada de tórax evidenciou TEP. Permaneceu internada por um mês em uso
de Warfarina e Heparina. Na alta hospitalar foi orientada a manter Warfarina 5mg/dia e
realizar controle do RNI. Oito meses após apresentou quadro semelhante.
Posteriormente, em março/17, apresentou exames de RNI, tempo de atividade da
protrombina, fator antinuclear, ecodopplercardiograma transtorácico e radiografia de
tórax dentro de parâmetros aceitáveis. Nega sedentarismo, etilismo, tabagismo, outras
comorbidades e uso de outros medicamentos contínuos. História familiar positiva para
trombose. Ao exame físico geral não apresentou alterações, à exceção de manutenção
de dispneia aos esforços. CONCLUSÃO A idade, a história familiar e varizes
(hemorroidas) são preditores para a ocorrência de trombose e os contraceptivos orais
combinados estão relacionados a aumento do risco de eventos trombóticos em mulheres
saudáveis. A prevenção quaternária tem em seu conceito chave melhorar a qualidade de
vida da população reduzindo intervenções e medicalização excessivas. A observação
dos fatores de risco presentes e a não prescrição do contraceptivo oral poderiam ter
evitado a ocorrência de desfecho desfavorável para a paciente e para o serviço de saúde.
PALAVRAS-CHAVE (2 - 5): embolia pulmonar, tromboembolismo, contraceptivo
oral, prevenção quaternária.                                                 .                                                                                    
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O EMPODERAMENTO DOS FARMACÊUTICOS NA 
IMPLANTACÃO DO SERVIÇO CLÍNICO EM LAGOA SANTA/MG

Autores:
Fabiano Moreira da Silva; Grazielli Cristina Batista de Oliveira; Adson José Moreira;
Djenane Ramalho de Oliveira.

Palavras-chave:
Medicamentos; empoderamento; assistência farmacêutica.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
O Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) é uma atividade de cuidado ao
paciente definida como a provisão responsável pelo tratamento farmacológico com o
fim de alcançar resultados concretos sobre a qualidade de vida5. Para a implementação
do serviço de GTM no SUS, torna-se necessária a reorganização da Assistência
Farmacêutica a fim de permitir ao farmacêutico atuar tanto na gestão de estoque quanto
no atendimento clínico ao paciente.Assim, nosso objetivo é relatar os resultados da
utilização da pesquisa-ação como instrumento de gestão e democratização das relações
na Assistência Farmacêutica em seu processo de reestruturação para inserção do serviço
clínico de GTM no município de Lagoa Santa/MG. Lagoa Santa é uma cidade mineira
localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com população estimada em
57.990 habitantes (2015). O serviço de saúde municipal conta com 17 UBS e 03
Unidades de apoio; 02 equipes de NASF; 01 equipe de SAD; 03 unidades de saúde
mental; 01 centro de reabilitação motora; 01 laboratório de análises clínicas; 01
ambulatório de especialidades 01 centro de especialidades odontológicas CEO, 01
pronto atendimento (PAM) e 07 farmácias municipais.Considerando esse desafio,
procuramos neste trabalho conduzir a coordenação da Assistência Farmacêutica
utilizando a pesquisa-ação como instrumento de gestão e com o suporte técnico do
Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG
(CEAF-UFMG). Para o acompanhamento deste projeto foram realizadas reuniões
quinzenais com a equipe de farmacêuticos. Este espaço foi utilizado para o diálogo em
equipe sobre questões internas e externas ao serviço, estimular reflexões sobre as
medidas tomadas e os resultados encontrados, propor caminhos para a resolução dos
problemas e estimular o empoderamento dos farmacêuticos nas suas atividades diárias e
na reestruturação da Assistência Farmacêutica com inserção do serviço de GTM.Serviço
clínico - Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM). O serviço clínico foi
implantado em nove unidades de saúde, com o farmacêutico dedicando 20 horas
semanais para atividades assistenciais por UBS.                           .
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Diagnóstico epidemiológico na bacia do Ribeirão Ipanema, 
Ipatinga/MG: prevalência de parasitoses intestinais

Autores:
Analina Furtado Valadão; Michelle Carvalho Maia; Marcelo Candido Sarmento
Drumond Nobre; Elisa Lages Roque. 

Palavras-chave:
Parasitoses; Ribeirão Ipanema; Medidas sanitárias.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: As parasitoses intestinais são um problema de saúde pública, caracterizadas
por quadros debilitantes de diarreia e desnutrição. Estudos coproparasitológicos são
essenciais e auxiliam na identificação das fontes de transmissão, possibilitando ações de
melhorias da qualidade de vida da população. Objetivos: Descrever a prevalência de
parasitos intestinais na população do Pedra Branca, região rural do município de
Ipatinga/MG, bem como investigar os hábitos de higiene individual, e os aspectos
higiênico-sanitários das moradias. Métodos: Estudo descritivo e transversal. Por meio
de questionários, foram obtidos dados sociodemográficos e sobre os fatores de risco de
contaminação parasitária. Para análise das fezes usou-se o método de sedimentação
espontânea. O teste do X2 foi utilizado no tratamento dos dados e os infectados foram
tratados. Resultados: Analisaram-se amostras de 114 participantes, sendo 56,1% (64) do
gênero feminino. Dos participantes, 64% (73) são adultos e 36% (41) crianças. A média
das idades foi de 34,17 anos (dp=21,861). A prevalência de enteroparasitos nos
participantes foi de 19,3% (22), em 10 crianças e 12 adultos. E. nana foi a mais
prevalente (7,0%), seguida por E. coli (4,85%); E. Histolytica (2,25%), E. vermicularis
(2,25%) e G. lamblia (1,35%). Houve 3 casos de poliparasitismo (E. histolytica e E.
vermicularis; E. histolytica e E. coli; e G. lamblia e E. histolytica). Cruzamento dos
dados pelo teste do ?2 de Pearson (5% de significância) permitiu levantar hipóteses
sobre os fatores que predispõem a contaminação dos participantes, dentre eles: ter
contato com areia do córrego (p=0,048) e por fim, ser do sexo masculino (p=0,042).
Demais fatores investigados não mostraram associação estatística com o parasitismo.
Todos os parasitados foram tratados. Conclusão: Os resultados obtidos pela pesquisa
revelaram importante correlação entre os hábitos de higiene pessoal e a contaminação
por parasitas intestinais. Salienta-se que o povoado não tem água tratada e rede de
esgoto. O contato com a areia do córrego indica importante fonte de contaminação.
Percebe-se que medidas sanitário-educativas e ambientais devem ser priorizada.
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AFOGAMENTO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 
UMA ANÁLISE QUANTITATIVA

Autores:
Jaqueline de Sousa Gomes, Mariana Monteiro Aguiar, Natália Godoi Torres de Sousa, Thaynã 

Soares Costa e Vera Lúcia Venancio Gaspar.

Palavras-chave:
Prevenção de acidentes; Afogamentos; Crianças; Adolescentes.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Introdução: Os afogamentos são a terceira causa de morte por causas externas em todo o
mundo. Apesar da extensão e gravidade, esses acidentes são subnotificados e
negligenciados. O objetivo desse estudo foi averiguar o número de óbitos de crianças e
adolescentes de até 19 anos, por afogamentos, ocorridos no Brasil e registrados no
Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) no período de 2003
a 2013. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo e descritivo utilizando dados
secundários disponibilizados pelo Datasus, referentes às vítimas fatais de afogamentos,
da faixa etária de até 19 anos ocorridos no Brasil no período de 2003 a 2013. Os dados
foram catalogados em tabelas com as seguintes variáveis: óbitos por gênero, óbitos por
faixa etária, óbitos por locais de afogamento e óbitos por regiões geográficas brasileiras.
Resultados: No período de 2003 a 2013, ocorreram 25.467 mortes de crianças e
adolescentes de até 19 anos devido a afogamentos. O maior número aconteceu em 2004,
totalizando 2.620 óbitos (10,3%) e o menor número ocorreu em 2013 somando 1.980
vítimas (7,8%). Dentre as crianças e adolescentes vítimas de afogamento prevaleceu o
gênero masculino somando 19.651 (77,2%) mortes. A proporção de vítimas de
afogamento comparando o gênero masculino:feminino é de aproximadamente 3,4:1. Em
ambos os gêneros, afogamentos e submersão em águas naturais e afogamentos e
submersão não especificados foram as principais causas das mortes. Os adolescentes de
10 a 19 anos foram as vítimas mais frequentes, com 15.414 (60,5%) óbitos. Houve
predomínio da região Nordeste com 8.165 (32,1%) óbitos. Conclusão: O estudo
permitiu observar que as principais vítimas encontraram-se na faixa etária de 15 a 19
anos e são do gênero masculino. A maioria dos afogamentos ocorreu em águas naturais
e muitos foram catalogados como afogamentos e submersão não especificados. Há
necessidade de intervenções preventivas, visando evitar o número inaceitável de óbitos
d e  c r i a n ç a s  e  a d o l e s c e n t e s  e m  d e c o r r ê n c i a  d e  a f o g a m e n t o .
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Gestação ectópica ovariaa gemelar: um relato raro

Autores:
Analina Furtado Valadão; Jaqueline Melo Soares; Fernanda Vitoriano Castro Costa;
José Eduardo Barbosa Pires; Yan de Oliveira Castro e Cunha; Jéssica Bicalho de Assis. 

Palavras-chave:
GESTAÇÃO; ECTÓPICA; GEMELAR.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Descrição sucinta do assunto principal: A gravidez ectópica ocorre quando o blastocisto
é implantado em uma região diferente do corpo uterino. O ovário, muito raramente, é
um desses locais. Quando acontece pode evoluir para uma complicação grave na
mulher. Relato do caso: Paciente gênero feminino, 23 anos, apresenta histórico
obstétrico de duas gestações, sendo os dois partos normais. No dia 02 de maio de 2017
procurou o serviço de pronto atendimento de sua cidade de origem, queixando-se de
quadro álgico abdominal em cólicas há aproximadamente duas semanas. Nesse mesmo
dia foi solicitada e realizada ultrassonografia endovaginal que evidenciou uma massa
localizada na zona anexial direita, podendo corresponder a 2 embriões. Diante desse
contexto foi definida a realização de laparotomia exploratória sob raquianestesia. A
partir desse procedimento foi encontrada massa anexial à direita aderida ao recesso reto
uterino. Após dissecção, verificou-se tuba uterina direita normal e massa envolvendo o
ovário direito, sendo realizada anexectomia direita. A abertura da peça evidenciou 02
sacos gestacionais, cada um contendo um feto. Desse modo, fechou-se o diagnóstico de
gravidez ectópica ovariana gemelar. Conclusão: A gravidez ectópica ovariana gemelar é
uma condição extremamente rara, devendo ser divulgada amplamente no meio
acadêmico. Trata-se de uma situação de difícil diagnóstico, e risco alto de
morbimortalidade materna. Ao visar um melhor prognóstico para a paciente, o
profissional de saúde deve realizar uma intervenção rápida. Para tanto, é necessário a
correta interpretação da apresentação clínica e dos resultados dos exames de imagem,
a l é m  d o  c o n h e c i m e n t o  p r é v i o  d a  e x i s t ê n c i a  d a  e n t i d a d e  n o s o l ó g i c a .
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Vitiligo em região perineal
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Palavras-chave:
acromia; melanócito; vitiligo.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição sucinta: Doença cutânea adquirida e idiopática. A diminuição ou ausência de
melanócitos levam a formação de máculas e manchas acromáticas, dimensões e
formatos diferentes que tendem a aumentar de tamanho. Pode acometer todas as raças,
ambos os sexos, aparecendo em qualquer idade. Relato de Caso Masculino, 2 anos e 6
meses, apresentou recusa alimentar há 5 meses. Relata lesões acrômicas, bordas
regulares, simétricas, surgimento espontâneo na região perineal, negando dor, prurido,
sangramento ou secreção. Internação hospitalar devido icterícia e tratamento com
fototerapia ao nascimento. Atualmente, alergia a picada de insetos. Exame clínico: bom
estado geral, consciente, orientado, corado, hidratado, acromia em região perineal
bilateral, FC:102bpm, Comprimento: 91,5cm, PC:48,5cm, FR:24irpm, Peso: 15,2kg.
EPF MIF 3 amostras negativo para protozoários e helmintos, hemácias normocíticas e
normocrômicas, leucócitos 11.100 p/mm³, T4 livre 0,91ng/dL, TSH 1,36 micro UI/mL,
glicemia de jejum 72mg/dL, plaquetas 332 mil/mm³. HD: Viti l igo. Conduta:
Dexametasona 1mg/g creme, polivitamínicos durante 3 meses e orientações. Conclusão
Vitiligo é considerado uma hipomelanose adquirida de evolução imprevisível. Acomete
cerca de 1% da população. Possui uma etiologia incerta, porém acredita-se que o fator
autoimune seja o mais provável em virtude da constante concomitância com patologias
autoimunes, principalmente as tireoidianas. Existem algumas causas que são
consideradas precipitantes para essa doença: estresse físico e emocional, traumas
m e c â n i c o s ,  d e t e r m i n a d a s  s u b s t â n c i a s  q u í m i c a s  e  a  h e r e d i t a r i e d a d e .
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RINS POLICÍSTICOS E COMPLICAÇÕES: RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: A doença renal policística do adulto é uma enfermidade renal hereditária de
caráter autossômico dominante, definida por desenvolvimento e aumento de cistos
renais, que resultam na falência renal terminal na meia-idade. Ela é causada por
mutações nos genes(PKD1 ou PKD2) que codificam as policistinas 1 e 2 envolvidas na
formação dos cistos. Relato de caso: Paciente, sexo feminino, 59 anos, hipertensa,
portadora de rins policísticos desde a juventude, com confirmações laboratoriais e de
imagens, e histórico de perda progressiva da função renal. Possui 5 irmãos
transplantados renais devido a mesma doença. Aos 38 anos de idade evoluiu para
uremia final, iniciando programa dialítico em 1996. Como curso da patologia, em 2002
foi submetida a transplante renal e evoluiu com rejeição hiperaguda do enxerto,
retornando ao tratamento em hemodiálise. Já apresentou a doença mineral óssea
(consequente ao hiperparatireoidismo secundário a insuficiência renal crônica)
necessitando de próteses de quadril e joelho, e tendinopatia de membro superior. Houve
falência do tratamento de hiperparatireoidismo, sendo necessária ser submetida a
paratireoidectomia. Atualmente mantém a diálise, e , além disso, possui outras
patologias associadas como: hipotireoidismo, hipertensão arterial e anemia da
insuficiência renal. Dessa forma, utiliza hoje diversas medicações. Conclusão: A
Doença Policística Renal do Adulto possuí relativa frequência, 1 em cada 1000 a 500
casos em nascidos vivos. É bilateral permanecendo assintomática por longos períodos.
Acomete homens e mulheres na mesma proporção e a associação com outras doenças
como infecciosas, traumáticas, hemorrágicas e litíase renal podem aumentar a gravidade
durante a evolução do paciente.                                 .
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Ictiose Lamelar Arlequim: relato de caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL A ictiose lamelar advém da
diferenciação atípica da epiderme e resulta em uma camada córnea anormal,
descamação, eritema e hiperceratose. É visível ao nascer, e o neonato apresenta-se com
a característica de “bebê colódio”. Ocorre também ectrópio, eclábio, distrofias ungueais,
alopecia e hipoidrose. RELATO DE CASO Paciente sexo feminino, 1 mês e 6 dias. Ao
nascer apresentou fissuras e crostas disseminadas por toda a extensão corporal,
caracterizando-se um bebê colódio. Ao nascer precisou ser reanimada e intubada,
permanecendo internada durante 1 mês e 6 dias. Pós alta hospitalar compareceu para
primeira consulta de puericultura. Ao exame físico paciente encontrava-se em bom
estado geral, facie atípica, hidratada, anictérica, acianótica, com característica clínica de
bebê colódio, apresentando pele seca e descamativa, ectrópio, eclábio, fenda palatina
não comunicante e secreção mucosa de coloração esverdeada nos olhos. Seu perímetro
cefálico era de 35 cm, já o comprimento e o peso, 46 cm e 2.710 g, respectivamente,
encontravam-se abaixo do percentil 5, caracterizando um recém nato com o crescimento
e desenvolvimento comprometido. A conduta foi uso de cetaphil hidratante, uso ocular
de regancel, uso nasal de solução fisiológica 0,9%, uso oral de dose D 200 UI 2 gotas e
sulfato ferroso 8 gotas. CONCLUSÃO É importante salientar que inexiste cura para esta
entidade clínica, portanto, o tratamento tem por objetivo reduzir os sintomas e melhorar
a qualidade de vida, visando à hidratação, lubrificação, queratólise e modulação da
diferenciação celular epidérmica. Podem ser utilizados cremes e loções emolientes,
hidratantes ou queratolíticos tópicos. Infecções fúngicas e bacterianas são comuns e
devem ser tratadas especificamente com antibióticos e antifúngicos tópicos ou
sistêmicos se necessário.                                         .
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Paralisia do nervo oculomotor secundário ao diabetes melitus 
descompensado - Relato de Caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) apresentou prevalência estimada de 8,9%
na população brasileira em 2016. A neuropatia é uma das principais complicações do
DM, entretanto apenas 0,97% apresentam comprometimento de nervo craniano. Destes,
43,3% tem o oculomotor como nervo acometido. RELATO DE CASO: Paciente
feminina, 59 anos, há 4 dias, após cefaléia persistente, iniciou quadro de diplopia
horizontal, tonteira e náuseas. No dia seguinte, apresentou ptose palpebral total à direita.
A visão de longe e perto encontrava-se normal. É hipertensa, controlada com Atenolol e
Losartana. É diabética há 12 anos, há um ano iniciou insulina NPH, e desde então
apresentava picos hiopglicêmicos. Há 7 meses teve diagnóstico de amiotrofia diabética
e foi melhor controlada com linagliptina e degluteca. Ao exame físico apresentou ptose
total da pálpebra superior direita e reflexos pupilares fotomotor e consensual lentos à
direita. Realizava apenas abdução em olho direito, com estrabismo divergente deste
olho, que encontrava-se em posição mais baixa que o olho esquerdo. Após dois meses,
retornou com melhora da amiotrofia e abertura parcial da pálpebra superior direita. O
olho direito apresentou restrição leve de elevação, com demais movimentos
recuperados. Mantem diplopia, sem tonteira ou náuseas. CONCLUSÃO: A paralisia do
nervo oculomotor é uma complicação pouco comum do descontrole glicêmico crônico
no paciente diabético. O não tratamento ou o tratamento inadequado do diabetes
aumenta o risco de complicações como a neuropatia. Na maioria dos casos, as
limitações relacionadas à paralisia regridem gradualmente com um controle glicêmico
adequado. Entretanto, em uma minoria, as limitações podem tornar-se permanentes.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 17

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



Leucemia Linfocítica Aguda em crianças e a importância da 
suspeição diagnóstica: relato de caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
Introdução: A leucemia aguda corresponde a 25% a 30% dos casos de cânceres em
pediatria, sendo esta a mais prevalente, representando 80% dos casos. Acresce que o
pico de incidência ocorre em crianças de 2 a 4 anos. Geralmente cursa com anemia,
neutropenia e plaquetopenia. Relato de caso: Menina, 3 anos e 9 meses, apresentou
quadro de palidez cutaneomucosa importante sem outros sintomas associados. Procurou
atendimento médico, em hospital de origem onde foi solicitado hemograma: Hemácias:
2,84; Hemoglobina: 7,6; Hematócrito: 23,2; RDW: 19,3; Leucometria total: 4390
(Segmentados: 19% Eosinófilos: 1%, Linfocitos: 75%, Monócitos: 4%, Basófilos: 1%)
Plaquetas: 94000. Duas semanas após, manifestou febre, foi hospitalizada, tratada para
neutropenia febril e transferida para centro de oncologia pediátrica com suspeita
diagnóstica de leucemia aguda. Apresentava-se em regular estado geral, descorada,
hidratada, anictérica e acianótica. Não apresentava linfadenomegalias. Abdome:
globoso, normotenso, fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito, baço a 3 cm do
rebordo costal esquerdo. Demais sistemas sem alterações. O diagnóstico de leucemia
linfocítica aguda comum foi confirmado em menos de 1 mês do início dos sintomas
pela realização do mielograma e imunofenotipagem de medula óssea. Conclusão: A
hipótese diagnóstica de leucemia linfocítica aguda deve fazer parte do diagnóstico
diferencial em crianças que apresentam bicitopenia, palidez, anorexia, manifestações
hemorrágicas, dor nos ossos. Haja vista que a chance de cura dos pacientes depende,
além das características citológicas e imunológicas do câncer, do diagnóstico rápido e
correto e do tratamento quimioterápico iniciado pelo médico especial ista.
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Hipertireoidismo subclínico: relato de caso
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL O hipertireoidismo subclínico advém de uma 

situação na qual os hormônios tireoidianos, T3 e T4, encontram-se normais enquanto o TSH 

encontra-se em supressão. Essa situação é encontrada em 0,3% a 1% da população em geral e é 

mais prevalente nos idosos, sendo encontrado em uma proporção de 2%. RELATO DE CASO 

Paciente, sexo feminino, 73 anos. Procurou atendimento para renovar receita. Relata hipotensão 

postural, associada à ânsia de vômito e sudorese. O repouso melhora o quadro. Nega alergia 

medicamentosa, hipertensão e diabetes. Faz uso de medicação para tratamento de 

hipertireoidismo, mas não soube relatar qual nem a dose correta. Ao exame físico PA 150x110 

mmHg; FC 97 bpm; FR 19 irpm; Sat. O2 96%. Nódulo tireoidiano aderido a planos profundos, fixo, 

indolor, consistência fibroelástico endurecido, localizado mais à esquerda da região cervical. A 

hipótese diagnóstica foi de hipertireoidismo descompensado, seguindo-se propedêutica com 

TSH, T4 livre, Anti-TPO e TRAB. Prescrevemos propranolol 40mg. Ao retornar com exames, T4 

l i v r e ,  A n t i - T P O  e  T R A B  n o r m a i s  e  T S H  s u p r i m i d o .  C o m
isso, concluímos que tratava-se de um hipertireoidismo subclínico. Assim prescrevemos
tapazol 10mg e solicitamos US doppler de tireóide para investigar nódulo. Esse veio
com impressão diagnóstica de bócio multinodular. CONCLUSÃO Existe estudos que
divergem quanto à conduta frente ao quadro de hipertireoidismo subclínico. Contudo, o
tratamento deve ser individualizado pautando a sintomatologia associada, o sexo e a
idade do paciente a fim de propiciar uma conduta na qual reduza a morbidade e
mortalidade. Estudos sugerem que pacientes jovens, com TSH entre 0,1 e 0,4 mU/L e
assintomáticos sejam acompanhados sem tratamento. Já pacientes idosos com TSH
m e n o r  q u e  0 , 1 m U / L  d e v e - s e  i n i c i a r  o  t r a t a m e n t o  m e d i c a m e n t o s o .
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PSEUDOTUMOR CEREBRAL: RELATO DE CASO
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL: A síndrome do pseudotumor
cerebral é uma condição caracterizada por elevação da pressão intracraniana na ausência
de lesões expansivas e de ventriculomegalia e com a constituição do líquor normal em
um paciente sem alterações no nível de consciência. Quando nenhuma causa é
identificada a condição é denominada hipertensão intracraniana idiopática (HII).
RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 21 anos, sem comorbidades crônicas. Há
6 anos e 5 meses começou com quadro de visão turva e estrabismo, havendo diminuição
súbita da visão. Persistiu com quadro de cefaleia moderada por uma semana, e tontura
acompanhada de náuseas (sem fatores desencadeantes), sensível a analgésicos. Com
piora da visão e aparecimento de diplopia e paralisia de VI par à esquerda. Ao exame:
demais pares cranianos sem alteração, provas cerebelares sem alteração, nuca livre, sem
déficit motor. Avaliação oftalmológica: edema de papila bilateral e sinais indiretos de
hipertensão intracraniana. Foi realizada TC crânio: normal; RM encéfalo: sem sela
túrcica vazia e distensão de nervo óptico, e sem sinais de ventriculomegalia; e angio-
RM encéfalo: excluindo trombose venosa em SNC; além de outros exames laboratoriais
sem alterações. Foi feito tratamento com Acetazolamida e melhora do quadro visual
após alguns dias. CONCLUSÃO: A fisiopatogenia da HII ainda não é compreendida na
sua totalidade. Existem algumas teorias correntes para explicar o aumento da pressão
intracraniana incluindo: o aumento da resistência ao fluxo de saída do líquido
cefalorraquidiano (LCR), o aumento da produção do LCR e o aumento da pressão
venosa cerebral. Na HII, as taxas de produção e absorção do LCR permanecem iguais,
entretanto a pressão intracraniana (PIC) se eleva possivelmente para compensar o
aumento da resistência nas granulações aracnoides.                          .
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E DO ACESSO AO SERVIÇO 
DE SAÚDE DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE 
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: o acesso à saúde é um direito fundamental e um dever do Estado.
Entretanto, a cultura, os hábitos de vida e os serviços básicos influenciam de forma
decisiva a saúde da população. OBJETIVO: descrever o perfil social, econômico e
demográfico da população residente na comunidade Pedra Branca da zona rural do
município de Ipatinga, assim como avaliar os indicadores de saúde de sua população.
MÉTODOS: estudo descritivo e transversal, foram feitas visitas domiciliares e os dados
foram coletados por meio de um questionário respondido por um adulto responsável
pelo domicílio, com capacidade plena de entendimento. Os dados foram tabulados e
analisados em programa Epi-Info 7. RESULTADOS: foram entrevistados 130 adultos
com idade média de 44 anos, sendo 59,2% do gênero feminino, autodeclarados pardos,
casados e vivendo por 28,7 anos no local. 89,2% dos domicílios são próprios. Baixo
nível de instrução e renda. 99,2% declararam que o lixo é recolhido. A água utilizada é
da Bica ou Nascente (75,4%) com o armazenamento de água em caixa d’água com
tampa em 96,1%. 71,5% não ferve a água para consumo e também não usa cloro para
desinfecção. Todos relataram ter o hábito de lavar frutas e verduras; 73,1% possuem
filtro de água; A maioria (63,8%) das casas se localiza a uma distância inferior a 1 km
da Unidade de Saúde. O cartão de vacina está atualizado em 64,6% dos moradores. As
doenças mais prevalentes são a hipertensão (41,5%), dengue (18,5%), diabetes e gastrite
com 17,69%. A maioria relatou presença de inseto, sendo a mosca o mais presente.
53,8% relataram ter atividade/espaço de lazer. CONCLUSÃO: os dados indicam que a
população é vulnerável, considerando os aspectos socioeconômicos, principalmente no
que concerne a baixa escolaridade e a renda familiar, parâmetros importantes dentro dos
determinantes sociais. Os domicílios oferecem condições adequadas aos moradores,
mas o saneamento básico é preocupante, incluindo a ausência de água tratada e rede de
esgoto. Em contrapartida o acesso ao serviço de saúde é adequado, levando-se em
consideração alguns parâmetros básicos como o cartão de vacina atualizado e consultas
anuais com os médicos.                                                   .
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Abordagem informativa e lúdica sobre a Febre Amarela e os 
meios de prevenção com foco no publico da APAE-Ipatinga
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Palavras-chave:
Extensão Universitária; Promoção da saúde; Febre Amarela; Arbovírus.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição do assunto principal: No projeto de extensão ASPECTOS INFORMATIVOS
COM FOCO NAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS que efetiva a
parceria entre a Univaço e a APAE – Ipatinga, temas de relevância em saúde são
abordados, discutidos e vivenciados possibilitando troca de informações e aprendizado
mútuo. Relato de caso/experiência: No primeiro semestre de 2017 realizou-se debate na
APAE – Ipatinga abordando o tema Febre Amarela, direcionado para os pais, os alunos
e os funcionários dessa instituição. Na oportunidade destacou-se o conceito da doença, a
epidemiologia, as formas de transmissão, os sinais e os sintomas, ainda o diagnóstico, o
tratamento e a prevenção. Ao final do evento, foram realizadas perguntas pelos
funcionários, pais e alunos sobre o assunto discutido proporcionando participação ativa.
Após responder as perguntas, os alunos do projeto extensionário distribuíram panfletos
informativos sobre a Febre Amarela. Numa segunda oportunidade de forma lúdica,
através do teatro, algumas formas de prevenção foram apresentadas ao público, com
participação expressiva levando-se em consideração a comunidade alvo que gira em
torno de 350 participantes nos dois turnos de trabalhos, matutino e vespertino.
Conclusão: A Febre Amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos em
áreas urbanas e silvestres. Devido à relevância epidemiológica da doença em 2017, a
abordagem informativa fez-se necessária. O foco no combate à doença é fundamental e
efetivo se houver controle do mosquito e vacinação massiva da população. Assim, o
acadêmico atua como ponte, praticando o aprendizado, através da disseminação de
informações para um publico multiplicador. O debate e o teatro são ferramentas
e f i c i e n t e s  p a r a  o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  e  a  p r o m o ç ã o  d a  s a ú d e .
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Síndrome de Alagille: relato de caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:

INTRODUÇÃO A síndrome de Alagille (SA), displasia artériohepática ou atresia biliar
intra-hepática é uma doença autossômica dominante com expressividade variável, sem
predomínio de sexo e a prevalência chega à 1:100.000 recém-nascidos vivos. É causa
importante de doença crônica hepática na infância e os critérios diagnósticos incluem
quadro histológico de pobreza de ductos biliares com colestase crônica, fáceis típica,
alterações oftalmológicas, defeitos vertebrais e cardíacos. Outros achados incluem
atraso no desenvolvimento, alterações renais e ósseas, déficit cognitivo e voz estridente.
As manifestações clínicas hepáticas variam desde colestase leve e prurido a progressiva
falência hepática, sendo a icterícia presente na maioria dos pacientes no período
neonatal. A taxa de mortalidade da doença é de 20%. RELATO DE CASO Paciente do
sexo feminino, 10 anos, portadora da síndrome de Alagille, possuí fáceis típica da
doença, com hipertelorismo ocular, olhos com implantação funda, nariz estreito e ponte
nasal ampla. A face é de aspecto triangular, com fronte olímpica e queixo pontiagudo.
Criança apresentava alterações cardíacas como estenose pulmonar moderada,
persistência de canal arterial, forame oval patente, aumento moderado das câmaras
direitas com hipertrofia ventricular direita leve, além de válvula aórtica bicúspide. Seria
submetida a cateterismo cardíaco, não sendo feito devido ao descontrole do quadro
hepático. Apresentava colestase crônica, icterícia, hiperbilirrubinemia com predomínio
de bilurrubina indireta, TGO e TPO aumentados, além de IgM e IgG elevados para
citomegalovírus. Apresenta atraso no desenvolvimento neurológico com dificuldade de
aprendizado. CONCLUSÃO A síndrome de Alagille (SA) é uma doença genética que
requer acompanhamento de uma equipe multidisciplinar devido à variedade de
patologias associadas. O prognóstico é variável e depende diretamente da gravidade do
acometimento hepático e cardíaco, sendo malformações graves responsáveis pela
maioria dos óbitos neonatais e falência hepática pela mortalidade e morbidade tardias.
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DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA ASSOCIADA À
CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE: RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
doença arterial obstrutiva periférica; claudicação intermitente; doença aterosclerótica.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição sucinta: A DAOP é uma patologia crônica, decorrente de aterosclerose
sistêmica, causando redução do lúmen arterial. A claudicação intermitente é o sintoma
mais comum da DAOP e resulta da restrição do aporte sanguíneo aos MMII, cursando,
normalmente, com desconforto à deambulação, que melhora ao repouso. Relato de
Caso: Paciente do sexo masculino, 61 anos, procurou assistência médica devido à dor
intensa em pé esquerdo, provocada depois de caminhada leve, com limitação de 180
passos. Relatou que tal dor iniciou-se há um ano e tem como característica: ardência.
Negou tabagismo, hipertensão arterial ou diabetes Ao hemograma foi evidenciado
eosinofilia (10%); presença de oxalato de cálcio (++) ao EAS. Doppler venoso do MMII
esquerdo evidenciando incompetência de veia femoral comum e superficial, extensas
placas cálcicas na artéria femoral superficial, sem detecção de lúmen, notando-se fluxo
monofásico na artéria poplítea e ramos distais, indicando vascularização por colaterais.
RX de pé esquerdo demonstrando entesopatia calcâneo-plantar e posterior, além de
calcificações vasculares. Ao exame físico foram constatados pulsos tibial posterior e
pedioso não palpáveis e diminuição da temperatura no membro acometido. Foi
realizada prescrição de Somalgin 100mg, uso contínuo e acompanhamento. Conclusão:
A doença arterial periférica obstrutiva é uma doença sistêmica que afeta de 10 a 25%
dos maiores de 55 anos e está associada à elevada morbimortalidade. Idade avançada,
tabagismo e diabetes são os principais fatores de risco e é primordial um diagnostico
precoce e tratamento, para que pacientes acometidos evoluam com bom prognóstico,
evitando sérias complicações como doenças coronarianas e cerebrovasculares.
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HIPOSPÁDIA PENIANA EM
 CRIANÇA DE 6 ANOS: RELATO DE CASO

Autores:
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Palavras-chave:
Hipospádia; Cirurgia; Anomalia congênita.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO A hipospádia é a mais frequente anomalia da genitália externa
masculina caracterizada por um desenvolvimento incompleto da uretra com disposição
do meato uretral na face inferior do pênis. Tal anomalia pode ser corrigida por meio de
cirurgia objetivando a correção estética e funcional da genitália. RELATO DE CASO
Paciente, sexo masculino, 6 anos, com diagnóstico de hipospádia aos 24 dias de vida,
sem realização de cariótipo ou estudo genético, procurou auxílio médico para mostrar
resultados dos exames do risco cirúrgico. No dia da consulta, a mãe da criança relatou
que aos 2 anos, a criança realizou a primeira cirurgia para correção da estenose uretral e
desde então, vem aguardando a cirurgia para correção da hipospádia. Relatou também
que a criança apresenta certa dificuldade ao urinar, possui grande constrangimento
emocional devido à anomalia, porém, não apresenta infecção urinária de repetição.
Negou outras comorbidades. Fez uso tópico de testosterona na região peniana para
facilitar tratamento cirúrgico e como consequência a criança desenvolveu pêlos
pubianos. O paciente se apresentava hígido para a realização do procedimento cirúrgico
que aconteceria após duas semanas da consulta, portanto, devido à falta de leitos e
recursos hospitalares, a cirurgia foi adiada. CONCLUSÃO Definida a identidade sexual
masculina, o defeito peniano deve ser corrigido entre o 6º e o 12º mês de vida, com
preferência até no máximo 2 anos de idade. No entanto, devido aos escassos recursos
hospitalares e a baixa condição socioeconômica da família, a criança aguarda há 4 anos
pela cirurgia. Nesse contexto, o adiantamento poderá provocar consequências para o
paciente, seja devido ao estigma físico pela genitália, seja devido ao problema
miccional. Além disso, dificuldades com a sexualidade poderá tornar-se um problema
f u t u r o .                 .
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Laserterapia no tratamento de estomatite aftosa:
 relato de caso 

