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PREFÁCIO 

A XX Jornada Científica do ITPAC foi realizada pelo UNITPAC – Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, de 14, 15 e 16 de setembro de 

2021, e organizada pela ProPPExi – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização. Esse evento científico foi destinado para 

os acadêmicos, professores, pesquisadores e profissionais de todas as áreas de 

conhecimento dos cursos do UNITPAC e das Instituições de Ensino Superior da 

região. A XX Jornada Científica do ITPAC teve como objetivo principal ampliar as 

oportunidades de interação entre a comunidade acadêmica, visando à socialização 

das experiências adquiridas ao longo do desenvolvimento das pesquisas científicas 

da região. 

A programação da XX Jornada Científica do ITPAC incluiu muitas atividades 

com alto nível técnico-científico, abrangendo: apresentações de trabalhos orais, 

palestras com convidados nacionais e internacional, cursos de curta duração e rodas 

de conversa. O evento ocorreu de modo virtual, com transmissões via ZOOM e 

YOUTUBE. 

A Palestra magna ministrada pelo Professor Doutor Wagner Vendrame teve 

como tema central Inovação na Pesquisa (NASA e Biologia Espacial), abordou a 

necessidade de inovação no âmbito da pesquisa como uma ferramenta para abordar 

os complexos problemas pós-modernos. Além disso, o professor comentou sobre a 

sua trajetória na pesquisa, relembrando desde os primeiros passos ao cunho inovador 

que o pesquisador deve possuir para se lançar nas investigações científicas. 

Neste documento foram publicados os 82 trabalhos apresentados na XX 

Jornada Científica do ITPAC no formato de resumos simples e expandido, nos 

seguintes eixos temáticos: Desenvolvimento e Aplicação de Novas Tecnologias, 

Gestão da Produção e Sustentabilidade; Epidemiologia e Serviços da Saúde; Manejo 

do Solo, Produção e Produtividade Agroindustrial e Conservação Ambiental; Política, 

Direito, Cultura e Empoderamento; Qualidade de Vida: Cuidado e Saúde, Saúde 

Coletiva e Saúde da Família; Sustentabilidade, Inclusão, Educação e Direitos 

Humanos; Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade, Inclusão Digital e Comunicação; 

Extensão.  

  

 

Mariana Matos Arantes – Coordenadora de Pesquisa  
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AS SESSÕES ORAIS FORAM ORGANIZADAS EM NOVE EIXOS TEMÁTICOS, SENDO: 

POLÍTICA, DIREITO, CULTURA E EMPODERAMENTO 

Avaliadores: Mainardo Filho Paes da Silva & Carlos Cicinato Vieira Melo 

SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO, EDUCAÇÃO E DIREITO HUMANOS 

Avaliadores: Mariana Matos Arantes & Daniele Gomes Carvalho 

QUALIDADE DE VIDA, CUIDADO E SAÚDE, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE DA FAMÍLIA 

Avaliadores: Athila Damasceno Martins & Iangla araujo de Melo Damasceno 

EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE 

Avaliadores: Cláudio Henrique Clemente Fernandes & Margarida do Socorro Silva Araujo 

MANEJO DO SOLO, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGROINDUSTRIAL E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Avaliadores:  Filipe Bittencourt Machado de Souza & Athila Damasceno Martins 

II MOSTRA DE EXTENSÃO 

Avaliadores: Carlos Cicinato Vieira Melo & Margarida do Socorro Silva Araujo 

III WORKSHOP DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO 

Avaliadores: Jorquiania Ferreira Leite & Ana Izabella Freire 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, GESTÃO DA PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

Avaliadores: Jorquiania Ferreira Leite & Ana Izabella Freire 
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TRABALHOS COM MELHOR DESEMPENHO POR EIXO TEMÁTICO 

EIXO: POLÍTICA, DIREITO, CULTURA E EMPODERAMENTO 

RELATO DE CASO: ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE PSICOLOGIA E DIREITO NO CAMPUS ACADÊMICO 

Autores: Gabriela Malta Pereira, Giovanna Batista de Queiroz, José Leandro Felizardo Silva e Lara de Paula Ribeiro 

EIXO: SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO, EDUCAÇÃO E DIREITO HUMANOS 

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO: MARATONA ESCALA REAL 1:1 

Autora: Maria Cláudia Lima da Cruz 

EIXO: QUALIDADE DE VIDA, CUIDADO E SAÚDE, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE DA FAMÍLIA 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA MAIONESE CASEIRA TEMPERADA, PRODUZIDA E COMERCIALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – TO 

Autores: Maria Luisa Rocha da Silva, Monize Rocha de Alcantara, Flávia Bianca Silva Santos, João Victor Ribeiro 

da Costa, Renata Ferreira Diogo e Iangla Araujo de Melo Damasceno 

EIXO: EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE 

ANOMALIAS CONGÊNITAS: ANÁLISE NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE 2010 E 2020 

Autores: Ester Rocha Lopes, Giovana Rocha Guida e Lucas Alves de Andrade 

EIXO: MANEJO DO SOLO, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGROINDUSTRIAL E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO EM ESPÉCIES DO GÊNERO BRACHIARIA 

Autores: Millena De Souza Aguiar, Eliane Regina Archangelo e Lila Soares Lima 

II MOSTRA DE EXTENSÃO 

IST NA ADOLESCÊNCIA – A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE 

Autores: Ana Beatriz Sales, Ayla Cristina Duarte Neiva, Camila Valadares Giardini, Fernanda Oliveira Coelho Da 

Silva, Gabriela Sá e Silva, Guilherme Sousa Martins e Rejanne Lima Arruda 

EIXO: TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO 

ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DO TIJOLO MOÍDO PRODUZIDO NO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS 

Autores: Adriano Luiz Roma Vasconcelos Cunha, Itallo Alves Arruda, Victória Katiely Sousa Lima e Vitor Santa 

Cruz Ramos 

EIXO: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, GESTÃO DA PRODUÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE 

CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMANTA DE FIBRA DO COCO BABAÇU PARA USO EM OBRA GEOTÉCNICAS 

Autores: Camila Monteiro Luizaga, Hemily Cantanhede Santana e Indira Queiroz Macambira Bezerra 
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Resumo 

A atuação interdisciplinar durante a formação acadêmica favorece a 

problematização e compreensão da realidade social, por isso, o relato 

de caso de um atendimento interdisciplinar entre Psicologia e Direito 

no campus do UNITPAC tem por objetivo apresentar a atuação nos 

mecanismos de serviços de atendimento ao público, como o Núcleo 

de Prática Jurídica e a Clínica Escola de Psicologia.  A pesquisa é 

caracterizada por uma abordagem qualitativa, exploratória por meio 

de um estudo de caso. Diante disso, verifica-se que as práticas 

interdisciplinares se mostram benéficas tanto para os acadêmicos 

quanto para a comunidade, contribuindo na solução das demandas 

sociais no contexto da instituição de ensino e no seu papel enquanto 

patrimônio social. 

Palavras-chave: Direito. Psicologia. Interdisciplinaridade. 

Abstract 

Interdisciplinarity work during the academic favours the questioning 

and understanding of social reality, therefore, this case report of 

interdisciplinary care between Psychology and Law in UNITPAC 

campus aims to present the work over the structure of care services 

to the public, such as Núcleo de Prática Jurídica and the Clínica Escola 

de Psicologia. The following research is characterized by a qualitative 

approach, through an exploratory case study. Accordingly, it appears 

that the interdisciplinary practices are shown profitable for both 

academics and the community itself, contributing to the solution of 

social demands in the context of the educational institution and its 

role as social equity.  

Keywords: Law. Psychology. Interdisciplinarity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A atuação entre as áreas Psicologia e Direito, no campo 

profissional tem sido cada vez mais frequente e necessária e 

conforme Caires (2003) muitas vezes a existência de um conflito 

jurídico necessita de um olhar mais especializado, e na necessidade 

de compreensão dos fenômenos psicológicos e psicossociais a 

Psicologia pode contribuir com alguns mecanismos. No âmbito 

acadêmico, a atuação interdisciplinar favorece a problematização e 

compreensão da realidade social, resultando em profissionais com 

maior capacidade para lidar com situações problemas de forma 

flexível e cooperativa. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

relatar uma forma de atuação interdisciplinar de serviços de 

atendimento ao público dos cursos de Psicologia e Direito do Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC), 

descrevendo brevemente um caso, e em um sentido mais estrito 

apontar as vantagens e benefícios de tais práticas tanto para a 

comunidade acadêmica quanto para a sociedade. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Mazzilli (2011) a universidade é patrimônio da 

sociedade, portanto deve desenvolver pesquisas e projetos de 

extensão que condizem com as reais necessidades da população, 

contribuindo para a solução de problemas que a cercam. Conforme a 

autora, o estudante durante a formação acadêmica deve ser 

conduzido a problematizar de maneira que durante e após esse 

processo seja capaz de compreender a realidade social, a cultura e os 

problemas existentes para além da relação do saber teórico.  

A prática interdisciplinar entre os cursos e os mecanismos 

de serviços prestados à sociedade resultam, conforme Favarão e 

Araújo (2004) em uma troca de conhecimentos com o foco na 

resolução de problemas que correspondem ou constroem um saber 

global para além do âmbito acadêmico beneficiando a comunidade 

atendida. 

2.1 A relação entre Psicologia e Direito 

Beiras, Martins e Cruz (2005) apontam que a relação entre 

psicólogos e operadores do Direito tem aproximações enquanto 

ciências humanas e sociais, estudando o comportamento do ser 

humano, atuando na análise de casos e tomada de decisões, 

costumando prestar atendimento umas às outras e até mesmo atuar 

em conjunto. Existem muitas questões que implicam a atuação do 

psicólogo no âmbito jurídico, mas para Caires (2003) é muito 

importante que os procedimentos técnicos adotados na prática da 

Psicologia Jurídica sejam ordenados e adaptados às situações 

encontradas, as características do examinando e a finalidade do 

atendimento ou procedimento realizado, de maneira que sejam 

expostos somente os elementos necessários para responder a 

demanda judicial.  

Uma das formas de investigação da Psicologia com base em 

Cano e Sampaio (2007) é o método observacional junto ao registro 

sistemático do comportamento, permitindo a comunicação entre 

profissionais de diferentes áreas. Além disso, esse método fornece 

subsídios que possibilitam diagnosticar uma situação problema, 

sendo possível coletar dados acerca do comportamento e situação 

ambiental. Dessa forma, a observação permite compreender a 

respeito do comportamento sob investigação, sendo uma técnica 

utilizada para a obtenção de dados, levando em conta a interação 

entre sinais, sintomas, síndromes e o aspecto dinâmico do sujeito. 

O desafio, aponta Vilar de Carvalho (2013), é ter um olhar a partir de 

uma perspectiva das produções socio-histórico-econômico-

familiares do indivíduo, ou seja, reconhecer as diversidades e o 

aspecto dinâmico. Portanto, é muito importante que os espaços de 
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construção de saber no âmbito acadêmico possam problematizar e 

contribuir com a formação de profissionais que atuarão no Sistema 

de Justiça para que tal perspectiva seja elaborada. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa e 

pesquisa do tipo exploratória. Foi realizado atendimento 

interdisciplinar a um cliente, junto a duas acadêmicas de Psicologia e 

dois advogados do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), após primeiro 

contato e discussão da demanda. Devido a forma como esse 

levantamento foi conduzido e a complexidade das informações, o 

atendimento teve duração de duas horas. Com base no método 

observacional e em referencial teórico, as estagiarias analisaram o 

caso, comunicando e discutindo os resultados além de elaborar 

parecer psicológico como um meio de devolutiva ao NPJ que solicitou 

o atendimento. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O NPJ fornece atendimento no UNITPAC para as principais 

demandas no âmbito jurídico, referente a atividades práticas do 

curso de Direito, direcionadas ao público economicamente 

hipossuficiente. A Clínica Escola de Psicologia permite que os alunos 

estagiários de Psicologia prestem serviço a população que procura o 

atendimento, recebendo também encaminhamentos de outras 

áreas.  