Autores:
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Palavras-chave:
laserterapia; bioestimulação; estomatite aftosa; analgesia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO O laser é uma fonte de luz, radiação eletromagnética, que pode ser
utilizado para promover bioestimulação celular. Como efeitos da laserterapia de baixa
potência, pode-se observar o aumento da proliferação e ativação de linfócitos, elevação
da secreção dos fatores de crescimento fibroblástico, aumento da fagocitose por
macrófagos. Além disso, pode levar a diminuição da síntese de mediadores
inflamatórios. A ação ocorre devido à transformação de energia luminosa em energia
química celular. O efeito fotoquímico ocorre pela absorção da luz pelos citocromos-
oxidase e flavoproteínas causando oxidação de NAD e mudando o estado de oxi-
redução mitocondrial e citoplasmático. Com consequente aumento da produção de ATP
endocelular e alteração do potencial de membrana, estimulando a homeostase celular,
favorecendo a normalização das funções teciduais e promovendo cicatrização, ação
anti-inflamatória e analgesia no local de irradiação. RELATO DE CASO: Paciente do
sexo feminino, 22 anos, apresentava pequena lesão superficial de formato arredondado,
coloração central branco-amarelada e contorno avermelhado, localizada na base da
gengiva inferior ao canino direito, compatível com estomatite aftosa. Tal lesão
incapacitava o processo de mastigação, devido à intensa dor local. Foi então irradiado
com laser de baixa potência durante 10 segundos, uma vez ao dia, durante 3 dias, a
superfície da lesão. No primeiro dia de aplicação, paciente relatou redução da dor. No
dia posterior paciente afirmou analgesia completa do local, referindo-se dor leve apenas
à manipulação do lábio inferior. Já no terceiro dia houve remissão completa da lesão.
CONCLUSÃO: Atualmente, observa-se uma tendência à incorporação de métodos
menos invasivos e com menos efeitos colaterais na tentativa de aliviar a dor dos
pacientes. A laserterapia de baixa potência quando comparada à ação dos
medicamentos, na terapêutica apresenta menor risco de possíveis efeitos colaterais e se
mostra eficiente na redução da dor causada por lesões orais.                             .
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Esquistossomose aguda em pediatria: Relato de caso
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Palavras-chave:
esquistossomose; saúde pública; infectologia pediátrica; diarreia; eosinofilia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: Esquistossomose é uma doença causada pelo Shistossoma mansoni. A fase
aguda manifesta-se com febre, desânimo e diarreia que pode conter raias de sangue e
simular gastroenterite. É endêmica no Brasil, sendo frequente no estado de Minas
Gerais e considerada grave problema de saúde pública. Relato de caso: Menino, 3 anos
e 11 meses, previamente hígido, manifestou febre, diarreia e hiporexia. No quinto dia de
evolução, a diarreia tornou-se mucossanguinolenta, sendo prescrito sulfametoxazol-
trimetroprim e metronidazol. A criança continuou com os mesmos sinais e sintomas e
manifestou prostração intensa. Foi hospitalizado e a mãe informou que o menino havia
tomado banho em córrego há 45 dias. Exame físico: regular estado geral, febril,
prostrado, toxemiado, hidratado no limiar. Peso 18,5 kg, estatura 102cm, FC 122 bpm,
F R  4 0  i r p m ,  PA 9 0 x 6 0  m m H g .  A b d o m e  g l o b o s o ,  h i p e r t i m p â n i c o  e
distendido.Hemograma:3,87; 9,9; 28,1; leucometria total 16.240, segmentados 42%,
eosinófilos 43%, linfócitos 8%, monócitos 7%, plaquetas 89000. Exame parasitológico
de fezes: negativo. Imunofluorescência direta para Schistossoma: reagente (1:160) e
Toxocara não reator. Foi medicado com prednisona e praziquantel; houve
desaparecimento dos sinais e sintomas. Conclusão: A esquistossomose pode apresentar-
se com diversas formas clínicas, sendo necessário diagnóstico diferencial com
gastrenterites, síndromes hepatoesplênicas e quadros pulmonares. A eosinofilia
geralmente é intensa. A suspeita diagnóstica deve ser baseada em dados clínicos,
epidemiológicos e exames complementares.                                         .
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Hipertensão Arterial Secundária à um incidentaloma: 
relato de caso
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Palavras-chave:
Oncocitoma Renal; Hipertensão Arterial; Catecolaminas.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Introdução: A maioria dos indivíduos hipertensos é portadora de hipertensão primária
ou essencial, sendo que a hipertensão secundária é responsável por 5 a 10 por cento dos
casos. No entanto, a hipertensão secundária é potencialmente curável, e, por essa razão,
diagnosticá-la é imprescindível. Resumo: Mulher, 70 anos, branca, compareceu ao
hospital com dispnéia intensa e PA de: 220/120 mmHg. Foi diagnosticada com Edema
Pulmonar Agudo e, imediatamente, tratada. Não havendo melhora, foi encaminhada
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo, inicialmente, medicada com anti-
hipertensivos. Na UTI, tentativa de retirada da nitroglicerina ocasionou mais dois
episódios seguidos de Edema Pulmonar Agudo no período de 4 dias. Após
estabilização, foi realizado cateterismo, evidenciando lesão de tronco. Paciente foi
transferida para UTI de um Centro de Referência, onde permaneceu por 4 dias. Após
investigação, concluiu-se que o Edema Pulmonar Agudo era Hipertensivo, e não
Isquêmico. Na Tomografia Computadorizada com Contraste foi observada grande
massa renal e suprarrenal à direita. Exame de Cintilografia Renal, confirmou nódulos
captantes no rim direito, e na suprarrenal direita. Altos níveis de catecolaminas, somado
aos achados dos exames de imagem, tornaram o quadro clínico compatível com o de
Feocromocitoma. A paciente foi submetida à Nefrectomia Radical e Adrenalectomia
Laparoscópica à direita. Na análise anatomopatológica, contatou-se a presença de
Oncocitoma Renal, sem alterações histopatológicas relevantes na suprarrenal.
Conclusão: Concluiu-se que a compressão da artéria Renal pela tumoração no rim
direito, ocasionou as crises hipertensivas, por aumento do estímulo no sistema Renina-
Angiotensina-Aldosterona (RAA). Na tentativa de compensar a hipovolemia renal, o
sistema neuroendócrino aumentou a síntese de catecolaminas pelo sistema RAA,
influenciando os níveis pressóricos. É importante ressaltar que os exames radiológicos e
laboratoriais podem induzir a equipe médica a fazer diagnósticos diferenciais
precipitados, como neste caso, no qual suspeitava-se de um Feocromocitoma.
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Fitoterapia com chá preto no tratamento da erupção cutânea 
vesicular dolorosa derivada da reativação do

 vírus Varicela-Zóster
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
O tratamento da Herpes-Zóster, doença provocada pela reativação do vírus Varicela-
Zóster, é realizado por meio de antivirais como Aciclovir, uma via terapêutica de alto
custo para o paciente. Como alternativa, o uso tópico de chá preto tem se mostrado
eficaz e econômico em relação à terapia padrão. Paciente, sexo masculino, 65 anos.
Buscou atendimento médico apresentando região dolorosa, pruriginosa e eritematosa
com vesículas em formato de “gota de orvalho” na região dorsal, na altura de L8.
Durante as 24h de início dos sintomas, cursou com mal estar geral, febre não
termometrada e cefaleia. Com a evolução da patologia, as lesões se tornaram papulosas
e maiores e, após 4 dias, escureceram. No exame físico, observou-se que as lesões não
ultrapassavam a linha média. O diagnóstico de Herpes-Zóster foi clínico e iniciou-se
terapêutica utilizando tratamento alternativo com chá preto. Paciente evoluiu com
melhora do quadro clínico. O Herpes-Zóster é uma manifestação cutânea vesicular
dolorosa derivada da reativação do vírus Varicela-Zóster, que permanece latente nos
gânglios da raiz dorsal após a primo-infecção. A manifestação cardeal dessa afecção é a
neuralgia pós-herpética, sinal que mais importuna o paciente. A terapia com o uso de
antivirais é considerada de alto custo; por isso, alguns profissionais estão em busca de
intervenções eletivas de fácil acesso e baixa expensa, como o uso do chá preto que tem
sido empregado positivamente, também, contra o vírus Influenza.                            .
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Episódios recorrentes de AVE em paciente jovem sem fator de 
causa definido: Relato de caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL :  O Acidente Vascular
Encefálico (AVE) é um problema de saúde pública. Grande parte ocorre devido à
oclusão vascular cerebral secundária a trombo ou êmbolo (AVE isquêmico). As
manifestações clínicas mais comuns são: hemiparesia de membros e de face,
hemiplegia, disartria, cefaleia, ataxia e convulsão. RELATO DE CASO : Mulher, 24
anos, não tabagista, iniciou uso de contraceptivo oral combinado acetato de ciproterona
e etinilestradiol em 2015. Cinco meses após, apresentou episódio de cefaleia intensa,
com piora ao movimento, náusea, êmese e diarreia. Após 24 horas apresentou assimetria
facial, hemiparesia em membros e amaurose transitória. Foi atendida em hospital e
realizadas angiotomografia e ressonância magnética encefálicas, sendo diagnosticado
AVE isquêmico. Após o episódio, passou a fazer uso de ácido acetil salicílico,
clopidogrel, atorvastatina e amitriptilina. Relata ocorrência de três episódios
semelhantes posteriormente, porém com sintomatologia mais branda, sendo o último em
março de 2017. História familiar positiva para AVE e hipertensão arterial sistêmica. Ao
exame físico, paciente apresentava hemiparesia de membro superior esquerdo. Foi
solicitada investigação de trombofilia, vasculite, síndrome de anticorpos antifosfolípides
e hiperhomocisteinemia, cujos resultados foram negativos. CONCLUSÃO : No estudo
sobre AVE, destaca-se a predominância de fatores de risco modificáveis (pressão
arterial elevada, obesidade, tabagismo, etilismo, dislipidemias, sedentarismo) e
controlá-los é a melhor forma de prevenção. Há fatores não modificáveis, como idade,
etnia, gênero e história familiar. É frequente a prescrição de contraceptivos orais
combinados para mulheres jovens, o que está implicado em dobrar o risco de
fenômenos tromboembólicos em relação às mulheres que não os utilizam, sendo
n e c e s s á r i o s  c r i t é r i o s  p a r a  p r e s c r i ç ã o  d e s s e s  m e d i c a m e n t o s .
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Artroplastia total de quadril direito infectada em paciente 
com Displasia Congênita Coxo femoral: Relato de caso
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição do assunto principal: Trata-se de um caso de Displasia Congênita Coxo-
femoral, que descreve um espectro de anormalidades anatômicas do quadril, com
realização de três procedimentos de artroplastia total de quadril direito, sendo o último
infectado e necessário substituição de prótese, com grande custo ao SUS. Relato de
caso: M.A.S, feminina, 42 anos, diagnosticada aos 9 anos com Displasia Congênita
Coxo-femoral, previamente submetida a três artroplastias totais de quadril direito, sendo
a última com infecção e soltura de componente acetabular após quedas recorrentes.
Apresentou-se ao Pronto Atendimento no dia 31/03/17 com abcesso de grande volume,
superficial, no quadril direito, dolorimento, eritema relevante e febre, quando foi
realizada drenagem de secreção sero-hemorrágica. A paciente foi encaminhada ao
hospital para internação, onde aguarda, há mais de três meses, a cirurgia para
substituição da prótese, sendo necessária a judicialização do caso em virtude de
onerosidade excessiva ao SUS. Exames laboratoriais: Proteína C Reativa (28 mg/l -
01/04/17, 39 mg/l - 05/04/17 e 59 mg/l - 22/04/17), Leucócito global (10.300/mm?-
22/04/17), Hemoglobina (11,90 g/dl - 22/04/17 e 13,00 g/dl - 05/04/17), Eosinófilos
(13% - 05/04/17) e VHS (20 mm/h - 01/04/17 e 35 mm/h - 22/04/17). Não houve
crescimento bacteriano em cultura.                                   .
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Artrogripose Múltipla Congênita: relato de caso
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Palavras-chave:
artrogripose múltipla congênita; malformações osteoarticulares; contração articular.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Descrição sucinta: Artrogripose múltipla congênita é uma síndrome rara, não-
progressiva. Constitui-se de um grupo heterogêneo de malformações de etiologia
desconhecida, caracterizada por contraturas articulares e deformidades que, comumente,
surgem de forma simétrica e múltipla, mais graves nas extremidades distais. Relato de
Caso: Paciente sexo masculino, branco, 3 meses e 12 dias, diagnosticado com
artrogripose múltipla congênita e neurofibromatose. Aos antecedentes gestacionais, a
mãe fez uso de Clonazepam, Sertralina e Amitriptilina no 1ºT e apresentou pré-
eclâmpsia. Parto cesárea complicado, IG 38 semanas, peso: 2975g, compr: 45 cm, Pc:
34,8 cm, Apgar 1&#39;: 9 e 5&#39;: 9. Diagnóstico estabelecido logo após o parto. Ao histórico
familiar, a mãe e o irmão possuem neurofibromatose. A criança apresenta malformações
congênitas osteoarticulares em MMSS e MMII. Contratura em flexão dos cotovelos e
mãos. MMSS com escasso tecido subcutâneo, acompanhada de ausência de pregas
cutâneas. Articulações rígidas com limitação da mobilidade, musculatura atrófica e
hipotônica. Leve assimetria torácica. Ao aleitamento materno, há interrupção frequente
das mamadas. Presença de 5 manchas na pele, de coloração marrom clara, planas e
uniformes. Paciente foi encaminhado para terapia ocupacional e prescrito sulfato ferroso
e polivitamínico. Conclusão: Artrogripose múltipla congênita é uma síndrome incomum
do sistema músculoesquelético, facilmente reconhecível após o nascimento, devido à
notável rigidez e graves deformidades articulares. Caracteriza-se por articulações
rígidas e deformadas com limitação da mobilidade; substituição da musculatura por
tecido fibrogorduroso; contratura articular em flexão ou extensão com hipoplasia dos
músculos e luxações articulares. O tratamento precoce com intervenção fisioterápica e
cirúrgica visa amenizar e evitar o desenvolvimento de deformidades.                                       .
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Prevalência das doenças triadas pelo Teste do Pezinho no 
município de Timóteo-MG nos anos de 2014 e 2015
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Palavras-chave:
Triagem neonatal; epidemiologia; diagnóstico precoce; aconselhamento genético.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) permite não somente a triagem e o
diagnóstico precoce de doenças congênitas, como também o acompanhamento e o
tratamento do portador. O estudo epidemiológico dessas afecções reforça a importância
da triagem precoce e evidencia o número de pacientes acometidos. No nosso estudo,
objetivando-se conhecer a prevalência das doenças diagnosticadas pelo PNTN no
município de Timóteo-MG, foram realizados 1505 testes de triagem nos anos de 2014 e
2015, sendo 640 meninas, 674 meninos e 191 sem identificação de gênero. A média de
idade, na data da coleta, foi 6,19 dias de idade (DP= 8,31). Do total, 116 (7,7%)
apresentaram alguma alteração no primeiro exame. Desses, quatro apresentaram mais
de uma alteração. De todos os indivíduos triados, 50 foram orientados a repetir o teste,
pois tiveram a amostra do primeiro exame inconclusiva ou o resultado positivo para
alguma das patologias. Porém, apenas 42 crianças refizeram o exame. Ao final do
segundo teste, as patologias diagnosticadas foram: Fibrose Cística (2) e Hiperplasia
Adrenal Congênita (1). Ainda foram identificadas, tanto no primeiro quanto no segundo
teste, crianças com alterações subclínicas: 57 crianças com Traço Falciforme, 18 com
Traço Hb C e 1 com Traço Hb D. Apesar de não fazer parte do PNTN, a Toxoplasmose
foi aleatoriamente triada em 222 crianças, sendo apenas 1 reagente. O método utilizado
foi um estudo observacional, descritivo e transversal, realizado por meio de informações
obtidas em relatórios da Vigilância Epidemiológica do município de Timóteo-MG,
emitidos pelo NUPAD no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Os dados
foram transcritos e analisados em planilha do Programa Epiinfo, versão 3.5.2. Apesar da
baixa prevalência evidenciada, a triagem neonatal é essencial, uma vez que os
acometidos devem ser tratados precocemente. A identificação dos indivíduos com
alterações subclínicas é importante por reforçar a necessidade do aconselhamento
genético, uma vez que os mesmos podem, no futuro, ter filhos que apresentem a
patologia.                                           .
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Leishmaniose visceral em pediatria: quando o foco da doença 
vive em casa
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Flávia Viegas Nascimento.

Palavras-chave:
Leishmaniose; Leishmaniose Visceral; Hepatoesplenomegalia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
INTRODUÇÃO A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa, causada por
protozoário do gênero Leishmania, transmitida por meio da fêmea de insetos
flebotomíneos. Pode cursar com febre prolongada, emagrecimento, comprometimento
do estado geral, hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia e trombocitopenia.
RELATO DE CASO: Pré-escolar, 5 anos e 3 meses, gênero masculino, compareceu ao
pronto-socorro com relato de febre há um mês. Nesse período, apresentou também
inapetência, desânimo, perda ponderal e distensão abdominal. Exame físico: palidez
intensa, fígado a 7cm do rebordo costal direito e baço a 4cm do rebordo costal esquerdo.
Exames laboratoriais: hemograma: hemácias 3,19, hemoglobina 6,9, hematócrito 23,5;
leucócitos 2.100, bastonetes 4 segmentados 36, linfócitos 42, monócitos 14, linfócitos
atípicos 4 e plaquetas 98.000. Teste rápido para leishmaniose foi positivo.
Ultrassonografia abdominal evidenciou acentuada hepatoesplenomegalia homogênea.
Foi medicado com anfotericina convencional. Evoluiu com melhora clínica
significativa. O hemograma, ao final do tratamento, mostrou hemácia 4,51,
hemoglobina 10,3, hematócrito 32,3, leucócitos 4.750 (predomínio de linfócito 49) e
plaquetas 297.000. Foi  encaminhado para acompanhamento ambulator ial .
CONCLUSÃO: A leishmaniose visceral deve ser incluída no diagnóstico diferencial de
p a c i e n t e s  c o m  f e b r e  p r o l o n g a d a ,  c o m p r o m e t i m e n t o  d o  e s t a d o  g e r a l ,
hepatoesplenomegalia e hemograma com anemia, leucopenia e trombocitopenia.
Também é de fundamental importância implementar estratégias que previnam a
transmissão da doença.                                       .
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Cetoacidose diabética em pediatria
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Apesar do progresso no conhecimento da doença e dos recursos de
tratamento intensivo, a Cetoacidose Diabética (CAD) permanece como a principal causa
de morte de crianças e adolescentes portadoras de diabetes mellitus tipo 1. Mais
raramente, pode ocorrer em crianças com diabetes mellitus tipo 2. RELATO DE CASO:
Lactente, gênero masculino, 1 ano e 27 dias de vida. Foi admitido em serviço de pronto
atendimento com história de febre, obstrução nasal, coriza e tosse há uma semana. Há
dois dias, a mãe observou que o menino apresentava polidipsia, poliúria e perda de
peso. Foi realizada propedêutica para infecção respiratória, iniciado o tratamento e
solicitados exames. Os resultados mostraram glicemia 628 mg/dL; gasometria, acidose
metabólica e cetona na urina. O paciente foi hospitalizado em Unidade de Terapia
Intensiva, no momento da admissão, encontrava-se prostrado, hipoativo, anictérico,
acianótico, pálido, mucosa oral seca e pele com turgor diminuído. A frequência
cardíaca, 140 bpm; frequência respiratória 32ipm e saturação de oxigênio 96% em ar
ambiente. O paciente recebeu expansão volumétrica com cloreto de sódio a 0,9% e
insulina endovenosa contínua. Apresentou melhora clínica satisfatória e a família foi
orientada quanto aos cuidados com o paciente. CONCLUSÃO: É preciso procurar
reconhecer os sinais e sintomas de diabetes mellitus antes do aparecimento da CAD.
Para isso, deve-se aumentar a consciência entre os profissionais da saúde e o público em
geral, para permitir a identificação de crianças e adolescentes que apresentam dados
clínicos sugestivos de diabetes mellitus. É necessário considerar, ainda, que a CAD
recorrente continua a acontecer em pacientes que não têm adesão ao tratamento.
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Síndrome de Behçet – diagnóstico precoce e 
acompanhamento pela atenção primária de saúde:

Relato de caso
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Palavras-chave:
Síndrome de Behçet; SB; vasculite; multissistêmica.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL Síndrome de Behçet (SB) é uma
doença rara, caracterizada por episódios periódicos de inflamação aguda, qual seja
vasculite multissistêmica. Em sua grande maioria, as manifestações consistem de
sintomas gerais, comuns a outras doenças, consideradas benignas e autolimitadas
RELATO DE CASO Mulher, 46 anos, procurou atendimento hospitalar com queixa de
artralgia e mialgia intensas. Realizou raio x de mão e iniciou tratamento contra
fibromialgia, porém sem resposta. Relata aparecimento espontâneo de manchas
hipercrômicas em MMII, dolorosas, de diâmetro variável, com evolução para pequenos
abscessos, regressão espontânea e recidiva frequente. Apresentou também úlceras orais
e genitais, perda auditiva de longa data, cefaleia e tonteira. Ao exame físico,
apresentava bom estado geral, lúcida, orientada, normocorada, hidratada, eupnéica,
anictérica e acianótica. PA 110x80 mmHg, FC: 78 bpm e Oximetria 98%. Pesquisa de
PCR para herpes negativo, LCR sem alterações, bacterioscopia, BAAR e VDRL
negativos. RM evidenciou sinais de vasculite. Iniciou uso de prednisona com melhora
das lesões orais, genitais e cutâneas em três semanas. Também foram prescritos
Amitr ipt i l ina, Diazepam para controle álgico. Encaminhada ao ambulatório
especializado e ao serviço de psicologia. CONCLUSÃO Progressivamente com a idade
a SB tende a desaparecer, entretanto, quando ocorre o envolvimento ocular ou
neurológico, tende a apresentar pior prognóstico e maior mortalidade. Esses sintomas
ainda não foram observados na paciente, o que pode ser decorrente da boa assistência
que vem recebendo. O tratamento é realizado com base na gravidade da doença e pelos
sistemas acometidos. Para isso é essencial o diagnóstico precoce, sendo de suma
importância o acompanhamento do paciente e de sua família por uma equipe
multidisciplinar.                                              .
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O acesso ao serviço de saúde da população residente na sub-
bacia do Ribeirão Ipanema
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Palavras-chave:
Atenção à Saúde; Zona rural; Indicadores de Saúde.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: As leis que regem o Sistema Único de Saúde (SUS) dizem que o
acesso à saúde é um direito fundamental de todo ser humano e um dever do Estado.
Entretanto, é sabido que a cultura, os hábitos de vida e o acesso aos serviços básicos
influenciam de forma decisiva a saúde da população. OBJETIVO: Descrever o perfil
social, econômico e demográfico da população residente no povoado do Ipaneminha,
assim como avaliar os indicadores de saúde no qual os indivíduos estão inseridos.
MÉTODOS: Estudo descritivo e transversal. Em visitas domiciliares os dados foram
coletados por meio de um questionário respondido por um adulto responsável, com
capacidade plena de entendimento. Os dados foram tabulados e analisados em programa
Epi-Info 7. RESULTADOS: Com relação aos dados socioeconômicos, a maioria dos
entrevistados foram mulheres (70,6%), com média de idade de 44,5 anos,
autodeclarados pretos e em situação conjugal estável. 75,7% alegaram renda familiar de
1 salário mínimo. A grande maioria reside em casa própria (88,2%), onde coabitam de 3
a 4 pessoas. O serviço básico de coleta de lixo é oferecido para 88% dos entrevistados e
61,8% possui esgoto apenas canalizado. Quando perguntados sobre a água utilizada na
residência, 75,5% disseram ser de origem de cisterna ou poço artesiano e, 76,5% não
utilizam de cuidados prévios. Às questões correlacionadas com a saúde mostraram que,
82,4% tem unidade básica de saúde (UBS) a menos de 1 Km, e apenas 26,5% recebem
visitas de agentes comunitários de saúde no mínimo 1 vez ao mês. Diabetes mellitus e
hipertensão arterial foram as doenças mais presentes, com 25% e 31,2%
respectivamente. Outro aspecto importante, apenas 23,5% praticam atividades físicas
regulares. CONCLUSÃO: Os residentes da sub-bacia do Ribeirão Ipanema possuem
baixo nível socioeconômico e, tal fator tem impacto na qualidade de vida e na saúde.
Essa constatação é feita ao serem considerados indicadores como a falta de cuidado com
a água para consumo, a associação de doenças crônicas e a baixa adesão à prática de
atividades físicas. Porém, por possuírem fácil acesso à UBS, sugere-se implementação
de programas de educação em saúde para melhorar esses indicadores.                   .
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Síndrome de Klippel-Trenaunay- Weber: relato de caso
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Palavras-chave
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Descrição sucinta do caso: A SKTW é uma doença rara, composta pela tríade de
hemangiomas planos, ectasias venosas e hipertrofia óssea e de tecidos moles. Dilatações
venosas são comuns e podem piorar com a progressão do quadro. A disfunção gerada
pela insuficiência venosa pode cursar com dor e consequente limitação funcional.
Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 43 anos, leucoderma. Procurou assistência
em 1990, com quadro inicial de dor articular forte, assimetria dos MMSS (alongamento
do braço e mão esquerda) e varizes. Após avaliação a paciente foi diagnosticada com
Síndrome de Klippel-Trenaunay- Weber. Foi prescrito analgésico e indicação cirúrgica
para complicações. Não há caso semelhante na família. Atualmente a paciente se queixa
de dores fortes, aliviadas pelo uso de codeína e fragilidade articular, evidenciada pelo
deslocamento das costelas. Ao exame físico há assimetria facial e corporal, presença de
hemangiomas, que adquirem a cor vinho nas exacerbações, varizes e edema. Aos
exames complementares, verificam-se malformações ósseas ao RX e alterações venosas
ao US. Como antecedentes patológicos, a paciente já apresentou hepatite A, tuberculose
e hanseníase. Além disso, realizou procedimentos cirúrgicos em ligamentos nos joelhos
D e E, tornozelo e aplicação de varizes. Conclusão: A SKTW é doença rara (2-
5:100.000) com importante morbidade. A presença dos sintomas e sua intensidade
podem variar desde a ocorrência de hemangiomas planos discretos até ectasias venosas
volumosas e grande alteração morfológica dos membros, devido à disfunção do tecido
conjuntivo. O tratamento é conservador com auxílio de elastocompressão e indicação
cirúrgica quando ocorre limitação funcional associada à dor local por ectasia. A
terapêutica precoce visa conter as manifestações usuais e incapacitantes da evolução da
história natural da doença.                               .
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A prática da metodologia TBL na discussão de artigos 
cientificos
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
Introdução: Na atualidade os desafios constantes culminam em aprendizagem,individual,em redes e 

em grupos,configurando um novo cenário de Metodologias Ativas.Na prática educacional o 

TBL(Team-Based Learning)possibilita o aprendizado individual e a estratégia do trabalho em 

pequenas equipes.No qual, estudantes saem da posição de receptores passivos da informação para a 

condição de construtores de seu próprio conhecimento. Aos professores cabe a missão de serem 

mediadores e facilitadores desse processo. Objetivo:Esse projeto teve como objetivo utilizar a 

metodologia TBL para melhorar a discussão de artigos científicos e aumentar a integração entre 

discentes, através de pequenos grupos de trabalho colaborativo. Metodologia:Após indicação de 

bibliografia e o preparo prévio dos alunos,o material impresso foi distribuído pela mediadora que 

m o t i v o u  o s  d i s c e n t e s  a  p a r t i c i p a r e m . A s
tabelas para preenchimento também foram distribuídas.O gabarito correto foi projetado
e as dúvidas existentes foram esclarecidas. Resultados e Discussão:Ao serem avaliados
os resultados quantitativos obtidos,observa-se uma melhora considerável após debate
em equipe e contraposição ou superposição de gabaritos. Seguindo tendências de
aprendizagem e incentivando o aluno do Instituto,habituado ao Ensino Médio
tradicional,foi proposto a ele o desafio de “novas” metodologias.O TBL foi escolhido
para criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho individual e a discussão em
pequenas equipes, direciona e propõe aos estudantes o preparo prévio para as
atividades,aumentando as chances de assimilação do tema. No feedback a grande
maioria dos discentes teve uma percepção positiva, registrando parecer qualitativo bom
para a atividade, o que sugere alinhamento com a literatura,que registra uma boa
aceitação dessa metodologia por grande parte dos alunos. Conclusão:Como estratégia
pedagógica o TBL foi empregado para discussão de artigo científico entre alunos de
uma disciplina básica,possibilitando o contato com novas metodologias e valorizando a
responsabilidade individual dos estudantes perante seus grupos de trabalho, contando
também com o componente motivacional para preparo prévio.                                   .
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O uso da recreação na promoção da saúde: Um relato de 
experiência sobre a extensão universitária
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo
O projeto de extensão ASPECTOS INFORMATIVOS COM FOCO NAS CRIANÇAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS é uma parceria entre a Univaço e a APAE -
Ipatinga. A atuação dos extensionistas tem por objetivo atender a demanda de
informação na área da saúde, estabelecendo parcerias e aprendizado mútuo. Entre as
atividades realizadas na APAE durante o último ano letivo, destaca-se o Teatro das
Frutas, apresentado aos alunos da instituição. Recorreu-se ao lúdico e às metodologias
ativas para ater a atenção dos alunos e atingir um melhor aproveitamento dos assuntos
abordados. No teatro com fantoches, de personagens populares do Sítio do Picapau
Amarelo, falou-se da importância de uma alimentação saudável, dos benefícios da
ingestão de frutas diariamente, bem como dos cuidados com a higiene das mãos e dos
alimentos antes das refeições. A atividade recreativa proporcionou a participação ativa
dos alunos, com interação entre estes e os personagens, com perguntas e respostas a
respeito do tema e no desenrolar da história encenada. Uma história que os próprios
alunos ajudaram a construir. Ao encerramento do teatro, foram distribuídas variedades
de frutas aos mesmos, sob os cuidados dos próprios extensionistas. A palavra recreação,
do latim recreare, significa “recreio, divertimento”, ou no sentido de “recriar, dar novo
vigor”. Portanto, as atividades recreativas devem ser espontâneas e prazerosas, numa
perspectiva de educação inovadora, que possibilite a criação e também, o divertimento.
A extensão universitária é uma ponte entre o acadêmico e a comunidade, uma
oportunidade de praticar o aprendizado, mas sobretudo, aprender com a prática. E nesta,
o uso da recreação mostrou-se uma ferramenta eficiente para o processo educativo e a
promoção da saúde.                                          .
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A PROMOÇÃO DA SAÚDE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO 
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Ângelo Geraldo José Cunha; Willian Miranda Moraes; Mariane Barbosa Finotti; Amós
Alves Teixeira; Bruno Bittencourt Procópio; Cecília Silva de Paula Faria; Glaudson Gomes de 

Andrade.