O NPJ procurou o serviço da Clínica com a demanda de 

avaliar se existia algum fator de ordem psicológica que estaria 

dificultando o atendimento a um cliente. A queixa era com relação a 

um processo criminal ao qual o cliente não fornecia dados e em seus 

relatos apresentava agitação, pensamento desorganizado e prolixo, 

além de dizer sentir-se perseguido pela polícia desde o processo 

criminal. O atendimento ao cliente foi realizado em conjunto, onde 

os advogados deferidos para o caso conduziram de maneira que as 

acadêmicas de Psicologia observaram e registraram o 

comportamento além de fazer perguntas específicas quando 

sentissem necessidade.  

 Considerando características, sintomas e aspectos da 

história apresentados pelo cliente durante o atendimento, as 

estagiárias levantaram hipóteses sobre o caso que foram discutidas 

com o supervisor. Como forma de comunicar e discutir um resultado 

junto ao NPJ, houve um diálogo acerca das percepções e 

apontamentos com os advogados, e posteriormente redigido um 

parecer psicológico. Indicou-se que para o momento, 

independentemente da existência de transtorno de ordem 

psicológica, o caso do cliente necessitava de um acompanhamento 

psicológico para além do âmbito acadêmico, como o Centro de 

Atenção Psicossocial de Araguaína-TO e Defensoria Pública do Estado 

do Tocantins, pois a demanda seria de alta complexidade e fornecia 

riscos quanto a segurança do campus, acadêmicos e envolvidos, além 

de que somente o a acompanhamento do caso permitiriam chegar a 

uma conclusão mais segura. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atendimento em conjunto, a comunicação e discussão 

dos resultados proporcionou o contato entre Psicologia e prática 

jurídica dentro do campus acadêmico, facilitando o desenvolvimento 

da aprendizagem de discentes ligados à instituição conforme sua área 

de formação, tendo em vista a complementaridade entre as 

diferentes áreas do conhecimento que puderam intervir e atender a 

população.  

Essa interação abriu portas para uma parceria e atuação em 

conjunto das instâncias envolvidas no atendimento a comunidade. 

Além disso, a avaliação de riscos e complexidade da demanda 

resultaram no encaminhamento do caso, não significando que houve 

uma falha no processo, mas evidenciando a necessidade de analisar 

as implicações envolvidas e os lugares ocupados.  

Por fim, evidencia-se o fomento da interação 

interdisciplinar, não somente na teoria, mas nas práticas de extensão 

como no atendimento à população. Afinal, tais práticas mostra-se 

benéficas para todos os envolvidos, contribuindo na solução das 

demandas sociais no contexto da instituição de ensino e no seu papel 

enquanto patrimônio social. 

______________________________________________________ 
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IDEOLOGIA: UMA PERSPECTIVA VOEGELINIANA 

Renan Felipe Silva do Amaral, renanpvhro@gmail.com 

 

Resumo 

O presente trabalho busca traçar uma linha de entendimento, a partir 

dos textos de Eric Voegelin, filósofo político, sobre o tema da 

ideologia. Oferece um panorama de sua fundamentação, seu centro 

de interesses e, por fim, uma medida de seu alcance. Em primeiro 

lugar, circunscreve a abordagem da experiência noética e de sua 

novidade. E, em um outro momento, verifica a ideologia como 

fenômeno de resistência. 

Palavras-chave: Voegelin. Razão. Ideologia.  

Abstract 

This work seeks to draw a line of understanding, from the texts of Eric 

Voegelin, political philosopher, on the theme of ideology. It offers an 

overview of its foundation, its center of interests and, finally, a 

measure of its reach. First, it circumscribes the approach to the noetic 

experience and its novelty. And, at another moment, he verifies 

ideology as a phenomenon of resistance. 

Keywords: Voegelin. Reason. Ideology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Buscar uma definição nominal de ideologia nos textos 

voegelinianos é um desafio. Ao nos aproximarmos de suas linhas 

principais, a filosofia de Eric Voegelin repele toda e qualquer forma 

de debate acadêmico que preconize certos hábitos de discursão. É 

bom que isso fique claro: Voegelin é “explicado” em seus próprios 

termos. Ou seja, o alcance imaginativo com que pôde manter os 

contornos dos problemas que o absorviam, precisa ser encarado de 

forma generosa. Mais uma vez, isso significa manter disposição 

aberta diante dos materiais empíricos com que ele lidou: mitos, 

profecias, misticismo, literatura comparada, filosofia, dentre 

outros.... Resta, por fim, evidenciar o caminho pelo qual iremos 

trilhar afim de formar um entendimento a respeito da matéria em 

questão. Trata-se da renovação voegeliniana a respeito das 

iluminações noéticas descobertas pelos gregos tanto quanto a força 

como quanto o critério para o diagnóstico de desordem. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa voegeliniana reclama por uma aproximação 

cuidadosa. Em sua própria terminologia filosófica, nosso autor reflete 

uma forma existencial de resistência. Para tanto, Voegelin precisa ser 

“explicado” em seus próprios termos. O alcance imaginativo com que 

pôde manter os contornos dos problemas que o absorviam, precisa 

ser encarado de forma generosa, i.e., manter uma disposição aberta 

diante dos materiais empíricos com que ele lidou: mitos, profecias, 

misticismo, literatura comparada, filosofia, dentre outros.... Por fim, 

evidenciar o caminho pelo qual iremos trilhar afim de formar um 

entendimento a respeito da matéria em questão: a renovação 

voegeliniana a respeito das iluminações noéticas descobertas pelos 

gregos e seus critérios para o diagnóstico da ideologia. 

A ciência noética, trazida por Voegelin, visa explorar as 

experiências de participação com que o ser humano nos legou, a 

partir de bases empíricas, tal como as fontes atestam (cf. SANDOZ, 

2010). Nesse sentido, é afastada toda e qualquer noção de 

experiência que vise uma concentração exclusiva na realidade das 

coisas na existência espaço temporal. Recupera-se, por sua vez, a 

noção de que o homem participa de uma realidade estruturada, não 

por ele mesmo, mas ontologicamente formada pelos simbolismos do 

divino, do homem, do mundo e da sociedade. Disso é o que se 

depreende na dinâmica das experiências cosmológicas, encontrada 

vários relatos de mito cósmico, onde uma força motivadora orienta a 

simbolização do homem no nível do ser, ainda que restrito aos limites 

cósmicos. O avanço para além dos limites da experiência primordial 

do ser foi alcançada pelas experiências do “salto no ser”. Essas 

irrupções do espírito para uma realidade transcendente ao cosmos 

engendraram novas linguagens, a saber, a filosofia (contexto 

helênico) e a revelação (contexto israelita). Assim, elas anunciam 

novas formas de existências descobertas. E, por sua vez, trazem uma 

modificação na própria realidade da consciência, significando que a 

humanidade assume, por meio de Israel, a posição de existência no 

presente sob Deus e, por intermédio da Hélade, para a existência no 

amor da medida invisível de todo ser (cf. VOEGELIN, 2014).  

Voegelin sinaliza para a descoberta de uma realidade 

tensional, no cerne do entendimento humano acerca de si mesmo, 

que enraizado no cosmos aponta para uma presença de um “Para 

Além”. Nosso autor visa redescobrir essa estrutura fundamental do 

homem, da qual originam-se várias áreas parciais como, por exemplo, 

a consciência moral e jurídica, o mito e a ciência, a religião e a 

filosofia, a sociabilidade e a historicidade, o império e a 

representação (cf. HENRIQUES, 2010). No caso do fenômeno político, 

torna-se imprescindível uma preocupação teorética a respeito do 

reino do homem; uma antropologia filosófica que vise o reino do 

homem e seu núcleo, isto é, a experiência interna do homem, de 

onde emerge as ações. Uma disposição anterior à oposição entre 

teoria e prática torna-se necessária, pois situa o problema da 

racionalidade da ação, em sua progressão infinita de bens, para a 

inquirição urgente a respeito da fonte comum de meios e finalidades. 

Voegelin concentra-se no descobrimento da Razão como a 

força ordenante na existência.  Ele afirma que o sucesso 

platônico/aristotélico na exegese da infraestrutura de tal experiência 

engendrou a cunhagem do símbolo filosofia. Tal feito foi 

negligenciado, pois viu-se sobreviver somente o símbolo (VOEGELIN, 

2019). Os clássicos estiveram mais atentos aos movimentos de uma 

força que estruturava a psique, cada um a seu modo, originando uma 

existência capaz de resistir ao clima de corrupção na ordem social.  

Foi a partir desse foco da atenção que tal formulação 

sumária atingiu a consagração posterior. A natureza humana, 

experimentada em sua psique, reclama um corpo que experimenta a 

atração das paixões, o que sinaliza sua participação na realidade 

orgânica. Nela, sofre, portanto, um contramovimento à medida que 

resiste ao puxão da busca inquiridora. Tais iluminações não foram 

assumidas plenamente no decorrer da história, pois a consagração de 
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doutrinas filosóficas que detêm verdades proposicionais como “o 

homem naturalmente deseja o saber” ou de que “o homem é um 

animal racional” não trouxeram, concomitantemente, a verdade 

existencial que movia tais homens em sua busca. O fenômeno das 

escolas dogmáticas ganhou força social, tornando viável a reação dos 

céticos.  

A ideologia não é simplesmente caracterizada como uma 

resistência à análise crítica. Voegelin descreve o fenômeno da 

“proibição da pergunta”. Trata-se da tática argumentativa de 

esquecer, deliberadamente, uma área da realidade e, somado a isso, 

construir barreiras pseudocríticas que obscureçam a análise crítica. 

Para o autor, a proibição da pergunta não se trata da resistência à 

análise, mas de opiniões representativas conscientes de tal força 

analítica. Esta autocompreensão, no afã de preserva-se, envolvem-se 

nos cristais dogmáticos (cf. VOEGELIN, 2005).  

No caso de Marx, além de ser designado como impostor 

intelectual, identifica uma série de equívocos: seja na concepção 

fechada da natureza e da maneira equívoca com que é empregada 

(ora é o ser englobante, ora é essência, ora é algo que está diante do 

homem), seja na atitude autodivinizante, à custa de negligenciar o 

enfrentamento da questão aristotélica pela busca do fundamento (cf. 

VOEGELIN, 2005). Nietzsche, por sua vez, movido por uma libido 

dominandi, revela um espírito que opta por uma ignorância 

defensiva, o gozo da multiplicidade de máscaras, um voltar-se contra 

si mesmo, na tentativa de dominar até mesmo a ilusão formada (cf. 

VOEGELIN, 2005). Hegel, por outro lado, é visto como responsável 

pela adição do componente da visão sistêmica, na qual o ser pode ser 

capturado, tornando possível a possibilidade do saber efetivo (cf. 

VOEGELIN, 2005). Suas premissas sistêmicas são aceitas como pré-

condição para pensar verdadeiramente; elas não podem ser 

questionadas. Heidegger, por fim, desnuda as concepções modernas 

e propõe o ser esvaziado de substância; ele é o anwesen, o vir-a-

presença, que irrompe, que surge, que aparece e ao qual o homem 

precisa adequar-se. Voegelin cunha o termo parusismo para 

descrever a atitude de espera pela redenção imanente. De todo 

modo, o ser surge estando à disposição do poder do homem, que, 

por sua vez, extingue a origem transcendente (cf. VOEGELIN, 2005).  

O fenômeno da “proibição da pergunta” equivale à 

“verdade” do sistema, encerrando, na própria história, a consumação 

do homem. Voegelin, em Ciência, Política e Gnosticismo, oferece uma 

verdadeira investigação das raízes ônticas desse fenômeno 

denominado como “proibição da pergunta”, o enclausuramento do 

homem em parcelas constitutivas da realidade. Tal enclausuramento 

é o resultado de um processo histórico que advém de séculos. Em um 

primeiro momento, a realidade abrangente não exclui nenhum 

elemento. A fase derradeira desse longo processo, a tal “proibição da 

pergunta”, está no isolamento do polo humano dessa tensão. 

Deliberadamente, o homem não se autocompreende em tensão; 

enclausura-se em si mesmo; uma espécie de prisão sustentada por 

ele mesmo. Voegelin, em Hitler e os Alemães, referiu à análise de 

Heimito Von Doderer  acerca da recusa de apercepção, sumarizou as 

implicações radicais no entendimento da ideologia. A convicção 

política é compreendida seguindo a imagem de um tanque militar 

blindado que permite, por uma espécie de fenda acessar facetas 

arbitrárias da realidade (cf. VOEGELIN, 2008). Uma visão de 

mundo/cosmovisão (Weltanschauung) substitui a realidade 

abrangente, inviabilizando terminantemente a racionalidade. 