Palavras-chave
Ûrgência e Emergência; Parada cardiorrespiratória; Suporte Básico de Vida; RCP.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: No Brasi l ,  mais de 300 mil  pessoas sofrem uma parada
cardiorrespiratória (PCR) por ano, e grande parte destes pacientes evoluem para óbito.
A cada minuto, uma pessoa que está em PCR perde 10% de chance de sobrevida; logo,
a criação de programas de capacitação para o socorro precoce é imprescindível.
RELATO: O “SAMU nas Escolas” é um projeto vinculado ao Programa de
Desenvolvimento de Extensão (PRODEX) do Instituto Metropolitano de Ensino
Superior (IMES) e ao Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Ipatinga. Em vigor desde
Abril de 2017, o projeto conta com a participação de 17 discentes e tem como objetivo
treinar adolescentes sobre a forma correta de acionar o SAMU, bem como saber lidar
com situações de urgência, possibilitando-os salvar vidas e prevenir sequelas. O
público-alvo é constituído por alunos do 9º ano de escolas do município de Ipatinga,
MG. O treinamento é focado em habilidades técnicas a serem tomadas até a chegada do
SAMU, incluindo técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV) e a utilização de um
Desfibrilador Externo Automático (DEA). As ações são semanais e, até o dado
momento, aproximadamente 600 alunos foram capacitados pelo projeto, e a projeção é
ministrar o curso para mais 2000 adolescentes até o fim deste ano. CONCLUSÃO: A
educação é uma ferramenta importante para promover a saúde e estratégias de
prevenção, o que torna essencial a disseminação do conhecimento. O “SAMU nas
escolas” contribui para o papel social do IMES com a comunidade, capacitando leigos a
realizarem a RCP e conscientizando os adolescentes da importância de não se passar
trotes para o SAMU. O projeto ainda fornece aos acadêmicos uma maior prática em
urgência e emergência, o que pode minimizar a insegurança dos mesmos em uma
situação real.                                             .
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FRAGILIDADE SOCIAL X ÓBITO PRECOCE DE PACIENTE DE 21 
ANOS NÃO TABAGISTA, HIV NEGATIVA COM CÂNCER DE

 COLO UTERINO AVANÇADO

Autores:
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Mariane Barbosa Finotti; Maria Alice Fonseca Fernandes; Jamile Gonçalves Nacur Nagem; 
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Palavras-chave:
Câncer de Colo Uterino; Rastreio; Colpocitologia.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
O câncer de colo uterino é o 3º mais frequente nas mulheres, com maior prevalência
entre 35 e 50 anos. É causado pelos tipos oncogênicos do HPV e apresenta evolução
lenta. O rastreio é realizado pela colpocitologia oncótica realizada, no Brasil, depois dos
25 anos e da coitarca. Mulher , 21 anos, G5P3A2, menarca aos 12 e coitarca aos 13
anos. Sinusorragia intermitente, dor pélvica , negava dispaurenia. Ao exame: ausência
de lesões em vulva e de linfonodomegalia inguinal bilateral. Colo uterino: lesão
sangrante, ulcerada e friável, útero fixo, doloroso, sugerindo câncer de colo invasor
4/5cm. Em 1 mês, paciente retorna com febre, dor intensa em hipogástrio, sem
resultados da colposcopia e biópsia cervical. Ao exame, o colo uterino apresentava
lesão sangrante com odor fétido, sugestivo de câncer de colo invasor com infecção 2º.
Toque retal: paramétrio esq com comprometimento proximal e fixo a mobilização.
Biópsia: Carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, estadio clínico IIb. US:
massa heterogênea em colo uterino 8/5.7/6.4 cm. TC: volumosa lesão expansiva no colo
uterino sugestiva de lesão neoplásica primária e linfonodos nas cadeias ilíacas. Anti-
Hiv: negativo. Quimioterapia: Gencitabina e Cisplat ina ( irregular, baixa adesão).
Radioterapia: teleterapia/braquiterapia. Emagrecida 25kg, síndrome anêmica severa.
Após término da radioterapia: progressão tumoral (loco regional). Desenvolveu IR pós-
renal, hidronefrose, anemia (politransfundida) e dor neoplásica de difícil controle.
Evoluiu com PCR e assistolia. O câncer de colo tem como fatores de risco o tabagismo,
coitarca precoce, grande número de parceiros sexuais e a imunossupressão, que atuam
de forma promotora da doença. A chance de cura se aproxima de 100% quando
diagnosticado de forma precoce e tratado adequadamente. Contudo, o diagnóstico traz
repercussões psicológicas e sociais que interferem na condução do tratamento,
principalmente se a paciente já em um estado de vulnerabilidade social, o que é a
realidade da maioria delas. Isto aumenta a possibilidade de óbito. O caso reflete uma
especial situação, já que a paciente não se enquadrava dentre os critérios inclusivos do
rastreio desse tumor.
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Episódios recorrentes de edema agudo de pulmão devido à 
taquicardia ventricular:

relato de caso
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Rodrigues Pena Temer; Luiz Fernando Cabral Rezenda; Thiago Vitor de Melo Ferreira.

Palavras-chave:
Infarto agudo do miocárdio; edema agudo pulmonar; taquicardia ventricular; insuficiência 

cardíaca.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade e incapacidade 

no Brasil e no mundo. Entre elas, o infarto agudo do miocárdio (IAM) ainda é uma das maiores causas de 

morbimortalidade. As arritmias cardíacas são a complicação mais frequente na evolução do IAM e quando se 

originam nos ventrículos, manifestam-se em até 85% dos pacientes. RELATO DE CASO No dia 25/06/16, 

paciente do sexo masculino, 56 anos, sentiu forte dor torácica, intensa dispneia, sudorese e agitação, 

quando foi admitido em um serviço médico de urgência. Nesse interim, houve rebaixamento do nível de 

consciência em decorrência de um edema agudo de pulmão. Diagnosticado, posteriormente, um IAM com 

‘supra de ST’, cuja conduta proposta foi angioplastia com stent farmacológico e trombólise química. A 

ecocardiograf ia t ranstorácica constatou uma cardiopat ia segmentar de ventr ículo
esquerdo com disfunção sistólica severa, aumento das câmaras cardíacas esquerdas em
grau importante. Além disso, havia comprometimento da função sistólica em grau importante, com fração de 

ejeção de 25%, calculada pelo método de Simpson. No período entre 25/06/16 e 14/06/17 ocorreram 

sucessivas internações e sete episódios de insuficiência respiratória grave, que levaram a novas 

internações, secundárias a edema agudo pulmonar (EAP), necessitando de ventilação mecânica e 

traqueostomia. Após cuidadosa investigação cardiológica, constatou-se que os quadros de EAP eram 

secundários à taquicardia ventricular sustentada e documentada, sequela esta, do extenso IAM. Paciente 

aguarda transferência para centro terciário cardiológico para implantação de cardiodesfibrilador implantável 

( C D I )  c o m  r e s s i n c r o n i z a d o r .
CONCLUSÃO O IAM contribui para a elevação da taxa de óbitos advindos de problemas cardiovasculares 

e m  n o s s o  m e i o .  É  i m p o r t a n t e  r e l a t a r  a  p o s s i b i l i d a d e  d a
concomitância de outros eventos como edema agudo de pulmão, que neste caso foi
secundário a uma taquicardia. O diagnostico precoce, bem como o manejo do IAM
requer cuidados iniciais importantes, desde o primeiro atendimento, com intuito de se
diagnosticar, no menor tempo possível as intercorrências e possíveis complicações.                     .
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 Diagnóstico precoce e qualidade de vida: capsulite adesiva 
bilateral em paciente portador de DM: RELATO DE CASO

Autores:
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Barbosa Pacheco; Jéssica Souza; Raíza Correia Santos.

Palavras-chave:
Atenção Primária; Capsulite adesiva; Diabetes Mellitus; Rigidez articular.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
INTRODUÇÂO A capsulite adesiva é caracterizada pela dor e perda da mobilidade
passiva e ativa do ombro. A incidência da capsulite é cerca de 2% na população entre 40
e 60 anos. Os pacientes que apresentam diabetes mellitus têm incidência de 10 a 20% e
cerca de 6% das vezes são bilaterais. RELATO DE CASO Homem, 36 anos, diabético
há 16 anos, consulta em serviço de atenção primária relatando dor em ambos os ombros
há 04 meses, com piora significativa ao atingir o limite da amplitude de movimento
dessas articulações, sem histórico de traumatismo. Tratado inicialmente com anti-
inflamatório não hormonal devido ao diagnóstico clínico provável de tendinite do
manguito rotador. Evoluiu com piora progressiva da dor e da limitação da amplitude de
movimento dos ombros, interferindo na realização de atividades de vida diária.
Encaminhado ao ortopedista, recebeu o diagnóstico de capsulite adesiva bilateral na
fase hiperálgica. O paciente foi medicado com cloridrato de tramadol 50 mg e
nimesulide 100 mg por via oral. Foi encaminhado à fisioterapia para alívio da dor,
restauração progressiva da função e amplitude dos movimentos e prevenção de
limitação definitiva das articulações. CONCLUSÃO Diante desse relato, observa-se a
importância da atenção primária no diagnóstico do paciente com capsulite adesiva, pois
esta é uma das principais causas de incapacidade funcional do ombro, caracterizada
principalmente por dor e rigidez que leva a um extremo sofrimento. O diagnóstico é
clínico, portanto pacientes portadores de diabetes mellitus com queixa de dor no ombro
devem ser avaliados através de anamnese e exame físico minuciosos a fim de realizar o
diagnóstico precoce e tratamento adequado para melhora da qualidade de vida do
p a c i e n t e .                     .
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Leshmaniose Tegumentar com lesão atípica: 
Relato de Caso 
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Pereira; Virgínia de Almeida Reis Campos.

Palavras-chave:
Leishmaniose; Lutzomyia sp; Glucantime.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
A leishmaniose é uma doença infecciosa grave. A atenção a essa doença é um desafio à
Saúde Pública, pois envolve diversas ações: controle do reservatório, redução da
população do vetor, entre outras. A doença pode cursar com diferentes manifestações
clínicas, comuns a outras enfermidades. Paciente, sexo masculino, 25 anos, carvoeiro,
morador da zona rural (próximo ao Parque Estadual do Rio Doce), procurou
atendimento médico no dia 07/11/2016 preocupado com uma lesão em pálpebra
superior e inferior do olho esquerdo há três semanas, sendo atendido pela enfermeira da
unidade básica de saúde. Durante as consultas nos pontos de apoio da UBS, o paciente
relatou ter passado por diversas antibioticoterapias, para controle da dor provocada pela
lesão na época, porém sem melhoras aparentes da lesão. Posteriormente, houve a
solicitação para a realização do Teste de Montenegro e de outros testes parasitológicos,
diagnosticando, em maio de 2017, a leishmaniose tegumentar. Atualmente, com oito
meses de evolução, apresenta-se na primeira etapa do tratamento medicamentoso no
combate ao protozoário, mostrando uma leve regressão da lesão. O tratamento,
inicialmente, consiste na aplicação de Glucantime, duas ampolas + 100ml DG 5% por
20 dias. As lesões mais comuns de Leishmaniose Tegumentar são indolores e costumam
aparecer em áreas expostas da pele, com formato arredondado ou ovalado, base
eritematosa, infiltrada e de consistência firme, porém a lesão do paciente relatado
passou por  re in fecções  opor tun is tas ,  de ixando o  quadro  mais  a t íp ico .
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A íntima relação do Autismo Severo com a Síndrome de West: 
Comorbidade ou consequência de uma 

mesma disfunção cerebral 

Autores:
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Jéssica Salgado Badinhani Mota; Mariane Barbosa Finotti. 

Palavras-chave:
Síndrome de West; Epilepsia; Autismo; Transtorno do Espectro Autista.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A Síndrome de West é uma condição grave, e constitui 2% das epilepsias na infância.
Frequentemente é associada a transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo,
porém não é possível afirmar se as crises epilépticas são sua causa ou comorbidade.
Entre os autistas 5 a 39% apresentam epilepsia. Lactente, 9 meses, apresentou crises
convulsivas, espasmos em flexão do tronco e regressão psicomotora. Aos 12 meses:
eletroencefalograma com traçado desorganizado de alta voltagem com espículas,
poliespículas, ondas agudas e lentas de 1 ½ cíclicos por segundo, difusas, seguidas de
baixa transitórias de voltagem (hipsarritmia), confirmando o diagnóstico de Síndrome
de West (SW). Atraso neuropsicomotor, só andou com 18 meses. Evoluiu com
constante irritação e isolamento social, o que contribuiu para o diagnóstico de autismo
severo aos 3 anos. A fala só se manifestou com 5 anos. Internações por traumas
causados por crises de agressividade, baixo limiar de frustração. Nunca frequentou a
escola, vai a APAE com a mãe. Atualmente com 22 anos, hipotireoidismo, instável,
agressivo, convulsões intensas, compulsão alimentar, em uso de Carbamazepina
1200mg/dia, Fenobarbital 300mg/dia, Prometazina 25 mg/dia, Periciazina 4% 30
gotas/dia e Clonazepam 6mg/dia. Não realiza nenhuma terapia comportamental A co-
existência de diagnósticos como a SW e o autismo severo torna difícil a identificação da
etiologia de atrasos cognitivos, da linguagem e desvios comportamentais. Discute-se a
possibilidade de a atividade elétrica anormal se originar e se propagar em redes
neuronais anormais do paciente autista, contudo uma relação causa efeito é a teoria mais
aceita. No manejo destes pacientes prioriza-se a qualidade de vida, com o uso de
terapias motoras e cognitivas, já que o prognóstico é irreversível.                                  .

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 46

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



Eritema Pigmentar Fixo: relato de caso
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Palavras-chave:
Hipersensibilidade; eritema; fármaco; hiperpigmentação.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL O eritema pigmentar fixo é uma
reação de hipersensibilidade à fármacos caracterizada pelo aparecimento de erupção
eritemato-violácea que evolui, se tornando acastanhada. Estas placas surgem isoladas ou
em pequeno número e desaparecem após alguns dias. RELATO DE CASO Paciente
feminina, 17 anos, queixa manchas pelo corpo que aparecem quando ela menstrua. Seu
ciclo é irregular e associado a fortes cólicas. Para aliviar a dor, faz uso de ácido
mefenâmico. As manchas coçam muito durante o período menstrual. Após a
menstruação, o prurido desaparece, mas as manchas continuam. Ao exame físico, as
manchas estão presentes no tórax, antebraço, glúteo e fossa ilíaca esquerda e
apresentaram coloração acastanhada, sem descamação, com bordas bem delimitadas. A
paciente nega outros sintomas associados. Foi solicitado o exame micológico direto da
lesão e o resultado foi negativo para fungos. Com isso, a hipótese diagnóstica foi
eritema pigmentar fixo causado pelo uso de ácido mefenâmico. CONCLUSÃO É
importante enfatizar que a lesão aparece sempre após a administração do fármaco,
podendo ocorrer reativação das lesões anteriores com ou sem o surgimento de novas
lesões. Elas desaparecem espontaneamente após a retirada da droga, deixam uma
hiperpigmentação residual no local e não necessita de tratamento específico. Portanto, o
diagnóstico é essencialmente clínico, sendo fundamental uma boa investigação da
história medicamentosa e atenção às características e curso das lesões.
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Pancreatite aguda grave
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Palavras-chave:
Dor abdominal; pancreatite; colelitíase.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: A pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas provocado por
ativação intracelular e extravasamento inadequado de enzimas que acarretam dano ao
parênquima pancreático e aos tecidos peripancreáticos. Em cerca de 10% dos casos,
além da inflamação, ocorre necrose com risco de infecção. Caso clínico: Mulher, 42
anos, queixa dor abdominal intensa em andar superior há 7 horas, associado a náuseas e
vômitos. Obesa. Ao exame: afebril, PA 120/80, FC 89, FR 14, dor abdominal a
palpação superficial em ponto cístico e mesogástrico. Exames: EAS: piócitos
numerosos, nitrito +. Lipase 319, amilase 1644, FA 247, GGT 190, Cr 1,1, Ur 24, BT
15,3 (BD 13), PCR 192. US abdome: cálculo biliar. Iniciado antibióticos. Evoluiu com
SIRS, IRA e leucocitose intensa nas primeiras 48 horas, a despeito de hidratação
venosa. Diagnosticado pancreatite aguda grave. Progrediu com queda de enzimas
canaliculares, normalização de bilirrubinas e piora de leucocitose. Ampliado espectro de
antibiótico, expansão volêmica e solicitado TC abdome contrastada, após uma semana
de evolução hospitalar: pancreatite aguda, com imagem hipodensa ovalada (9,5 x 6,3
cm) no corpo pancreático. Transferida a UTI. Avaliada pela cirurgia geral, que manteve
conduta conservadora. Evoluiu com melhora clínica e laboratorial progressivas.
Conclusão: O caso relatado traz à luz a discussão da importância  do reconhecimento
precoce da pancreatite aguda grave. A correta distinção entre pancreatite edematosa e
necrosante possui papel fundamental na otimização, acompanhamento e na definição da
melhor conduta terapêutica. Portanto, a identificação e intervenção rápida permitem um
adequado tratamento e minimiza a morbimortalidade, mas para que isso ocorra, é
essencial a correta interpretação do quadro clínico, exames laboratoriais e de imagem
pelo profissional de saúde.                                    .
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Abordagem e manejo da dor crônica em paciente com 
distrofia muscular de Sudeck: 

um raro relato de caso
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Palavras-chave:
Distrofia de Sudeck; Distrofia Simpatico Reflexa; Trauma; Saúde Mental

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:

A Distro?a de Sudeck (DS) é uma distrofia muscular que ocorre após lesões
traumáticas, com dor intensa e desproporcional à lesão original. O diagnóstico precoce é
essencial e o tratamento tem como objetivo principal o alívio da dor e o
restabelecimento da função normal do membro. Mulher, 53 anos, vítima de trauma
(queda de uma cadeira) no membro inferior esquerdo (MIE) há 9 anos. Dor intensa e
progressiva, acompanhada de fadiga e fraqueza no mesmo membro. Foi diagnosticada
com DS há 8 anos. Encaminhada a ortopedia por alodinia (face anterior da coxa em
região de L3 e L4, em bota, a partir da altura do joelho) há 6 meses, com piora do
quadro: queimação, hiperalgesia ao frio, espasmos e contrações involuntárias e
alteração na coloração do membro. A dor inicia-se no hálux esquerdo com irradiação
para a região inguinal. Refere mais de 15 episódios diários. Já Realizou bloqueio lombar
do simpático, mas apresentou bloqueio motor nos 4 membros, então, suspendeu o
procedimento. Tentou-se realizar aplicações de toxina botulínica, também sem sucesso.
Apresentou 24 pontos na escala de Lanns e 9-10 pontos na escala de algesia da OMS.
Está em uso de Carbamazepina 200mg, Amitriptilina 75mg, Codeína 30mg, AAS,
ETNA. Utiliza Tramal injetável nos momentos de crise. O fator prognóstico mais
importante no paciente com DS é o diagnóstico precoce. É imprescindível que todo
paciente com dor crônica receba acompanhamento integral, incluindo neurologista,
psiquiatra e fisioterapeuta e assim, consegue-se evitar a ocorrência de agravos e
medicação analgésica excessiva. A saúde mental destes pacientes deve ser priorizada
para se evitar quadros psiquiátricos consequentes, e até mesmo suicídios.
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Adenocarcinoma de Ampola de Vater de rápida evolução clínica 

em paciente previamente hígido: Relato de caso
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Palavras-chave
Adenocarcinoma ampular; Icterícia; Papila duodenal.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
O adenocarcinoma ampular é uma neoplasia maligna rara de origem quase sempre
desconhecida, uma vez que a papila duodenal é o local de coalescência de diferentes
epitélios. Apresentam-se com sinais e sintomas de icterícia obstrutiva ou pancreatite
aguda. Paciente masculino, 59 anos, de área rural, etilista crônico, nega patologias
pregressas, queixando mal estar geral há 5 dias. Relata mialgia, inapetência, cansaço aos
esforços. Ao exame encontra-se com estado geral regular, Glasgow 15, ictérico +++/4+,
cianose de extremidade, hipocorado e afebril. Palpação abdominal dolorosa em HD,
sem sinais de irritação e demais aparelhos sem alterações. Exames laboratoriais:
HB=12.5, leucócitos=7310 (sem desvio), plaquetas=102.000, GGT=1641, BD=23,
BI=5, RNI=1,07, TGO=135, TGP=91, albumina=3,5, UR=98, sorologias virais
negativas. Ultrassonagrafia apresentou colelitíase, dilatação ducto hepático esquerdo
0,8cm e em colédoco 1,2cm (sem visualização de cálculo). Evoluiu com colúria,
diarréia, vômito e piora progressiva da icterícia. Submetido à laparotomia exploradora,
em que se identificou tumor em papila duodenal maior e múltiplos nódulos hepáticos
(irressecáveis). Paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica e foi a óbito no
terceiro dia pós-operatório. Mediante a baixa incidência do adenocarcinoma ampular e
rápida evolução do paciente estudado, concluímos que se trata de um desafio o
diagnóstico precoce, o que influí diretamente no prognóstico. Visto que a ressecção
cirúrgica é o único tratamento curativo, apesar de ter sido realizada, o diagnóstico foi
tardio, tendo, portanto, o paciente evoluído a óbito.                                      .

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 50

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



Rabdomiossarcoma embrionário parameníngeo do subtipo 
células fusiformes na infância : 
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
As células mesenquimais primitivas que dão origem aos músculos, rabdomioblatos,
podem se tornar malignas e dar origem ao rabdomiossarcoma (RMS), sendo esse o
tumor maligno de partes moles mais comum na infância e localizando-se principalmente
na cabeça e pescoço. Paciente sexo feminino, 4 anos e 5 meses, previamente hígida,
internada devido tumefação de rápido crescimento em hemiface e região cervical
esquerda. Realizada biópsia na hipótese de lesão neoplásica de natureza agressiva ou
hemangioma/hemangioendotelioma, após RM do pescoço apontar lesão expansiva e
infiltrativa comprometendo parótida esquerda, com 4,2 x 4,9 x 4,3 cm e linfonodos
adjacentes medindo até 1,2 cm. Anatomopatológico compatível com neoplasia
fusocelular com imuno-histoquímica confirmando diagnóstico de rabdomiossarcoma
embrionário fusiforme parameníngeo, e irressecável. Evoluiu durante a internação com
rápido crescimento tumoral, com paralisia de nervo facial à esquerda. Iniciou tratamento
segundo protocolo GCBSI e foi optado pelo inicio imediato de radioterapia local de
urgência (associada à quimioterapia) na tentativa de evitar sequelas definitivas devida
paralisia de n. craniano. Recebeu alta hospitalar e foi orientada quanto ao retorno para
seguimento do tratamento. A resposta clínica ao tratamento depende do sítio do tumor
primário, subtipo histológico, tamanho do tumor, idade do paciente e extensão da
doença. Dentre os subtipos infantis, temos o embrionário, com variante botrióide e
fusiforme, e o alveolar, sendo o rabdomiossarcoma fusiforme o de melhor prognóstico.
Por outro lado, o sitio parameningeo é o que apresenta o maior índice de óbito, devido a
dificuldade de ressecção da lesão, necessitando assim de tratamento personalizado e
vo l tado  pa ra  o t im ização  do  po tenc ia l  de  cu ra  den t ro  das  l im i tações .
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ EM JOVEM DE 18 ANOS, 
PRÍMIPARA DE FETO COM VENTRICULOMEGALIA EM UM 

GRANDE CENTRO URBANO
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) ou Polirradiculoneurite Aguda é uma doença
neurológica, de fisiopatologia autoimune em que impulsos nervosos e reflexos motores
são dificultados. A prevalência é maior em homens, incidência aumenta com a idade e
tende a acometer menos as gestantes. Paciente sexo feminino,18 anos, procurou hospital
com queixas de náuseas, icterícia, prostração, síncope e cefaleia. Foi diagnosticado
primigesta com 10 semanas de gestação. Na ultrassonografia de 20 semanas, descobriu
dilatação dos ventrículos cerebrais do feto. Internou em grande centro urbano fez e uso
de potássio e metil-dopa. Com 23 semanas de gestação, foi verificado ausência de
batimentos fetais. Após 4 semanas do aborto, iniciou quadro de atrofias musculares em
membros inferiores que dificultavam a deambulação com posterior evolução para
membros superiores. Todavia, houve demora para a suspeita de SGB e a paciente não
recebeu esclarecimentos. No interior, realizou eletroneuromiografia que constatou
polineuropatia periférica acentuada com sinais de denervação e degeneração axonal em
atividade. Além disso, havia sinais de reinervação em andamento, de forma axonal e
evolução recente, quadro compatível com SGB. O retorno da força muscular ocorreu
tardiamente e em sentido inverso. A doença é incomum nesta idade e sexo. Não foi
encontrada na literatura relação entre ventriculomegalia e Síndrome de Guillain-Barré.
Os sintomas iniciais descritos podem ter sido confundidos com mudanças encontradas
no período gestacional e, assim, justificar o diagnóstico tardio de Guillain-Barré. Pode
ser que um diagnóstico precoce da síndrome pudesse ter evitado o aborto. Finalmente,
vale ressaltar que apesar de ter sido internada em hospital de grande centro, o
diagnóstico foi realizado em região interiorana.                                   .
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Distúrbio trombótico oclusivo da Veia Porta e Síndrome de Budd-

Chiari causados por fibrose periportal e possível neoplasia
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Resumo:
A trombose da veia porta refere-se a um bloqueio do fluxo sanguíneo graças à presença
de um trombo na luz desse vaso. A síndrome de Budd-Chairi imputa na oclusão do
sistema de drenagem do fígado. As duas doenças cursam com formação de circulação
colateral e são multifatoriais. Paciente, sexo feminino, 75 anos, previamente hígida.
Buscou atendimento citando cólica, presença de líquido abdominal, nefralgia e icterícia
, associado com dor súbita e com piora no hipocôndrio direito, dispneia, poliúria, urina
concentrada e acolia fecal. No exame físico, havia edema de MMII importante e
hematoma abdominal. Na US abdominal foi achado infarto hepático, fibrose periportal,
gerando hipótese de esquistossomose em evolução, e presença de 900mL de líquido
livre. A TC abdominal exibia extensa trombose de veia cava inferior ao nível hepático
até o átrio direito, identificando a Síndrome de Budd-Chiari, trombose de veia porta e
fígado com imagens heterogênas no lobo direito, sugerindo neoplasia. No laboratório,
exibia disfunção hepática, com alteração nas proteínas totais e frações, diminuição da
albumina, leve aumento da gamaglobulina, GAMA GT alto, assim como TGO e TGP, e
aumento de bilirrubina direta. Em tratamento com diurético e anticoagulante. Aguarda
cirurgia. Os distúrbios vasculares do fígado são responsáveis por uma série de
condições raras e geralmente são oriundos do fluxo sanguíneo inadequado - de entrada
ou saída do fígado. Uma característica comum da maioria dessas patologias reside na
possibilidade de causar hipertensão portal não-cirrótica, seguida de uma alta morbidade
e mortalidade. Acredita-se que a Síndrome de Budd-Chairi possa ser causa de trombose
de veia porta, o que provavelmente aconteceu no caso relatado, visto que a paciente
apresenta as duas comorbidades.                                       .
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Craniofaringioma da região Selar e Malformação 
Arteriovenosa Criptogênica do Sistema Nervoso 

Central em paciente pediátrico
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
O Craniofaringioma é um tumor benigno epitelial com apresentação selar, ocorrendo na
sua maioria em crianças. O cavernoma é uma malformação de vasos do SNC, com
localização predominante no cérebro. A incidência é maior em adultos jovens, e é
notório o seu aparecimento após tratamento radioterápico. Paciente, sexo masculino,
hígido até os 5 anos quando apresentou hiporexia, tonteira, cervicalgia, incontinência
urinária e perda parcial da visão. Foi descoberto craniofaringioma que lesou o quiasma
óptico, sendo necessário remoção total da pituitária. Desenvolveu diabetes insípidus e
possui taquicardia supraventricular. Atualmente aos 16 anos, iniciou crises epilépticas
heterogêneas chegando a trinta vezes por dia, precedidas por cefaleia, olhos latejantes e
pressão intracraniana. Após propedêutica, paciente foi internado com suspeita de
cavernoma cerebral. Ao exame físico: fácies cushingóide, crânio com deformidade e
cicatriz de extensão equivalente ao perímetro encefálico, falha capilar na região frontal
devido incidência de radioterapia, presença de giba e tecido adiposo com predomínio na
região abdominal. Hoje em dia, faz uso de muitos medicamentos: Lamotrigina, Puran
T4, Prednisona, Ritmonorm, Nitrazepam, Clobazam, Fenitoína, Topiramato,
Pantoprazol, Cicloprimogyna. O craniofaringioma é uma neoformação benigna
neuroepitelial do SNC pouco frequente, responsável por, aproximadamente, 1 a 3% dos
tumores intracranianos e que é predominantemente observado em crianças na faixa
etária entre 5 a 10 anos. Podem se originar próximo a estruturas críticas como a
hipófise, vindo a causar morbidade significativa. O angioma cavernoso é uma lesão
vascular benigna que pode ocorrer em qualquer região do encéfalo e tem como sintomas
mais comuns cr ises epi lét icas,  cefale ia e s inais que s imulam um AVE.
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Primoinfecção do herpesvírus humano simples do tipo 1 
manifestada como Gengivoestomatite Herpética

 em paciente adolescente
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A gengivoestomatite é uma manifestação frequente em crianças de 6 meses a 5 anos de
idade. Adolescentes também são acometidos e podem apresentar quadro clínico de
ulcerações, dor, sangramento, anorexia e crostas enegrecidas em língua, palato, gengiva,
faringe, lábios e pele perioral. Paciente, sexo feminino, 15 anos. Relata dor de início
súbito na região do siso. Por orientação odontológica, tratou-se com ibuprofeno. Porém,
evoluiu com enantema, ardência na língua, febre não termometrada e síncope, o que a
levou a buscar por atendimento médico. Ficou em observação e sendo prescrito
tratamento ambulatorial com amoxicilina e ibuprofeno. Houve piora progressiva do
eritema, associado ao surgimento de vesículas que exulceraram e liberaram conteúdo
piosanguinolento. Foi necessária alimentação via sonda nasogástrica. Foi prescrito o uso
de aciclovir por 8 dias, em concomitância com clindamicina, por 11 dias, e ceftriaxona
por 10 dias, o que apresentou resultados positivos e levou à regressão do quadro.
Exames complementares mostraram alteração nos segmentados, PCR e plaquetopenia.
Com isso, a equipe médica aventou a hipótese de gengivoestomatite herpética com
infecção bacteriana secundária, sendo pesquisadas, inclusive, imunodeficiências devido
à gravidade do quadro. A gengivoestomatite herpética é a demonstração mais comum da
primo-infecção do vírus herpes simples 1 em crianças, sendo incomum em adolescentes
e por isso. O diagnóstico é clínico, e a apresentação de quadro sintomatológico
exacerbado, com aparição de sinais flogísticos e inflamatórios, é consequência de uma
infecção bacteriana secundária, comum em infecções herpéticas.                             .
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Resumo:
A Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF) manifesta-se pelo quadro clínico e
laboratorial de trombose arterial e/ou venosa recorrentes, abortamentos de repetição e
trombocitopenia, além de anemia hemolítica auto-imune (AHAI), alterações cardíacas,
neurológicas e cutâneas. Mulher, 23 anos, procurou atendimento com queixa de
inchaço, sensação de peso da perna esquerda, tendo iniciado após dois dias da
realização de exercício físico. Prescreveu-se Ibuprofeno 600mg. Após 7 dias a paciente
procurou novamente o posto, onde relatou piora dos sintomas (hipótese diagnóstica foi
TVP) e por isso, foi encaminhada para internação. Confirmado TVP (ecodoopler +
dímero D positivo), Heparina por 12 dias. Uso contínuo de Marevan, e medida semanal
do RNI. Dois meses depois, procurou a UPA diversas vezes com queixa de tontura,
fraqueza, dispneia e pápulas eritematosas em face e tronco (hipótese diagnóstica LES).
Internação de 48 dias no Hospital Márcio Cunha. Alguns dias de CTI, derrame pleural.
Foi detectado FAN, anti- DNA positivos, C3 e C4 consumidos, anti-RO/ LA altos
títulos, anemia hemolítica, atividade do SNC com crise convulsiva reentrante,
linfopenia, panserosite, lesões cutâneas, nefrite com proteinúria de 516 mg/24h.
Registrou episódio de Herpes Zoster alguns dias após a internação. Cerca de 30% dos
casos de trombose no Lúpus podem estar associados à Síndrome do Anticorpo
Antifosfolípide (SAF), uma doença autoimune, que tem por definição a produção de
anticorpos que interferem na coagulação sanguínea, levando a formação de coágulos
que podem ocluir de pequenos vasos até grandes artérias. É uma doença crônica,
também conhecida como Síndrome de Hughes.                                   .
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Sequência de Poland: Um relato de caso

Autores:
Jaqueline Melo Soares; João Bosco Dupin; Thamirys Anna Dias Macêdo Santos; Gabriela Gidi 

Mota.

Palavras-chave:
Sequência de Poland; Relato de caso; Músculos peitorais.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: A sequência de Poland é uma anomalia congênita rara caracterizada pela
agenesia unilateral do músculo peitoral e sindactilia da mão ipsilateral. Diferente de
uma síndrome, a sequência é o resultado de alterações no processo de desenvolvimento
embriológico envolvendo determinada estrutura ou região. Relato de caso: Paciente do
sexo feminino, 40 anos, relata assimetria de mamas e depressão da parede torácica
direita desde a infância, além de dispneia aos pequenos esforços e dificuldade para
escrever. Ao exame físico foi evidenciado hipoplasia de músculo peitoral maior direito,
assimetria das mãos e sindactilia ipsilateral. Nega história familiar da doença e
consanguinidade. Exames laboratoriais sem alterações e raio x de mãos evidenciando
fusão de tecidos moles do segundo e terceiro dedos da mão direita, observando-se
alteração morfológica da falange média do segundo quirodáctilo com encurtamento
relativo ao comprimento habitual. Foi realizado estudo cromossômico com resultado
cariotípico normal 46, XX. A anomalia do membro superior direito foi clinicamente
compatível com a sequência de Poland. Paciente encontra-se em tratamento
sintomático, sem realização até o momento de correção cirúrgica. A doença, atualmente,
está em progressão. Conclusão: A sequência de Poland acomete em média 1:32.000
nascidos vivos, sendo considerada rara e de ocorrência idiopática. Antes do
desenvolvimento puberal, percebe-se assimetria torácica, mais frequente em lado
direito. O quadro clínico é variável com ausência parcial/total dos músculos peitoral
maior e/ou menor, serrátil e da mama, e do complexo areolopapilar. O diagnóstico
precoce e a intervenção cirúrgica interferem na melhoria da qualidade de vida do
p a c i e n t e .                       .