Evidencia-se a fantasia concupiscente, pondo em dúvida a premissa 

socrática da ignorância como causa do agir insensato. Aqui, no caso 

moderno da ideologia, vemos um componente livre que assume a 

negação contumaz de não querer ouvir, recusando os conteúdos de 

realidade. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

O método de pesquisa adotado é o analítico, tendo em vista 

as fontes. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Deliberadamente, o homem não se autocompreende em 

tensão; enclausura-se em si mesmo; uma espécie de prisão 

sustentada por ele mesmo. O autor sumarizou as implicações radicais 

no entendimento da ideologia: visão de mundo/cosmovisão 

(Weltanschauung). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Até o momento, percebe-se um prenúncio do elemento 

ético nos resultados alcançado pelo autor. Aprender a ser humano 

exige um ajustamento filosófico a situações concretas e, nessa tarefa, 

a verdade da existência move-se procurando realizações nas 

situações. Existe algo próximo a uma faculdade da manutenção do 

equilíbrio, pois o entendimento existencial precede ao agir e ao 

verbalizar tal ação. 

_______________________________________________________ 
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EIXO: SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
 

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO: MARATONA ESCALA REAL 1:1 

Maria Cláudia Lima da Cruz, claudial.cruz@hotmail.com 

 

Resumo 

O presente artigo trata questões relacionadas a aplicações das 

Metodologias Ativas no ensino superior dentro do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, analisando o comportamento dos 

discentes na vivência destes métodos no sentido de evidenciar a 

autonomia. A pesquisa tem como objetivo identificar os tipos de 

Metodologias Ativas que podem ser valorizadas nesta área de 

atuação. Dentro desse contexto foi realizada uma revisão 

bibliográfica de diversos trabalhos sobre Metodologias Ativas no 

processo de ensino superior e um estudo feito na prática com o curso 

de Arquitetura e Urbanismo por meio de uma atividade relacionada 

ao uso da escala real, buscando conhecer e relatar a importância da 

utilização destas técnicas como uma estratégia eficiente para o 

aperfeiçoamento em diferentes situações de aprendizagem. 

Palavras-chave: Arquitetura. Aprendizagem. Escala Real. 

Abstract 

This article deals with issues related to the application of Active 

Methodologies in higher education within the Architecture and 

Urbanism course, analyzing the behavior of students in the 

experience of these methods in order to demonstrate autonomy. The 

research aims to identify the types of Active Methodologies that can 

be valued in this area of expertise. Within this context, a literature 

review of several works on Active Methodologies in the higher 

education process was carried out and a study done in practice with 

the Architecture and Urbanism course through an activity related to 

the use of the real scale, seeking to know and report the importance 

of using these techniques as an efficient strategy for improvement in 

different learning situations. 

Keywords: Architecture. Learning. Real scale. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As metodologias ativas fazem parte de um modelo 

contemporâneo para a educação que estão presentes atualmente na 

arte de ensinar como uma ferramenta de aprendizado que traduz a 

forma participativa e atuante do discente. Neste modelo de 

aprendizagem é possível desenvolver a capacidade de despertar 

maior interesse por parte dos alunos para o conhecimento, por meio 

de estímulos e práticas que podem contribuir para uma formação 

mais atuante e consciente.  

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se pelo fato de 

procurar estudar a importância do uso das metodologias ativas 

adequadas ao curso de Arquitetura e Urbanismo durante o processo 

de aprendizado na graduação, usando formas específicas de 

condução da prática dentro de um formato projetual que interfere 

nas intenções de busca dos usos e conformações ambientais antes 

mesmo de defini-los dentro dos espaços construídos. 

Para tanto, foi feito um estudo bibliográfico das abordagens 

teóricas mais adequadas e voltadas para os processos de ensino e de 

aprendizagem, regulados nas principais teorias sobre estes temas, 

incluindo algumas colocações do autor Paulo Freire (2014), quando 

afirma que, “ensinar exige respeito à autonomia do ser do 

educando”.  Além desta fundamentação teórica, apresenta-se um 

estudo de caso realizado dentro do contexto deste método projetual 

para a concepção de uma arquitetura em ambientes residenciais 

unifamiliares nas condicionantes específicas de um conjunto 

habitacional de interesse social, desenvolvidos em uma das 

disciplinas práticas de projeto dentro do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. O objetivo do estudo é identificar e analisar as diferentes 

formas de metodologias ativas adequadas ao curso de Arquitetura e 

como elas podem interferir no processo educativo a nível superior de 

ensino. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O método ativo mostra-se como um processo que estimula 

a autoaprendizagem e a curiosidade do discente na busca da 

pesquisa e análise crítica para tomada de decisão na hora de projetar, 

adaptando o professor a ser o facilitador desse processo, no intuito 

de construir um novo conceito de profissionais que façam uso de 

abordagens baseadas na utilização de metodologias ativas de ensino 

para esse desenvolvimento prático e vivenciado, favorecendo assim 

a formação de alunos  autônomos e a constituição de uma educação 

com características sociais e participativas para todos. Neste sentido, 

Freire (2014), enfatiza que “há uma relação entre a alegria necessária 

à atividade educativa e a esperança. A esperança que professor e 

alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e 

juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria”. 

2.1. Metodologias Ativas 

As metodologias ativas se diferenciam dos métodos 

tradicionais de ensino e aprendizagem pelo fato de buscar relacionar 

de forma mais interligada a educação, a cultura e a sociedade, sendo 

desenvolvida por meio de métodos práticos e criativos, centrados na 

atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem de 

forma mais prazerosa. O ensino não pode ser encarado como uma 

exposição massiva de teorias apenas, deve ser também a 

disseminação de procedimentos que estimulem a cultura dos 

saberes, ensinar e aprender através da participação ativa de 

professores e alunos. 

Cohen (2017) afirma que metodologia ativa, tem como 

premissa que apenas ver e ouvir um conteúdo de maneira apática 

não é suficiente para absorvê-lo. O conteúdo e as competências 

devem ser discutidos e experimentados até chegar ao ponto em que 

o aluno possa dominar o assunto e falar a respeito com seus pares, e 

quem sabe até mesmo ensiná-lo 
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Dentro deste contexto Berbel (2011, p. 28) ainda 

argumenta que, “as metodologias ativas têm o potencial de 

despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na 

teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas 

aulas ou na própria perspectiva do professor”. Nestes métodos, os 

estudantes têm a possibilidade de desenvolver sua autonomia e 

podem, através disso construir experiências usando práticas 

relacionadas aos mais diversos campos de conhecimento. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

A metodologia de pesquisa foi traçada na busca da 

operacionalização dos objetivos propostos neste estudo, baseada em 

levantamentos e pesquisa bibliográfica com consulta a livros, artigos 

publicados em periódicos e eventos científicos, relatórios, além de 

vivência de métodos práticos dentro de um contexto projetual em 

disciplina do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Serviram aos propósitos deste trabalho, a busca de 

documentação indireta, feita por meio da pesquisa bibliográfica e 

documental, a coleta de dados feita em aulas práticas, bem como 

análise de comportamentos dos discentes dentro de uma possível 

realidade construída na escala real com a composição de ambientes 

adequados a moradia digna. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo de caso que se apresenta como instrumento de 

aprendizado descrito neste artigo refere-se a uma elaboração prática 

de um projeto arquitetônico no campo físico da instituição de ensino, 

onde o principal objetivo é a representação de uma possível 

execução dentro de uma escala real demonstrando como seriam as 

dimensões, os fluxos e as ambientações pertinentes a uma habitação 

residencial unifamiliar. Neste sentido, foram trabalhadas as 

possibilidades de tamanhos desta residência, sendo reproduzidas 

duas unidades com diferenças em termos de área construída e 

número de dormitórios.  

Inicialmente, dentro de sala de aula, os alunos são 

apresentados a ao projeto específico de uma das disciplinas Projeto 

Arquitetônico do curso, onde são preparados, por meio de aulas 

expositivas teóricas sobre o tema, abordando pesquisa de obras 

análogas, aspectos de conforto ambiental, legislação necessária, 

estudos de programas de necessidades, pré dimensionamento de 

áreas, estudo do lugar, perfil do usuário, e, em seguida, através de 

aulas consecutivas de orientação individual para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto ao longo do semestre, sempre guiados 

pelos conhecimentos do professor, mas a prática e os métodos 

projetuais é do aluno. 

Feita a parte que compete ao projeto arquitetônico, 

desenhos técnicos para a compreensão das intenções projetuais; foi 

proposto um método de aprendizado diferenciado que envolve 

docentes e discentes numa vivência da situação como se fosse real. 

Nessa etapa, em grupos, os estudantes devem fazer uma simulação 

em solo utilizando a técnica construtiva com a distribuição de tijolos 

cerâmicos, buscando representar numa escala real as plantas 

elaboradas que contemplam os apartamentos tipo de 2 e 3 

dormitórios. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Aplicação da Metodologia Fonte: Autor, 2021. 

A partir dessa nova modalidade de atividade proposta, foi 

possível identificar uma melhora significativa no entendimento, por 

parte dos alunos, sobre os critérios utilizados na elaboração dos 

projetos, usando a prática no campo de trabalho, bem como, uma 

importante evolução nos resultados gerados nas disciplinas de 

projeto subsequentes, dentro do curso. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta principal do presente artigo foi explorar os 

conceitos relacionados as metodologias ativas de uma forma geral e 

dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo e expor a experiência 

que se desenvolveu com os alunos em uma disciplina de Projeto de 

Arquitetura. 

Foi importante demonstrar a contribuição deste exercício 

denominado ‘Escala Real 1:1’ realizado com os estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo e ressaltar como esse ensaio foi um artifício 

fortalecedor de aprendizagem e amadurecimento dentro das 

premissas que regem um projeto arquitetônico residencial. Sendo 

assim, conclui-se nesta pesquisa, que o uso dessa temática abordada 

dentro das possibilidades de metodologias ativas para essa área de 

atuação, tornou-se um facilitador de compreensão sobre projetos 

arquitetônicos, atendendo assim, aos objetivos propostos por este 

trabalho. 

_______________________________________________________ 
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COMPREENSÃO DO RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL ATRAVÉS DA OBRA CINEMATOGRÁFICA “OLHOS QUE 

CONDENAM” 
Gabriela Borges Assunção, UNITPAC, borgesassuncaogabriela24@gmail.com; Larissa Araújo Sousa, UNITPAC, larissaaraujoab18@gmail.com; 

José Weidson de Oliveira Neto, UNITPAC, weidson_neto@hotmail.com; Lara de Paula Ribeiro, UNITPAC, lara.ribeiro@unitpac.edu.br 

 

Resumo 

A cinematografia como um poderoso meio de difusão de informação 

e exposição da realidade, possibilita um olhar crítico às problemáticas 

presentes na sociedade. A minissérie “Olhos que condenam” traz em 

sua narrativa a presença do racismo estrutural e sua influência no 

erro judicial na trama, desde a escolha de suspeitos até a condenação 

dos jovens inocentes. Com caráter bibliográfico e de abordagem 

qualitativa, analisa-se a minissérie em questão, levantando 

discussões acerca da identificação do racismo estrutural no Brasil e 

como combatê-lo. 

Palavras-chave: Cinematografia, Racismo estrutural, Sociedade. 

Abstract 

Cinematography as a powerful means of diffusing information and 

exposing reality, allows a critical look at the problems present in 

society. The miniseries “Olhos que condemnam” brings in its 

narrative the presence of structural racism and its influence on the 

judicial error in the plot, from the choice of suspects to the conviction 

of innocent young people. With a bibliographic character and a 

qualitative approach, the miniseries in question is analyzed, raising 

discussions about the identification of structural racism in Brazil and 

how to fight it. 

Keywords: Cinematography, Structural Racism, Society 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, formas dinamizadas de 

comunicação vêm ganhando força entre os indivíduos e tornando-se 

importantes meios de difundir informações e conhecimentos. Por 

meio das diferentes obras produzidas na arte cinematográfica, como 

filmes, séries, minisséries e novelas, diversas emoções são 

despertadas no público propiciando discussões sobre temáticas de 

grande relevância social.  

A cinematografia destaca-se como uma ferramenta que 

permite sob uma ótica cultural e artística, expor realidades 

vivenciadas tanto no passado quanto no presente, provocando no 

telespectador conhecimentos e oportunizando o fomento de 

pensamentos críticos, valores, ideias e reflexões.  

O racismo, como uma prática discriminatória entre raças é 

uma problemática antiga e que ainda se faz presente na sociedade. 

Hodiernamente, esse tema é bastante discutido e provoca diversas 

opiniões entre as pessoas, entretanto, tal problema se encontra 

enraizado na cultura e consequentemente torna-se cada vez mais 

naturalizado e imperceptível nos hábitos dos indivíduos, visto que 

fazem parte da estrutura da sociedade. 

Sob esse viés, o presente trabalho pretende identificar 

através da minissérie “Olhos que Condenam” lançada pela Netflix a 

presença do racismo estrutural no Brasil em situações comuns e 

como ele está atrelado aos hábitos no cotidiano, influenciando em 

diversos âmbitos, com destaque na obra cinematográfica em análise, 

o âmbito judiciário. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A cinematografia, considerada como a sétima arte, é um 

meio de difundir informações possibilitando ao público, através de 

enredos e personagens, uma visão sobre a realidade em que estão 

inseridos, provocando ao individuo reflexões, ensinamentos, 

protestos, ideias e difusões de valores. Para Xavier (2017), a arte é 

um produto da sociedade, permitindo uma análise e o diálogo sobre 

o contexto a qual ela se refere. A interpretação de tais obras 

cinematográficas proporcionam a compreensão da sociedade e seu 

comportamento.   

2.1 A minissérie “Olhos que condenam” e o racismo estrutural 

A minissérie “Olhos que condenam” roteirizada e dirigida 

por Ava DuVernay, foi lançada em 2019 pela Netflix, relata a história, 

baseada em fatos reais, dos cinco adolescentes negros e latinos, com 

idade entre 14 e 16 anos, em Nova York, após serem acusados 

injustamente do ataque de uma moça no Central Park (NETFLIX, 

2019). Tal obra cinematográfica traz em seu enredo temáticas sociais 

e raciais que denunciam a realidade vivenciada atualmente, 

despertando nos telespectadores sentimentos e opiniões em razão 

da condenação dos garotos, visto que foram acusados de tal crime 

sem a presença de provas contundentes. 

 Segundo a análise de Puhl e Castro (2020), a acusação dos 

jovens foi fruto da estratificação social possivelmente determinada 

pela cor de pele. Tal fato reflete a discriminação racial enraizada e 

normalizada na sociedade que rotula os indivíduos por meio das 

raças. Os autores Marques, Depieri e Dias (2020) afirmam que a cor 

ou a raça ainda tem relevância nas condições de vida das pessoas e 

nos lugares que devem ocupar. Consoante a isso, nota-se que tal 

razão para escolha dos suspeitos e acusados revela um aspecto 

sensível do mundo social, o racismo estrutural.  

Segundo Almeida (2018) o racismo na concepção estrutural 

é decorrente da própria estrutura social, sendo normalizado nas 

relações, no que concernem aos indivíduos, por meio de padrões e 

regras. Sob esse viés, cabe mencionar que o racismo estrutural é 

resultado da herança histórica da escravidão que se reproduz até os 

dias de hoje em diversos lugares, através de práticas discriminatórias, 

mesmo que de forma inconsciente.  

2.2 Racismo estrutural no Brasil 

 Conforme Nunes (2006), o Brasil foi o último país a abolir a 

escravidão, o que provocou profundas marcas na sociedade em razão 

da falta de condições dignas de vida para que os escravos usufruíssem 

sua liberdade. Consoante a isso, a sociedade brasileira é marcada por 

uma cultura racista em sua estrutura social, que se mostra presente 
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através de práticas e discursos racistas em organizações políticas, 

econômicas e jurídicas.  

Almeida (2018) aborda na obra “O que é racismo 

estrutural?” que o racismo é parte de um processo histórico e 

político, que possibilita que grupos de minorias raciais sofram 

discriminações de forma sistêmicas. Tal discriminação resulta em 

exclusão e desigualdade social, encarceramento em massa e a falta 

de acesso em âmbitos essenciais na sociedade. 

 Noticiários relatam casos no Brasil que evidenciam o 

racismo estrutural como razão central da situação. Recentemente, o 

“Caso Carrefour”, no qual um homem negro de 40 anos foi 

assassinado por um policial e um segurança no supermercado da 

franquia, após um suposto desentendimento com uma funcionária, é 

exemplo da realidade fática que vem ocorrendo nos últimos anos e 

que é naturalizada como forma de fazer “justiça” na sociedade. 

É válido ressaltar que práticas racistas e segregacionistas 

são coibidas constitucionalmente no Brasil, entretanto por estarem 

atreladas aos costumes, não são erradicadas totalmente. Segundo 

Neves, Dezem e Tárrega (2020) é necessário entender o racismo 

estrutural como real e sólido, mas suscetível a mudança com a 

adoção de práticas e posturas antirracistas pela sociedade. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza básica, 

utilizando como fontes livros, artigos científicos, revistas e obras 

audiovisuais que versam acerca do racismo estrutural identificado 

em obra cinematográfica. A abordagem é qualitativa e com 

metodologia exploratória, a fim de investigar informações sobre a 

temática nas obras consultadas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A minissérie “Olhos que condenam” retrata um dos casos 

mais famosos dos Estados Unidos e denuncia através da arte 

cinematográfica o racismo estrutural presente durante todo o 

julgamento dos adolescentes negros e latinos. A partir da análise da 

obra e de levantamentos bibliográficos, é possível visualizar o 

racismo estrutural através da discriminação sofrida pelos jovens por 

meio de falas, pensamentos e atitudes que foram naturalizadas pela 

sociedade. 

O racismo estrutural encontra-se presente em diferentes 

lugares, destacando-se o Brasil, visto que, conforme apresentado, foi 

o último país a abolir a escravidão e que é estruturado socialmente 

por culturas racistas. 

    Diante dos fatos supracitados, os conceitos e aspectos do 

racismo estrutural apresentados na pesquisa, possibilitaram a 

identificação do racismo estrutural no Brasil em diversas situações 

cotidianas, que provocam fatores como desigualdade social, 

seletividade punitiva e a falta de acesso aos mais diversos âmbitos. 

Entretanto, apesar da identificação do racismo como parte 

da estruturação da sociedade, é possível combate-lo por meio de 

práticas antirracistas e através da discussão do assunto, visto que a 

pauta sobre racismo tem que ser abordada no contexto atual para 

que a sociedade não seja conivente com o racismo e assim, possa 

iniciar uma desconstrução em relação a tal prática. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A dinamização que o cinema provoca nos indivíduos 

propicia que problemáticas emergentes sejam representadas através 

das tramas como objeto de discussão e de análise criteriosa do 

público.  

Considerando a análise trazida da minissérie “Olhos que 

condenam” sobre a presença do racismo estrutural em seu enredo, 

conclui-se que a trama trata de situações que muitos já vivenciaram 

e destaca erros sociais. Após o reconhecimento e a identificação da 

existência do racismo estrutural enraizado na cultura das sociedades 

e tendo em vista a necessidade de modificação deste cenário é 

possível corrigi-lo, através de ações antirracistas, possibilitando a 

reparação histórica das minorias que sofrem racismo. 

_______________________________________________________ 
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"A ERA DOS DIREITOS"? O TRANSPORTE PÚBLICO E O DIREITO DE IR E VIR 

João André Gondaki, joao.gondaki@alunos.unis.edu.br; Eucléia Gonçalves dos Santos, eucleia.santos@unidep.edu.br 

 

Resumo 

Trabalho que aborda a relação entre a era moderna, a conquista dos 

direitos fundamentais e as inter-relações e intersecções econômicas 

para a prática e efetivação desse direito. A análise focará no 

desenvolvimento do transporte público, considerado como um 

direito meio para o alcance e usufruto de outros direitos. Busca-se 

discutir a positivação do direito ao transporte nas constituições 

nacionais e a relação entre um sistema de transporte público e os 

interesses próprios de uma sociedade capitalista, de incentivo ao 

transporte privado.  

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Transporte Público. 

Legislações Nacionais. 

Abstract 

Work that addresses the relationship between the modern era, the 

conquest of fundamental rights and the interrelationships and 

economic intersections for the practice and implementation of this 

right. The analysis will focus on the development of public transport, 

considered as a means of achieving and enjoying other rights. It seeks 

to discuss the positivity of the right to transport in the national 

constitutions and the relationship between a public transport system 

and the interests of a capitalist society, of encouraging private 

transport. 

Keywords: Fundamental Rights. Public Transport. National Laws. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A chamada “era moderna” surgiu no horizonte das 

sociedades humanas desafiando as antigas visões de mundo: aquelas 

comunidades pastoris, que viviam da subsistência, do plantio, da 

colheita, das relações familiares, de solidariedades mecânicas 

transformou-se um mundo em ebulição. As fábricas transformaram 

não só as paisagens, mas alteraram drasticamente o modo de vida.  

Em diversas regiões da Europa do século XVII e XVIII a vida 

tornou-se mais urbana. Por diferentes motivos, as cidades incharam. 

Com as cidades surgiram inúmeros problemas, próprias desse novo 

cenário. Para termos uma ideia, no século XVII, Paris já era uma 

cidade com cerca de meio milhão de habitantes. O mundo tornava-

se cada vez mais vasto, o tempo mais escasso. A organização e 

viabilidade da vida pública exigia à criação de estratégias que 

tornasse menos custosa a locomoção das pessoas. Foi neste período 

que, segundo GALHARDI, PACINI E NEVES (2007, p. 64), algumas 

ideias acerca de estruturas que facilitassem o transporte dos 

parisienses, entre pontos específicos da cidade, foram surgindo. 

Conforme os autores, o filósofo Blaise Pascal (1623–1662) teria sido 

o primeiro a idear e a propor um sistema de transporte de público de 

passageiros. 

A ideia do filósofo era a de facilitar a vida dos indivíduos que 

transitavam longas distâncias a pé, por não disporem de nenhum 

meio de locomoção. A preocupação de Pascal foi absolutamente 

prática: criar itinerários, horários e tarifas fixas para algumas 

carruagens de propriedade privada. Assim, compreender a história e 

seu desenrolar no tocante ao transporte público enquanto direito é 

extremamente necessário em razão da dificuldade no acesso e, 

muitas vezes, na fragilidade que tal serviço é ofertado. Por isso, o 

presente estudo visa analisar de forma geral o aspecto histórico do 

transporte público, a legislação em Estados sobre o direito de ir e vir 

e sua aplicação social. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Transporte público e transporte privado: direitos e condições 

sociais 

Uma das questões que saltam à vista nesse primeiro 

momento do transporte público é que o Estado, na figura de Luís XIV, 

não teve qualquer iniciativa para pensar um sistema de locomoção 

público. Foi necessária a iniciativa particular para que esta demanda 

fosse atendida. Por outro lado, a lógica de que o transporte e a 

locomoção eram de responsabilidade de cada um parecia prevalecer.  

 Neste sentido, a vontade de locomover-se entre diferentes 

pontos das cidades, cada vez mais populosas, ou o anseio de circular 

entre as diversas localidades deixou claro uma das principais 

conquistas da modernidade: o direito de ir e vir. Entretanto, como é 

próprio da modernidade, a realidade estava carregada de 

contradição. A idade avançada, a doença, a carga pesada, as imensas 

distâncias impossibilitavam ou violavam o direito conquistado. As 

soluções a essas questões também vieram como respostas da 

modernidade: o acesso ao direito pleno era intermediado pela posse 

de meios de transporte que proporcionavam o acesso à possibilidade 

de ir e vir. A falta do meio de transporte impedia o usufruto pleno do 

direito à liberdade. 

No entanto, conforme as cidades cresciam e a revolução 

industrial avançava, o transporte deixou de ser apenas uma 

manifestação do anseio ou da vontade de usufruir o direito de ir e vir. 

O transporte tornou-se uma necessidade para trabalhar. O 

transporte, além de uma maneira de usufruir da liberdade estava 

diretamente relacionado à necessidade da organização social voltada 

aos interesses do crescimento da produção. 