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 57

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO
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Resumo:
Os cânceres de cavidade oral e orofaríngeo estão entre os dez tipos de maior incidência
em homens brasileiros. As principais causas destes tumores são, exposição prolongada
ao cigarro ou álcool (15-30 anos), porém o papilloma vírus (HPV) é também um fator
promotor importante destes tumores. Homem, 48 anos, assintomático, ex tabagista há
20 anos (fumou durante 5 anos) e não etilista, percebeu a palpação presença de nódulo
abaixo da parótida, no lado direito. Negava disfagia e odinofagia. Procurou clínico, e foi
encaminhado para um especialista em cabeça e pescoço, que solicitou um US e detectou
linfonodomegalia de 3cm. Considerou-se Toxoplasmose, já que o paciente residiu
muitos anos em região endêmica, porém o IGG e a IGM foram negativos. Biópsia
aspirativa: negativa. Biópsia incisional: compatível com células metastáticas de
carcinoma epidermóide. Durante a palpação da amigdala percebeu-se uma rigidez do
lado direito da glândula. Realizou-se outra biópsia que confirmou o tumor epidermóide
basalóide na amigdala, e por imunohistoquímica confirmou-se que o agente promotor
era uma infecção pelo HPV. Cirurgia de esvaziamento cervical radical. Foram retiradas
175g de tecido, incluindo o tumor e a margem de segurança. Emagrecido 17kg.
Prosseguiu tratamento com 30 sessões de radioterapia. Disgeusia total em remissão. Até
2030 o número de casos de câncer de orofaringe devido ao HPV deve superar os casos
ligados ao tabaco e álcool nos EUA. Há 20 anos em cânceres de amigdala a incidência
do HPV era 25%, e este ano a taxa chega a 80%. A infecção pelo HPV não ocorre
somente pelo sexo oral, existem outros meios de transmissão do vírus como o beijo com
troca de saliva. Sexo masculino, idade acima de 55 anos e multiplicidade de parceiros
são também fatores de risco.                                        .
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Resumo:
Linfedema é ocasionado por redução da capacidade dos vasos linfáticos (congênita ou
adquirida) de transportar fluido intersticial, resultando em inchaço característico dos
tecidos, mais comum nas extremidades, podendo variar desde estágios subclínicos a
espectros graves com incapacidade permanente. A erisipela é uma infecção bacteriana,
cuja etiologia é principalmente estreptocócica, que compromete a derme, seus vasos
linfáticos e o tecido celular subcutâneo. As recidivas podem ocasionar como sequelas
certos graus de linfedema e se ocorrerem mais de 3 vezes ao ano está indicado
profilaxia antimicrobiana.O linfedema crônico subdivide-se em seis estágios evolutivos,
desde Ia (linfedema latente) até IIIb (elefantíase extrema ou elefantíase verrucosa
nostra), em que há paquidermia, esclerodermia,papilomatose verrucoide e incapacidade
permanente.Trata-se de paciente masculino, obeso, 66 anos, que apresentou diversos
episódios de erisipela ao longo da vida, sendo o caso índice aos 18 anos. Permaneceu
longa data sem propedêutica, terapêutica e cuidados específicos. Atualmente
classificado como estágio IIIb, tem elevada morbidade e redução da qualidade de vida e
faz profilaxia com penicilina G benzatina a cada 02 semanas. Cuidados rotineiros em
pacientes com erisipela devem ser adotados precocemente, dentre eles o controle do
edema, da obesidade, do eczema, da insuficiência venosa, da colonização periorificial
por bactérias e de anormalidades dos dedos dos pés. O risco de recorrência da erisipela
varia de 17 a 93% dependendo da ocorrência de 1 a 3 fatores de risco, respectivamente.
A prevenção secundária, nesses casos, consiste na redução dos fatores de risco, na
introdução tempestiva da quimioprofilaxia e no acompanhamento longitudinal do
i n d i v í d u o .                  .
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Hipotireoidismo (H) apresenta-se prevalente em pacientes com
história familiar (HF) positiva, do sexo feminino e com idade avançada. O paciente
pode apresentar dislipidemia pela redução da depuração plásmatica de lipoproteínas
LDL e hipertrigliceridemia decorrente da alta produção hepática de VLDL. RELATO
DE CASO: Homem, 23 anos, com queixa de cansaço, edema e ganho acentuado de peso
há 01 ano, compareceu ao consultório há 4 meses, onde foram solicitados exames
laboratoriais. Os exames foram realizados em março de 2017, apresentando as seguintes
alterações: colesterol total de 356 mg/dL; triglicérides: 838 mg/dL; T4 livre: 0,25 kg/dL
e TSH: 100 microUI/mL. Na anamnese, paciente nega HF posit iva para
hipotireoidismo, dislipidemia e doenças auto imunes. HF positiva para hipertensão
arterial. Ao exame físico, IMC: 29, edema em membros inferiores bilateralmente 2+/4.
Foi prescrito Puran T4 100 mcg por dia, uso contínuo. Paciente orientado a realizar
mudança do estilo de vida (MEV). Novos exames foram realizados há 01 semana
apresentando valores normais de T4 livre, TSH de 17,7 microUI/mL. Houve redução de
colesterol total e triglicérides, bem como melhora dos sintomas e perda de peso de 10
kg. CONCLUSÃO: A associação entre hipotireoidismo e alterações no perfil lipídico
são de conhecimento há décadas. Observa-se alterações no colesterol em pacientes com
TSH acima de 20 microUI/mL. Comumente. alteração isolada de colesterol total ocorre
em pacientes com hipotireoidismo primário. Já no H secundário, detecta-se elevação
nos triglicérides. A pesquisa do H deve ser realizada em todos os pacientes com fatores
de risco ou com clínica sugestiva, como é o caso do paciente relatado acima. O
tratamento para a forma manifesta da doença é indiscutível e realizado rotineiramente.
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O diagnóstico clínico precoce da síndrome de Sottos e suas 
implicações: relato de caso 
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Palavras-chave:
megaloencefalia congênita; macrocefalia; retardo mental.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição sucinta: A síndrome de Sottos é uma megaloencefalia anatômica congênita,
caracterizada por rápido crescimento ósseo e macrocefalia com dolicocefalia. O
diagnóstico é clínico, baseado no tamanho corporal grande, crescimento acelerado,
idade óssea avançada, face característica e atraso de desenvolvimento. Relato de Caso:
Paciente sexo feminino, leucoderma, 1 mês e 9 dias. Aos antecedentes gestacionais:
glicemia alterada, sem intercorrências. Ao nascimento: IG 39 semanas, parto cesárea,
peso: 3050g, compr: 48 cm, PC: 37cm, Apgar 1’:4 5’: 8. RN bradicárdico, hipotônico e
cianótico, necessitou de ventilação, com boa evolução. Ficou internado em UTI por 15
dias e recebeu fototerapia, por 7 dias. USTF evidenciando hiperecogenicidade
periventricular com suspeita de leucomalácia ou hemorragia. Espessamento e
proeminência do plexo coroide à E. Cisto anecóico junto à cabeça do núcleo caudado à
D medindo 0,8 cm. TC crânio indicando hipodensidade substância branca profunsa em
topografia periventricular e em centros semi ovais, proeminência sistema ventricular
supratentorial. Dimple sacral. Ao exame físico: tônus cervical diminuído, reflexos
compatíveis com a idade, PC: 38cm, P: 3440g, compr: 51, fontanela anterior: 6x10 cm,
posterior: 3x3 cm. Suspeita de síndrome de Sottos e solicitado mapeamento de retina e
PCR para síndrome. Conclusão: A síndrome de Sotos deve ser suspeitada por meio dos
achados clínicos de macrocrania, aceleração do crescimento e alterações
comportamentais associadas a graus variáveis de retardo. Os exames complementares
auxiliam no diagnóstico à medida em que descartam outras patologias, uma vez que não
existe teste específico para a síndrome. O tratamento deve ser individualizado, fazendo-
se uso de estratégias farmacológicas e não farmacológicas de acordo com as
necessidades do momento. O seguimento clínico sempre se faz necessário.
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A DESNUTRIÇÃO PROTEICO-ENERGÉGICA E CAQUEXIA COMO 
LIMITAÇÃO DO PROGNÓSTICO DO PACIENTE 
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Palavras-chave:
neoplasia; disfagia; estado nutricional.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL O câncer de esôfago associa-se
ao etilismo e tabagismo de longa data, ingestão de bebidas quentes, sexo masculino,
idade superior aos 40 anos, infecção viral por HPV, higiene oral deficiente e
deficiências vitamínicas. Inicialmente é assintomático, mas evolui com disfagia,
odinofagia e anorexia. RELATO DE CASO Paciente do sexo feminino, 45 anos, refere
presença de nódulo indolor, unilateral, na região cervical, associado à disfagia há 4
anos. A paciente relatou ser etilista e tabagista social. Nega ter recorrido à assistência
médica após o início do quadro clínico, desinteresse no autocuidado. Apresenta-se em
estado caquético, agressivo e depressivo. Após prosseguir com propedêutica
complementar, estudo (endoscópico), a paciente foi diagnosticada com neoplasia de
esôfago, desde maio de 2017, com lesão ulcerada e vegetante, irregular e estenosante,
de fundo irregular e recoberto por material fibrino-necrótico, que ocupa toda a
circunferência do órgão e impede a progressão com o aparelho de endoscopia. A
paciente foi levada em estado de urgência ao Centro de Oncologia e Radioisótopos
(COR) da cidade de Ipatinga-MG para realizar intervenção cirúrgica. Há a
impossibilidade de colocação de sonda nasogástrica para recuperar o estado nutricional
devido a intensa estenose e instabilidade da mesma. CONCLUSÃO A desnutrição em
pacientes com CA de esôfago é comum e preocupante, e decorre por problemas
nutricionais preexistentes, devido à disfagia, tumoração e associação frequente com o
tabagismo e o etilismo. O tratamento da desnutrição deve ser orientado por equipe
multidisciplinar, priorizando um entendimento do quadro clínico, manejo nutricional e
medicamentoso, a fim de melhorar a qualidade de vida e oferecer boas condições
clínicas durante o tratamento curativo ou paliativo.                                             .
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Sofia: quando a (in) capacidade de gerir sua própria vida afeta 
a produção do cuidado
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
O campo produzido no estudo foi direcionado no sentido de buscar usuárias das
diferentes redes temáticas que permitissem avaliar o cuidado produzido nestas redes.
Uma das usuárias foi Sofia. Sofia foi “reconhecida” pelo serviço de saúde com
demandas por atendimento com queixa de tosse e cansaço. Foi diagnosticada com
tuberculose. Sofia é filha adotiva. Foi abandonada pelos pais, tem 34 anos e é mãe de 5
filhos. Usuária de drogas desde a infância, morou nas ruas e quando deseja é para lá que
volta para o uso do crack. Relata estar grávida. Os profissionais conseguiram realizar as
primeiras consultas de pré-natal, mas o resultado ficou retido pois a paciente não tinha
documentos para retirar o resultado. A gestação é gemelar. Sofia foi encaminhada para
um serviço de pré-natal de alto risco. Neste caso, a gravidez num contexto considerado
a priori como “inapropriado” produz deslocamentos nas equipes: uma usuária de crack,
grávida, que mora numa invasão, com condições insalubres. Sofia que até então era
mais uma usuária, torna-se a usuária. Essa visibilidade é condição para fabricar ofertas
que produzam cuidado para Sofia. A dificuldade em se fixar em um território promovia
problemas de busca ativa e acompanhamento da mesma. Além disso, a equipe
referenciava pouca adesão da Sofia. Sabe-se que é preciso captá-la e mantê-la
acompanhada pelos serviços, mas ao mesmo tempo, o uso de drogas é, em certa medida,
justificativa quando não se alcança este propósito. Assim, as intervenções realizadas
pelos serviços não foram suficientes para mudar a sua situação de vida. Sofia, apesar de
querer ficar com os filhos, e ter sido tentado um trabalho Inter setorial, foi considerada
como incapaz e declarada sua impossibilidade de ficar com eles. Pudemos observar que
cada usuário, em seu processo de cuidado, demanda construções que, devido às suas
singularidades, frequentemente tem que ser construídas em ato, e que exigem que os
próprios trabalhadores se envolvam na tecitura de redes que extrapolam os fluxos
desenhados previamente ou até reformulem suas práticas.                       .
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HIPOGONADISMO CLÍNICO NA ANEMIA DE BLACKFAN 
DIAMOND: RELATO DE CASO
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição sucinta do assunto principal: A Anemia de Blackfan Diamond é rara, cursa
com hipoplasia eritróide congênita, anemia macrocitica e normocrômica, reticulopenia e
redução de precursores eritrocitários (BALL et al., 1996). Afeta crescimento e
desenvolvimento e relaciona-se à mal formação congênita e neoplasias(CLINTON;
GAZDA, 2016). Relato do caso: Paciente masculino, 27 anos, portador da anemia de
Blackfan Diamond. Apresenta-se com baixa estatura (1,40 metros), retardo no
desenvolvimento puberal e cognitivo (infantilismo). Exames demonstraram agenesia de
rim direito, clinicamente notado ausência de caracteres sexuais secundários. Ainda há
relato de criptorquidia até 2011, data em que os testículos desceram para a bolsa
escrotal, com tamanho pré-puberal. Realizou a primeira transfusão sanguínea aos 12
meses de idade. Atualmente, necessita de transfusão de concentrado de hemáceas a cada
60 dias, aproximadamente. No período próximo à transfusão, é evidenciado palidez,
cianose generalizada, além de sintomas relacionados à hipoxemia, como dispneia,
palpitações e dores em membros inferiores. No hemograma realizado em 16/12/2016 há
reticulocitose, anemia macrocítica e normocrômica, anisocitose acentuada com
predomínio de macrocitose, além de policromatofilia e leucopenia. Conclusão: De
acordo com os dados observados na literatura, verifica-se que a Anemia de Blackfan
Diamond é rara e cursa com má formações congênitas e retardo no crescimento
estatural, que repercutem do desenvolvimento fisiológico do paciente em diferentes
aspectos. Desta forma, o registro de novos casos da doença contribui para melhor
compreensão das manifestações clínicas e laboratoriais dessa patologia congênita, e
favorece, inclusive, o aprimoramento de métodos terapêuticos e de assistência a tais
p a c i e n t e s .              .
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Introdução: a automedicação caracteriza-se pela decisão do doente ou de seu
responsável em utilizar um medicamento para manutenção da saúde, prevenção de
moléstias, tratamento de enfermidades ou de sintomas percebidos pelas pessoas, sem a
prescrição ou supervisão de um profissional de saúde. É um grande problema de saúde
pública, especialmente entre os idosos, onde o aumento da idade está diretamente
relacionado a um maior consumo de medicamentos. Objetivo: investigar o perfil da
automedicação em pacientes idosos do Movimento da Terceira Idade (MOTI) do
município de Ipatinga – MG. Métodos: estudo observacional, descritivo, com
delineamento transversal. Por meio de entrevista estruturada foi avaliada a prática da
automedicação, aspectos relativos aos medicamentos utilizados e dados para
caracterização social. Por meio do programa SPSS versão 21.0, realizou-se estatística
descritiva. Resultados: amostra composta por 86 indivíduos com média de idade de 68
anos (DP= 6) com predomínio da faixa etária de 60 a 69 anos (66,3%). 82,6% eram do
sexo feminino, 52 (60,5%) vivem com companheiro e 62 (72,1%) dos idosos não
completaram o ensino fundamental. A doença mais prevalente foi a hipertensão com 55
(64%), seguida de diabetes e dislipidemia, com 18 (20,9%) cada. Dos entrevistados
73,3% relataram já ter comprado algum medicamento sem receita, sendo os mais
citados os anti-inflamatórios/analgésico/relaxantes musculares (53,5%), seguidos pelas
vitaminas/minerais (9,3%) e os antiespasmódicos (3,5). Os motivos mais relacionados à
automedicação foram: “já usei outras vezes e resolveu meu problema” (56,1%), “fui
orientado por um farmacêutico” (15,1%) e “o medicamento foi bom para um parente
e/ou amigo” (15,1%). Conclusão: os resultados mostraram prevalência da
automedicação semelhante à observada em outras localidades brasileiras, sugerindo que
essa prática poderia atuar como um substituto da atenção formal à saúde. Portanto
salienta-se a necessidade de ações em saúde voltadas para o perfil dos praticantes.
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 Parada cardiorrespiratória causada pela Síndrome de Miller 
Fisher: Relato de caso
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Palavras-chave:
Síndrome de Miller Fisher; neuropatia periférica; desmielinização; Guillain Barré.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Miller Fisher, uma variante da síndrome de Guillain-Barré, é uma inflamação
desmielinizante e aguda do SNP que apresenta a tríade oftalmoplegia, ataxia e arreflexia
na maioria dos casos. Infecções respiratórias pregressas são um achado frequente, o que
sugere uma reação cruzada e autoimune. Paciente sexo masculino, 8 anos, previamente
hígido. Há 11 dias apresentava febre, cefaleia e mialgia. Buscou atendimento médico
devido à piora dos sintomas, apesar da melhora da febre. Foi admitido para internação.
Após 2 dias, apresentou fraqueza progressiva dos MMSSII, disfagia, disfonia e
diplopia. Evolui em menos de 24h com quadro de tetraparesia, hipotonia generalizada e
abolição dos reflexos, levando a uma insuficiência respiratória, necessitando de suporte
ventilatório. Foram realizadas TC e RM, sem alterações, e punção lombar, que exibia
dissociação protéico-citológica (líquor 8 células, 90% mononucleados, proteína 54).
Iniciada terapêutica com aciclovir e clavulin. Posteriormente, apresentou episódio de
disautonomia com parada cardiorrespiratória, com resposta após 1 ciclo de massagem
cardíaca e VPP. Foi prescrito imunoglobulina e após 2 dias de uso, houve resposta
satisfatória. O exame de sangue realizado após o 17º dia de internação estava sem
alterações, e na conduta foi prescrito cefalexina por 7 dias. Paciente recebeu alta em
boas condições clínicas. Muitas vezes o diagnóstico das neuropatias periféricas é
complicado, uma vez que não se sabe o real processo fisiopatológico envolvido nessas
doenças. No entanto, a identificação precoce da síndrome e o tratamento com
imunoglobulina pode modificar em muito a evolução do quadro e permitir um
prognóstico mais favorável. A terapêutica é de suporte, sendo necessário monitorização
contínua dos pacientes. O prognóstico é habitualmente bom, com recuperação total em
seis meses.                                              .
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Síndrome de Jacobsen; pré-natal; diagnóstico precoce.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução A Síndrome de Jacobsen é causada por uma deleção parcial do braço longo
do cromossomo 11. Pouco mais de 200 casos já foram descritos. A ocorrência estimada
é de 1/100.000 nascimentos, sendo a relação feminino/masculino de 2:1. Cerca de 20%
das crianças morrem durante os 2 primeiros anos de vida. Relato do Caso Paciente
feminina, 11 anos, parto cesáreo, à termo, após gestação complicada por
hipotireoidismo materno detectada ao 6° mês de gestação. Foram realizados todos os
exames pré-natais e ultrassonográficos, não sendo encontrada nenhuma alteração. Após
nascimento, observou-se fissura de palato, e durante o primeiro ano de vida, paciente
evoluiu com pneumonias de repetição, necessitando de diversas internações. Aos 10
meses de idade, apresentou braquicefalia, refluxo gastroesofágico e atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor. Aos 3 anos, mostrou deficiência auditiva
sensorioneural bilateral, que potencializou o quadro de atraso linguístico da paciente.
Apresentou novos episódios de pneumonia de repetição e, aos 9 anos, desenvolveu
quadro de alopecia generalizada. Foi realizado estudo citogenético molecular, obtendo
diagnóstico sindrômico resultante das alterações do cromossomo 11q, denominada
como Síndrome de Jacobsen. Conclusão A clínica desta síndrome é variável. Os
afetados apresentam atraso do desenvolvimento, baixa implantação de orelhas,
hipertelorismo com ptose, epicanto, micrognatia, macro e trigonocefalia, além de
defeitos cardíacos e alterações nos demais sistemas. O diagnóstico baseia-se na clínica e
em análise citogenética. Quando intrauterino, a confirmação ocorre por amniocentese
ou amostragem de vilosidades coriônicas e análise citogenética. No relato, foram
realizados os exames gestacionais sem detectar a doença, demonstrando a dificuldade
do diagnóstico precoce.                                        .
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O lazer na promoção da saúde e inclusão social através do 
projeto de Extensão universitária da APAE Ipatinga
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Descrição do assunto principal: O projeto de extensão ASPECTOS INFORMATIVOS
COM FOCO NAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS é uma parceria
entre a Univaço e a APAE de Ipatinga. A atuação dos extensionistas tem por objetivo
atender a demanda de informação na área da saúde, estabelecendo parcerias e
aprendizado mútuo. Relato de caso/experiência: Entre as atividades realizadas na APAE
durante o último ano letivo, destaca-se o Dia das Crianças, oferecido aos alunos da
instituição. Foram utilizadas dinâmicas lúdicas para proporcionar lazer e diversão às
crianças. Recorreu-se a atividades como pintura, dança e brincadeiras para estimular os
alunos da APAE. Além disso, os extensionistas se fantasiaram e ofertaram bexigas
infláveis para o entretenimento. Também foram oferecidos alimentos, como pipoca e
doces, por meio de doações arrecadadas com profissionais e alunos da faculdade. A
atividade recreativa garantiu a participação ativa dos alunos, promovendo a interação
entre eles e um grande aprendizado para os extensionistas. Conclusão: As atividades
recreativas devem ser espontâneas, prazerosas e divertidas. A recreação é importante
para os alunos da APAE, pois auxilia no aprendizado, estimula a comunicação e traz
muita alegria. Para os extensionistas não é diferente, já que esse laço com a comunidade
é uma oportunidade de praticar o aprendizado, mas sobretudo, aprender com a prática.
Nesse projeto o uso da recreação mostrou-se uma ferramenta eficiente para o processo
educativo e a promoção da saúde para os alunos da APAE.                                      .
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
A noção de território é essencial para a organização dos serviços de saúde, sendo um
espaço pré-definido que facilita a organização de práticas e delimita uma região para
definir o que e quem pode ser cuidado. Assim, o território é o espaço geográfico onde as
pessoas moram ou circulam; uma região administrativa, uma área de abrangência, um
espaço com características mais ou menos homogêneas em que atua uma equipe de
saúde da família ou uma equipe do Centro de Referência de Assistência social.
Entretanto, quando um determinado território passa a protocolar, torna-se dominante e
preponderante, o território passa a funcionar como subtração de possibilidades da
continuidade do cuidado, gerando problemas ao invés de resolvê-los. O fato é que os
casos que apresentam maiores desafios aos limites protocolares inclui, por exemplo, os
“usuários nômades”, que circulam pela cidade; que moram na rua ou a têm como lugar
de refúgio; que não têm moradia fixa ou que mudam constantemente ou, ainda, aqueles
cuja “casa” é lugar de passagem. Estes indivíduos denominados de nômades acabam
escapando dos espaços definidos para a atuação das equipes e, em geral, não se
enquadram nos critérios que se apoiam na delimitação territorial. Dessa forma, faz-se
necessário ocupar-se da lógica da desterritorialização e re-territorialização, é preciso
instituir a força de um movimento para o cuidado dos nômades, que considere “os
espaços da mobil idade, dos rizomas, mesclada por entidades híbridas como os
territórios-rede, as redes regionais, os lugares móveis de conexão e/ou de passagem.
Ainda nesse mesmo sentido territorial podemos pensar a própria concepção das “Redes
Temáticas”, como um novo arranjo capaz de produzir espaços lisos na composição do
agir em saúde, uma rede temática, como a Rede Cegonha, ou a Atenção Básica, ou
Urgência/Emergência, podendo operar como uma nova estratificação do campo do
cuidado para que haja um certo mapeamento das necessidades assistenciais. Portanto,
para se construir redes vivas é preciso estabelecer conexões entre os territórios, já que é
preciso compreender que determinados sujeitos não se encaixam em nenhum território.
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Lúpus Eritematoso Sistêmico em Mulher Jovem: 
Relato de Caso

Autores:
Mariana de Souza Furtado; Luccas Fillipe Campos Coelho; Nathalia Simões Fernandes; 

Helena Vasconcelos Nunes de Carvalho; Luisa Marçal de Paula; Natália Alves Lima Mendes 

Assis; Thais Carreiro de Morais.

Palavras-chave:
Lúpus; Autoimune; Consequências.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: O Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica
multissistêmica potencialmente grave, de característica autoimune e etiologia
desconhecida. Atinge predominantemente o sexo feminino em idade fértil, e tem como
tratamento o uso de imunossupressores. Relato de Caso: Feminino, 23 anos. Queixa
dispneia, taquicardia, febre, calafrios, astenia, lesões orais, odinofagia e pápulas
eritematosas na face há 10 dias. HPP: TVP MIE há 2 meses, fez uso de heparina por 12
dias, está em uso de Rivaroxabana. Exame físico: REG, taquicárdica, taquipneica, PA:
110/70 mmHg, GC: 148 mg/dl. AR: MV diminuído, crepitações bilaterais. Edema em
ambos MMII (1+/4+). Lesões máculo-papulosas marrom MIE, pápulo-descamativas em
tronco e descamativas em cavidade oral. Fígado doloroso e palpável 3 cm do rebordo
costal. Exames complementares: FAN 1/320 NH, Anti-DNA 1/160, C3 e C4
consumidos, Anti-Ro/La em altos títulos, anemia hemolítica, linfopenia, panserosite
grave, tamponamento cardíaco, artrite, raynaud, nefrite com proteinúria 516mg/24 h. e
TEP. Ecocardiograma: derrame pericárdico com importante sinal de restrição. Realizada
drenagem pericárdica para serosite com tamponamento cardíaco e pulsoterapia com
Metilprednisolona. Evoluiu com sepse de provável foco pulmonar. Conclusão: Esta
patologia tem relevante prevalência no Brasil, e a suspeita clínica precoce é de extrema
importância, uma vez que pode evitar a progressão da doença. A abordagem apropriada
e a solicitação de exames complementares podem reduzir a morbimortalidade e
contribuir com a qualidade de vida desses pacientes. Enfim, é fundamental o
acompanhamento do paciente com LES por profissional de saúde e equipe para evitar
possíveis recorrências dessa afecção.                             .
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ESCORPIONISMO NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG NO PERÍODO 

DE 2010 A 2014

Autores:
Danielle Pinto Zanella; Carlos Alberto Marques Arêdes; Gabriela Coelho Teixeira Campos; 

Nicanor Dornela Batista Cordeiro. 

Palavras-chave:
Escorpionismo; Clínica; Epidemiologia.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: Acidente escorpiônico é todo envenenamento causado pela inoculação
de uma toxina através do telson, localizado no final da cauda do escorpião. Os acidentes
são classificados em leve, moderado ou grave, baseado no quadro clínico, o que
orientará o tratamento. OBJETIVO: Avaliar as características clínico-epidemiológicas
dos acidentes escorpiônicos atendidos no município de Ipatinga no período de 2010 a
2014. Comparar os dados ano a ano para melhor entendimento da evolução do
escorpionismo no decorrer dos cinco anos estudados. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo epidemiológico transversal observacional. A amostra tem como base os dados de
todas as fichas de notificações do SINAN das vítimas do escorpionismo atendidas no
município de Ipatinga - MG de 01 janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014.
RESULTADOS: Em Ipatinga-MG, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2014, foram atendidos 506 acidentados com escorpião. O ano de 2010
obteve menor incidência com 28,81/100.000 hab e o ano de 2013, maior incidência,
com 56,69/100.000 hab. A maioria das notificações foi considerada moderada (315;
62,3%) em relação à gravidade. Foram relatadas manifestações locais em quase todos os
casos (485; 96%), predominando a dor (486; 96%), seguida pelo edema (167; 33%).
Dentre as manifestações sistêmicas (203; 40%), prevaleceu os sintomas vagais (174;
34,4%). As complicações sistêmicas (9; 1,8%) foram poucas. Em relação ao tratamento,
489 (96,64%) pacientes foram submetidos à soroterapia. Evoluíram para cura 475
vítimas (93,87%), tendo apenas 1 óbito. CONCLUSÃO: No período estudado foi
observado um aumento no número de acidentes com escorpião, reforçando a
importância da implantação de políticas de prevenção desses casos e controle do animal.
O perfil clínico- epidemiológico permite um direcionamento das ações, diminuindo os
custos e aumentando a eficácia. Além disso, é claro a necessidade da capacitação dos
profissionais de saúde para o correto preenchimento e atendimento das vítimas.
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Síndrome de Patau: Relato de caso

Autores:
Stella Nunes Rocha Bizarro; Lucas Teiichi Macedo Monteiro de Castro Hyodo; Letícia
Anício Costa Damasceno; Larissa Anne Ruas Cangussu; Bernardo Correa Graciolli de Assis;
Lissa Carvalho Werneque; Lucas d’Almeida Franco; Pedro Henrique Batista de Souza Ferreira.

Palavras-chave:
Síndrome de Patau; trissomia do 13; cariótipo.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Prevalentes na sociedade, as manifestações congênitas estão cada vez mais presentes em
nosso meio. A Síndrome de Patau, descrita em 1960, vem sendo amplamente
diagnosticada com o advento do cariótipo. Com um prognóstico não tão favorável, os
casos são acompanhados com cuidado pela equipe de saúde. Paciente sexo feminino, 5
meses, portadora da Síndrome de Patau, nasceu com 34 semanas e 1 dia. Último US
gestacional evidenciou oligohidramnio, CIUR, cavalgamento dos ossos frontais (“crânio
em limão”), comunicação da cisterna magna com o IV ventrículo e proeminência do
corno occipital do VLD, sendo indicado cesariana pelo risco fetal. Foi realizada TC de
crânio que evidenciou encéfalo pequeno, com aumento dos sulcos de alguns giros dos
hemisférios cerebrais. Teste do pezinho apresentou resultado alterado para fibrose
cística = 107 ng/mL (referencia: &lt;51 ng/mL), sendo descartada após negativação do
Teste do Súor realizado posteriormente. Ao exame físico foi observado polidactilia,
fronte oblíqua, hipertelorismo ocular e microftalmia bilateral, orelhas malformadas e
baixamente implantadas. O cariótipo com banda G confirmou a síndrome de Patau: 47,
XX, +13. O acompanhamento de casos sindrômicos por equipe multiprofissional é
extremamente importante. Por esta ser uma moléstia grave e que apresenta diferentes
malformações congênitas, o prognóstico de sobrevivência é reservado, sendo que a
maior parte dos nascidos vivos, morre dentro do primeiro mês de vida. No entanto, há
poucos relatos de crianças portadoras da síndrome que superaram esta expectativa.
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DIAGNÓSTICO INTRA-ÚTERO DE DOENÇA DO SEPTO 
ATRIOVENTRICULAR COMPLETA: RELATO DE CASO

Autores:
Lea Rache Gaspar; Ana Rita de Oliveira Passos. 

Palavras-chave:
Cardiopatias; Comunicação Atrioventricular; Ultrassonografia Prenatal.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Doença do Septo Atrioventricular Completa é uma cardiopatia que
apresenta uma valva única remanescente das valvas mitral e tricúspide. Representa 4 a
5% dos nascidos com cardiopatia congênita, prevalência de 0,19 nascidos vivos.
RELATO DE CASO: Paciente feminino, 10 meses, portadora de DSAV completa
desbalanceada. Mãe realizou Ultrassonografia obstétrico na 26ª semana de gestação que
apresentou uma suspeita de anomalia cardíaca fetal evidenciando hipoplasia do
ventrículo direito, confirmado pelo Ecocardiograma fetal. Encaminhada ao centro de
referência onde realizou o parto sem intercorrências. Com 3 meses de vida realizou
Ecocardiograma com defeito do septo atrioventricular desbalanceado, hipoplasia leve da
aorta e arco aórtico, hiperfluxo pulmonar, hipoplasia importante do ventrículo esquerdo
e aumento importante das câmaras direitas. Após uma semana realizou cirurgia paliativa
de bandagem da artéria pulmonar, sem intercorrências. Evoluiu com atelectasia, piora
respiratória e hemodinâmica. Tratamentos adequados para o quadro com resolução.
Desde então evoluiu sem intercorrências e alta hospitalar com 4 meses de vida. Segue
em acompanhamento com o cardiologista, pediatra e aguardando cirurgia definitiva.
CONCLUSÃO: A ultrassonografia obstétrica de rotina tem uma de suas principais
funções a identificação de cardiopatias congênitas, pois a identificação dessa patologia
indica a necessidade de uma pronta abordagem logo após o nascimento. A identificação
no período pré-natal reduz as chances de mortalidade e morbidade perinatais.
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ATRESIA PULMONAR COM COMUNICAÇÃO 
INTRAVENTRICULAR: 

RELATO DE CASO

Autores:
Lea Rache Gaspar; Ana Rita de Oliveira Passos; Dante Santos Orrico Neto; Victor Guimarães 

Bezerra Santana; Fernando Hooper Neto; Luísa Diniz de Souza Grossi. 

Palavras-chave:
Comunicação Interventricular; Atresia pulmonar; Desenvolvimento infantil.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Atresia pulmonar com comunicação interventricular apresenta
dificuldade de conexão entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares.
Embriologicamente isso ocorre na 2ª e 3ª semana fetal de desenvolvimento. Os
portadores pussuem quadro grave sendo necessária a identificação precoce. RELATO
DE CASO: Paciente feminino, 9 meses, nascida com cianose generalizada e sopro
cardíaco. Em radiografia de tórax e ecodopplercardiograma foram evidenciados discreto
espessamento do feixe peribroncovascular, área cardíaca aumenta, atresia pulmonar
com comunicação interventricular, hipoplasia moderada de ramo pulmonar esquerdo e
função sistólica biventricular preservada em repouso. Realizado cateterismo cardíaco
que evidenciou tetralogia de Fallot com atrésia da valva pulmonar, colaterais aorto
pulmonares, hipoplasia moderada a severa de artéria pulmonar. Foi submetida a cirurgia
paliativa que constou de anastomose sistêmico pulmonar a shunt central, apresentou
instabilidade hemodinâmica. Na evolução apresentou infecção de ferida cirúrgica,
atelectasia de pulmão esquerdo, parada cardio respiratória com resolução dos eventos.
Teve acompanhamento com o cardiologista com boa evolução e acompanhamento
pediátrico com atraso no desempenho neuropsicomotor devido à doença de base.
CONCLUSÃO: As cardiopatias congênitas são importantes causas de mortalidade no
primeiro ano de vida sendo a atresia pulmonar a mais frequente, podendo estar
acompanhada da CIV e ser confundido com Tetralogia de Fallot. Geralmente o primeiro
achado para a suspeita de uma malformação cardíaca congênita é a ausculta de sopro e a
presença de cianose. Dessa forma, ressalta-se a importância da investigação desses
achados para uma intervenção precoce e melhor prognóstico.                           .
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ESPONDILODISCITE LOMBAR: RELATO DE CASO

Autores:
Ramon Teodoro Silveira; Ana Rita de Oliveira Passos; Layla Kethlyn de Oliveira Santos; 

Gabriella de Freitas Cardoso; Fernando Brasil de Sousa Horta.