Neste sentido, a necessidade de chegar ao local de trabalho 

e a vontade que o trabalhador chegasse o mais rápido possível tornou 

a locomoção uma necessidade do trabalhador e do empregado 

(SOUSA, 2013, p. 45). Neste período ainda não há nenhuma iniciativa 

por parte do Estado, de garantir esse direito. Foi, portanto, a iniciativa 

privada que organizou meios de condução para o trabalhador, com a 

possibilidade de estender o transporte para os finais de semana, 

oferecendo “o bônus” de que o transporte também fosse utilizado 

para o lazer.  

Segundo SOUSA, (2013, p. 65) o avanço das estratégias de 

transporte de pessoas desenvolveu-se de diferentes maneiras ao 

longo do século XVIII, XIX e XX. Concomitantemente, o transporte foi 

visto não apenas como um meio, mas também como uma 

possibilidade de investimentos e geração de lucros. O 

desenvolvimento de uma cidade, a organização da vida dos 
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trabalhadores, a capacitação da mão-de-obra demandava, de 

maneira primordial, de uma rede de transportes. 

Durante todo o século XVIII e XIX o transporte de público de 

pessoas esteve atrelado diretamente à iniciativa privada. Para além 

do transporte urbano, imensas redes de estradas e ferrovias foram 

criadas para o transporte de cargas, de informações, de capital e de 

pessoas. A partir do século XX o transporte privado passou a ser o 

alvo de investimento de grandes industriais. A aquisição do carro 

próprio era apresentada como a solução para a locomoção e o 

transporte. O Estado, atrelado aos grandes industriais, incentivou e 

apoiou a produção dos automóveis adiando, mais uma vez, o 

planejamento e a criação de um transporte público de qualidade.  

2.1 A positivação do Direito de ir e vir: as questões nacionais 

Considerando que foi também no século XIX que as 

constituições nacionais começaram a se solidificar, no que diz 

respeito a formação de legislações que deliberassem sobre o 

transporte público, o exemplo mais evidente é o do Estado francês 

que, apesar de possuir o chamado Código dos Transporte, que nada 

mais é do que um compilado de Normas Jurídicas sobre o transporte, 

o tema transporte público aparece somente em um de seus capítulos 

ficando evidente a inexistência de uma codificação específica sobre 

tal tema, bem como sua promulgação ocorreu apenas em 2010, 

muito recente. No entanto, no aspecto prático, a França possui um 

sistema extremamente organizado e a aplicação desse serviço tem 

alto grau de excelência, haja vista ser um dos mais desejados pelo 

mundo. 

Paralelamente, ainda na Europa, a Constituição de Portugal 

datada de 2 de abril de 1976 coloca sob a responsabilidade do Estado 

o papel de fomentador da mobilidade urbana e do transporte público 

e possui diversas leis infraconstitucionais específicas que 

regulamentam a aplicação desse direito. No aspecto prático, o 

Governo Federal é responsável pela prestação desse serviço no 

âmbito federal; municipal, somente na esfera de seu Município e as 

entidades intermunicipais pela ligação entre Municípios do Estado 

Português, ou seja, fica notório, assim como a França, Portugal ser 

um país com alta qualidade no transporte público. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em 

livros, sítios eletrônicos e Normas Jurídicas com o objetivo de reunir 

e investigar os diversos dados encontrados. Após a análise do 

material, foi traçada uma linha temporal de modo a fazer um 

comparativo entre o aspecto legal e sua aplicação social. Feito isso, 

verificou-se a diferença desses quesitos e variação em alguns 

Estados. Desse modo, os critérios utilizados para a busca e seleção 

das obras foram: aspectos científicos, históricos e de localidade; sites, 

Ministérios e órgãos governamentais de alguns Estados; Normas 

Jurídicas, nos sítios eletrônicos dos Estados e obras sobre elas. No 

tocante a exclusão, livros, sites ou leis que fugiam ao tema, bem 

como aspecto histórico muito antigo ao desenvolvimento do 

transporte público eram descartadas. As palavras de pesquisa foram: 

transporte público, história, legislação, mobilidade urbana. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente, com a saída da população do ramo agrícola 

para as fábricas, uma peça-chave foi importante: o transporte 

público. Porém, este era ligado somente à iniciativa privada, haja 

vista o Estado se eximir de tal responsabilidade. No entanto, em razão 

do grande número de procura, o transporte público começou a 

ganhar novos contornos e um deles, talvez o mais necessário, foi o 

Estado assumir o papel de fomentador junto à iniciativa privada e, 

mais à frente, ser o responsável por esse serviço. 

Apesar disso, a legislação sobre o transporte público é 

recente e muitos Estados não possuem uma Norma Jurídica 

específica sobre tal tema. Ainda, em diversos países, a lei é colocada 

como segundo plano e não aplicada adequadamente, bem como há 

aqueles onde a legislação é organizada, concisa e resplandecente de 

modo a fazer do transporte um direito fundamental, no caso 

brasileiro, porém sua aplicação social é tida como o ceifar de um 

direito necessário. 

Portanto, falar de mobilidade urbana e mais precisamente 

do transporte público é falar de toda a história por trás dele e sobre 

o direito que o contorna, mas dificilmente chegará ao seu centro. 

Desse modo, o sofrimento desse direito na prática será continuado e 

o “Código de Transporte Público” pode nunca vir a existir. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É notório que desde o surgimento da necessidade de 

transporte público de pessoas que o Estado, na maioria das vezes, se 

absteve da tarefa de oferecer esse serviço à população. Ainda, a 

legislação que versa sobre tal tema é recente e muitos Estados não 

possuem uma organização clara sobre o direito ao transporte 

público. Logo, é perceptível a necessidade da compreensão histórica 

para o entendimento do transporte público e, além disso, a legislação 

e sua aplicação social devem andar lado a lado. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

Os solos brasileiros apresentam uma grande deficiência quando se 

trata de fósforo, e esse fator faz com que fique reduzida produção de 

forragens do gênero Brachiaria. Estudos recentes mostram que 

bactérias solubilizadores de fósforo contribuem para fornecer este 

nutriente às forragens, proporcionando melhor desempenho. Este 

trabalho teve como objetivo de realizar uma revisão de literatura a 

respeito o efeito de bactérias solubilizadoras de fósforo em espécies 

do gênero Brachiaria spp. No desenvolvimento da Brachiaria 

decumbens e B. brizantha, inoculadas por bactérias solubilizadoras 

houve uma produção de ácido-3-indolacético. As bactérias isoladas 

de duas cultivares (Marandu e Xaraés) e de uma cultivar de B. 

decumbens (Ipean) se mostraram mais eficientes no 

desenvolvimento de B. brizantha cv marandu do que as bactérias 

padrões provenientes de outras espécies de plantas. 

Palavras-chave: Inoculantes. Forrageiras. Pecuária. 

Abstract 

The brazilians soils present a great deficiency when it comes to 

phosphorus, and this factor causes a reduced production of forages 

of the genus Brachiaria. Recent studies show that phosphorus-

solubilizing bacteria contribute to providing this nutrient to forages, 

providing better performance. This work aimed to carry out a 

literature review regarding the effect of phosphorus-solubilizing 

bacteria on species of the genus Brachiaria spp. In the development 

of Brachiaria decumbens and B. brizantha, inoculated by solubilizing 

bacteria, there was a production of 3-indoleacetic acid. Bacteria 

isolated from two cultivars (Marandu and Xaraés) and one cultivar of 

B. decumbens (Ipean) were more efficient in the development of B. 

brizantha cv. marandu than standard bacteria from other plant 

species. 

Keywords: Inoculants. Forages. Livestock. 

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Santos et al., (2002) os solos cultivados no 

Brasil apresentam alguma limitação, se forem comparados à 

deficiência do fósforo e isso é um dos fatores que limitam a produção 

em uma escala relativamente alta. Estudos indicam que, em todo 

planeta, 5,7 de hectares apresentam acúmulos de P, escassos para 

suprir o potencial da produtividade das culturas. O fósforo é um 

nutriente essencial a todos os seres vivos. Este elemento 

desempenha um importante papel em uma série de processos, 

incluindo geração de energia, síntese de ácido nucléico, fotossíntese, 

glicólise, respiração, ativação e inativação enzimática, reações redox, 

metabolismo e sinalização de carboidratos e fixação de nitrogênio 

(VANCE et al., 2003). 

Este trabalho teve como objetivo de realizar uma revisão de 

literatura a respeito o efeito da bactéria solubilizadoras de fósforo na 

Brachiaria spp. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A baixa produtividade das pastagens brasileiras é evidente, 

existe hoje cerca de uma cabeça de gado por hectare de pastagem, 

em um cálculo aproximado (MAPBIOMAS 2020). 

Segundo Francisco e Lupatini (2015) sua baixa 

disponibilidade do fósforo no solo reduz o perfilhamento e retarda o 

desenvolvimento das gramíneas forrageiras levando o pasto a uma 

cobertura deficiente, assim abrindo espaços para espécies de plantas 

invasoras e sua correção pode ser bastante difícil devido à elevada 

capacidade de fixação de P nos solos. Em função desse limitante na 

produção e ser deficiente na maioria dos solos brasileiros (CARNEIRO, 

et al., 2017). 

O emprego de solubilizadores e inoculantes de fósforo (P) e 

também no manejo de suas populações constituem-se as alternativas 

para se obter melhoras, em razão do suplemento de fósforo para as 

plantas, as bactérias solubilizadoras de P, aperfeiçoando o 

estabelecimento dos fungos micorrízicos, além de solubilizarem 

fosfatos através da liberação de ácidos orgânicos. As bactérias 

solubilizadoras de P também têm poder de agir sinergisticamente 

com os rizóbios, pois favorece a nodulação e disponibilizam fósforo 

para a planta (SOUCHIE et al., 2005). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

A metodologia empregada na elaboração da presente 

pesquisa delimitou-se em uma revisão de literatura, sendo esta 

exploratória e narrativa. 

Para a redação foi realizado um levantamento bibliográfico 

nas seguintes plataformas: Portal de Periódicos Capes, Google 

acadêmico, Scielo, Research Gate, Elsevier. Foram estudados livros, 

artigos de revisão e experimentais, sites especializados nos assuntos 

abordados, teses de doutorado e dissertações de mestrado. O 

critério de seleção do material de pesquisa seguiu os seguintes 

parâmetros: relevância do tema, detalhamento dos estudos e 

publicações em revistas fidedignas.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com a utilização dos microrganismos solubilizadores de 

fósforo para agregação e incremento de valor do fertilizante e 

advinda potencialização da absorção de fosforo, tem conquistado 

resultados satisfatórios de aumento e produção em diversas culturas 

(KHAN  et  al.,  2010). Na pesquisa realizada por Oliveira (2012); 

Barroti e Nanhas (2000) constaram a relação e associação de 

bactérias solubilizadoras de fosfato em associação com gramíneas do 

gênero Brachiaria, observaram que bactérias que solubilizam o 

fosfato são favorecidas pelo plantio da Brachiaria com ausência de 

adubação. 

Shockness (2016) analisou a contribuição de bactérias 

diazotróficas no crescimento de Brachiaria em diferentes espécies, 

dentre elas o solubilizadoras de fosfato, as bactérias isoladas de duas 

cultivares (Marandu e Xaraés) e de uma cultivar de B. decumbens 

(Ipean) se mostraram mais eficientes no desenvolvimento de B. 

brizantha cv. marandu do que as bactérias padrões provenientes de 

outras espécies de plantas. Ainda nesse estudo, o autor constatou 

que existem bactérias solubilizadoras de fosfato que produzem a 

substância ácido-3-indolacético advindos de Brachiaria decumbens e 

Brachiaria Brizantha. 

Apesar da influência das bactérias em disponibilizar fósforo 

ao capim do gênero Brachiaria em diversas espécies, em um trabalho 

de Merlin (2008) constatou em um teste de fontes e doses de P para 

a produtividade de matéria seca na brachiaria não houve efeito sobre 

essa variável, não se diferindo estatisticamente. Assim semelhante a 

esses resultados, Horowitz e Meurer (2004), não observaram 

diferenças quando compararam fontes naturais e solúveis de fosfato 

no gênero Brachiaria. Isso pode ser possível devido as plantas do 

gênero Brachiaria possuem ótima adaptação e solos de baixa 

fertilidade natural, podendo ser uma boa opção para a produção de 

palhada. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No desenvolvimento da decumbens e brizantha, houve 

uma produção de ácido-3-indolacético. As bactérias isoladas de duas 

cultivares (Marandu e Xaraés) e de uma cultivar de B. decumbens 

(Ipean) se mostraram mais eficientes no desenvolvimento de B. 

brizantha cv. marandu do que as bactérias padrões provenientes de 

outras espécies de plantas.  

_______________________________________________________ 

REFERÊNCIAS 

BARROTI, G.; NANHAS, E. População microbiana total e solubilizadora 

de fosfato em solo submetido a diferentes sistemas de cultivo. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.35, p.2043-2050, 2000. 

CARNEIRO, J.  S. S. et al. Response of grass Mombasa  under  the  

effect  of  sources  and  doses of   phosphorus   in   the   fertilization   

formation. Journal of Bioenergy and Food Science, v.4, p.12-25, 2017. 

FRANCISCO, E. ; LUPATINI, G. Adubação Fosfatada em Pastagens. IPNI 

e UNESP/Dracena. Encontro Adubação de Pastagens. Ribeirão Preto. 

2015. 

HOROWITZ, N.; MEURER, E.J. Eficiência de dois fosfatos naturais 

farelados em função do tamanho de partícula. Ciência Rural, Santa 

Maria, v. 33, n. 1, p. 41-47, 2004. 

KHAN, M.S. et al. Plant growth promotion by phosphate solubilizing 

fungi – current perspective. Archives of Agronomy and Soil Science, 

V. 56, n. 1, Fev. 2010, 73–98 p. 

MAPBIOMAS. Coleção 3 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso 

de Solo do Brasil. 2018. <Disponível em: 

http://mapbiomas.org/stats>. Acesso em: 20 out. 2020. 

MERLIN, A. Disponibilidade de fósforo para a soja cultivada sobre 

braquiária. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências 

Agronômicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, Botucatu, 95p. 2008. 

OLIVEIRA, A. L. M, et al.  Colonization of sugarcane plantlets by mixed 

inoculations with diazotrophic bactéria. European Journal of Soil 

Biology, v. 45, n.1 p. 106-113, 2012. 

SANTOS, Í., et al. Influência do Fósforo, Micorriza e Nitrogênio no 

Conteúdo de Minerais de Brachiaria brizanthae Arachis pintoi 

Consorciados. SCIELO, 2002. 

SHOCKNESS, L. dos S. F. Contribuição das bactérias diazotróficas no 

crescimento de Brachiaria brizhanta cv. Marandu. 2016. 35 f 

Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo). Instituto de 

Agronomia, Departamento de Solos, Universidade Federal Rural do 

Rio de janeiro. Seropédica, RJ. 2016. 

SOUCHI, E., et al. Mudas de espécies arbóreas inoculadas com 

bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos micorrízicos 

arbusculares. UFPR, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapbiomas.org/stats


XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 21 
  

P
ág

in
a2

1
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

EIXO: QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO E SAÚDE, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE DA 

FAMÍLIA 
 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA MAIONESE CASEIRA TEMPERADA, PRODUZIDA E COMERCIALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE ARAGUAÍNA – TO 

Maria Luisa Rocha da Silva, maria.lluisa.rocha@gmail.com; Monize Rocha de Alcantara, monizee@outlook.com; Flávia Bianca Silva Santos, 

flaviabiancass42@gmail.com; João Victor Ribeiro da Costa, joao-victor33@hotmail.com; Renata Ferreira Diogo, rhenatadiogo@gmail.com; 

Iangla Araujo de Melo Damasceno, iangla.damasceno@unitpac.edu.br 

 

Resumo 

A maionese caseira temperada está associada como veículo de 

contaminação microbiológica, desencadeando inúmeros casos de 

Doenças transmitidas por alimentos (DTAs). Com o intuito de avaliar 

a qualidade microbiológica e a segurança da maionese, afim de evitar 

um possível foco de infecção alimentar. Foram coletadas 20 amostras 

de 20 lanchonetes, no município de Araguaína- TO, realizando o 

plaqueamento por meio diferencial Ágar MacConkey para a 

identificação de bactérias gram negativas, e posteriormente a 

utilização do meio seletivo Ágar Salmonella Shigella (SS). Obteve-se a 

ausência de crescimento em apenas uma placa do meio Ágar SS, e 

nas outras placas ocorreram crescimentos diferenciados. Avaliamos 

que as amostras estão fora dos padrões da legislação vigente, que 

preconiza a ausência de Salmonella spp., os resultados indicaram 

produtos inadequados para o consumo. É imprescindível a 

fiscalização da vigilância sanitária, e cuidados nos processos 

higiênicossanitários dos estabelecimentos. 

Palavras-chave: Maionese caseira. Salmonella. Padrões 

microbiológicos. 

Abstract 

Seasoned homemade mayonnaise is associated as a vehicle of 

microbiological contamination, triggering numerous cases of 

Foodborne Diseases (FDAs). In order to assess the quality 

microbiological and mayonnaise safety, in order to avoid a possible 

source of food infection. were collected 20 samples from 20 snack 

bars, in the city of Araguaína-TO, performing the plating by 

differential means MacConkey Agar for the identification of gram 

negative bacteria, and subsequently the use of selective médium 

Salmonella Shigella Agar (SS). The absence of growth was obtained in 

only one plate of Agar SS medium, and in the other plates had 

different growths. We assess that the samples are outside the 

standards of the current legislation, which advocates the absence of 

Salmonella spp., the results indicated inappropriate products for 

consumption. It is essential to inspect the health surveillance, and 

care in the hygienic-sanitary processes of the establishments. 

Keywords: Homemade mayonnaise. Salmonella. Microbiological 

patterns. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As mudanças nos hábitos alimentares desencadearam um 

aumento das refeições fora de casa, podendo ocasionar doenças, 

devido ao armazenamento e manipulações inadequadas (WELKER et 

al., 2010). 

As principais intoxicações pelo consumo de maionese, 

estão ligadas ao grupo das Salmonellas spp, devido a utilização de 

ovos crus e a falta de critérios higiênicos na manipulação (CRISPIM; 

OLIVEIRA, 2014). Diante disto, o trabalho tem a finalidade de 

investigar a qualidade e a segurança do produto na cidade de 

Araguaína-TO, através da caracterização microbiológica. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tipos de maionese 

2.1.1 Industrializada 

É constituída de água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, 

além de aditivos e acidulantes, conferindo uma maior conservação. 

Produzidas em câmaras frias, acondicionados de acordo com suas 

especificações (CRISPIM; OLIVEIRA, 2014). 

2.1.2 Caseira 

É composta de ovos frescos, óleos vegetais, sal e limão, 

produzidas em liquidificadores, armazenadas em sacos plásticos. Sua 

produção acarreta a propagação de contaminação bacteriana, devido 

a manipulação em ambientes inadequados, e a falta de refrigeração 

(CRISPIM; OLIVEIRA, 2014). 

2.2 Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) 

As DTAs podem ser transmitidas em diferentes etapas, 

como na manipulação econservação inadequada (WELKER et al., 

2010). Os Staphylococcus aureus, coliformes totais e fecais, são o 

grupo de organismos mais frequentes nas amostras positivas 

relacionados às DTAs (CASEMIRO, 2016). 

2.3 Aspectos microbiológicos 

As Enterobacteriaceae constituem o grupo mais comum de 

bacilos gram negativos, englobando espécies como a Shigella sp, 

Klebsiella sp e Staphylococcus sp., que crescem em meios como ágar 

MacConkey (CRISPIM; OLIVEIRA, 2014). 



XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 22 
  

P
ág

in
a2

2
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

2.3.1 Salmonella spp e Shigella spp 

O gênero Salmonella spp. são bacilos gram negativos, 

apresentando temperatura ótima de 37ºC. Os portadores 

assintomáticos transmitem pela falta de higienização das mãos 

(CASEMIRO; MARTINS, 2016).  

A Shigella spp. são gram-negativas, capazes de produzir 

invasinas e exotoxinas, ShigaToxina (ShT1) sendo proteínas 

especificas para a colonização dos enterócitos (CRISPIM; OLIVEIRA, 

2014). 

3.METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

3.1 Tipo de estudo 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa laboratorial e 

descritiva em microbiologia dealimentos. 

3.2 Local de estudo 

A pesquisa foi produzida no laboratório de Bromatologia, no Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC. 

3.3 Amostra 

As vinte amostras de maionese caseira temperadas, foram 

coletadas em diferentes lanchonetes, classificados de “A” a “T” no 

município de Araguaína- TO. O Quadro 01, traz a quantidade dos 

locais de coleta, e a relação da região dos mesmos, no período de 

2019 a 2020. 

Quadro 1. Locais de coletas 

Número Letra Região 

1 A Setor Oeste 

2 B Setor Oeste 

3 C Setor Entroncamento 

4 D Setor Entroncamento 

5 E Setor Entroncamento 

6 F Setor Central 

7 G Setor Coimbra 

8 H Bairro São João 

9 U Setor Anhanguera 

10 J Setor Anhanguera 

11 K Vila Aliança 

12 L Araguaína Sul 

13 M Parque Sonhos Dourados 

14 N Araguaína Sul 

15 O Setor Eldorado 

16 P Setor Eldorado 

17 Q Parque Sonhos Dourados 

18 R Bairro São João 

19 S Setor Central 

20 T Parque Sonhos Dourados 

Fonte: Os autores. 

3.4 Procedimentos 

3.4.1 Preparo dos materiais 

As vidrarias e os meios de cultura foram separados, 

preparados e esterilizadas seguindo critérios e instruções dos 

fabricantes. 

3.4.2 Coleta das amostras 

As amostras foram recolhidas, identificadas e separadas em 

dois grupos de “A” a “K” e de “K” a “T”, limitando-se a uma amostra 

por local, analisadas nos períodos de novembro a dezembro de 2019. 

3.4.3 Preparo e interpretação 

As amostras coletadas foram preparadas e inoculadas no mesmo dia, 

utilizando os meios Ágar MacConkey e Ágar Salmonella Shigella (SS). 

Pesou-se 2,5g da amostra em um becker de 50ml para realizar a 

diluição de 1:10 (2,5g de amostra e 22,5ml de solução salina estéril), 

sendo homogeneizadas por agitação e analisadas posteriormente. 

3.4.3.1 Plaqueamento por meio de cultura diferencial Ágar 

MacConkey e por meio de cultura seletivo Ágar Salmonella Shigella 

(SS) 

Atrás da chama do bico de Busen, com o meio de cultura 

Ágar MacConkey foi coletado 10μl da diluição, depositando no canto 

da placa com o auxílio da alça de platina, do canto aondea amostra 

foi inicialmente depositada, realizou-se o estriamento. Utilizando o 

meio de cultura Ágar SS, coleta-se uma colônia da placa anterior e 

realiza-se o estriamento. Após ambos os procedimentos, as placas 

foram incubadas em temperatura de 35°C, com variação de 1°C, 

durante 24 horas. 

3.5 Cuidados éticos 

A pesquisa não foi submetida ao Comitê de ética e pesquisa 

(CEP), pois não trabalha com seres humanos. 

Resultados e Discussão 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas as técnicas descritas na metodologia, 

buscando a presença ou ausência de colônias bacterianas de 

Salmonella spp. e/ou Shigella spp. nas amostras de maionese caseira. 

As amostras inoculadas no meio de cultura Ágar SS apresentaram 

crescimento variado, exceto a placa “N” que não apresentou 

crescimento das bactérias Salmonella spp. e Shigella spp. Dentre o 

crescimento das colônias foi observado características morfológicas 

e tintoriais distintas. As figuras 1(a) abaixo demonstram o 

crescimento Ágar MacConkey. 

A positividade para o grupo de bactérias gram negativas, 

inoculadas no meio de cultura Ágar MacConkey foi alta, ocorrendo 

um crescimento em todas as placas de “A” a “T”. Com destaque de 

maior crescimento para a placa “M” apresentado abaixo nas figuras 

1(b). 
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(a) 

 
(b) 

 
 

Figura 1. (a) – Amostra de maionese caseira temperada “M”, inoculada no 

meio cultura Ágar MacConkey. (b) – Amostra de maionese caseira temperada 

“H”, inoculada no meio de cultura Ágar (SS). Fonte: Os autores, 2021. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do ovo cru como matéria prima, é uma das 

causas associadas as toxinfecções por maionese. A falta de 

armazenamento adequado das amostras, provoca a proliferação dos 

microrganismos. O estudo evidenciou a contaminação do alimento, 

assim, se faz necessário que se intensifique as ações de fiscalização, 

a fim de garantir que as BPF sejam aplicadas. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui uma das principais 

medidas de promoção da saúde na atenção básica com atuação na 

prevenção de doenças, cuidado, assistência e proteção centrada na 

família. O presente artigo tem como objetivo descrever o perfil 

epidemiológico dos pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde 

Araguaína Sul entre os anos de 2015 a 2017, na cidade de Araguaína 

– TO e avaliar a eficácia das medidas efetuadas através da ESF. 