Palavras-chave:
Discite; Staphylococcus; Brucella; Mycobacterium; Tratamento Farmacológico.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Espondilodiscite é um processo inflamatório, geralmente infeccioso,
que acomete os discos intervertebrais e as vértebras associadas. O diagnóstico pode ser
bastante difícil, devido à raridade da doença, à sintomatologia insidiosa e à alta
prevalência de dor lombar na população geral. RELATO DE CASO: Paciente
masculino, 51 anos, apresenta-se no consultório com queixa de dor lombar irradiada
para quadril esquerdo e testículos há aproximadamente seis meses. Fez uso de
medicações e fisioterapia com melhora parcial do quadro. Portador de artrite reumatoide
em tratamento irregular. Ao exame físico apresentava ausência de déficit motor,
Lasegue negativo, dor importante à palpação lombar baixa e flexão muito dolorosa.
Ressonância Magnética (RNM) demonstrou Espondilodiscite lombar. Foi submetido a
tratamento com antibiótico e obteve melhora clínica e laboratorial. Emcaminhado a
unidade de saúde para tratamento ambulatorial com acompanhamento rigoroso.
CONCLUSÃO: Por ser doença rara, o alto grau de suspeição para o diagnóstico de
espondilodiscite e a disponibilidade de métodos de imagem, como a RNM, são
fundamentais para permitir o início precoce do tratamento e a redução das
complicações. Pode ser causada por vários agentes, sendo o Staphylococcus a., Brucella
a. e Mycobacterium t. os mais comuns no Brasil. Sendo o tratamento conservador
realizado por meio de antibióticos e o tratamento cirúrgico feito quando há
instabilidade, perda de função neurológica, sepse e possibilidade de sequelas.
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Osteogênese Imperfeita, a importância do diagnóstico 
diferencial

Autores:
Jaqueline Melo Soares; Silvia Bastos Heringer-Walther; Thalita Martins Lage; Ana Victória 

Campos Figueiredo; Anelise Oliveira Duarte; Lorena Brêtas Tavares; Salmo Vasser Paranhos 

de Oliveira.

Palavras-chave:
Osteogênese Imperfeita; Colágeno tipo 1; Diagnóstico diferencial.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: A osteogênese imperfeita é uma doença hereditária que ocasiona fragilidade
óssea, por deficiência de colágeno na composição da matriz óssea, a prevalência gira em
torno de um para cada 20 mil nascidos vivos. A sintomatologia requer cuidados, para
que se faça o diagnóstico diferencial de maus tratos. Relato de caso: Paciente atendido
em pronto socorro com 2 meses de vida apresentando fratura direita de fêmur. Retornou
aos 4 meses com fratura de úmero. Houve suspeita de maus tratos, mas ao exame físico
não constatou nenhuma lesão que demonstrasse agressão física, o sinal atípico foi a
esclera azulada. A criança foi encaminhada para consulta no Hospital das Clínicas da
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Após exames complementares, foi
confirmado a Osteogênese Imperfeita do Tipo I, apresentando deformidades em
membros superiores e inferiores e epilepsia. Na transição do sétimo para o oitavo mês
iniciou tratamento com Pamidronato Dissódico– 60mg, 2x ao mês, sendo utilizado até o
quarto ano de vida. Após melhora do quadro, a medicação foi suspensa por 2 anos, com
acompanhamento especializado. Em fevereiro de 2017, aos 6 anos de idade, foi
recomendado retorno da medicação até os 18 anos, 3x ao mês/ ofertada 3 dias
consecutivos. Conclusão: A Osteogênese Imperfeita corresponde a um grupo de
alterações hereditárias, na sua maioria, autossômicas dominantes, causadas por
inúmeras mutações em um dos dois genes que codificam as cadeias COL1A1 e
COL1A2 do colágeno tipo 1. O colágeno é um importante componente estrutural dos
ossos, por isso, que a sua falta os torna anormalmente quebradiços, ou seja, o portador
desse mal têm fraturas por traumas mínimos, por isso a importância da suspeita clínica e
do diagnóstico diferencial em relação aos maus tratos sobretudo em recém nascidos.
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Mielopatia Secundária à Deficiência de Cobre: Relato de Caso

Autores:
Analina Furtado Valadão; Raquel Cotta Lamas; Helieny Bernardes Temponi Garcia; Leonardo  

Souza Ribeiro; Raissa Dias Borges.

Palavras-chave
Cobre; Síndrome Absortiva; Deficiência; Mielopatia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
O cobre é fundamental em funções do organismo como: maturação de células,
transporte de ferro e contração muscular. Sua falta pode gerar complicações nos
sistemas nervoso e imunológico. Cirurgias bariátricas, gastrectomias e alterações
gastrointestinais aumentam a ocorrência de deficiência de cobre. Mulher, 36 anos,
comparece ao hospital com queixa de compressão de nervo da coluna, além de
parestesia em membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII), desconforto
respiratório e perda de força muscular generalizada. Alega que aos 02 dias de vida
realiou bypass devido à obstrução entre estômago e duodeno (s.i.c). Ao exame físico
apresentou-se taquicárdica e com atrofia muscular intensa. Eletroneuromiografia dos
MMSS e MMII e Ressonância Magnética da coluna cervical revelaram mielopatia
afetando coluna posterior na porção póstero-central da medula espinhal cervical, sendo
a principal hipótese diagnóstica degeneração combinada subaguda da medula espinhal.
Seguido propedêutica complementar com Zn sérico 46,92ug/dL (70-120), Cu sérico
12,9ug/dL (80-155), ceruloplasmina 12,4mg/dL (20-60) e hemograma o qual constatou
anemia ferropriva, que segundo a paciente, possui cronicamente. Adotou como conduta
internação e prescrição de cobre quelado, oligoelementos, pregabalina, ferroterapia e
cinesioterapia. Após estabilização, recebeu alta e manteve reposição de Cu e
fisioterapia. A absorção inadequada do Cu devido a procedimentos de gastrectomias,
bariátricas e técnicas de bypass intestinal possui alto potencial para desenvolver
mielopatias, com manifestações clínicas comuns, como ataxia de marcha e parestesia.
Pode cursar isolada ou paralelamente com déficit de cobalamina, como as
características clínicas e radiológicas mimetizam essa deficiência, podem levar a erros
de diagnósticos e tratamentos. Sendo assim, deve-se incluir laboratorialmente a
d o s a g e m  d e s s e  e l e m e n t o ,  e v i t a n d o  d a n o s  n e u r o l ó g i c o s  i r r e v e r s í v e i s .
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ESCLERODERMIA: um relato de caso

Autores:
Eder Samuel Bonfim Esteves Oliveira; Tales Coutinho de Castro; José Eduardo Barbosa Pires; 

Kaio Almeida Soares; Pedro Henrique de Aguiar.

Palavras-chave:
Esclerodermia; Esclerose Sistêmica; colagenose.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: A Esclerodermia é uma colagenose rara, caracterizada por lesões vasculares
generalizadas e pelo aumento da deposição de componentes da matriz na pele. Pode
ainda acometer órgãos internos, particularmente os pulmões, coração e rim. É mais
prevalente em mulheres, de 30 a 50 anos. Relato de caso:Mulher, 67 anos, leucoderma,
procura auxílio médico com queixa de paresia de membros superiores (MMSS), em
evolução, com piora recente devido à trauma de baixo impacto sofrido há um mês. Após
o acidente, foi avaliada e descartou-se a existência de justificativa neurológica para a
paresia. Relata ocorrência de episódios de palidez, cianose e rubor dos quirodáctilos
com duração de 10 a 15 minutos, após contato com superfícies frias. Com o passar do
tempo, as mãos e dedos tornaram-se permanentemente edemaciadas, havendo
diminuição da capacidade de flexão de metacarpofalangianas e interfalangianas, além
do surgimento de úlceras digitais. A pele dessa região tornou-se mais espessa e rígida.
História familiar de doença reumática. Ao exame físico apresentava facies de
esclerodermia (riso sardônico), “dedos em salsicha” e bom estado geral. Foi
encaminhada ao reumatologista que estabeleceu o diagnóstico de esclerodermia. Iniciou
Prednisona 10 mg e Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg e foi encaminhada ao
oftalmologista. Conclusão: A esclerodermia é uma doença rara com sintomatologia
arrastada e de difícil diagnóstico, devido a demora do aparecimento dos sintomas. Sua
progressão gera dificuldade na execução de algumas atividades de vida diária, podendo
comprometer a qualidade de vida do paciente. Desse modo, o médico deve conhecer
suas manifestações típicas para um diagnóstico precoce, possibilitando tratamento
correto e melhor prognóstico.                                  .
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ATRESIA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE IB: RELATO DE CASO

Autores:
Catarina Amorin Baccarini Pires; Daniela Gonzalez Mendes; Amanda Fejoli Roldi; Elisa Benneti 

de Paiva Maciel; Elisa Lages Roque; Lorena Corrieri Praça Figueiredo. 

Palavras-chave:
Atresia tricúspide; agenesia; imperfuração; hipoplasia ventricular.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL: A atresia tricúspide é uma
cardiopatia congênita cianótica, definida pela ausência de comunicação átrio ventricular
direita, ou por uma imperfuração da válvula tricúspide. Sua etiologia é desconhecida,
ocorrendo frequentemente associada à anomalias genéticas. RELATO DE CASO:
Paciente do sexo feminino, 2 anos. Nasceu com atresia de válvula tricúspide, que foi
descoberta através do teste do coraçãozinho. No 7º dia de vida, realizou a sua primeira
cirurgia: Blalock modificada à esquerda, para aumentar o fluxo sanguíneo das artérias
pulmonares e a capacidade funcional da paciente. Após um mês, foi feita Blalock
modificada à direita. Em março de 2016, foi submetida à cateterismo, que demonstrou
pressão na artéria pulmonar normal. Em agosto, ocorreu a cirurgia de Glenn
bidirecional, para minimizar o trabalho ventricular. A próxima cirurgia para correção da
atresia está prevista para 2020. A criança faz uso contínuo de AAS, furosemida e
ranitidina. CONCLUSÃO: A atresia tricúspide IB está relacionada à hipoplasia do
ventrículo direito e comunicação interventricular pequena, com estenose da artéria
pulmonar. O diagnóstico pode ser realizado ainda intra-útero, através da ecocardiografia
fetal. A sobrevida das crianças portadoras desta malformação está relacionada à
realização de cirurgias paliativas e à presença de síndromes ou deformidades
a s s o c i a d a s .                             .
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Aumento da incidência de Esporotricose: um relato de caso de 
uma mulher moradora de uma cidade do leste mineiro

Autores:
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Ziviani Côvre; Thayla Brandão Duarte; Vanessa Miranda Borges. 

Palavras-chave:
Esporotricose; fungo; infecção.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO: A esporotricose é uma doença causada pelo
fungo dimórfico Sporothrix schenckii. A doença se manifesta na maioria das vezes, na
forma cutâneo-linfática. Surge em forma de pápula ou nódulo, progredindo para goma,
com ulceração, podendo estar acompanhada de linfangite nodular ascendente. RELATO
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 55 anos, queixa de lesão ulcerada muito
dolorosa em dorso de mão direita evoluindo há cerca de 30 dias. A lesão principal tinha
diâmetro de 3.0 cm, bordas eritematosas e infiltradas, fundo crostoso. Outras duas
lesões eram nodulares, eritematosas, de 0.5 e 1.0 cm. Havia linfonodo palpável em axila
ipsilateral com 2.0 cm, doloroso. Sem comorbidades, era possuidora de gato de
estimação, sem lesões segundo a paciente. Foi realizada biópsia da lesão ulcerada, para
exame anatomopatológico e cultura de fungos. A cultura indicou crescimento de
Sporothrix schenckii. O tratamento foi iniciado com itraconazol 200mg/dia. Após 30
dias, a paciente já apresentava expressiva melhora das lesões, então menores e
indolores. Após 90 dias de tratamento as lesões cicatrizaram completamente e a
linfadenopatia axilar regrediu totalmente. CONCLUSÃO: A esporotricose é uma
doença negligenciada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças
negligenciadas são doenças que prevalecem em condições de pobreza e contribuem para
a manutenção do quadro de desigualdade. O contato dos indivíduos com os gatos no
ambiente domiciliar cresceu nos últimos anos, o que contribuiu para o aumento da
possibilidade de infecção pelo fungo. Por isso, é importante adotar medidas adequadas
de controle da doença, impedindo uma possível epidemia.                            .
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL CAUSADA POR 
ANTICONCEPCIONAL ORAL: RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
trombose venosa; anticoncepcional oral; heparina; anticoagulantes.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL: A trombose venosa cerebral é
um distúrbio vascular causado pela formação de um coágulo dentro de uma veia, que
impede ou interrompe o fluxo sanguíneo neste local. É um estado raro e que acomete
mais comumente mulheres jovens, o que pode ser associado ao uso de anticoncepcional
oral (ACO), que é um importante fator de risco. Por isso, o uso de ACO deve ser
investigado rotineiramente. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 20 anos,
previamente hígida. Há 7 meses iniciou o uso de anticoncepcionais orais para
tratamento de ovários policísticos. Acordou com cefaleia intensa, fotofobia, sonolência
e amnésia, fez uso de analgésico oral. Após 2 dias sem melhora dos sintomas, procurou
atendimento médico e foi diagnosticada com enxaqueca e tratada com analgésico
intramuscular. Após 5 dias procurou atendimento novamente devido a não melhora com
analgesia e aparecimento de vômitos e cervicalgia. Devido à cervicalgia, foi
encaminhada para área de isolamento hospitalar, por suspeita de meningite, logo
descartada através dos exames. Realizou TC de crânio, que acusou hiperdensidade em
seio transverso esquerdo, sugestiva de trombose. Os testes de coagulação feitos
indicaram alterações na atividade e no tempo de protrombina. Iniciou-se o tratamento
para trombose com heparina, hidantol, soro e dipirona. Realizou angiografia
diagnosticada e arteriografia. A paciente ficou internada por 12 dias ao todo.
Atualmente, faz uso de marevan diariamente. CONCLUSÃO: A grande variabilidade de
sintomas e formas de apresentação inicial do quadro, juntamente aos sinais
inespecíficos nos exames de imagem, podem levar a um diagnóstico tardio e muitas
vezes negligenciado. Por isso, sempre se deve investigar os fatores de risco,
principalmente o uso de anticoncepcional oral e a presença de mutações nos genes de
protrombina. O diagnóstico rápido e o tratamento eficaz podem aumentar as chances de
o paciente ter um bom prognóstico, com ausência de sequelas.                                 .
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Leishmaniose tegumentar americana: relato de caso da forma 
cutânea clássica
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Palavras-chave:
Leishmaniose; diagnóstico; tratamento.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A leishmaniose tegumentar americana é uma parasitose cutâneo mucosa pleomórfica,
cujo agente etiológico é o protozoário do gênero Leishmania. A forma cutânea clássica
apresenta lesões papulares que evoluem para o aspecto ulcerado, emolduradas por
bordas elevadas, e com centro exsudativo e granuloso tipicamente indolor. Tais lesões
pode ser únicas ou múltiplas em sítios corporais cujo tegumento fica mais exposto a
picadas das espécies de flebotomíneos do gênero Lutzomyia, transmissores do parasita.
A forma mucosa da doença pode ser primária ou secundária ao acometimento cutâneo,
apresentando lesões infiltradas e ulcerativas, podendo evoluir até com destruição
tecidual. Nosso trabalho aborda o relato descritivo do caso clínico de um paciente de 64
anos, morador de zona rural, que apresenta a forma cutânea dessa dermatozoonose que é
considerada um problema de saúde pública. Isso se justifica tanto pela sua expansão
geográfica no território brasileiro, como pela associação epidemiológica com ambientes
silvestres modificados pela ação humana, o que impacta diretamente na proximidade
dos parasitas e vetores transmissores com a população susceptível à infecção. O
trabalho abordou também os diagnósticos diferenciais, as formas de confirmação
laboratorial, além das opções terapêuticas e medidas de controle. Seu diagnóstico
clínico epidemiológico precoce garante a instituição da terapêutica em tempo oportuno,
reduzindo o risco de complicações e deformidades.                         .

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 82

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



Diagnóstico de doença renal policística autossômica 
dominante em paciente com massa volumosa em abdome 

comprimindo vísceras

Autores:
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Melo; Lucas Otávio de Morais Lage; Rafaela Almeida Silva. 

Palavras-chave:
rins; insuficiência; genética;

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
A Doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) é caracterizada por
mutações nos genes que codificam policistinas. Essas levam ao desenvolvimento de
cistos renais bilaterais que destroem o parênquima e causam a perda da função. Podem
manifestar-se também no fígado e pâncreas. Relato de caso: Paciente idoso, 76 anos,
masculino, hipertenso, diabético, portador de IRC não dialítica. Evolui há 6 meses com
ascite volumosa, anasarca, dispneia aos mínimos esforços e hiporexia. Encontra-se com
redução do MV em base; abdome globoso, RHA reduzido, com massa extensa,
ocasionando compressão e elevação de cúpula diafragmática e comprometimento
respiratório. MMIID edemaciado (MMIIE amputado). Solicitado TC de abdome e pelve
que demonstrou formação cística, medindo 30x27x26cm, acarretando deslocamento e
compressão de vísceras. Fígado rechaçado com cistos difusos, o maior com 6cm. Rins
hipotróficos com múltiplas formações hipodensas, à direita com 5,6cm e à esquerda 4,2
cm. Hérnia de parede abdominal ao nível de linha média. Uréia de 192mg/dl e
Creatinina 2,4mg/dl. Encaminhado ao serviço de cirurgia para drenagem do conteúdo
(retirada de 5L) e análise do líquido (ainda aguardando o laudo). A DRPAD apresenta
uma prevalência de cerca de 1:400-1:1000 habitantes, portanto deve ser diagnosticada o
quanto antes, pois além de estar associada a quadro de hipertensão, a doença pode gerar
complicações como aneurismas aórticos e cerebrais. Portanto, o reconhecimento
precoce da DRPAD por meio de exames clínicos e de imagem, e a abordagem prévia do
paciente são importantes para o melhor prognóstico deste.                            .
 

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 83

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



ENDOCARDITE BACTERIANA EM PACIENTE COM HISTÓRIA 
PRÉVIA DE TETRALOGIA DE FALLOT: RELATO DE CASO
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Drumond Pereira; Karen Moraes de Oliveira Carvalho.

Palavras-chave:
Palavras-chave: Endocardite; tetralogia de Fallot; febre.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A tetralogia de Fallot é uma das formas mais comuns da doença cardíaca congênita
cianótica caracterizada por defeitos anatômicos. Portadores da doença apresentam maior
risco para a endocardite bacteriana, uma infecção que pode acometer estruturas como as
próteses valvares. Paciente do sexo feminino, 7 anos, compareceu ao serviço de pronto
atendimento médico, acompanhada pela mãe, com queixa de picos febris recorrentes. A
mãe relatou que a criança apresentava tremores, fraqueza, anorexia e mal estar. Foi
prescrita medicação para tratamento de broncopneumonia, mas não apresentou melhora
significativa. Sendo assim, a paciente foi levada para o atendimento hospitalar onde foi
realizada anamnese detalhada constatando histórico de: duas cirurgias cardíacas prévias
- com três meses e seis anos de idade - tetralogia de Fallot e tratamento recente de cárie
dentária sem uso de medicação profilática. Ao exame físico não havia outras alterações
relevantes. Foram solicitados exames complementares, a saber: hemograma e
ecocardiograma, por meio dos quais foi confirmado o diagnóstico de endocardite
bacteriana. Em seguida, iniciou-se o tratamento com penicilina G intravenosa. Após 42
dias de internação a paciente recebeu alta com as devidas orientações médicas.
Pacientes com endocardite bacteriana podem desenvolver diversas complicações como:
acidente vascular encefálico hemorrágico ou isquêmico, embolia cerebral, aneurismas
infecciosos, abscesso cerebral, meningite, encefalopatia tóxica e convulsões. Dessa
forma, visando prevenir a ocorrência de endocardite, o atendimento dos pacientes com
prótese valvar e doença cardíaca prévia necessita de uma história clínica detalhada, com
o objetivo de determinar os fatores de risco e traçar planos de tratamento corretos dos
procedimentos a serem realizados.                                  .
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HÉRNIA UMBILICAL ASSOCIADA À OBESIDADE, ICC E DPOC: 
RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
Hérnia umbilical; Protusão; Semiologia abdominal.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL A hérnia umbilical adquirida
surge quando uma alça intestinal ultrapassa o tecido muscular em consequência de uma
fragilidade da parede abdominal. O principal sintoma é dor local, com desconforto
abdominal e pode implicar na torção das alças intestinais. RELATO DE CASO
Paciente, masculino, 71 anos, leucodermo, obeso, cardiopata e enfisematoso. Ao
realizar consulta foi diagnosticado com protrusão de cicatriz umbilical volumosa
redutível. No exame físico observou-se ascite, fígado palpável 2 cm abaixo do rebordo
costal, edema crônico em MMII (4+/4+) e vasculopatia periférica. USG de abdômen
interrogou hepatopatia congestiva e pequenos cistos renais. Hemograma hemácias
normocíticas e normocrômicas. TGO=23U/L; TGP=11U/L; Creatinina=1,09mg/dL;
Glicose=114mg/dL; Colesterol Total=125mg/dL; HDL = 42,8 mg/dL; LDL=60,6
mg/dL; Triglicerídeos=108 mg/dL; Ácido úrico=9,67mg/dL. ECG=bloqueio de ramo E
e D, ritmo não sinusal, fibrilação atrial de baixa resposta. Solicitou-se repetição de ácido
úrico, prescreveu-se Alopurinol 100mg (7dias,12/12h) e acrescentou-se Losartana 50mg
(2x/dia) aos medicamentos de uso contínuo. Paciente seguiu com tratamento para HAS
além de mudanças na dieta. Atualmente o paciente aguarda avaliação de cirurgião geral
e cirurgia eletiva. CONCLUSÃO A região umbilical constitui um dos pontos de
fraqueza da parede abdominal. São mais frequentes nos homens obesos. Os sintomas
são dor e abaulamento na região umbilical após os 40 anos. Este relato demonstra que o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado poderiam ter retardado o progresso da
doença. Sendo assim é necessário o incentivo a semiologia abdominal em todas as
consultas. Destaca-se a importância da integralidade do paciente na Atenção Básica
ainda pouco valorizado na prática médica. O caso foi de suma importância para a
conduta clínica e terapêutica.                                  .
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NEUROSSÍFILIS APRESENTANDO-SE COMO MIELITE 
TRANSVERSA: RELATO DE CASO
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Mariana Amaral Goulart.

Palavras-chave:
Palavras-chave: Neurossífilis; mielite transversa; paresia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum transmitida
principalmente por via sexual ou vertical. Em 30% dos pacientes não tratados se
desenvolve doença tardia em órgãos como os do sistema nervoso central desenvolvendo
neurossífilis, podendo se manifestar como mielite transversa. Paciente do sexo
masculino, 20 anos, compareceu ao serviço de pronto atendimento com queixa de
paresia no membro inferior direito há aproximadamente um mês e membro inferior
esquerdo há quatro dias, não evacua há um mês, além da perda do controle do esfíncter
ureteral há 20 dias, relata infecção de via aérea superior há 30 dias, colúria, dor em
membro inferior esquerdo e dorso, quando questionado sobre a história patológica
pregressa mencionou epilepsia na infância. Ao exame físico, encontrou-se ausência de
movimentos voluntários em membro inferior direito e movimentos lentos no esquerdo;
no abdome, dor difusa à palpação. Ao exame laboratorial, encontrou-se proteína C
reativa quantitativa de 31mg/dl e teste de VDRL reagente (1:256). Foi medicado com
penicilina G cristalina intravenosa e iniciou tratamento fisioterapêutico, apresentando
melhora progressiva dos sintomas. Antes da descoberta de antibióticos, a mielite
transversa sifilítica aguda era uma manifestação bem reconhecida de infecção por
Treponema pallidum, porém incomum. Desde então, com o advento do diagnóstico e
tratamento eficazes, a incidência geral de neurossífilis diminuiu drasticamente. No
entanto, nos últimos anos o número de casos de sífilis primária aumentou novamente,
por isso é necessário maior vigilância para as expressões neurológicas desta doença.
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IMPACTO DA SÍNDROME VASOVAGAL NA QUALIDADE DE VIDA 
DO PACIENTE: RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
Palavras-chave: Síncope; Síndrome vasovagal; intolerância ortostática.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A síncope vasovagal é uma síndrome clínica caracterizada por intolerância ortostática,
além de perda transitória de consciência causada por hipoperfusão cerebral temporária e
por ser naturalmente autodefinitiva. Devido ao caráter fortuito da doença, os acometidos
possuem perda de qualidade de vida. Paciente do sexo feminino, 19 anos, procurou
atendimento médico com queixa de desmaios frequentes. Associado a esses episódios,
relatou: vertigem, visão turva, déficit cognitivo, perda de visão, dor de cabeça, fadiga e
náuseas que culminam em perda de consciência. Tais sintomas se manifestam
principalmente em dias quentes, locais fechados ou ao permanecer em posição
ortostática por volta de 15 minutos. Negou história pregressa de convulsão, epilepsia,
tabagismo ou etilismo e não relatou casos semelhantes na família. A paciente ainda
mencionou retardo na procura do atendimento médico, pois acreditava que os sintomas
relacionavam-se ao sedentarismo. Ao exame físico, pressão arterial de 130x90mmHg,
sem demais achados relevantes. Foram solicitados exames complementares, a saber:
hemograma completo, eletrocardiograma e posteriormente Holter, mas não foram
encontradas alterações significativas. Diante da suspeita de síndrome vasovagal,
realizou-se o exame Tilt, confirmando o diagnóstico. A síncope vasovagal pode ser
provocada pela intolerância ortostática e pelo estresse emocional. É importante avaliar
de forma integral os fatores predisponentes da perda de consciência e o impacto que as
limitações impostas pela doença geram na vida do paciente. Os médicos devem
considerar incluir o encaminhamento para avaliação de características de personalidade
e aconselhamento psicológico ao tratar pacientes com síndrome vasovagal.
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UM RELATO DE PSEUDOARTROSE CONGÊNITA DE CLAVÍCULA 
ESQUERDA TARDIAMENTE DIAGNOSTICADA EM 

HOMEM DE 50 ANOS

Autores:
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A PCC é uma afecção rara, que representa um distúrbio na união dos núcleos de
ossificação e que pode ser diagnosticada ao nascimento. É mais comum em meninas e
do lado direito (80% dos casos). Sua etiologia é desconhecida, porém é associada a
alterações da ossificação durante a embriogênese. Paciente Masculino, 50 anos,
comparece ao Ortopedista encaminhado por um Médico do trabalho. Durante um exame
admissional foi constatado a palpação uma proeminência indolor na altura do terço
médio da clavícula esquerda. Como o emprego exige esforço físico e carregamento de
peso, o médico exigiu um laudo detalhado da Ortopedia. Paciente realizou raio-x que
evidenciou achados radiográficos característicos como a separação clara na porção
média, com o fragmento medial situando-se acima do lateral; extremidade lateral é
volumosa e a medial é atrófica sem formação de calo ósseo. Como não foram
encontradas limitações de movimento, o paciente foi liberado para trabalhar e orientado
a procurar o consultório em caso de dor ou edema. A PCC é uma afecção de difícil
diagnóstico. É uma condição rara, e a prevalência não é estabelecida. A PCC do lado
esquerdo frequentemente está associada a outras síndromes genéticas, principalmente
com a dextrocardia: somente 3% dos casos dessa nosologia são independentes de outras
síndromes concomitantes. Nos casos em que não é diagnosticada ao nascimento, deve-
se fazer o diagnóstico diferencial com a pseudoartrose pós trauma e procurar outras
comorbidades que influenciem na qualidade de vida do paciente.                         .
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APRESENTAÇÃO CLÍNICA ATÍPICA DA APENDICITE AGUDA: 
RELATO DE CASO
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Palavras-chave
Palavras-chave; Apendicite; dor abdominal; atípica.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A apendicite aguda é uma doença caracterizada por dor abdominal inferior direita.
Localizações atípicas do apêndice como canal femoral e inguinal, retrocecal, subepática
e lado esquerdo em malformação intestinal ou situs inversus sempre devem ser
lembradas, pois podem levar a sintomas incomuns. Paciente do sexo masculino, 20
anos, deu entrada no ambulatório com queixa de dor abdominal leve, ininterrupta, mal
localizada, com piora gradativa há um dia e náuseas, ao exame físico, sinal de
Bloomberg negativo no ponto de Mcburney e ausência de demais achados patológicos.
Neste atendimento foi prescrito analgésico e solicitados exames complementares, a
saber: hemograma e ultrassonografia abdominal. No mesmo dia, ao anoitecer, procurou
o serviço de pronto atendimento queixando forte dor abdominal, ao exame físico, dor no
ponto cístico ininterrupta, com piora ao deambular, anorexia, importante acometimento
do estado geral, foi prescrito medicação intravenosa para alivio da dor obtendo melhora
dos sintomas. No dia seguinte, por meio de ultrassonografia abdominal, o paciente foi
diagnosticado com apêndice inflamado com localização subepática, próximo à região
posterior do fígado. O paciente foi internado e depois de realizada cirurgia de urgência
permaneceu internado por 4 dias. A dor abdominal direita, na ausência de demais
achados semiológicos relevantes, deve ser considerada para o diagnóstico de patologias
como apendicite aguda, colecistite aguda, colelitíase, pielonefrite e diverticulíte do
cólon ascendente, dentre outras. A ultrassonografia é essencial para o diagnóstico,
apesar de em alguns casos poder ser insuficiente para uma avaliação completa. Logo,
em casos complicados e confusos, a tomografia computadorizada deve ser realizada
para evitar intervenções errôneas, como incisões desnecessárias.                           .
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Palavras-chave:
qualidade do sono; Pittsburgh; idoso.

Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
Diversas mudanças fisiológicas acontecem durante o envelhecimento. Destas, o sono
que se torna mais fragilizado e reflete na qualidade de vida. Distúrbios do sono podem
influenciar no aumento de queda, comprometer o raciocínio, bem como, as funções
respiratória e cardiovascular. No envelhecimento, são comuns modificações nos
estágios do sono e no ritmo circadiano. Algumas mudanças são decorrentes de
problemas clínico-psiquiátricos e outras, de padrões comportamentais. Esse estudo teve
como objetivo avaliar a qualidade do sono em idosos, bem como sua relação com
fatores sociais e hábitos de vida. Trata-se de um estudo transversal, com 100 Idosos de
uma associação de uma cidade do interior de Minas Gerais com idade igual ou superior
a 60 anos, em 2015. Para coleta dos dados utilizaram-se: questionário para avaliação do
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), questionário para caracterização
sociodemográfica, de hábitos de vida e comorbidades clínicas e questionário de
frequência alimentar. Para o tratamento dos dados foi utilizado o Microsoft Excel e o
programa SPSS, respeitando o nível de significância de 5% (valor-p&lt;0,05). A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário UNILESTE - Coronel
Fabriciano-MG, sob o número de protocolo nº 874.815. A amostra foi composta em sua
maioria de homens (61%) e a média de idade de 67,7 anos. O escore global de
Pittsburgh demonstrou uma porcentagem de 45% classificada como boa, 42% como
ruim e 13% como distúrbio. Foi encontrada associação estatística significativa com o
PSQI (valor-p&lt;0,05) para a avaliação da qualidade subjetiva do sono, latência, duração
e eficiência. Dessa forma, é mais indicativa a presença de distúrbio do sono em idosos
que possuem uma qualidade do sono subjetiva ruim, latência do sono acima de 60
minutos, uma duração do sono de 5 a 6 horas e uma eficiência abaixo de 65%. A
maioria dos idosos (73%) descrevem a própria qualidade do sono como boa. Com isso,
é relevante a investigação dos hábitos de vida dos idosos que queixam de uma má
qualidade do sono. Uma forma de melhorar esta qualidade é por meio de mudanças de
estilo de     vida.                                                                    .                                                                                                                                           
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PNEUMONIA NECROSANTE EM CRIANÇA PREVIAMENTE 
HÍGIDA DE 1 ANO E 5 MESES DIAGNOSTICADA 

PRECOCEMENTE EM UM GRANDE CENTRO HOSPITALAR

Autores:
Silvia Bastos Heringer-Walther; Gabriela Valani Giuriatto; Amanda Fejoli Roldi; Kimilly Vieira 

dos Santos Rocha; Lorena Freitas Ferreira; Mariane Barbosa Finotti. 

Palavras-chave:
Pneumonia Necrosante; Gangrena Pulmonar; Sepse.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A pneumonia necrosante é caracterizada pela liquefação e necrose com posterior
cavitação do tecido pulmonar em áreas de consolidação parenquimatosa. É mais
freqüente em homens adultos, sendo uma grave complicação da pneumonia adquirida
na comunidade. Apesar de rara, sua incidência vem aumentando. Paciente sexo
feminino, 1 ano e 5 meses de idade, sem antecedentes patológicos relevantes, residente
em metrópole. Foi admitida em serviço de atendimento médico apresentando tosse leve
sem secreção purulenta associado a hiperemia da orofaringe. Apresentava-se febril,
taquipnéica e com uso de musculatura acessória. Radiografia do tórax evidenciou
consolidação em grande parte de um dos lobos do pulmão direito. Hemograma
indicando leucocitose e PCR um pouco alterado. Antibioticoterapia empírica foi
iniciada pensando-se em pneumonia adquirida na comunidade. No entanto, criança
piorou rapidamente com sua frequência respiratória chegando a 44 irpm. Imediatamente
foi internada na unidade de tratamento intensivo e permaneceu sob esses cuidados por
31 dias. A paciente previamente hígida, recebeu o diagnóstico de pneumonia necrosante
após análise da secreção pulmonar e a causa não foi esclarecida. A pneumonia
necrosante é incomum em crianças. Embora tenha progredido rapidamente, o
diagnóstico e tratamento precoce foram essenciais para o prognóstico favorável, com
redução da morbimortalidade. Habitualmente, a doença responde à terapêutica
intensiva, exceto em caso de complicações associadas, tais como hemoptise e empiema.
O diagnóstico é clínico, complementado por exames de imagens e histológicos. Diante
disso, faz-se necessária cuidadosa monitorização, devido risco de evolução para sepsis e
falência respiratória.                                           .
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Déficit de crescimento descoberto ao acaso em adolescente 
de 13 anos e 8 meses de vida: Relato de Caso

Autores:
Tatiliana Geralda Bacelar Kashiwabara; Eliseu Bomfá Santos Junior; Ana Luíza Xavier
Drumond; João Victor Campos Pereira Fialho; Raquel Cotta Lamas; Úrsula Gama Pimenta
Murta.