Analisou-se 500 prontuários, em que 53% eram pacientes de 

Araguaína e 47% de outras cidades. Do total, 56% são do sexo 

feminino e 44% masculino, com idade superior a 59 anos (54%), 

predominando a hipertensão arterial (63%), seguida pela Diabetes 

Mellitus (6,5%) e ambas (30,4%). Evidencia-se a prevalência de uma 

população idosa, principalmente o público feminino, que procura 

mais por assistência a saúde, associada a doenças de elevada 

comorbidade que necessitam de uma atenção especial. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Unidade básica de saúde. Doenças 

crônicas. 

Abstract 

The Family Health Strategy (ESF) is one of the main health promotion 

measures in primary care, acting in the prevention of diseases, care, 

assistance and protection centered on the family. This article aims to 

describe the epidemiological profile of patients treated at the Basic 

Health Unit Araguaína Sul between 2015 and 2017, in the city of 

Araguaína - PARA and to evaluate the effectiveness of the measures 

taken through the ESF. 500 medical records were analyzed, in which 

53% were patients from Araguaína and 47% from other cities. Of the 

total, 56% are female and 44% male, aged over 59 years (54%), with 

predominance of arterial hypertension (63%), followed by Diabetes 

Mellitus (6.5%) and both (30, 4%). There is evidence of the prevalence 

of an elderly population, mainly female, who seek more health care, 

associated with a highly comorbid disease that requires special 

attention. 

Keywords: Epidemiology. Basic health Unit. Chronic diseases. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) estrutura-se em diferentes 

níveis com foco em promover e possibilitar o acesso à saúde para 

toda a população. Dentro desse sistema encontra-se a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) que permite um acompanhamento a nível 

local das comorbidades e agravos da comunidade. O presente estudo 

visa, por meio dos dados coletados dos prontuários na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Araguaína Sul, localizada na cidade de 

Araguaína-TO, compreender os aspectos epidemiológicos da 

população atendida entre os anos de 2015 e 2017 e os impactos da 

ESF e correlacionar com a evolução, bem como os agravos 

encontrados. 

A partir dos dados coletados, permite-se traçar o perfil 

epidemiológico dos pacientes atendidos na UBS, possibilitando que 

metas, projetos e programas de saúde pública sejam criados com 

foco específico nessa comunidade. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A promoção à saúde, prevenção de agravos de doenças, 

bem como a investigação das principais queixas de saúde de 

determinada população são feitas através da Atenção Primária à 

Saúde (APS) que representa um modelo de organização do sistema 

de saúde. Um dos principais objetivos dessa rede de atenção é buscar 

a solução das principais e mais frequentes intercorrências que 

impedem o bem-estar de determinada população, através de 

medidas simples e eficazes (PENSO et al., 2017). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) se orienta pelos princípios 

de universalidade, do vínculo, da acessibilidade, continuidade, 

integralidade, humanização e equidade (SAÚDE, 2012). Por meio 

desse sistema foi criado a Estratégia de Saúde da Família, pelo 

Ministério da Saúde, para que a população de determinado território 

tenha uma equipe de saúde específica que cumpra o objetivo de 

integrar e promover ações individuais e coletivas nas comorbidades 

e estilo de vida dessa comunidade (TAGLIARI; MURARO; GOMES 

FERREIRA, 2016). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Realizou-se um estudo quantitativo e descritivo, onde 

foram analisados os prontuários de 502 pacientes atendidos na UBS 

Araguaína Sul entre os anos de 2015 e 2017. Foram avaliados os 

dados relacionados a idade, sexo, procedência do paciente e as 

comorbidades associadas.  

Após a coleta, os dados foram tabulados em plataforma 

Excel e analisados através de estatística descritiva.  

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa 

do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos em 

2018, com aprovação em agosto de 2018. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados os dados de 502 prontuários, em que 53% 

dos pacientes eram naturais da cidade de Araguaína, 6% de cidades 

próximas da região, 18% dos pacientes provenientes de outros 

estados e 23% dos dados referentes a procedência não estavam 

preenchidos.  

Tais dados demonstram que as problemáticas envolvidas 

na comunidade refletem os hábitos de vida das pessoas nascidas na 

cidade, uma vez que mais da metade são naturais de Araguaína, bem 

como a falta desses dados compromete a análise epidemiológica das 

patologias envolvidas, provoca subnotificação e dificulta à promoção 

de saúde e prevenção de comorbidades. 



XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 25 
  

P
ág

in
a2

5
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

 
Figura 1. Procedência dos pacientes 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) mais 

prevalentes no mundo são as do tipo cardiovasculares, câncer, 

doenças pulmonares crônicas e diabetes, que chegam a matar três 

em cada cinco pessoas no mundo inteiro. 

Essas doenças estão associadas a fatores de risco, como por 

exemplo, tabagismo, ingestão abusiva de bebidas alcóolicas, peso 

elevado, altos níveis de colesterol, alimentação inadequada e 

sedentarismo. 

Observou-se que a grande maioria (56% do total) dos 

pacientes diagnosticados e em tratamento para hipertensão arterial 

(HAS), Diabetes Mellitus (DM) ou as duas patologias concomitantes, 

são do sexo feminino. Os achados da pesquisa corroboram com um 

levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em parceria com o Ministério da Saúde, que em 2013 

concluiu que as enfermidades crônicas atingem em maior número o 

sexo feminino, em quase 45% (em nível nacional). 

Essa característica das mulheres serem a maioria entre os 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis se dá pelo fato 

que elas procuram o serviço de saúde de forma espontânea, precoce 

e com uma periodicidade maior que do que os homens, facilitando 

assim o diagnóstico de alguma possível doença crônica. 

 
Figura 2.  Doenças crônicas x Gênero 

Com relação a idade, foi observado que a maior parte dos 

pacientes portadores de DCNT atendidos na UBS Araguaína Sul era 

composta por pacientes com idade superior a 59 anos de idade, o que 

correspondia a 54% (270) dos grupos de pacientes, seguido por 14% 

(69) que se encontravam no intervalo de idade entre 54 e 58 anos, 

9% (47) estavam na faixa etária entre 44 e 48 anos e 9% (45) com 

idade entre 49 e 53 anos. Com uma menor relevância, pacientes 

entre 34 e 38 anos, com 4% (21), seguido por 2% (9) correspondentes 

aos pacientes de idade entre 29 a 33 anos, 1% nas idades entre 29 e 

32 anos e 1% (3) entre 19 e 23 anos. 

 
Figura 3. Doenças Crônicas x Idade 

Essa característica, de ocorrer maior prevalência no grupo 

com idade superior a 59 anos, está fortemente relacionada com os 

fatores de risco das doenças crônicas que acometem pacientes mais 

idosos devido a alterações estruturais na microvasculatura e a 

correlação com uma vida de hábitos danosos à saúde. Além disso, há 

uma maior preocupação dessa população em buscar atendimentos 

na Atenção Primária devido a sintomatologia, muitas vezes, de outras 

patologias e acabam por serem diagnosticados com DCNT por meio 

de exames de rotina.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos dados presentes neste estudo é notório a 

grande prevalência de DCNT em pacientes idosos, em sua maioria do 

sexo feminino, em grande parte naturais de Araguaína/TO. 

Tal discussão reafirma a necessidade da busca ativa dos 

pacientes por meio da Atenção Primária, implantando políticas 

efetivas na prevenção primária dessas doenças em todas as faixas 

etárias, sendo essenciais para que haja redução da incidência dessas 

patologias com complicações sistêmicas. 

Cabe ressaltar que foram observadas falhas no 

preenchimento dos prontuários por profissionais da saúde, o que 

compromete melhor análise dos pacientes durante as consultas, 

tendo em vista a importância da integralidade sob a ótica do contexto 

em que o paciente está inserido e os seus fatores de risco. 

É de suma importância a análise do impacto das políticas 

públicas na redução da incidência de DCNT após sua implantação de 

forma eficiente e abrangente no bairro avaliado.  

_______________________________________________________ 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORBIDADE POR COLELITÍASE E COLECISTITE NO TOCANTINS ENTRE 2017 E 2019 

Leonardo Pereira do Nascimento Silva, leonardopereirans@hotmail.com; Fabiana de Andrade Bringe, fabiana.bringel@unitpac.edu.br; Thiago 

Alves Silva, computthiago@hotmail.com; Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira, wynnigabrielly159@gmail.com;  Rafael de Oliveira Araújo, 

r4faoliveiraaraujo@gmail.com; e Larissa Rocha Brasil, brasill734@gmail.com 

 

Resumo 

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes internados 

no estado do Tocantins durante o período de 2017 a 2019 com 

colelitíase e colecistite. Resultados: Segundo as informações 

coletadas, foram registradas 4.196 internações, dentre esses elas 

3.198 (76,2%) casos pertenciam ao sexo feminino, enquanto 

houveram apenas 998 casos (23,8%) no sexo masculino. Em relação 

a faixa etária, foi observado um predomínio na faixa etária entre os 

30 a 39 com 924 (22,02%) casos. Por fim, no levantamento feito pelo 

presente trabalho, foi observado um total de R$ 3.564.629,49 reais 

no que tange aos gastos totais. Conclusão: Dessa maneira, em 

decorrência do impacto socioeconômico ocasionado por essas 

enfermidades é imprescindível a análise e descrição dos aspectos 

epidemiológicos das mesmas, para que sirvam de subsídio em 

relação a políticas públicas de combate aos fatores de risco de tais 

patologias.  

Palavras-Chave: Colecistite. Colelitíase. Epidemiologia. Morbidade. 

Abstract  

Objective: To analyze the epidemiological profile of patients 

hospitalized in the state of Tocantins from 2017 to 2019 with 

cholelithiasis and cholecystitis. Results: According to the information 

collected, 4,196 hospitalizations were registered, among which 3,198 

(76.2%) were female cases, while there were only 998 cases (23.8%) 

in males. Regarding the age group, there was a predominance in the 

age group between 30 and 39 with 924 (22.02%) cases. Finally, in the 

survey carried out in this work, a total of R$ 3,564,629.49 was 

observed in terms of total expenses. Conclusion: In this way, due to 

the socioeconomic impact caused by these diseases, it is essential to 

analyze and describe their epidemiological aspects, so that they can 

serve as a subsidy in relation to public policies to combat the risk 

factors of such pathologies. 

Keywords: Cholecystitis. Cholelithiasis. Epidemiology. Morbidity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A colelitíase pode ser compreendida como a formação de 

um cálculo no interior da vesícula biliar, na qual pode provocar uma 

obstrução no ducto cístico e desencadear um processo inflamatório 

na vesícula biliar, denominado colecistite (GOLDMAN L e AUSIELLO D, 

2011; MARTINS MA, 2016). 

A prevalência da colelitíase e colecistite no Brasil vem se 

encontrando alta, chegando em até 9,3% de casos na população em 

geral e demandando cerca de 60.000 internações por ano no Sistema 

Único de Saúde (SUS).  Logo, torna-se evidente a necessidade de 

expandir os conhecimentos em nosso país a respeito da temática, a 

fim de que possa estabelecer políticas públicas de saúde que 

maximizem a utilização dos recursos disponíveis, com o propósito de 

reduzir a incidência dessas patologias e, consequentemente, 

minimizar suas mortalidades. Neste contexto, o presente estudo 

objetivou analisar o perfil epidemiológico dos pacientes internados 

no estado do Tocantins durante o período de 2017 a 2019 com 

colelitíase e colecistite.  

2. REFERENCIAL-TEÓRICO 

2.1 Formação dos cálculos  

A formação dos cálculos biliares está relacionada com a 

deficiência no metabolismo do colesterol, bilirrubina ou dos ácidos 

biliares, levando à precipitação desses compostos no sistema de 

ductos e canalículos hepatobiliares e, no qual o colesterol é 

responsável por mais de 90% de todos os cálculos nos países 

ocidentais (MARTINS MA, et al., 2016).  