Palavras-chave:
Insuficiência de crescimento; deficiências nutricionais; hereditariedade.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: O crescimento linear relaciona-se com a interação genética e fatores
ambientais, culturais e sociais, os quais permitirão maior ou menor expressão do
potencial genético. Baixo peso e estatura ao nascer constituem um importante fator de
risco para posterior retardo no crescimento das crianças. Relato de Caso: M.V.R.F,
masculino 13 anos e 8 meses, buscou atendimento com queixa principal referente à
presença de uma lesão hipocrômica, descamativa com bordas irregulares, com presença
de bolhas translúcidas e pruriginosa em região de fossa cubital direita. Durante a
anamnese e o exame físico, entretanto, observou-se que as medidas de peso (33,9 kg) e
altura (1,45 m) do paciente encontravam-se abaixo do percentil 5 da curva de
crescimento. Diante dessas evidências foram solicitados Raio-x de punho para
esclarecer a idade óssea e teste micológico para distinguir a etiologia da lesão. Paciente
retornou após um mês da referida consulta com os resultados dos exames solicitados:
Micológico – negativo; Raio-x de punho compatível com 12,6 anos. A partir desses
dados chegou-se à hipótese de que a lesão tratava-se de dermatite atópica e que ainda há
expectativa de crescimento para o adolescente, necessitando de uma avaliação do
endocrinologista. Conclusão: Conclui-se que o retardo do crescimento pode ter como
possíveis causas: nutrição inadequada, déficit hormonal, hereditariedade, doenças de
base e histórico pré-natal desfavorável. Como o adolescente supracitado encontrava-se
assintomático, mas com baixo peso associado, desconfia-se que um quadro de
desnutrição possa ser o fator causal da baixa estatura. Soma-se a isso a evidência
epidemiológica brasileira e mundial de que o nanismo nutricional representa a
manifestação biológica mais prevalente nos quadros de distúrbios do crescimento.
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Diabetes Insipidus pós-cirúrgico: RELATO DE CASO

Autores:
Mariana de Souza Furtado; Raíza Correia Santos; Jéssica Souza; Ana Luiza Silva do
Carmo; Iandra Barbosa Pacheco; Simone de Paula Gomes Fialho.

Palavras-chave:
Adenoma Hipofisário; Diabetes Insipidus; Hiperprolactinemia.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÂO Diabetes insípido é uma doença que apresenta uma ampla variedade de
causas que culminam em produção insuficiente do hormônio diurético ou incapacidade
do epitélio dos túbulos coletores renais de responder a esse hormônio. Atualmente, 29%
dos casos são provocados por traumatismo neurocirúrgico. RELATO DE CASO
Mulher, 31 anos, portadora de diabetes insípido há 3 anos, após ressecção
transesfenoidal de microadenoma de hipófise. Procurou atendimento médico há 6 anos,
devido à quadro de infertilidade, sem irregularidades no ciclo menstrual, disfunções
sexuais ou galactorréia. Foi realizada investigação laboratorial pelo ginecologista, que
evidenciou hiperprolact inemia, além de ressonância magnética, revelando
microadenoma hipofisário. Fez uso de Cabergolina dose baixa por 4 dias, sendo
encaminhada à neurocirurgia. Já no primeiro dia de pós-operatório, apresentou quadro
de polidipsia, poliúria e episódios de enxaqueca, tendo diagnostico de diabetes insipido
e prescrito Desmopressina. Além disso, a hiperprolactinemia se manteve inalterada após
o procedimento. Procurou acompanhamento com endocrinologista, que prescreveu
tratamento com Cabergolina, sendo alcançados os níveis normais da prolactina.
CONCLUSÃO Em pacientes com hiperprolactinemia com etiologia relacionada à
adenomas hipofisário, é essencial a realização do tratamento com agonistas
dopaminérgicos, com aumento progressivo de dosagem, sendo a Cabergolina a primeira
opção. Somente após uso de dose máxima da medicação, inalterados os valores da
prolactina sérica, que deve haver encaminhamento ao neurologista para avaliação
cirúrgica, por esta apresentar baixa taxa de cura, e altas taxas de efeitos colaterais
irreversíveis.                                         .
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Hérnia diafragmática congênita – RELATO DE CASO

Autores:
Vera Lúcia Venancio Gaspar; Jaciani Ribeiro Silva; Juliana Cristina de Oliveira;
Mabelly Andrade Corrêa; Iris Rodrigues; Sofia Pereira Tironi; Rosimar Freitas de Oliveira.

Palavras-chave:
Hérnia diafragmática; Lactentes; Má-formações congênitas.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: Hérnia diafragmática consiste, na maioria das vezes, em uma má-formação
do diafragma que permite a “comunicação da cavidade torácica com a abdominal”
possibilitando a herniação de conteúdo abdominal para o tórax. A maioria é de origem
congênita, podendo haver hérnia diafragmática de causa traumática. Caso clínico:
Lactente, 5 meses, gênero feminino, foi atendida em unidade de pronto atendimento
devido à presença de febre, tosse, coriza e hiporexia, há cerca de uma semana. Foi
solicitada radiografia de tórax que mostrou imagem sugestiva de hérnia diafragmática à
esquerda. A lactente foi encaminhada para hospital de referência. A tomografia
computadorizada confirmou o diagnóstico. A correção cirúrgica da hérnia diafragmática
será realizada logo que os sinais e sintomas relacionados às vias respiratórias tenham
resolvido. Conclusão: As manifestações clínicas da hérnia diafragmática, assim como o
prognóstico estão relacionados à extensão da hérnia e à presença de outras má-
formações que possam estar associadas. O tratamento cirúrgico é indicado para correção
da anomalia.                                              .
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GASTRITE ATRÓFICA AUTO-IMUNE DO CORPO E FUNDO 
ASSOCIADA A LEISHMANIOSE VISCERAL COM 

MANIFESTAÇÃO GÁSTRICA.

Autores:
Letícia Trivellato Gresta; Elienay Cássio Oliveira; Rafaela Ferro Valente; Pietra Ziviani Côvre; 

Ana Carolina Ribeiro Costa; Ana Eliza Alves Travenzoli.

Palavras-chave
Leishmaniose visceral; gastrite auto-imune; endoscopia digestiva.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: A Gastrite atrófica do corpo e fundo gástrico é uma doença auto-
imune associada a produção de anticorpos contra as células parietais gástricas e pode
evoluir com anemia por deficiência de vitamina B12. RELATO DE CASO: Mulher de
55 anos, portadora de diabetes, hipotireoidismo e nefropatia por imunocomplexos com
passado de gastrite e em uso de antinflamatórios, imunossupressores e corticosteroides.
Queixou azia, dispepsia e dor epigástrica há alguns meses. Sem achados relevantes ao
exame físico, realizou EDA, cuja biópsia revelou infiltração linfoide atípica, sugerindo
linfoma MALT de baixo grau, com pesquisa de H. pylori positiva. A paciente fez
apenas acompanhamento clínico, com tratamento para H. pylori e seguimento com EDA
a cada 4 meses. Após um ano, apresentou quadro de pancitopenia e nova EDA mostrou
aspecto de gastrite atrófica. Na biópsia, foram detectadas estruturas intracelulares
compatíveis com Leishmania sp. Com mielograma também positivo, a paciente foi
internada para tratamento com Anfotericina B lipossomal. A biópsia gástrica de
controle 4 meses após mostrou ausência de leishmanias, porém com gastrite atrófica do
corpo e do fundo e metaplasia intestinal, sugestiva de origem auto-imune.
CONCLUSÃO: Apresentamos um caso de leishmaniose visceral, cujo diagnóstico
inicial foi realizado pela biópsia endoscópica. Em áreas endêmicas de leishmaniose,
podem ser identificadas formas atípicas da doença. A paciente em questão apresentava
imunossupressão medicamentosa e outras comorbidades de origem auto-imune, o que
mascarou a clínica e dificultou o diagnóstico da infecção.                                           .
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COLONIZAÇÃO EXTENSA E RESISTENTE POR PITIRÍASE 
VERSICOLOR EM JOVEM ADOLESCENTE: RELATO DE CASO

 
Autores:
Tatiliana Geralda Bacelar Kashiwabara; Mariana Lopes Stulzer; Raquel Alves Cordeiro; Samuel 

Ângelo Honorato Maciel Santana; Vinícius de Paula Leite Gomes. 

Palavras-chave:
Infecção fúngica; hipocromia; descamação.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO PRINCIPAL: A Pitiríase versicolor trata-se
de uma infecção fúngica que possui como principal manifestação clínica a mudança de
pigmentação da pele. Advém da colonização do estrato córneo por fungo dismórfico e
lipofílico, conhecido como Malassezia furfur, presente na flora normal da pele.
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 14 anos, com queixa principal de manchas
pelo corpo, iniciadas na fossa cubital direita, em janeiro de 2016. Progressivamente se
espalharam para ombros, tronco, dorso, pescoço e face. Lesões descamativas (Zileri
positivo), pruriginosas e hipopigmentadas. Exame micológico direto na região do
antebraço direito apresentou células leveduriformes com hifas septadas. Paciente relata
uso anterior de creme e comprimidos antimicóticos, sem resolução. Foi tratado com
fluconazol 150 mg e cetoconazol 20 mg/g creme por 28 dias. Trinta dias após retornou
com melhora do quadro, porém com resultado do exame micológico direto ainda
positivo para fungos filamentosos na região do tórax. Conduziu o mesmo tratamento
por mais 21 dias. Paciente orientado à retorno após trinta dias. Atualmente o caso está
sob acompanhamento. Após o tratamento a área afetada poderá permanecer
hipocrômica por período de tempo variável, não excluindo a suspeita de déficit
imunológico. CONCLUSÃO: A infecção fúngica é de tratamento prolongado e
merecedor de observação continuada sob eficácia terapêutica. Os fatores de
susceptibilidade não são definidos, mas observa-se característica oportunista ao haver
frequente oleosidade e umidade na pele. É notado o acometimento psicológico, por
constrangimento do paciente ao expor suas lesões. A queixa mais frequente dos
pacientes é alteração da cor da pele. Ao haver difícil controle da remissão de lesões
deve-se suspeitar de déficit no sistema imunológico e/ou higiene inadequada.
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Lesão medular associada à perfuração por arma de fogo (PAF) 
em paciente pediátrico: Relato de caso

Autores:
Silvia Bastos Heringer-Walther; Poliana Libório dos Santos Villas Bôas; Nayara Pinto Lourêdo; 

Realdino Pereira Dal’Col Neto; Sara Soares Tavares; Warley Cleiton Rufino Fernandes 

Palavras-chave:
Medula; PAF; tetraplegia; escara; infecção.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
As lesões por arma de fogo são causas frequentes de traumas medulares, além de quedas
e acidentes automobilísticos. O trauma medular constitui fatalidade de grande
proporção, pois, além da deficiência física, acarreta perda da independência e baixa
autoestima. Paciente, 16 anos, gênero masculino, apresenta quadro de tetraplegia
secundária à perfuração por arma de fogo em região cervical, apresentando-se acamado
e dependente para realizar suas atividades diárias, em virtude dos movimentos estarem
limitados em membros inferiores e superiores. Ao exame de imagem realizado
(Tomografia Computadorizada) foram observadas fraturas dos pedículos, da lâmina
direita e do processo articular inferior direito do corpo vertebral de C7, com trajeto de
projétil de arma de fogo no interior do canal vertebral neste nível, com distorção e
irregularidade das estruturas intra-raquidianas e focos metálicos e ósseos de permeio.
Devido à sua condição acamada, o paciente apresenta escaras especialmente na região
sacral, susceptíveis a recorrentes infecções e consequentes desbridamentos realizados
em ambiente hospitalar. Ainda, o paciente apresenta-se dependente de sondagem vesical
de demora exposto a constantes infecções do trato urinário, inclusive por bactéria
multirresistente. Os cuidados relacionados à ferida e sondagem são realizados pelo seu
cuidador. Além disso, conta com suporte fisioterápico e todas as suas internações e
cuidados extradomiciliares estão condicionados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
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AS METODOLOGIAS ATIVAS UTILIZADAS COMO FERRAMENTAS 
DE ENSINO EM CONTEÚDOS BÁSICOS DO 

CURSO DE MEDICINA

Autores:
Jaqueline Melo Soares; Ana Carolina Vale Campos Lisbôa; Melissa Araújo Ulhôa Quintão; 

Jéssica Monique Zeferino Silveira. 

Palavras-chave:
Metodologia Ativa; Arco de Maguerez; Peer Instruction; Team-based learning;
Problem-Based Learning.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: As metodologias ativas despontam como recurso didático que possibilita ao
estudante uma formação adequada ao enfrentamento da sociedade contemporânea. Faz-
se necessário um remodelamento das práticas didáticas tradicionais e a introdução de
novas ferramentas de ensino-aprendizagem. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo
incentivar o acadêmico, ainda nos primeiros períodos do curso médico, a novos desafios
no processo de ensino e aprendizagem, buscando desenvolver um perfil acadêmico mais
dinâmico, crítico, reflexivo e proativo para o graduando. Métodos: As Metodologias
Ativas utilizadas foram: Arco de Maguerez, Peer Instruction, Team-based learning
(TBL) e Problem-Based Learning (PBL). Dessa forma, a autonomia e a curiosidade
foram estimuladas por meio de situações problema e de perguntas direcionadas.
Resultados: As metodologias ativas são ofertadas como recurso didático complementar,
possibilitando a abrangência de um currículo misto e proporcionando segurança ao
acadêmico e ao professor, minimizando a resistência ao “novo”. A percepção dos
acadêmicos é  bastante  pos i t i va .  In teração,  autonomia,  ap l icab i l idade e
interdisciplinaridade são palavras ditas com freqüência no momento do feedback, além
da afirmação de serem poucas as oportunidades de realizar as oficinas, tamanha a
satisfação em participar dessas. Em se tratando de mudança de concepção em relação ao
ensino-aprendizagem, foram duas as maiores dif iculdades encontradas: o
convencimento do aluno em se preparar para as oficinas, muitos relatam ter pouco
tempo para se organizar; e a ansiedade do professor em respeitar a autoaprendizagem
aluno. Conclusão: Comparando-se Team-based learning (TBL) e Peer Instruction, que
são metodologias mais direcionadas, com outras como Arco de Maguerez e Problem-
Based Learning (PBL), observa-se que para discentes recém-chegados do ensino médio
tradicional, os dois primeiros são mais bem aceitos pelos alunos por direcionarem a
bibliografia a ser trabalhada.                                 .
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COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA ASSOCIADA A 
PANCREATITE AUTO IMUNE: RELATO DE CASO

Autores:
Jamille Hemétrio Salles Martins Costa; Ranvier Fassheber Coelho; Lorena Melo Barros; Iara 

Oliveira Alves; Pedro Henrique de Aguiar; Tales Coutinho de Castro. 

Palavras-chave:
Colangite esclerosante primária; Pancreatite crônica; Trombose de veia porta.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Colangite esclerosante primária é uma hepatopatia crônica autoimune progressiva,
caracterizada por inflamação, fibrose e estenose das vias biliares extra e/ou intra-
hepáticas. Está associada à doença inflamatória intestinal e hepatite autoimune, sendo a
pancreatite crônica um achado incomum. Homem, 46 anos, internado com quadro
clínico de dor abdominal, ascite, perda de peso, astenia e hiporexia. Relatou icterícia
com resolução espontânea. Negou tabagismo e etilismo. Portador de diabetes mellitus
tipo I em uso de insulina. Os exames bioquímicos evidenciaram elevação de marcadores
hepáticos, de colestase e pancitopenia. A endoscopia demonstrou varizes de esôfago e
gastropatia congestiva própria da hipertensão portal. A colonoscopia, porém, não
revelou alterações. A colangioressonância constatou trombose de veia porta acometendo
ramos extra e intra-hepáticos. Além disso, foi identificado esplenomegalia, circulação
colateral porto-sistêmica e dilatação assimétrica das vias biliares intra-hepáticas com
irregularidades e áreas de estenose. Também foi notado aumento de calibre do ducto
pancreático principal com múltiplos focos hipointensos em seu interior sugerindo
cálculos. Dessa forma, foi iniciado o tratamento com ursacol, creon e espironolactona
para controle do quadro. Diante dos achados nos exames de imagem, correlacionados à
clínica e aos exames laboratoriais, o diagnóstico final foi de colangite esclerosante
primária associada a pancreatite crônica autoimune. Trata-se de uma associação grave e
com prognóstico ruim, devendo ser tratada de forma incisiva após sua confirmação. O
transplante hepático é uma hipótese de tratamento interessante, visto que é o único
procedimento que melhora da expectativa de vida do paciente.                                                     .
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DOENÇA DE ADDISON: RELATO DE CASO

Autores:
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Silva; Elge Renan Magalhães; Lucas Antunes Souto Spósito; Rodolpho Baldassaro BaldiSoeiro 

de Souza.

Palavras-chave:
Doença de Addison; Cortisol; Hiperpigmentação.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: Doença de Addison é considerada uma insuficiência primária do
córtex da glândula Adrenal em sintetizar os hormônios cortisol e aldosterona. É uma
doença rara, com prevalência 0,45-11,7 casos por 100.000 habitantes. As causas mais
comuns são autoimune e infeciosa, principalmente por tuberculose. RELATO DE
CASO: Paciente, feminina, 35 anos, leucoderma, previamente hígida, procurou
atendimento médico pois a família estava preocupada. A paciente se achava bem pois
tinha emagrecido 7 Kg, e apresentava bronzeamento apesar de não tomar sol. Nega
história prévia de tuberculose, trauma ou cirurgia. Ao exame físico: hipotensão postural
(124x67mmHg dei tada e 89x62mmHg em or tostat ismo),  emagrecida com
hiperpigmentação de pele e mucosas. Ausculta cardíaca e pulmonar fisiológicas.
Palpação abdominal sem alterações. Exames laboratoriais: potássio de 5,7 mEq/l, sódio
de 132 mEq/l, cortisol basal de 9,35 ug/dl e ACTH de 691 pg/ml. Assim, confirmou-se
o diagnóstico de insuficiência adrenal primaria e iniciou tratamento com prednisona 5
mg/dia e fludrocortisona 0,1 mg/dia, com melhora progressiva dos sintomas. Além
disso possui na bolsa um kit de hidrocortisona pois o estresse agudo pode ser mortal
nesta patologia. CONCLUSÃO: A doença de Addison é insidiosa, geralmente ocorre
por diminuição progressiva da funcionalidade do córtex adrenal. O diagnóstico é clínico
e se dá por altas concentrações de ACTH e baixas concentrações de cortisol no plasma
sanguíneo. O tratamento depende da causa, mas em geral inclui reposição de
corticóides, e às vezes, outros hormônios.                                                          .
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DOENÇA DE CROHN COM ACOMETIMENTO PULMONAR: 
NÓDULOS NECROBIÓTICOS: RELATO DE CASO
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Palavras-chave:
Doença de Crohn; Nódulos Necrobióticos;Crepitações pulmonares.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A doença de Crohn (DC) é uma entidade inflamatória que afeta o tubo digestivo, da
boca ao ânus, somado à possíveis manifestações extra-intestinais. Dessas, a artrite é a
mais prevalente e as ocorrências pulmonares são incomuns, por vezes relacionadas à
doença ou ao efeito medicamentoso da terapêutica. Mulher, 46 anos, queixa de úlceras
cutâneas e orais dolorosas, tosse e febre há 5 dias, além de diarreia aquosa há 3 dias. Ao
exame físico: úlceras orais, em face e dorso, e creptações pulmonares. Apesar da
antibioticoterapia inicial e com posterior aumento do espectro, apresentou piora do
quadro. O exame de tomografia de tórax mostrou opacidades arredondadas com centro
hipodenso e foco de gás em lobo inferior direito, além de opacidades com broncograma.
Culturas e provas reumatológicas negativas, exceto P-ANCA 1:40. Também manifestou
metrorragia, melena e hematoquezia, assim foi indicado colonoscopia. Nesse foi
encontrado úlceras em todo o cólon, e à biópsia inflamação moderada ativa. O exame
ginecológico sem anormalidades. A toracoscopia apontou inflamação necrotizante.
BAAR e culturas negativos. Iniciado então, metilprednisolona 250 mg/dia, com
evolução satisfatória e alta hospitalar. Seguiu a terapia com prednisona 60mg/dia,
sulfassalazina 2g/dia. Após, iniciou azatioprina 100mg/dia e reduziu a dosagem da
prednisona para 20mg/dia. Requerido infliximab e solicitado ASCA. Não existe um
sinal, sintoma ou achado patognomônico de DC, é fundamental a junção de dados
clínicos somados a evidências laboratoriais, radiológicas, endoscópicas e histológicas.
A incidência de manifestações extra-intestinais é de 21-41%, entretanto, o
acometimento pulmonar é raro. Mesmo assim, a DC deve ser considerada no
diagnóstico diferencial de abscessos pulmonares associados a manifestações sistêmicas,
excluídas doenças infecciosas, colagenosas, granulomatosas e vasculites.
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Prolactinoma: valorização do relato de galactorréia
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução Os prolactinomas são os adenomas hipofisários secretores de prolactina. L.
O pico de prevalência ocorre entre 25 a 50 anos nas mulheres. Nesta faixa etária, a
incidência anual de hiperprolactinemia é de 23,9 /100.000 indivíduos. Geralmente há
relato de galactorreia, oligo/amenorreia, infertilidade, diminuição da libido, dispareunia,
osteoporose, acne/hirsutismo. Relato de Caso Uma paciente do sexo feminino, 53 anos,
melanoderma, casada, procurou atendimento médico queixando-se de cefaleia,
sudorese, irregularidade menstrual e sutiã sempre molhado. Paciente não estava
utilizando nenhuma medicação Ao exame físico, constatou perda de campo visual
importante (teste caneta BIC) e galactorreia bilateral. O teste de gonadotrofina coriônica
humana foi negativo, e o nível de tireotrofina estava normal. A dosagem de prolactina
sérica foi de 250 ng/mL. A tomografia computadorizada foi normal do encéfalo não
sendo encontrada anormalidades. Seguida a propedêutica realizou-se ressonância
magnética (RM) de encéfalo que evidenciou uma massa de 11mm de diâmetro no lobo
anterior da hipófise (cela túrcica). Foi então fechado o diagnóstico de Adenoma hipófise
e iniciou tratamento com bromocriptina. Conclusão Diante de um paciente com queixa
de galactorreia é mandatório propedêutica completa, pois é um tumor frequente e de
fácil tratamento.                                           .
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
RELATO DE CASO: DOENÇA DE CHRON EM ADULTO JOVEM BRAGA, Elge
Renan Magalhães; MOTA, Gabriela Gidi; TERRA, Larissa CRUZ; VIANA, Ludimila
Santos; WERNECK, Thaís Batista, DA CRUZ, Aiala Xavier Felipe. DESCRIÇÃO
SUCINTA DO ASSUNTO A doença de Chron é uma afecção inflamatória crônica que
pode afetar todo o trato gastrointestinal. Atinge todas as faixas etárias e ambos os sexos.
É multifatorial, com influência de fatores genéticos e ambientais. Apresenta caráter
recidivante e o tratamento contribui para o controle da doença. RELATO DE CASO
Masculino, 28 anos, com queixa de dor abdominal intensa acompanhado de rectorragias
esporádica nos últimos 7 anos, com piora há 1 ano, sem febre e outras queixas. Possui
histórico de 3 fístulas anais supurativas tratadas cirurgicamente durante infância e
adolescência. Histórico familiar negativo para doença inflamatória intestinal. Em 2013
Realizou exames laboratoriais com resultado de 20,4 de proteína C reativa e exame
endoscópico digestivo que sugeriu doença de Chron, sendo confirmado posteriormente
pela histologia. Apresentou 4 agudizações em 4 anos caracterizadas por dor abdominal,
náuseas, vômitos, semi obstrução intestinal com constipação e anorexia. O tratamento
foi realizado inicialmente com mesalazina, entretanto, após múltiplas agudizações, foi
necessá r io  o  uso  de  aza t i op r ina ,  p redn isona  e ,  a  cada  do i s  meses ,
adalimumabe/infliximabe. Paciente apresentou grande melhora e encontra-se
assintomático desde 2016. CONCLUSÃO A Doença de Chron não apresenta cura
clínica ou cirúrgica, que reforça a importância do diagnóstico precoce. Os objetivos
terapêuticos avançam no sentido modificar a história natural da doença, em busca de
uma melhor qualidade de vida, além de indução e manutenção da remissão, o que foi
alcançado pelo paciente do caso que retomou suas atividades diárias com recuperação
significativa do peso. O acompanhamento abrange consultas e exames complementares,
é planejado de acordo com a melhora clínica e monitorização dos efeitos tóxicos
medicamentosos.                                          .
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução:A doença de Berger, definida como uma nefropatia glomerular por
deposição de imuno-complexos antiimunoglobulina A e G, ainda possui sua etiologia
desconhecida. A tríade de macro-hematúria associada a mucosites, proteinúria sub-
nefrótica e micro-hematúria persistente sugerem o diagnóstico dessa patologia. Relato
de caso:Paciente,sexo masculino,53 anos, leucoderma, hipertenso em uso de losartana
50mg MID, procurou atendimento médico queixando de cansaço, edema de mmii.Foi
solicitado exame qualitativo de urina (EQU) com pesquisa de hemácias dismórficas,
IgA, proteinúria de 24 horas e clearance de creatinina. Retornou com os resultados:
EQU com 80 hemácias/campo sendo 20% dismórficas, IgA elevado; proteinúria de
24horas elevada e clearance de creatinina 33ml/min. A biópsia renal esclerose
glomerular global e teste de imunofluorescência constatou-se padrão de deposição de
IgA. Passou por diversos médicos de diversas cidades pois não aceitou a probabilidade
de hemodiálise.Atualmente faz acompanhamento com especialista de outra cidade que
lhe deu grande esperança de cura. Conclusão:A doença é vista pelo indivíduo como uma
ameaça do destino. Ela modifica a relação do paciente com o mundo e consigo mesmo.
Desencadeia uma série de sentimentos como impotência, desesperança, desvalorização,
temor, apreensão… Assim, o papel do médico é ter uma visão holística e ser sensível às
reações do mesmo entretanto ser realista e mostrar as perspectivas reais que existem
quanto a sua recuperação.                                                    .
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O TRÁFICO DE DROGAS COMO FATOR DE RISCO PARA 
FERIMENTO POR ARMA DE FOGO (FAF): 

UM CASO DE LESÃO MEDULAR E PARAPLEGIA
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: A principal causa de lesão medular traumática é por acidente
automobilístico, seguido por FAF. A agressão traumática resulta em secção ou
dilaceração parcial ou completa dos feixes nervosos da medula espinal, implicando
perdas sensoriais, motoras, sexuais, descontrole dos esfíncteres da bexiga e do intestino.
RELATO DE CASO: Masculino, 33 anos, comparece a pronto atendimento com 5
ferimentos FAF em região de abdome e um no pavilhão auricular. Paciente foi
resgatado por famil iar em carro próprio após tentativa de homicídio por
narcotraficantes. Após estabilização inicial, e cirúrgia, optou-se pela não retirada de
projétil alojado em 9ª vertebra torácica, causando trauma raquimedular e consequente
paraplegia há 11 meses. Separou-se da esposa, com quem tinha 3 filhos e foi morar em
outro município. Inicialmente, quando se tornou apto aos cuidados básicos, viveu em
casa sozinho, porém hoje, após um ano, vive com a irmã. Não comparece às sessões de
fisioterapia porque, apesar da chance de 8% de voltar a andar, não acredita na melhora
do quadro com essa intervenção. Refere ter boa eficiência para o autocuidado, consegue
tomar banho e trocar as fraldas sem auxílio. Revela-se com prospecção diminuída
referindo apenas viver um dia após o outro, sem perspectiva de trabalho ou
planejamentos quanto à própria vida. CONCLUSÃO: O cuidado à pessoa com lesão
medular deve ser prestado de forma integral visando à independência funcional, desde
os primeiros momentos após o acidente até seu encaminhamento para especializados em
reabilitação. O paciente deve também receber acompanhamento psicológico para não
desenvolver comorbidades psiquiátricas e se adaptar ao novo estilo de vida. O cuidado
deve ser iniciado o mais precocemente possível, sendo para tanto importante que
políticas públicas sejam efetivamente implementadas.                                            .
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Leishmaniose tegumentar americana: diagnóstico laboratorial 
inespecífico em paciente com lesão típica: 
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Palavras-chave
Leishmaniose; Diagnóstico; Montenegro; Lesão de pele.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÂO (250-300 CARACTERES) A LTA é uma doença infecciosa, não
contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania,
caracterizando-se por apresentar feridas indolores na pele ou mucosas do indivíduo
afetado. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até
ultrapassar o período de um ano. RELATO DE CASO (500-1000 CARACTERES):
Mulher, 24 anos, compareceu à consulta com queixa de lesão em membro superior
direito há seis meses. Ao exame físico apresentava lesão de aproximadamente 2,5 cm x
2,5 cm x 2,5 cm em região lateral do antebraço direito, de formato arredondado, base
eritematosa, fundo firme e avermelhado, com bordas elevadas, bem delimitadas, indolor
e sem sinais flogísticos. Na hipótese de LTA foi realizado em 26/01 teste de reação de
montenegro com resultado negativo. Em 17/02 realizado exame anatomopatológico
onde não foi observado estruturas com morfologia de leishmaniose. Em 15/03 teste
rápido cujo resultado foi negativo e em 24/04 exame sorológicos com anticorpos igG
1/40, ou seja, com leitura próxima ao ponto de corte, portanto, inespecífico. Contudo, na
persistência dos achados clínicos, que eram bem sugestivos, foi estipulado tratamento
onde a paciente finalmente apresentou melhora do quadro. CONCLUSÃO (350 – 550):
No Brasil, a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido
à sua magnitude, assim como o diagnóstico e o tratamento precoce é essencial pelo risco
de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser humano, e também pelo
envolvimento psicológico, com reflexos no campo social e econômico. Esse diagnóstico
baseia-se no aspecto clínico das feridas e em achados laboratoriais, porém, como no
relato acima os achados laboratoriais foram imprecisos, o tratamento foi estipulado pelo
diagnóstico clínico.                                           .
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PACIENTE COM LEISHMANIOSE MUCOCUTÂNEA SUBMETIDO 
À REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA 
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução A úlcera típica da leishmaniose tegumentar da forma cutânea é geralmente
indolor, ovalada, com base eritematosa, bordas bem delimitadas, elevadas, com fundo
avermelhado e granuloso. Já na forma mucosa clássica, ocorrem lesões úlcero-
destrutivas em mucosas da nasofaringe, provocando deformações graves destaregião.
Relata-se um caso da forma muco-cutânea, com lesões incomuns pelamorfologia e
localização, ressaltando-se a importância do PCR para o diagnóstico. Relato do Caso
Paciente masculino, 60 anos, apresentava placa eritematosa, ceratósica em coxa
esquerda há 8 meses e lesão ulcerada em mucosa de pênis. Já havia sido submetido à
biopsia incisional da lesão da coxa, apresentando laudo anatomopatológico inconclusivo
no qual foram evidenciados acantose e hiperceratose de epiderme, além de denso
infiltrado inflamatório linfo-plasmo- histiocitário em derme superficial e profunda. As
h i p ó t e s e s  d i a g n ó s t i c a s  a v e n t a d a s  f o r a m  l e i s h m a n i o s e ,  s í f i l i s ,  t u b e r c u l o s e ,
paracoccidioidomicose, esporotricose e cromomicose. O paciente não foi submetido a
intradermorreação de Montenegro (IDRM), pois o material para o exame estava em
falta no sistema de saúde da região. Solicitou-se ao laboratório de leishmanioses da
UFMG um exame de PCR na amostra emblocada em parafina. Tanto o PCR, quando a
imunofluorescência direta para leishmania, foram positivos na amostra. Conclusão
Trata-se de um quadro clínico incomum de leishmaniose cutâneo-mucosa, em que foi
necessária a utilização do PCR para elucidação diagnóstica. Esse método, de elevadas
sensibilidade e especificidade, considerado “padrão-ouro”, possibilita a identificação do
DNA do parasito, mesmo na presença de baixa carga parasitária. Conjuntamente, o caso
corrobora a validade da técnica de imunofluorescência direta para diagnóstico da
enfermidade,  embora a inda considerada um método d iagnóst ico exper imenta l ,
desenvolvido por pesquisadores da UFMG.                                                 .
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
Introdução: A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr. O período de
incubação é de, aproximadamente, 30 a 45 dias. Cursa com febre, odinofagia e mal
estar. O exame físico evidencia tonsilas hiperemiadas, hipertrofiadas e com exsudato,
linfonodomegalia, esplenomegalia e hepatomegalia discreta. Relato de caso:
Adolescente, gênero masculino, 10 anos. Iniciou com quadro de febre, vômitos e
adinamia. Seis dias após o início dos sintomas procurou atendimento médico, sendo
prescrita a amoxicilina. Sem melhora o médico modificou o antibiótico para
amoxicilina/clavulanato. Após três dias afebril, houve retorno da febre, edema no
pescoço, odinofagia e apatia, procurou serviço de urgência e foi hospitalizado. Ao
exame físico, o fígado estava a 3 cm do rebordo costal direito. O hemograma mostrou
neutropenia grave e plaquetopenia, foi iniciada antibioticoterapia e solicitada vaga na
UTI. Foram solicitados os seguintes exames: hemoculturas foram negativas; EBV IgM
reagente e IgG reagente; CMV IgM não reagente e IgG reagente; Toxoplasmose IgM e
IgG não reagentes e anti-HIV não reagente. O aspirado de medula óssea foi normal. US
de região cervical: linfonodomegalias cervicais de aspecto reacional. US abdominal:
leve hepatomegalia. Após os resultados das sorologias, foi iniciado corticoide e mantida
antibioticoterapia. Houve melhora do leucograma. Conclusão: A mononucleose
infecciosa deve ser incluída no diagnóstico diferencial de pacientes que apresentam
faringotonsilite. Geralmente, o leucograma mostra leucocitose, linfocitose com atipia
linfocitária. Alguns pacientes apresentam complicações como anemia hemolítica,
granulocitopenia e plaquetopenia. O vírus Epstein- Barr é relacionado ao aparecimento
de alguns tipos de linfoma.                                     .
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ARTRODESE: RELATO DE CASO

Autores:
Henrique Gomes de Barros; Municki Rodrigues Corrêa; Manuela Cristina Bicalho Santos; 

Fabíola de Oliveira Santiago; Andressa Gonçalves Castelo Branco Barcelos; Luiz Alberto 

Ribeiro Simões. 

Palavras-chave:
Osteoma osteóide; diagnóstico diferencial; artrodese.

Tipo de Apresentação:
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Resumo:
Introdução O osteoma osteóide é um tumor ósseo benigno incomum, que acomete, em
sua maioria, o sexo masculino entre a segunda e terceira décadas de vida. Esse tumor
manifesta-se, principalmente, em ossos longos da extremidade inferior, sendo
encontrado no corpo vertebral em apenas 10% dos casos. Relato do Caso Paciente
masculino, 22 anos, natural de Araraquara - SP, iniciou quadro de dor intensa na região
lombar no ano 2000. Fez uso de analgésicos durante seis meses, na tentativa de alívio
do sintoma, obtendo resultado temporário. Paciente relata que apesar da utilização de
medicamentos, apresentava aumento gradativo da dor, em intervalos cada vez menores.
Associado à sintomatologia, apresentava também dispneia e despertar noturno, com
significativa piora da dor nesse período. Após diversas investigações diagnósticas, foi
constatada, em 2002, a presença de osteoma osteóide no pedículo esquerdo de L2. Em
novembro de 2003, o paciente foi submetido à ressecção de arco posterior de L2, que
foi fixado com peças metálicas transpediculares unidas por hastes, abrangendo
bilateralmente as vértebras de L1 a L3. O paciente teve alta hospitalar, já apresentando
capacidade de deambular, após 6 dias de realizado o procedimento. Conclusão Devido à
incidência incomum dessa doença, o diagnóstico inicial pode ser confundido com os
sinais e sintomas encontrados em diferentes enfermidades que frequentemente
acometem a coluna, como artrite, espondilite, fraturas e alterações degenerativas, que
acabam protelando o diagnóstico definitivo. Diante da elevada sensibilidade dolorosa e
à intolerância ao uso prolongado de analgésicos e anti-inflamatórios, geralmente, a
opção terapêutica considerada como a de escolha é a excisão cirúrgica e, em alguns
casos, pode ser necessária a artrodese.                                           .
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Pôster

Resumo:
A síndrome de Stevens-Johnson é uma doença grave que cursa com lesões de pele e
mucosas. É relacionada ao uso de medicamentos e, em pediatria, especialmente, à
carbamazepina, ao fenobarbital e àqueles à base de sulfa. Mais raramente pode ser
provocada por infecção por Mycoplasma pneumoniae. Menina, 10 anos, apresentou, há
14 dias, lesões na região nasal e pápulas na face. Atendida na unidade de saúde, foi
medicada com cefalexina e ibuprofeno. Uma semana após, surgiu exantema
maculopapular pruriginoso no pescoço, evoluindo para o tronco, abdome e membros
superiores. Dois dias depois, apresentou eritema com máculas na face. Procurou
novamente a unidade de saúde e foi medicada com betametasona e dexclorfeniramina.
O eritema progrediu para o restante do corpo, surgiram vesículas na mucosa oral e
bolhas nos membros superiores. Exame físico: máculas eritêmato-arroxeadas
disseminadas, lesões em alvo nos braços, tronco e palmas das mãos, vesículas na face,
dorso e braços, uma bolha íntegra e flácida no braço direito, ulcerações no palato, lábios
e mucosa vulvar. Foi levantada a hipótese diagnóstica de síndrome de Stevens-Johnson.
A paciente foi hospitalizada, acompanhada pela pediatria e pela dermatologia. Foi
medicada com sintomáticos e recebeu alta após 14 dias de internação. Considerando que
a síndrome de Stevens-Johnson é relacionada ao uso de medicamentos, o médico deve
avaliar criteriosamente se há indicação para prescrevê-los. Se uma criança em uso de
fármacos manifestar lesões na pele e mucosas, deve-se aventar a possibilidade da
r e f e r i d a  s í n d r o m e  e  s u s p e n d e r  i m e d i a t a m e n t e  a  d r o g a  s u s p e i t a .
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MONONUCLEOSE EM PACIENTE COM PANCITOPENIA POR 
DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 E FOLATO APÓS O 

TRATAMENTO PARA TOXOPLASMOSE
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de Oliveira Santiago; Raquel Cotta Lamas.

Palavras-chave
Mononucleose infecciosa; Pancitopenia; Vitamina B12; Ácido fólico; Toxoplasmose.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO Caso clínico de mononucleose em paciente com deficiência de
vitamina B12 e ácido fólico, devido à tratamento para toxoplasmose. Mesmo com a
suplementação vitamínica durante o tratamento, a sulfadiazina e pirimetamina alteram o
metabolismo do folato, constituindo causa de anemia megaloblástica. RELATO DE
CASO Paciente masculino, 14 anos, foi encaminhado para o serviço de oncologia
pediátrica para investigação de pancitopenia. Durante o período de 2 meses, para
tratamento de toxoplasmose, observou-se perda ponderal significativa, hiporexia e
fraqueza generalizada. Antes da internação, evoluiu com febre baixa noturna,
odinofagia, linfonodomegalia cervical, calcificação hepática e leve esplenomegalia;
sendo necessários internação e tratamento medicamentoso. Realizou-se aspirado de
medula óssea como método auxiliar de investigação, não sendo evidenciada nenhuma
doença linfoproliferativa. Diante disso, optou-se pela reposição de folato e vit. B12.
Paciente evoluiu com exantema máculo-papular em tronco, não pruriginoso, e edema
palpebral bilateral. Avaliado pela otorrinolaringologia, foi mantida a hipótese de
mononucleose infecciosa. Paciente evoluiu com melhora progressiva dos sintomas
secundários ao tratamento para toxoplasmose prévio. CONCLUSÃO As indicações para
o tratamento de toxoplasmose incluem pacientes imunocomprometidos, gestantes,
recém-nascidos com toxoplasmose congênita e no caso de sintomas graves ou
prolongados. A prevenção primária para a deficiência de folato deve ser a reposição de
ácido folínico desde o início do tratamento. No caso do surgimento de aplasia de
medula, deve ser considerada a descontinuação do tratamento com esses medicamentos.
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Insuficiência cardíaca no uso prolongado e
 indiscriminado de substâncias ilícitas:

 um relato de caso
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é uma deficiência de enchimento do
coração ou em ejetar o sangue de acordo com as necessidades metabólicas do
organismo, resultando em sintomas de congestão pulmonar ou sistêmica. A
descompensação clínica é a principal causa de hospitalização em pacientes com IC.
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino de 35 anos, melanoderma, morador
de rua, resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com
queixas de dor torácica anterior, membros inferiores edemaciados e dor abdominal. O
paciente foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento e, na avaliação clínica, o
abdome apresentava flácido e doloroso. Os membros inferiores apresentavam pulsos
palpáveis, ausência de edema e panturrilhas livres. Foi transferido ao hospital para
internação e realização de um ecodopplercardiograma, que mostrou: disfunção sistólica
com dilatação importante de VE, regurgitação mitral moderada, tricúspide e pulmonar
leve. Além disso, foi evidenciado trombo em ápice do VE e hipertensão arterial
pulmonar (51mmHg). O paciente evoluiu com anasarca, taquipineia, crepitações em
base do pulmão direito e refluxo hepatojugular, sugerindo congestão generalizada. No
exame cardiovascular apresentava taquicardia, B3 em foco tricúspide, pulso fino e
cefalização da trama vascular. CONCLUSÃO: O paciente por ser morador de rua e um
possível usuário de drogas ilícitas está mais susceptível a insuficiência cardíaca com um
mau prognóstico devido seu histórico social e hábitos de vida. O uso prolongado e
incessante dessas substâncias está relacionado com o aumento da força da contração
muscular, alterando assim a função sistólica do ventrículo esquerdo, que nesse caso
relatado levou a uma dilatação da câmara. Importante correlacionar esse fator de risco
em pacientes jovens com insuficiência cardíaca grave para um diagnóstico diferencial.
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ANEMIA FALCIFORME – Relato de caso de um paciente que 
apresentou as principais complicações 

decorrentes da doença.
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Palavras-chave:
Anemia falciforme; Vaso-oclusão; Complicações.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ASSUNTO: A Anemia Falciforme é uma doença
genética com alta morbimortalidade, tendo como principal característica a deformação
na membrana dos glóbulos vermelhos do sangue. As manifestações clínicas são
variadas, apresentando crises dolorosas em razão da vaso-oclusão, palidez, cansaço
fácil, icterícia. RELATO DE CASO: Adulto, 27 anos, sexo masculino, em maio deste
ano apresentou uma crise convulsiva, sendo esta o motivo sua última internação.
Diagnosticado com anemia falciforme desde os 2 anos de idade e ao longo da vida
possui diversas internações devido a crises álgicas por vaso oclusão. Com o passar dos
anos vem apresentando diversas das complicações decorrentes da doença. Aos 13 anos
apresentou osteomielite no tornozelo esquerdo e com 18 anos foi necessário receber
hemotransfusão. Aos 20 anos evoluiu com perda progressiva da visão em olho direito,
conhecida como retinopatia falciforme progressiva, apresentando perda total da
acuidade visual. Além destas complicações, no início do ano de 2017, aos 27 anos,
apresentou um quadro de síndrome torácica aguda. CONCLUSÃO: A anemia
falciforme é a doença hereditária mais prevalente no Brasil,com aproximadamente 270
milhões de portadores, portanto constitui-se como um grave problema de saúde
pública.. A manifestação mais comum dos doentes falciformes é a crise vaso-oclusiva,
90% das internações hospitalares desses pacientes são para tratamento desta
complicação. O tratamento normalmente é baseado em medidas profiláticas
direcionadas ao quadro em que o paciente apresenta, respeitando a particularidade de
cada caso.                                             .
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES EM 
GESTANTES COM HIPERTIREOIDISMO
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Oral

Resumo:
INTRODUÇÃO: A gravidez é marcada por uma maior necessidade de produção dos
hormônios da tireoide, visto que, principalmente no primeiro trimestre, o feto é suprido
pelos hormônios maternos. Por isso, a avaliação da função tireoidiana se faz necessária.
OBJETIVO: Avaliar e analisar a presença de complicações da gestação em gestantes
portadoras de hipertireoidismo, e descrever o perfil sociodemográfico das mesmas, que
foram atendidas em Belo Horizonte. MÉTODOS: Estudo transversal de caráter
documental e descritivo. O banco de dados foi composto por 238 gestantes. O grupo
caso conteve 119 destas gestantes com história de hipertireoidismo passado ou ativo,
atendidas no período de 1995 a 2005. RESULTADOS: O presente estudo abrange um
total de 238 mulheres, sendo que 119 fizeram parte do grupo controle (grupo A). O
grupo caso foi divido de acordo com as alterações de T4L no 2º e 3º trimestres
gestacionais em B, C e D. No grupo B, as gestantes não apresentavam alteração do T4L;
no grupo C, as gestantes apresentavam alteração do T4L em algum dos trimestres
analisados; e no grupo D as gestantes que tinham alteração nos dois trimestres. Estes
grupos eram compostos de 63, 56 e 21 mulheres, respectivamente. As complicações
compuseram 47,9% das gestações de mulheres com hipertireoidismo. Porém, as que
apresentaram significância estatística foram anemia, crescimento intrauterino restrito e
internações. CONCLUSÃO: Há uma maior prevalência de complicações gestacionais
mesmo na presença de T4 livre normal, principalmente nos dois últimos trimestres. A
anemia foi complicação mais frequente, juntamente com CIUR e a necessidade de
internação. A complicação de CIUR teve significância nas gestantes que tiveram
elevações dos hormônios tireoidianos associados ao uso da medicação, ou não. Dessa
forma, enfatiza-se a importância do diagnóstico e tratamento, visto que a não
compensação do T4 livre se apresentou influente para a ocorrência de complicações
gestacionais.                                           .
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Lactentes e uso de trocador: momento de risco de queda

Autores:
Vera Lúcia Venancio Gaspar; Tamires Lamas Ferreira; Gabriele Cristine Teixeira Bitencourt; 

Ana Rita de Oliveira Passos; Laís Simião Garcia; Úrsula Gama Pimenta Murta; Laís Duarte 

Cabral; Roberta de Andrade Machado

Palavras-chave
Prevenção de acidentes; Quedas; Trocador.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução: Entre as quedas que ocorrem com lactentes menores de 1 ano, destacam-se
aquelas do trocador, no momento da troca de fralda. Devido à altura do equipamento,
podem ocorrer lesões graves. As quedas ocorrem, habitualmente, quando o cuidador se
afasta para pegar material necessário para a troca. Caso clínico: Lactente, gênero
masculino, 5 meses. Foi atendido em serviço de urgência, com história de queda do
trocador no momento da troca de fraldas. Chorou muito e, em seguida, apresentou
episódios de vômitos. Não houve perda da consciência e nem crises convulsivas. Exame
físico: encontrava-se hemodinamicamente estável, Glasgow 15, pupilas isocóricas e
fotorreagentes, sem déficits neurológicos focais. À palpação do crânio, observou-se
edema na região parietal direita. Diante da hipótese diagnóstica de traumatismo
cranioencefálico, foi realizada radiografia de crânio que mostrou extensa fratura parietal
direita. Os vômitos persistiram. Foi solicitada tomografia computadorizada de crânio,
que evidenciou fratura de osso parietal à direita, hematoma subgaleal na região parietal
direita e linha média centrada. O lactente foi internado e acompanhado pela equipe de
pediatria e de neurocirurgia. O tratamento foi conservador. Recebeu alta, cinco dias
após a queda. Conclusão: Para a prevenção dessas quedas, deve-se ter atenção especial
ao momento em que se coloca o lactente sobre o trocador. O equipamento deve ter
proteção lateral e os pais devem ser orientados a colocar todo o material necessário para
a troca de fralda próximo ao lactente, mas fora do alcance dele, para que o cuidador não
precise se afastar nem por um segundo. Os profissionais da saúde devem fornecer
orientações preventivas sobre o risco de queda dos equipamentos, em especial, do
t r o c a d o r  o  q u e  c o n t r i b u i r á  p a r a  a  p r e v e n ç ã o  d e s s e s  a c i d e n t e s .
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Leucomalácia periventricular e atraso de desenvolvimento em 
recém-nascido prematuro extremo (28 semanas): 

um relato de caso.
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução A Leucomalácia Periventricular é um dano cerebral que acomete crianças
prematuras com associação comum à paralisia cerebral e atraso de desnvolvimento. É
uma lesão resultante de hipóxia e isquemia, sendo caracterizada por injúrias necróticas
difusas da substância branca, ativação microglial, hipomielação e astrogliose. Relato
Pré-escolar do sexo feminino, 4 anos e 7 meses, com evidências de atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor. Nascida às 28 semanas de gestação (prematura
extrema) com 825g ficando internada em UTI neonatal por 77 dias devido ao
nascimento precoce e doença da membrana hialina. A criança evoluía com grande
déficit, principalmente motor, apesar do acompanhamento multiprofissional que fazia,
levando a necessidade de maiores investigações, iniciadas com ultrassonografias
transfontanelas que não evidenciavam alterações. Aos 3 anos foi realizado uma
ressonância magnética que apresentava achados típicos, levando ao diagnóstico de
Leucomalácia Periventricular. O tratamento fisioterápico, do qual havia recebido alta
aos 15 meses foi reiniciado juntamente com o tratamento fonoaudiólogo. Atualmente a
paciente apresenta limitações no movimento motor e cognitivas, mas que não impedem
a frequência em escola normal. Conclusão A Leucomalácia Periventricular é uma forma
importante de lesão cerebral neuropatológica e é a causa mais comum de paralisia
cerebral em prematuros. Atualmente, não há tratamento disponível para essa lesão de
caráter devastador, porém é primordial o reconhecimento precoce de lactentes em risco,
tanto para aconselhamento adequado aos pais quanto para uma possível seleção de
neonatos que podem ser beneficiados por intervenções comportamentais e serviços de
reabilitação.                                            .
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Trombofilia gestacional e pré-natal de alto risco em paciente 
de 36 anos com história de abortos recorrentes:

 um relato de caso.
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Introdução A trombofilia é caracterizada como a tendência à trombose decorrente de
alterações da coagulação ou da fibrinólise. Essa patologia é classificada em hereditária,
quando se demonstra a presença de uma anormalidade genética que predispõe à oclusão
vascular, ou em adquirida, quando é decorrente de alguma condição clínica. Relato de
caso Paciente do sexo feminino, 36 anos, gestante, G3-P0- A2. Aos 34 anos teve o
primeiro caso de aborto espontâneo, com 4 semanas de gestação. Dois anos depois, com
6 semanas de gravidez, sofreu um segundo aborto espontâneo. Devido ao interesse de
engravidar, resolveu procurar equipe médica para investigar sobre as possíveis causas
que poderiam estar interferindo no processo gestacional. Após a normalidade dos
resultados dos exames ginecológicos, foi encaminhada ao hematologista, que teve como
principal suspeita diagnóstica a trombofilia, que foi confirmada por testes gerais e
específicos. Atualmente paciente faz tratamento com enoxaparina injetável 40mg, e
ácido acetilsalicílico em comprimidos de 100mg, ambos uma vez ao dia e foi incluída
em programa pré-natal de alto risco. Conclusão Perante um cenário trombótico o
médico deverá ter consciência de que é muito mais importante a identificação dos
fatores de risco da doença do que definir o tipo de trombofilia, a fim de instituir um
plano terapêutico adequado para evitar a recorrência da patologia. Assim, o papel do
médico é ter uma visão por inteiro da doença e ter cuidado às reações do paciente,
mostrando as perspectivas reais que existem quanto a sua recuperação.
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Resumo:
A síndrome nefrótica caracteriza-se pela presença de edema causado por
hipoalbuminemia (≤  2,5 g/dl), secundária à proteinúria (≥  50 mg/kg/dia). Em pediatria,
a síndrome nefrótica por lesão mínima é a apresentação clínica mais frequente,
predominando no gênero masculino. Menino de 1 ano e 7 meses, previamente hígido,
apresentou quadro de coriza hialina, obstrução nasal, tosse produtiva e um pico febril.
Duas semanas depois, manifestou edema periorbitário. Exame físico: encontrava-se em
bom estado geral, ativo, hidratado, corado, afebril, eupneico e com edema periorbitário.
Pressão arterial 100 x 60 mm Hg, FC 104 bpm, FR 36 irpm, peso 10,9 kg. Abdome
globoso, indolor à palpação. A bolsa escrotal encontrava-se levemente edemaciada.
Aparelhos respiratório, cardiovascular e neurológico sem alterações. Exames
complementares: albumina 1,7 g/dl, colesterol total 361 mg/dl, triglicerídeos 398 mg/dl,
rotina de urina: proteinúria. Ultrassonografia de vias urinárias sem alterações. Foi
medicado com prednisolona e furosemida. Paciente evoluiu com diminuição do edema
periorbitário e da bolsa escrotal. Recebeu alta hospitalar após 8 dias de internação para
acompanhamento ambulatorial com nefrologista pediátrico. Cabe ao pediatra considerar
a hipótese de síndrome nefrótica no diagnóstico diferencial de crianças que apresentam
edema, identificando precocemente os sinais e os sintomas da doença. Deve-se instituir
tratamento imediato e correto, objetivando a redução da morbimortalidade relacionada à
síndrome, contribuindo, assim, para o crescimento e o desenvolvimento adequado da
c r i a n ç a .                                   .
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Resumo:
Os tumores glômicos são hamartomas benignos raros do corpo glômico (anastomose
arteriovenosa responsável pela termorregulação na derme reticular). Mais prevalentes
em adultos jovens e mulheres. A clínica consiste na tríade de dor paroxística, hiperalgia
local e hipersensibilidade ao frio. Relato de Caso: Paciente sexo masculino, 22 anos,
histórico de nódulo na cavidade orofaríngea esquerda de inicio há 1 ano. Queixa
dormência esporádica, geralmente 3 vezes por dia, que inicia na maxila esquerda e
irradia para ombro ipsilateral, nega outros sintomas. Exame físico: PA 110x70mmHg,
FR 12irpm, FC 70bpm; Ectoscopia: tumoração na região cervical esquerda de
aproximadamente 8 cm, sem outras alterações; Oroscopia: presença de massa
deslocando mucosa e aumento de amígdalas; ACV: BNRNF 2T, ausência de sopro; AR:
MV audível, ausência de RA. US região cervical (07/03/16): formação heterogênea de
contornos regulares e parcialmente definidos, com área central hipoecogenica e com
limites irregulares (sugerindo necrose), apresenta fluxo intenso ao Doppler colorido
(exceto região central) e mede 4,8x3,8x7,2 cm, volume de 68cm³, lesão desloca
anteriormente vasos cervicais destacando a artéria carótida externa esquerda.
Encaminhamos paciente para cirurgião de cabeça e pescoço para ser realizado biópsia.
O tumor glômico frequentemente apresenta atraso em seu diagnóstico, fazendo com que
o paciente viva com dor crônica. Embora seja mais encontrado na região subungueal,
pode manifestar-se em outros locais, como o SNC, estômago, fígado, mediastino,
traqueia, pulmões, ossos, articulações e genitais. Os testes clínicos (teste de Love, de
Hildreth e da sensibilidade ao frio) são ótimos instrumentos para a suspeita diagnóstica.
Na maioria das vezes, o tumor apresenta excelente resposta ao tratamento cirúrgico.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A esporotricose é uma micose que atinge seres humanos e várias
espécies de animais e a instalação da doença se dá através de ferimentos com material
contaminado, como farpas e espinhos ou mordeduras e arranhaduras de animais
contaminados. A doença atinge a pele, o tecido subcutâneo e os vasos linfáticos
podendo afetar também órgãos internos. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 68
anos, aposentado, residente na zona urbana, comparece á consulta com relato de
arranhadura de gato há 15 dias no dorso da mão D. Relata ainda que cerca de dois dias
após a arranhadura apareceu uma lesão de caráter progressivo associado à dor constante
de média intensidade. Afirma ter procurado a UPA sendo assim encaminhado à unidade
básica de saúde (UBS). Ao exame físico paciente em bom estado geral, cooperativo,
corado, hidratado e afebril. PA: 110/70 mmHg, Fc: 80 bpm, T.axilar: 36.2 º c. Presença
de lesão arredondada, ulcerada de aproximadamente 3 cm x 2,5 cm em dorso da mão
direita, de fundo seco, descamação perilesional com eritema ascendente em antebraço
em direção à fossa cubital e várias pequenas nodulações em seu trajeto. Devido a
apresentação típica de esporotricose foi prescrito tratamento com Itraconazol 100 mg
por 3 meses. CONCLUSÃO: A esporotricose é considerada uma doença negligenciada
e um problema de saúde pública. Uma doença que era praticamente exclusiva da zona
rural, hoje esta urbanizada. Ela decorre da ausência de um programa ou de ações de
controle, da falta de medicação gratuita para o tratamento, tanto em humanos quanto em
animais e do desconhecimento da população sobre as medidas de controle. A doença
não é considerada grave e tem cura. Porém, seu tratamento deve começar logo,
evidenciando assim a importância da atenção básica no diagnóstico e manejo do
paciente, tornando raros os registros de mortes em humanos.                      .
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Colecistectomia aberta que complicou para uma fistula 
biliar e derrame pleural
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Palavras-chave:
COLECISTECTOMIA; FÍSTULA BILIAR; DERRAME PLEURAL.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
Paciente do sexo feminino, 77 anos, natural do interior de Minas Gerais, comparece
devido à quadro clínico compatível com colelitíase, sem outras comorbidades. Foi
submetida a colecistectomia por via aberta, onde encontraram colecistite calculosa
aguda e empiema intenso de vesícula biliar, associado a um bloqueio local, fibrose e
processo inflamatório intenso. Após a retirada da vesícula, foi feita ligadura dupla do
ducto e artéria cística, revisão da hemostasia, drenagem da loja infra-hepática com
dreno de penrose largo e o fechamento por planos. Encaminhada a UTI para fazer pós-
operatório imediato devido à infecção acentuada (empiema de vesícula biliar) e idade
avançada. Após alguns dias de internação, apresentou dor abdominal, principalmente à
palpação superficial. US de abdômen mostrou fistula biliar de alto débito, além de um
pequeno derrame pleural à direita. Foi mantido uma conduta conservadora, com
drenagem da bile e antibioticoterapia (metronidazol e ciprofloxacino). A paciente
permaneceu nos cuidados intensivos até o 10º dia do pós-operatório, quando teve
confirmação do fechamento da fistula. Logo em seguida, recebeu alta hospitalar pois
apresentava um bom estado geral. Esse relato de caso é interessante pois é muito raro
haver esse tipo de complicação cirúrgica após uma colecistectomia. Segundo a
literatura, existe uma relação do sexo feminino e idade superior a 65 anos com doença
complicada e maior risco de mortalidade pós–operatória, ou seja, que condiz com as
caraterísticas dessa paciente. Logo, é importante sempre estar atento às queixas dos
pacientes, principalmente no pós-operatório, que é um período crucial na evolução
clínica, e sempre oferecer o melhor tratamento disponível.                              .
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma doença crônica que se manifesta mais na
infância ou no início da vida adulta. Prevalência de 1%, acometendo igualmente
homens e mulheres. Manifesta-se com alucinações e delírios, transtornos de pensamento
e fala, perturbação das emoções e do afeto, déficits cognitivos e avolição. RELATO DO
CASO: Masculino, 54 anos, divorciado, diabético, hipertenso, reside com sua mãe
acamada e dependente de cuidados há 3. Paciente previamente hígido quanto a saúde
mental, relata que há cerca de 3 anos iniciou quadro de delírios persecutórios, medos
diários e temor à própria vida. Vivencia episódios em que escuta vozes que o ameaçam
e ofendem a sua moral, sem motivo aparente. Em maio, foi levado a UPA devido a surto
psicótico, no qual o paciente ficou preso no banheiro de sua casa durante um dia inteiro
tendo alucinações auditivas, porém fugiu e ficou desaparecido por um dia em uma mata
na proximidade local. Após avaliação psiquiátrica foi diagnosticado com esquizofrenia
e prescrito Risperidona 3mg ao dia. Atualmente sem crises, mas ainda com persistência
dos sintomas persecutórios, medo constante, apatia, anedonia e ausência de perspectivas
futuras. Paciente sente-se sobrecarregado com os cuidados em tempo integral à sua mãe
e correlaciona o fato ao desencadeamento de seus problemas mentais. CONCLUSÃO:
A esquizofrenia constitui um grave distúrbio mental, de curso variável, caracterizado
por distorção da percepção e pensamento, e alterações afetivas, sem que ocorra prejuízo
da capacidade intelectual. Constitui-se um importante preditor de suicídio, com uma
taxa de 10 a 15%, além de ser responsável também por aumentar a incidência de
comportamento agressivo e de transtornos como síndrome do pânico e TOC; o que
torna importante o diagnóstico precoce e tratamento da doença.                           .
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Resumo:
A Síndrome de Costello é uma patologia genética de caráter autossômico dominante,
que produz uma proteína envolvida no controle da divisão e do crescimento celular. É
uma patologia rara, com cerca de 200 a 300 casos confirmados em todo o mundo e uma
de suas manifestações de maior gravidade se refere ao aparelho cardiovascular (
arritmia cardíaca). Além disso, ocorre retardo mental, alterações faciais, baixa estatura,
pele flácida, pelos finos, dentre outras manifestações. Indivíduos com a síndrome de
Costel lo têm um risco maior de desenvolver tumores malignos incluindo
rabdomiossarcoma e neuroblastoma em crianças pequenas e carcinoma celular
temporário da bexiga em adolescentes e adultos jovens. Relato de caso: Propomos o
relato de uma paciente do gênero feminino, de 21 anos, diagnosticada com essa
síndrome genética e com queixas frequentes de rinite alérgica e otalgia. Possui
hipertelorismo, achatamento da base do nariz, implantação baixa das orelhas, pele
flácida e ressecada, pelos finos e retardo metal. Ao exame clínico, apresenta sopro
sistólico discreto. Eletrocardiograma com resultado dentro dos padrões da normalidade.
Faz acompanhamento anual com o Cardiologista. Conclusão: É uma patologia rara, de
etiologia genética e fenótipo variável, cujo diagnóstico molecular frequentemente está
indisponível em nosso meio, reforçando assim a importância da observação dos critérios
clínicos para que profissionais da saúde, principalmente pediatras, possam suspeitar
dessa condição e assim prover o acompanhamento adequado.                            .
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COMO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E EVITAR DANOS 
EM PACIENTE FEMININA DE 15 ANOS COM ENXAQUECA: 
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
A cefaleia é uma das queixas comuns no ambulatório, porém tem difícil manejo devido
a quantidade de diagnósticos diferenciais. A enxaqueca é uma de suas principais causas,
e se apresenta com dor hemicraniana pulsátil, fotofobia, náusea e vômito, com início no
final da adolescência ou na vida adulta. Adolescente, 15 anos, sexo feminino, queixa
cefaleia hemicraniana, pulsátil e intensa quando exposta aos ambientes com muita luz
(fotofobia). Associada a náuseas e vômitos. Com menor frequência, relatou vertigem,
afasia e hemiplegia. O quadro tem duração superior a 48 horas e interfere
negativamente nas atividades diárias da paciente. Não apresenta aura, porém percebe-se
presença de déficit neurológico após as crises. Nega traumatismo, uso de bebidas
alcoólicas, uso de anticoncepcional e história familiar de enxaqueca. Apresenta boa
qualidade de vida, faz exercício físico regular. Na infância relata história de enxaqueca
abdominal. Não foi realizado nenhum exame complementar. Não foram relatados
alimentos, fatores hormonais, drogas ou fatores emocionais como desencadeadores das
crises. Diagnóstico inicial de cefaleia tensional. Foi iniciado tratamento com sertralina
50mg com melhora significativa do quadro. Sabe-se que a enxaqueca vai além da dor de
cabeça, possui um conjunto de sintomas que pode ser muito intenso e incômodo, a
ponto de impedir o indivíduo de exercer qualquer atividade. De causa idiopática e alta
prevalência nos serviços médicos, saber identificar e fazer exclusão de outras
possibilidades diagnósticas pela história ou exames complementares possibilita
devolver a qualidade de vida ao portador da doença, baseado em tratamento que inclui o
afastamento dos fatores deflagradores, medicamentos para crise/prevenção e as terapias
não medicamentosas.                                 .
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Tipo de Apresentação:
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Resumo:
Introdução: A Síndrome de Alport (SA) é uma doença hereditária de membranas basais
ocasionada por mutações no colágeno de tipo IV. Caracteriza-se por nefropatia
progressiva, sendo a principal manifestação hematúria recorrente, com possível
associação a perda auditiva neurossensorial e alterações oculares. Relato do caso:
Homem jovem comparece ao atendimento com histórico de hematúria e disúria
frequente desde a infância. Foram realizados exames laboratoriais, que constatou uma
leucocitose e proteinúria. Solicitou-se um ultrassom pélvico que descartou anomalias
anatômicas renais. Relatou também perda auditiva progressiva, o que foi confirmado
pela audiometria. Considerou-se a possibilidade de diagnóstico de Síndrome de Alport,
logo realizou-se o genograma da família: constatou-se a presença do mesmo quadro
clínico no pai, avô e tio do paciente, o que fortaleceu ainda mais a hipótese diagnóstica.
Negou alterações oculares. Como o diagnóstico é basicamente clínico, na presença de
hematúria, perda auditiva sensório-neura e histórico família positivo, a biópsia renal foi
desnecessária para o fechamento do quadro. É fundamental o monitoramento da
creatinina, para avaliar-se insuficiência renal e acompanhamento periódico da audição
pelo otorrinolaringologista Conclusão: A Síndrome de Alport é rara e de diagnóstico
tardio. Portando, a difusão de informações e descrição de novos casos clínicos sobre a
síndrome contribuem significativamente para maior compreensão da sintomatologia,
além de possibilitarem um diagnóstico mais rápido. Na presença de um diagnóstico
deve-se sempre investigar a família, já que o padrão genético é muito forte. O
monitoramento da função renal é fundamental já que os pacientes podem evoluir com
falência renal, sendo indicada primeiramente a diálise e posteriormente o transplante
renal.                                              .
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Paciente com ginecomastia e galactorreia com provável 
etiologia o uso de antipsicóticos:
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Tipo de Apresentação:
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Resumo:
Galactorreia é a eliminação de leite ou secreções mamárias semelhantes ao leite. É
possível ocorrer espontaneamente ou após pressão mamilar. Pode variar na cor,
consistência e ser unilateral ou bilateral. Sua etiologia varia, sendo a mais comum o
Adenoma. Paciente, sexo masculino, 43 anos, melanodermo, morador de área rural,
diabético, hipertenso e esquizofrênico. Em uso de Metformina, Glibenclamida,
Losartana, Captopril, Clorpromazina, Clonazepan e Haldol. Nega alergias e cirurgias
anteriores. Foi internado há 20 anos por problemas psiquiátricos e novamente há 4 anos.
Há 16 anos iniciou quadro de galactorreia, e nunca procurou assistência médica para
esclarecimento da situação. Nega tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas. Ao
exame: PA=150/88 mmHg; FC=68bpm; ginocomastia importante e galactorreia ao
pressionar a mama. Exames Laboratoriais: TSH=2; T4=1,3; Cortisol=10,2; PRL=74,2;
Anti-HIV=não reagente; Glicemia=1030. TC de sela túrcica= Hipodensidade selar
sugerindo rebaixamento de diafragma selar, cursando com infradesnivelamento em
situação parassagital direita. Foram solicitados: RNM e dosagem de PRL em diluição
1/100 (avaliar possível efeito gancho). Diante do quadro do paciente, de exames
laboratoriais e de imagem, supõe-se que a galactorreia é induzida pelos antipsicóticos,
apesar de ser um efeito colateral raro produzido por esses medicamentos.
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Resumo:
Paciente do gênero feminino, 22 anos, procurou atendimento para realizar pré-natal com queixa 

de inchaço corporal e dor no punho. No momento da consulta com 31 semanas e 4 dias de 

gestação ( concordante com a DUM: 17/01/2016), G2P0A1. Em uso de propranolol 40mg, 12/12 

horas e Noripurum 100mg. Ao exame: 120/70 mmHg, 100 bpm, 16irpm, 80,9 kg, 1,58 m, IMC:32,5, 

edema ++++/4+, Bcf: 128, apresentação cefálica. Solicitado US de punho direito e esquerdo, 

proteinúria de 24 horas, TSH e T4 livre, B12 e acido fólico. Paciente retorna após 8 semanas 

mantendo as mesmas queixas e com resultados dos exames , nos quais foram evidenciados 

ácido fólico de 5,3 ng/mL , proteinúria: 204mg/24h, TSH: 2,91, T4 livre: 0,64 ng/dL, conclusão do 

US articular (punho): tenossinovite de Quervain em punho direito e tenossinovite dos extensores 

comuns dos dedos e do próprio indicador à esquerda. Ao exame : 120/70 mmHg, 84bpm, 16 irpm, 

89,9 kg, IMC: 35,7, edema corporal ++++/4+, BCF: 128, apresentação cefálica, altura uterina de 

43 cm, movimento fetal presente. Realizado o diagnóstico de tenossinovite De Quervain, 

q u e s t i o n a d a  t i r e o i d i t e .  P r e s c r i t o  á c i d o  f ó l i c o  5  m g  e
paracetamol, solicitados para pós-parto (30 dias): TSH, T4 livre, anti-TPO e acido fólico. 

Encaminhada para avaliação e conduta, gestação de alto risco devido a macrossomia e 

obesidade. A tenossinovite de De Quervain é uma doença que limita as atividades laborais e 

diárias de seus portadores. Ainda que o uso excessivo da articulação esteja associado à 

exacerbação dos sintomas, a etiologia da doença ainda não é bem elucidada. Apesar de se tratar 

de uma doença comum, afetando mais de 150 mil pessoas ao ano, não é muito comentada o que 

faz ser importante o estudo de casos e publicação.                                         .
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Resumo:
INTRODUÇÃO A doença de Parkinson é uma enfermidade crônica de caráter
progressivo que apresenta sinais e sintomas como: tremor em repouso, rigidez muscular,
dentre outros. O início repentino de um quadro disautonômico levanta a possibilidade
para a presença de outras afecções como a síndrome de Shy-Drager. RELATO DE
CASO Paciente, sexo masculino, 79 anos, previamente hígido, iniciou há 05 anos
quadro de tremores, acinesia, rigidez e instabilidade postural. Esses sintomas foram
evoluindo de forma lenta e progressiva e atualmente, o paciente encontra-se debilitado,
com disartria, deambulando com dificuldades. Há 2 semanas, o paciente vem
apresentando síncopes frequentes ao adquirir posição ortostática. Nesse contexto,
durante uma visita médica domiciliar, ao exame físico, a pressão arterial do paciente em
decúbito dorsal apresentava-se 100/80 mmHg e, ao adquirir posição ortostática, caia
para 60/40 mmHg, provocando desmaio, apagão. Dessa forma, houve uma piora
significativa da qualidade de vida de toda a família, ocorrendo uma inversão dos papéis
sociais na família, além de uma grande sobrecarga psicossocial e econômica.
CONCLUSÃO A concomitância de fenômenos disautonômicos associados à doença de
Parkinson é documentada de longa data na literatura. Portanto, apesar da alta incidência
dos sintomas disautonômicos, estes não são ainda adequadamente diagnosticados, o que
retarda, às vezes, em muito, a possibilidade de se oferecer alguma opção terapêutica
sintomática para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.                               .
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Resumo:
DESCRIÇÃO: Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, as arboviroses, somaram
mais de 2 milhões de casos confirmados no país em 2016. Ilustrando o clima de alerta
vivenciado pela população do Vale do Aço, vimos a necessidade de informa-los sobre o
mosquito e possíveis profilaxias para melhorar a situação. OBJETIVO: O objetivo do
projeto foi usar a estratégia de teatro para levar informações sobre o ciclo de vida e
combate ao vetor das principais arboviroses na região para alunos das escolas públicas e
privadas em diferentes locais da cidade de Ipatinga, tendo como público-alvo crianças
no ensino fundamental. MÉTODO: Trata-se de um estudo intervencional. Neste projeto
optou-se por trasmitir informações por meio de atividades lúdicas. Foram ministrados
teatros para os alunos da escola municipal no distrito de Ipaneminha, Creche LBV e
Colégio São Francisco em Ipatinga. RESULTADOS: Os alunos foram muito receptivos
as informações, mostraram-se atentos e interagiram com os integrantes do projeto. Os
alunos responderam todas as perguntas que foram realizadas após o teatro. As crianças
se divertiram e principalmente assimilaram informações sobre o ciclo de vida, controle
e combate ao vetor das principais arboviroses, e posteriormente disseminaram esses
mesmos aprendizados aos familiares em suas residências e proximidades, propagando a
necessidade de ficar atento na luta contra o mosquito e as arboviroses transmitidas por
eles. CONCLUSÃO: É notória a importância da conscientização e campanhas
educativas ao público infantil. Essa vivência mostrou a importância das atividades
lúdicas, que por meio das brincadeiras permite às crianças assimilarem os cuidados
essenciais, além de ser um elemento significativo e indispensável para que a criança
possa aprender com prazer, atuando como exercícios úteis e necessários à vida.
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PÔSTER

Resumo:
Relato de caso: Diagnóstico e tratamento de Carcinoma Basocelular em paciente melanodermo e 

trabalhador rural. Autores: Luiz Alberto Ribeiro Simões¹, Luiza Molica¹, Melini Costa Duarte¹, Rafaella 

Albuquerque Lopes¹, Ryann Costa Duarte¹, Prof. Dr. Henrique Gomes². 1 – Acadêmicos do IMES 2 – 

Docente do IMES Introdução O carcinoma basocelular é a neoplasia maligna mais comum, além do 

tipo nodular ser o mais frequente. Não surge a partir de lesões pré-cancerosas e possuem origem nas 

células pluripotentes da epiderme. O fator de risco primordial é a exposição à radiação ultravioleta 

(90% dos casos) Relato de caso Paciente masculino, 49 anos, trabalhador rural, queixou de “caroço 

na testa”. Relata lesão congênita indolor e pruriginosa em terço medial da sobrancelha direita. Ainda, 

percebera progressão de tamanho. Nega comorbidades ou uso de medicações. Ao exame físico, 

lesão vegetativa, de 2,5 cm, assimétrica, irregular, enrijecida, com colorações variadas, aderida ao 

plano superficial. A hipótese diagnóstica foi carcinoma basocelular e a conduta foi a exérese da lesão. 

Em decúbito dorsal, foi realizada a antissepsia com clorexidina, colocação de campo
fenestrado, anestesia com 6 ml de lidocaína 2% + epinefrina. Exérese da lesão, hemostasia com 

eletrocautério. Fechamento primário através de retalho por deslizamento com nylon 5.0. Limpeza 

local com soro fisiológico 0,9% estéril, curativo compressivo. Ainda, prescrito Dipirona 500mg/ml, 40 

gotas até 4 vezes ao dia na presença de dor, e orientações quanto aos cuidados da ferida cirúrgica. A 

lesão retirada foi direcionada a análise anatomopatológica. Conclusão O carcinoma basocelular é a 

neoplasia maligna mais comum e sua incidência aumentou nos últimos anos. Cerca de 90% dos 

cânceres de pele desenvolvem-se em regiões do corpo expostas ao sol. Pessoas expostas à intensa 

radiação solar apresentam incidência de câncer de pele mais elevadas do que trabalhadores de 

outras profissões menos expostos. Sua grande frequência gera ônus ao sistema de saúde, 

configurando problema de saúde pública. Por isso, o diagnóstico precoce é de extrema importância, 

aumentando assim a sobrevida dos pacientes.                                  .
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GINECOMASTIA UNILATERAL EM IDOSO COM 
DOENÇA DE PARKINSON:

RELATO DE CASO
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO Segundo Steidl, et al. (2007), a Doença de Parkinson (DP) é uma
doença neurodegenerativa idiopática, que afeta principalmente pessoas acima dos 60
anos e tem grande impacto devido às limitações funcionais, como rigidez, bradicinesia,
tremor e alterações posturais. RELATO DE CASO Paciente do sexo masculino, 79
anos, previamente hígido, iniciou quadro de parkinsonismo há cerca de 04 anos,
levando a dislalia, instabilidade postural e rigidez, com limitação de movimentos e
dificuldade de deambulação. Atualmente em uso de levodopa, quetiapina, e zolpidem,
relata dificuldades para dormir e necessita ajuda para realizar atividades diárias. Há 06
meses apresentou massa papável, indolor e não pruriginosa em mama esquerda com
aumento progressivo. Nega galactorreia. Foi encaminhado ao Ambulatório da
Faculdade de Medicina, em Cel. Fabriciano para exérese da lesão, medindo cerca de 4
cm de diâmetro e, no momento, aguarda dados anatomopatológicos para conclusão
diagnóst ica. CONCLUSÃO A ginecomastia em pacientes parkinsonianos é
relativamente comum porém, é observada como efeito colateral de alguns
medicamentos utilizados e geralmente se apresenta de forma bilateral. As drogas
utilizadas pelo paciente em questão não descrevem ginecomastia como evento adverso
ao seu uso além de sua ocorrência ter sido unilateral, o que torna o caso acima descrito
incomum e curioso.                                     .
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CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 
DE SÍNDROME DO CROMOSSOMO DO X-FRÁGIL:

 RELATO DE CASO

Autores:
Lea Rache Gaspar; Tiago Valério Ribeiro; Alberto Sanches Carvalho; Márcia dos Anjos Ueda; 

Ana Rita de Oliveira Passos

Palavras-chave:
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Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: A Síndrome do X-Frágil é o principal distúrbio genético que causa
Deficiência Intelectual e considerada a síndrome familiar mais frequente. Apresenta
características faciais, comportamentais e cognitivas. Difícil diagnóstico devido a alto
nível de falso positivo e falso negativo do marcador citogenético. RELATO DE CASO:
Paciente do sexo masculino, 10 anos, foi levado à consulta pediátrica com
encaminhamento da psiquiatria infantil para solicitação de cariótipo com suspeita de
Síndrome do X Frágil. Quadro de retardo mental não especificado, devido à
comportamentos estereotipados e atraso global do desenvolvimento. Mãe relata ser
portadora do X frágil e ter três familiares com o mesmo diagnóstico. Relata a gestação
sem intercorrências e a criança com desenvolvimento adequado até os 2 anos e 9 meses
de idade, quando vivenciou momento traumático familiar. Desde então, iniciou quadro
de afastamento social, aboliu a fala, tornou-se apático e introspectivo, gerando um
retrocesso em seu desenvolvimento. Teve diagnóstico de Espectro Autista, contestado
pela mãe, pois a mesma percebe semelhança, em menor grau, dos sintomas e
comportamentos do irmão. Atualmente, paciente encontra-se controlado, obtendo
independência nas atividades de vida diária e sem crises. Aguardando confirmação
diagnóstica. CONCLUSÃO: A importância do reconhecimento das manifestações
clínicas possibilita um diagnóstico precoce que propicia melhora da qualidade de vida
do paciente e possibilidade de realização do diagnóstico pré-natal em gestantes
familiares. Ressaltando que um resultado de exame negativo não exclui a possibilidade
d e  t e r  a  d o e n ç a .                                  .
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VÍRUS E POSTERIOR QUADRO DE SÍNDROME 
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Pôster

Resumo:
O Zika é uma arbovirose emergente e caracteriza-se como uma síndrome febril aguda,
com exantema evanescente muitas vezes pruriginoso, com evolução benigna. Apesar de
a doença evoluir de forma favorável, podem ocorrer complicações neurológicas tardias,
como a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Paciente sexo feminino , 27 anos, G4, P3,
A1, gravidez sem intercorrências. No 8º mês de gestacão, houve perda fetal, foi acusada
pelos vizinhos de ter provocado abortoprocurou atendimento médico devido quadro de
fraqueza muscular, dormências e formigamentos nas mãos e nos pés. Procurou por
vários médicos em várias cidades, sem sucesso no diagnóstico. Após várias consultas,
foi feita punção do liquor e diagnosticado Guillan Barré na cidade de Belo Horizonte .
A doença evolui com piora progressiva por quatro semanas e após uso de prednisolona
e outros medicamentos que não se lembra no momento, houve melhora. ao longo de
meses.devido perda de força e depressão. No momento em tratamento com melhora
lenta dos sintomas mas a familia epopulação devido desconhecimento se afastou e isso
tem sido sua maior dor A suspeita para Zika Vírus deve contemplar uma abordagem
clínica de sinais e sintomas, atentando-se para o diagnóstico diferencial, distinguindo-se
de casos como Dengue, Febre Amarela e Chikungunya, já que na maioria das vezes
exames mais sofisticados e específicos não estão disponíveis. O risco de aborto por
infecção por Zika é reconhecido, logo o manejo das grávidas acometidas por esta
arbovirose e suas comorbidades deve ser minucioso.                                 .
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MANEJO DO PACIENTE COM HANSENÍASE: COMO REALIZAR O
DIAGNÓSTICO, REALIZAR TRATAMENTO BEM SUCEDIDO E 

EVITAR A TRANSMISSÃO
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica com alta
contagiosidade e baixa patogenicidade. Atinge pele e nervos periféricos, sendo as
manifestações clínicas mais relacionadas com a resposta imunológica do hospedeiro do
que com a capacidade de multiplicação bacilar. RELATO DE CASO: Paciente do sexo
feminino, 57 anos, casada, mãe de três filhos, auxiliar de serviços gerais, leva seu filho
caçula para consultar e ao final é questionada sobre lesão de queimadura extensa em
mão direita. Relata ter se queimado sem perceber, mostra outras queimaduras em
membro inferior esquerdo. Comenta ainda já ter consultado por lesões na pele que
pareciam com alergia e coçavam muito mas não coçam mais. Ao exame físico: BEG,
manchas eritematosas, acastanhadas, de fundo claro, com diferentes tamanhos,
presentes em tronco, face e membros. Infiltração em orelhas e nariz. Perda de
sensibilidade nas mãos e nos pés. Nervos mediano, ulnar, radial e radial cutâneo
espessados. Após a hipótese de hanseníase confirmada através do exame clinico foi
realizado a notificação, e o rastreio em todas as pessoas que convivem com a paciente:
solicitado exames laboratoriais e baciloscopia e iniciado a medicação. CONCLUSÃO:
A Hanseníase é uma doença que tem cura, mas, se não tratada, pode deixar sequelas
incapacitantes. O tratamento é gratuito fornecido pelo SUS. É muito importante realizar
o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do paciente, assim como exame clínico
dos contatos e quando necessário vacinalos com BCG, para assim interromper a cadeia
de transmissão. A transmissão da doença está associada a condições precárias de
higiene, ambientes quentes e úmidos, porém só é transmitida para 5% das pessoas que
tem contato prolongado com o paciente.                               .
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Palavras-chave:
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo
A Febre Amarela (FA) é uma zoonose não contagiosa, de curta duração, que pode se
apresentar assintomática, bem como manifestações graves. Há duas formas dessa
doença, a silvestre e a urbana. Seus vetores são do gênero Aedes e Haemagogus,
respectivamente, sendo a última forma, erradicada no Brasil em 1942. Exposição dos
surtos de febre amarela que ocorreram no Brasil no período entre 2001 e 2013, e
contextualização da situação atual com as estatísticas encontradas, visto que este país
vivenciou uma elevação importante dos índices desta doença atualmente. Realização de
busca em meio eletrônico, e utilização de dados encontrados no Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), para análise da notificação de casos de FA no Brasil.
Desde o ano de 1942, o Brasil não possui notificação de FA em sua forma urbana. Nos
anos entre 2001 e 2013 diversos foram os casos de FA, que ocorrem de forma
concentrada em determinadas regiões do Brasil. Em 2001 foram notificados 35 casos.
Em 2002, 11 casos; 2003, 52 casos; 2004, 4 casos; 2005, 5 casos; 2006, 2 casos; 2007,
11 casos; 2008, 44 casos; 2009, 47 casos; 2010, 10 casos, segundo o DATASUS. As
notificações ocorreram principalmente nas regiões de Minas Gerais, Goiás, Distrito
Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A FA é uma doença febril aguda e
de curta duração, que pode causar, desde sintomas brandos, até a evolução à letalidade.
Estabelecendo-se, portanto, a importância da vigilância epidemiológica desta doença,
destacou-se uma maior ocorrência em regiões rurais, e redução da incidência após
imunização populacional. Indivíduos do sexo masculino, e aqueles com idade entre 20 e
39 anos, foram os mais afetados. Todos os surtos ocorreram entre dezembro e abril,
período que corresponde ao verão brasileiro.                               .
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POSSÍVEL CASO DE CÂNCER DE MAMA EM MULHER NÃO 
ETILISTA E NÃO TABAGISTA DE 39 ANOS MULTÍPARA SEM 

HISTÓRICO DE MENARCA PRECOCE
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum no sexo
feminino. No Brasil, este configura-se como o mais prevalente nas mulheres, quando se
excluem os tumores de pele não melanoma. A clínica inclui “aspecto em casca de
laranja”, secreção mamilar e nódulos palpáveis, acompanhados ou não de dor.
RELATO DE CASO: Paciente 39 anos, sexo feminino, parda, procurou atendimento
médico após dor em região mamária esquerda, acompanhada da saída de secreção
cristalina, como “água de rocha” sem nenhum estímulo mecânico, unilateral e uniductal,
que se iniciou há mais de um ano. Nega história familiar para Câncer de Mama. Diante
disso, foi solicitado em março de 2016 a dosagem de TSH, prolactina, no qual os
valores não apresentaram alterações. Além disso, foi solicitado mamografia bilateral
que evidenciou, Mama D: categoria 2 BI-RADS e Mama E: categoria 1 BI-RADS e alta
densidade mamária reduzindo a sensibilidade do exame. Com isso, realizou-se
ultrassom de mama bilateral com resultado de ectasias ductais bilateral, mama D CAT3
e mama E CAT4. Foi encaminhada ao mastologista, o qual solicitou biópsia de mama.
Aguardando resultado da biópsia. CONCLUSÃO: O CA de mama tem alta incidência e
prevalência no mundo, sendo os principais métodos de rastreio: a mamografia, o exame
clínico das mamas, e o autoexame das mamas (AEM). Aproximadamente 80% dos CA
de mama são descobertos pela própria paciente ao realizar o AEM. A paciente não
apresenta os fatores de risco do CA de mama, como história familiar, nuliparidade, uso
de contraceptivos orais, não realizou terapia de reposição hormonal e tem menos de 50
anos, não se enquadrando nos critérios de mamografia de rastreio do CONITEC.
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Gastroplastia em paciente com Situs Inversus Totalis: 
Relato de caso
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Situs inversus totalis (SIT) é uma anomalia congênita, na qual todos
os órgãos se desenvolvem no lado oposto de sua localização habitual. É uma condição
rara, de mutação autossômica recessiva, com incidência de 1: 10.000-20.000 casos.
RELATO DE CASO: Paciente, sexo feminino, 47 anos, casada. Diagnosticada com
Situs Inversus Totalis há 29 anos, após realização de exames pré-admissionais, como
radiografia e tomografia computadorizada de tórax. Em 2015 realizou gastroplastia
videolaparoscópica em capela, com intuito de evitar o agravamento de seu quadro
clinico, visto que a paciente possuía obesidade grau II (IMC + 37,97), dislipidemia e
hipertensão arterial grau III e já havia realizado anteriormente várias tentativas de
tratamento conservador, porém não obteve sucesso em nenhuma delas. Após
procedimento cirúrgico a paciente evoluiu com perda de 46kg, culminando na resolução
de suas comorbidades. Atualmente, a paciente encontra-se saudável, sem nenhuma
doença de base, pesando cerca de 50kg (IMC = 19,7), com pressão arterial variando em
torno de 100-110x70mmHg, sendo possível a suspensão da terapia medicamentosa.
Além disso, ainda hoje mantém uma alimentação balanceada e a prática de atividades
físicas. CONCLUSÃO: A incidência de obesidade tem aumentado com o passar dos
anos, juntamente a ela o número de gastroplastia. Esse método, tem se mostrado eficaz
na resolução da comorbidade, quando associado a dieta e atividades físicas no pós-
operatório. Essa cirurgia em pacientes com SIT é um feito raro, no qual há apenas 13
casos descritos na literatura. Com isso, entende-se a complexidade do procedimento
nesses pacientes, uma vez que todos os padrões técnicos dos cirurgiões devem ser
modificados, para melhor se adequarem à anatomia alterada dos órgãos.
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Resumo
Introdução A osteomielite é uma doença infeciosa, que ocorre nos espaços medulares ou
nas superfícies corticais ósseas. Osteomielite vertebral é uma doença de ocorrência
incomum, muitas vezes apresentando-se com sinais e sintomas que inicialmente, não
permitem diagnóstico correto. Relato de caso Paciente, masculino, 19 anos, admitida
através do SAMU em janeiro/2016 com historia de lesão por arma de fogo em região
dorsal com paraplegia imediata, sendo avaliado pela cirurgia geral. Ao exame físico não
apresentou sensibilidade tátil, mobilidade ou reflexos profundos abaixo do dermatomo
T7. Foi realizada TC de coluna que mostrou fratura em explosão T9 e fratura
multifragmentada T8. Foi encaminhada a ortopedia onde foi realizada cirurgia para
estabilização da coluna e posterior artrodese. Após 1 mês de alta hospitalar o quadro
evoluiu com ulcera de decúbito em região isquiática esquerda apresentando drenagem
purulenta associado a edema e rubor local. Foi realizada TC de pelve evidenciando
fasceite necrotizante com aspecto sugestivo de osteomielite sacroiliaca esquerda e
coxofemoral homolateral. Foi orientada a família do paciente a gravidade da lesão e a
probabilidade de internação prolongada para realização de antibioticoterapia venosa.
Paciente segue tratamento ambulatorial. Conclusão As osteomielietes agudas e
subagudas tem maior incidência na faixa etária pediátrica. Entretanto, a osteomielite
crônica é frequentemente associada a situações traumáticas. Para um tratamento eficaz é
necessário um diagnóstico precoce associado a um tratamento cirúrgico e
antimicrobiano adequado. Então, torna-se necessário uma abordagem multidisciplinar,
incluindo cirurgião ortopédico, infectologista, e cirurgião plástico em situações em que
há perda tecidual.                                           .
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Resumo:
INTRODUÇÃO A leishmaniose tegumentar americana, conhecida popularmente pelos
nomes: “úlcera de bauru”, “nariz de tapir” e “ferida brava”, caracteriza-se por feridas
indolores na pele ou mucosas do indivíduo afetado. É causada por protozoários do
gênero Leishmania, como o L. braziliensis, L. guyanensis e L. amazonenses RELATO
DE CASO Paciente, sexo masculino, 44 anos, previamente hígido. Relatou há 1 mês
aparecimento de pequena ferida numular MSD após picada de mosquito durante
caminhada matinal. A ferida se iniciou pequena, pruriginosa, arredondada, e com borda
avermelhada, não apresentou febre ou linfadenomegalia. A ferida cresceu e se
aprofundou progressivamente, o que levou o paciente a procurar um dermatologista, que
sugeriu o diagnóstico de Leishmaniose. No entanto, somente a infecção secundária foi
tratada com cefalexina 500mg QID 7 dias. Houve regressão da ferida e no momento há
pequeno nódulo residual. CONCLUSÃO A alta incidência, a ampla distribuição
geográfica e a possibilidade de determinar lesões desfigurantes e destrutivas são fatores
que consagram a leishmaniose como um grave problema de saúde pública. É importante
caracterizar o parasita prevalente em determinada região, uma vez que há diferença na
morbidade e na resposta ao tratamento e prognóstico. Além disso, deve-se evitar contato
com cães e cavalos com feridas características, pois esses servem secundariamente
como reservatórios.                                             .
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Tipo de Apresentação:
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Resumo:
A demência é uma condição na qual ocorre o decréscimo cognitivo do individuo. Sabe-
se que o prejuízo do intelecto é o marco essencial, manifestado como dificuldade de
memorização, atenção e compreensão. Apesar do Alzheimer ser responsável por mais
de 50% dos casos, é visto que 1 a 5% são causados por traumas cranianos, sendo esses
pouco lembrados ao se fazer o diagnóstico. Paciente sexo masculino, 80 anos, procurou
o atendimento médico inúmeras vezes apresentando um quadro que no inicio cursava
somente com dificuldade ao deambular, marcha anserina lentificada. Porém houve
gradação no quadro, hoje o paciente apresenta também problemas cognitivos e
dificuldade para entender e articular palavras, sugestivo de demência e incontinência
urinaria. Na história pregressa recente relatou crises convulsivas e perda de consciência
após uma queda de 2 metros de altura, que aconteceu há 6 meses, na ocasião foi
realizada uma ressonância magnética e tomografia, sem achados característicos. Foi
realizado novamente exames laboratoriais e de imagem que constataram pressão
liquorica normal e ventriculomegalia. Obteve melhora ao realizar cirúrgia de
implantação de válvula e remissão dos sintomas. Apesar de a Doença de Alzheimer
(DA), a demência vascular (DV) serem as causas mais comuns de demência no idoso,
mediante a uma queda, deve-se incluir a Hidrocefalia de Pressão Normal como hipótese
diagnóstica. Após serem afastadas outras causas de demências reversíveis (sífilis,
deficiência de b12), deve ser realizado o TAP-Test. Se houver melhora é indicada a
colocação de uma valvula ventricular para descomprimir os ventrículos.                     .

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2017 Agosto | Página 140

ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO



INFECÇÃO FÚNGICA COM DESTRUIÇÃO E ESTENOSE ANAL: 
RELATO DE CASO
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Carolina Ribeiro Costa; Iara Oliveira Alves.

Palavras-chave:
Paraccocidioidomicose; Destruição anal; Lesão granulomatosa.

Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A paracoccidioidomicose é a principal infecção fúngica sistêmica da América Latina. A
referida patologia possui maior incidência entre homens na faixa etária de 30-50 anos.
Causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, atinge principalmente pulmões, pele,
mucosas das via aéreas superiores e nódulos linfáticos, sendo pouco frequente
acometimento anal. Homem, 31 anos, internado com suspeita de linfoma, devido ao
quadro de linfonodomegalia, perda de peso, icterícia e dor abdominal. A biópsia de
gânglio cervical revelou tratar-se de infecção pelo P. brasiliensis. Iniciado o tratamento,
porém sem adesão. Passados dez anos, foi novamente internado com queixa de
sangramento e dor anorretal. Ao exame físico, observou-se grande lesão infiltrava com
destruição da musculatura esfincteriana em região posterior do canal anal. A ulceração
estendia-se ao reto médio e formava uma grande loja cavitária. Biópsias comprovaram o
processo inflamatório crônico granulomatoso. Tratado com anfotericina B e
sulfametoxazol-trimetropim, durante a internação. Devido à incontinência anal e
constante incômodo, foi realizado ileostomia em alça para o desvio das fezes. Já
apresenta redução considerável da lesão após seis meses de tratamento com
sulfametoxazol-trimetropim. O paciente tem proposta terapêutica por dois anos com
expectativa de reconstrução do trânsito. Apesar da doença ter caráter sistêmico, é
importante salientar a possibilidade de gravidade na morbidade associada às lesões
granulomatosas localizadas. No presente caso, devido a destruição do canal anal foi
necessária a realização de um procedimento agressivo. O tratamento clínico e cirúrgico
empregados tem demonstrado melhora significativa da infecção e da qualidade de vida
do paciente.                                         .
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Esclerose Lateral Amiotrófica: relato de caso
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Tipo de Apresentação:
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Resumo:
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva
que surge devido à morte de neurônios motores superiores e inferiores levando a perda
de força progressiva nos membros, comprometimento da fala, da deglutição, da função
respiratória, entre outros. Apenas 10% dos casos são familiais, em que se destaca o ELA
tipo 8. Paciente do gênero masculino, aos 50 anos, apresentava histórico de quedas
recorrentes da própria altura, cãibra e posterior perda da força muscular em membro
superior e inferior direito. Devido ao quadro e história familiar positiva para Esclerose
Lateral Amiotrófica tipo 8 (ELA8), procurou assistência médica. Foram realizados
diversos exames, dentre eles o teste específico para a detecção da alteração c.166C&gt;T
(p.Pro56Ser) no gene VAPB (NM_004738.4), sendo confirmado o diagnóstico. Aos 54
anos, iniciou fadiga muscular aos pequenos esforços com piora progressiva. Hoje, aos
59 anos, além dos sintomas descritos anteriormente, apresenta disartria, disfagia,
dispneia aos pequenos esforços, dor em membros inferiores e artralgia. Ao exame
físico, observa-se abdome globoso e dificuldade motora. Faz acompanhamento
multiprofissional regular e apesar das limitações, realiza as atividades básicas diárias
sozinho. Não faz uso de Riluzol, visto que possui histórico de Hepatite C. A ELA afeta
gradativamente, e de forma severa a capacidade motora e a autonomia dos pacientes. É
uma doença incapacitante, de curso inexorável e de rápida progressão, que ainda não
possui cura. A qualidade de vida dos portadores declina com a evolução da doença.
Portanto, é de fundamental importância o acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar constituída por: médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas no
tratamento dos sintomas, possibilitando uma melhora na qualidade de vida dos
pacientes.                                          . 
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
A Miastenia Gravis, doença neurológica que acomete a junção neuromuscular, é
caracterizada pela destruição autoimune mediada por diferentes receptores nervosos
musculares. Mais comumente afeta os receptores de acetilcolina, resultando em
fraqueza e fadiga de músculos esqueléticos. Além disso, pode ou não ter relação com
anormalidades tímicas. Paciente do gênero feminino, 64 anos, iniciou quadro de
diplopia. Foram realizados diversos exames oftalmológicos, sem nenhuma alteração.
Em seguida, apresentou ptose palpebral, fraqueza e fadiga muscular. Encaminhada para
o neurologista, seguiu-se a propedêutica com a realização de testes físicos, tomografia
computadorizada de crânio e outros exames, ambos sem alterações. Iniciou tratamento
com Piridostigmina, obtendo melhora nos primeiros dias. Após 2 anos de diagnóstico
confirmado, realizou-se a timectomia e manteve-se o tratamento farmacológico. Apesar
de sentir dor aos esforços repetitivos e fraqueza muscular, leva uma vida normal, sem
muitas limitações. A Miastenia Gravis é uma patologia incurável que causa limitações à
vida diária do paciente. Pode se apresentar em múltiplas formas e, consequentemente,
apresentar vários aspectos de evolução e tratamento. Portanto, é necessário um
diagnóstico ágil que diferencie a Miastenia Gravis de outras enfermidades, como a
síndrome de Lambert-Eaton, para que os recursos terapêuticos de suporte sejam feitos o
mais precocemente possível e da maneira mais correta, possibilitando a melhoria da
qualidade de vida dos portadores da doença.                                            .
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
INTRODUÇÃO: O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia do tecido linfoide, que
caracteriza-se pela presença de células Reed-Sternberg e/ou células de Hodgkin.
Normalmente ocorre em tecido ganglionar, mas também pode ocorrer em tecido extra-
ganglionar, especialmente a medula óssea, os pulmões e os ossos. Pode ocorrer em
qualquer faixa etária; mas é mais comum entre 15-40 anos. RELATO DE CASO:
Paciente sexo feminino, 22 anos, previamente hígida. Há 4 anos foi diagnosticada com
quadro de linfoma de Hodgkin. Apresenta grau de dependência elevado, possui
dificuldade para realizar tarefas simples, como pentear os cabelos, e encontra-se restrita
ao leito. Apresenta síndrome do estresse e sobrepeso, associados às mudanças
ambientais no lar. Realizou tratamento cirúrgico e radioterápico, sem grande melhora.
Há um mês cursou com quadro de parada cardiorrespiratória, sendo necessária RCP. O
prognóstico é ruim, uma vez que a paciente se encontra em fase terminal.
CONCLUSÃO: O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia rara com prognóstico bom,
visto que é uma patologia curável. Assim, os avanços obtidos no tratamento desse
linfoma, maximizam as chances de melhora do quadro. Porém, ainda há diversos
desafios para compreender a biologia da doença e para determinar alternativas que
aumentem a eficácia terapêutica e diminuam as toxicidades imediatas e tardias.
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Tipo de Apresentação:

Pôster

Resumo:
No Brasil 10% dos cânceres são cerebrais e 4% das mortes por câncer são atribuídas a
estes tumores. O termo glioma engloba uma série de tumores, sendo os astrocitomas
mais comuns. Os astrocitomas de Grau 3 são agressivos e só tem remissão após cirurgia
seguida por radioterapia e quimioterapia. Paciente feminina, 44 anos, procura
atendimento médico após quadros de amnésia associados a intensa fadiga e pressão no
ouvido esquerdo. Raio-x de crânio: constatou massa no hemistério esquerdo do cérebro.
No mesmo dia solicitou-se uma ressonância magnética que confirmou a presença de um
tumor do lado esquedo do encéfalo. Devido ao tamanho do tumor e ao risco elevado de
convulsão a cirurgia foi marcada para a mesma semana. Realizou-se cirurgia, em que
foi feito um corte na parte anterior até a região parietal esquerda, para a redução da
pressão intracraniana e biópsia do tumor. Biópsia: células compatíveis com astrocitoma
anaplásico de baixo grau (grau 3). Após a cirurgia 3 dias de internação no CTI, 40 dias
de radioterapia e quimioterapia de 28 em 28 dias. Mãe teve câncer de útero, nunca teve
outro tumor. Paciente segue com remissão dos sintomas. Qualquer astrocitoma difuso
que contem áreas focais ou mais extensas de anaplasia é denominado astrocitoma
anaplásico. É mais comum entre a quarta e quinta década de vida, e um terço dos
pacientes sobrevive 5 anos após o diagnóstico. Seu manejo é de fundamental
importância, já que as crises convulsivas são normais e podem gerar déficits
neurológicos. Estes tumores correspondem a 4,2% de todos cânceres cerebrais, são mais
comuns em homens, acima dos 65 anos, com baixa imunidade ou infecção pelo HIV.
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