2.2 Manifestações clínicas 

A maior parte dos indivíduos com colelitíase são 

assintomáticos, sendo que a presença desses é identificada 

incidentalmente nos exames de imagens. A cólica biliar vai se 

apresentar como um desconforto intenso, contínuo localizado no 

quadrante superior direito, epigástrio ou (menos comum) na área 

subesternal que pode irradiar para as costas (MARTINS MA, et al., 

2016). 

Além disso, os pacientes que cursam com colecistite aguda 

costumam se queixar de dor abdominal no quadrante superior 

direito, podendo a dor irradiar para o ombro direito ou para as costas. 

Além disso, queixas associadas podem incluir febre, náuseas, vômitos 

e anorexia e, frequentemente, há uma história prévia de ingestão de 

alimentos gordurosos uma hora ou mais antes do início da dor 

(DIMOU FM, et al., 2016). 

2.3 Diagnóstico e tratamento 

Segundo Torres OJM, et al. (2005), o diagnóstico da 

colelitíase se dá através da ultrassonografia abdominal com índice de 

acerto de 95%. Nesses pacientes com cólica biliar típica ou que 

possuem a presença de cálculos biliares em algum exame de imagem 

é recomendado a colecistectomia eletiva, a fim de prevenir ataques 

futuros de cólica biliar e evitar complicações de cálculos biliares 

(DIMOU FM, et al., 2016).  

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo das 

internações por colelitíase e colecistite no estado do Tocantins, com 

base em dados secundários obtidos pelo Sistema de Informação 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) do DATASUS. 

A população do estudo foi composta por todos os pacientes 

internados com diagnóstico de colelitíase e colecistite no período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2019 no estado do Tocantins, Brasil.  
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Foram selecionadas e analisadas as variáveis: faixa etária, 

sexo, perfil dos pacientes internados, bem como a totalidade de 

gastos referente às patologias supracitadas.  

A tabulação dos dados foi realizada através do TabWin, 

versão 4.1.5. Como se trata de dados secundários de domínio público   

e   não   houve   contato   direto   com   pacientes   e prontuários 

médicos, é dispensada a análise e aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, realizou-se uma explanação sobre o 

perfil epidemiológico dos casos de colelitíase e colecistite, 

comparando dados relacionados ao número total de internações por 

colelitíase e colecistite, sexo, faixa etária e gastos totais no estado do 

Tocantins entre os anos de 2017 e 2019. 

Foram registradas 4.196 internações no Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), 

durante o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019 devido a 

colelitíase e colecistite, dentre elas 3.198 (76,2%) casos pertenciam 

ao sexo feminino, enquanto que no sexo masculino houveram apenas 

998 casos (23,8%). Dessa forma, o resultado obtido através dessa 

pesquisa condiz com Menezes et al. (2013), no qual em um estudo 

randomizado constatou que a colelitíase é quatro vezes mais 

frequente no sexo feminino, tal discrepância provavelmente se dá 

pelas influências hormonais, além disso o uso de anticoncepcionais 

na mulher fértil e estrogênio na pós-menopausa aumentam ainda 

mais o potencial litogênico da bile.  

Em relação a faixa etária, foi observado o número de 

internações por colelitíase e colecistite em todas as idades. Contudo 

pode-se observar que 157 (3,7%) dos pacientes se encontram na faixa 

etária dos 1 aos 19 anos de idade, enquanto 578 (13,8%) se 

encontram na faixa dos 20 a 29 anos e entre 30 a 39 anos houve um 

predomínio com 924 (22,02%) casos. Tais levantamentos 

demonstram que o avanço da idade é um importante fator de risco 

para o surgimento dessas enfermidades, corroborando assim com o 

estudo realizado por Saturnino LR, Bécker TCA (2013).  

No levantamento feito pelo presente trabalho, foi 

observado um total de R$ 3.564.629,49 reais no que tange aos gastos 

totais, evidenciando-se que a colelitíase e a colecistite têm 

repercutido no aumento dos gastos da rede pública e intensificação 

do número de leitos hospitalares, tornando a assistência a esse tipo 

de agravo cada vez mais onerosa. Dessa forma, esses dados condizem 

com Castro et al. (2014), o qual pontuou que tais patologias 

permanecem impactando de forma significativa a qualidade de vida 

da população acometida, sendo um grande problema de saúde 

pública, uma vez que acarreta ainda em elevados custos para o país.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa objetivou caracterizar o perfil epidemiológico 

dos pacientes com diagnóstico de colelitíase e colecistite atendidos 

pelo sistema público do estado do Tocantins.  

Dessa forma, em decorrência da alta incidência dessas 

enfermidades e do impacto socioeconômico ocasionado pela 

colelitíase e colecistite, é imprescindível a análise e descrição dos 

aspectos epidemiológicos das mesmas, para que sirvam de subsídio 

em relação a políticas públicas de combate a tais patologias, para 

prevenção e controle do mesmo.  

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo analisar e caracterizar em 

uma perspectiva temporal os indicadores de saúde da criança, que 

integra o serviço de Atenção Básica do país, no estado do Tocantins, 

baseando-se na utilização de intervalos quinquenais, a partir de 

dados fornecidos pelo Sistema de Informação da Atenção Básica 

disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde. Constatou-se a diminuição do número de recém-nascidos com 

baixo peso e um padrão de acréscimo seguido da atenuação dos 

demais indicadores (menores de 4 anos em aleitamento materno 

exclusivo, menores de 1 ano com vacinação atualizada, menores de 

5 anos com consulta médica e crianças menores de 2 anos pesadas). 

Dessa forma, enfatiza-se a necessidade de fortalecer o sistema de 

saúde brasileiro a partir de políticas públicas que tenham o intuito de 

melhorar os indicadores citados, visando à melhora da saúde da 

população do Estado. 

Palavras-chave: Criança. Indicador. Saúde. Tocantins. 

Abstract 

The research in question correlates child health indicators in the state 

of Tocantins through a temporal perspective based on the use of five-

year intervals based on data provided by the Primary Care 

Information System (SIAB) available at the System's Department of 

Informatics Health Service (DATASUS). There was a decrease in the 

number of newborns with low birth weight and a pattern of increase 

followed by attenuation in absolute values of the other indicators 

(under 4 years of age in exclusive breastfeeding, under 1 year old with 

updated vaccination, under 5 years old with medical consultation and 

children under 2 years old). Thus, it emphasizes the need to 

strengthen the Brazilian health system based on public policies that 

aim to improve not only the indicator in question, but also the others, 

aiming at improving the health of the population of the State. 

Keywords: Child. Indicator. Health. Tocantins. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 

da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social. De acordo com o Ministério da Saúde em 2012, a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência 

acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o 

desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das 

três esferas de governo. No Brasil, a Atenção Básica deve ser o 

contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e 

centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde.  

Nesse contexto, a pesquisa em questão teve como objetivo 

analisar e caracterizar, em uma perspectiva temporal, os indicadores 

de saúde da criança, que integram o serviço de Atenção Básica do 

país, no estado do Tocantins, baseando-se na utilização de intervalos 

quinquenais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Ministério da Saúde (2015), a partir da Portaria nº 1.130, 

de 5 de agosto de 2015 instituiu a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

assim estabelecendo que a atenção à saúde da criança representa um 

campo prioritário dentro dos cuidados à saúde da população. Os 

indicadores da área de Saúde da Criança estão estabelecidos em: 

proporção de crianças menores de quatro meses com aleitamento 

materno exclusivo; proporção de crianças menores de um ano com 

vacina em dia; proporção de crianças menores de dois anos pesadas; 

média de consultas médicas para menores de um ano; média de 

consultas médicas para menores de cinco anos e proporção de 

crianças com baixo peso ao nascer. 

Segundo Erdmann e Sousa (2009), a percepção mais 

difundida da criança como ser em permanente desenvolvimento foi 

resultado de um longo processo que envolveu transformações na 

organização social, desde o ponto de vista da esfera privada das 

famílias, alcançando as políticas públicas, que permitiram a adoção 

de práticas e condutas para esse processo de mudanças. Essas 

práticas referiram-se à assistência, à saúde e à educação, ao 

validarem, como opção ao enfrentamento da questão social da 

criança, a adoção de um caráter universal, obrigatório e de 

responsabilidade do Estado com a população infantil. Dessa forma, 

cabe uma análise de tais indicadores e suas repercussões na Atenção 

Básica de Saúde no Estado do Tocantins. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Este estudo foi conduzido considerando os indicadores em 

Saúde da Criança no Estado do Tocantins, sendo os dados obtidos 

através do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS). Para a análise temporal das variáveis do estudo em 

questão foi definido um período de cinco anos, tendo como ponto de 

partida para o levantamento dos dados o ano de 2001, sendo 

incluídos os dados até 2015.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados constatou-se que no intervalo 

de 2001 a 2005, 227.944 crianças com menos de 2 anos foram 

pesadas, 25.661 crianças com menos de 4 meses permaneceram em 

aleitamento materno exclusivo (AME), 106.707 crianças com menos 

de 1 ano estavam com cartão de vacina atualizado, 38.429 crianças 
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com menos de 5 anos realizaram consulta médica na atenção básica 

do estado e 661 recém-nascidos (RN) tiveram baixo peso ao nascer.  

Foi possível verificar que no quinquênio de 2006 a 2010, 

235.997 crianças com menos de 2 anos foram pesadas, 28.581 

crianças com menos de 4 meses estavam em AME, 121.527 crianças 

com menos de 1 ano tiveram cartão de vacina em dias, 53.779 

crianças com menos de 5 anos realizaram consulta médica e 675 RN 

nasceram com baixo peso.  

Constatou-se também que no quinquênio final analisado 

(2011 a 2015), 170.771 crianças com menos de 2 anos foram pesadas 

no estado, 19.808 crianças com menos de 4 meses foram mantidas 

em AME, 91.925 crianças com menos de 1 ano dispuseram de cartão 

de vacinação atualizado, 33.328 crianças com menos de 5 anos 

realizaram consulta médica e 437 RN portaram baixo peso ao 

nascimento.  

Dessa forma, foi possível certificar que houve queda do 

número de crianças que nasceram com baixo peso nos períodos 

subsequentes analisados. Tal fato possivelmente esteja associado a 

uma melhor assistência de pré-natal oferecida no Tocantins a partir 

do desenvolvimento da atenção básica. Fato este justificado por 

Montalvão (2012), que afirma que o acesso à atenção pré-natal em 

estabelecimento de saúde pública aumentou com a cobertura das 

Equipes da Estratégia Saúde da Família.  

O número de consulta médica para menos de 5 anos teve 

aumento do quinquênio inicial analisado para o subsequente, 

seguido de queda nos 5 anos seguintes. Tal variação em valores 

absolutos também foi observada nos indicadores: crianças com 

menos de 1 ano com vacinação em dia, crianças com menos de 4 

meses em AME e crianças com menos de 2 anos pesadas. Tais 

variações tiveram relação direta com à alteração absoluta dos dados, 

como por exemplo, a variação da taxa de fecundidade no estado do 

Tocantins, evidência esta mencionada por França (2013) que aponta, 

entre os anos 2000 e 2010, queda na taxa de fecundidade no Brasil 

de 20,1% e 21,8% na região Norte.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível constatar, no período analisado, que o 

fortalecimento da atenção primária em saúde foi fator crucial no 

desenvolvimento da Atenção Básica no Estado do Tocantins, que 

fornece, além do cuidado com gestantes, idosos e adultos, a garantia 

do atendimento de puericultura nas Unidades Básicas de Saúde do 

Estado.  

Nesta perspectiva, os resultados da definição do perfil dos 

indicadores em saúde da criança, que compõe a atenção básica em 

saúde da família, contribuirão no desenvolvimento de importantes 

indicativos voltados ao desenvolvimento econômico, político, social 

e acadêmico da região, uma vez que, a exposição dos resultados 

obtidos executa a oportunidade de construção colaborativa de 

estratégias para resoluções dos problemas levantados por meio da 

presente pesquisa. 
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Resumo 

O presente estudo objetiva investigar os benefícios que a 

Equoterapia pode proporcionar às crianças com paralisia cerebral . 

Constatou-se que o enfermeiro, como profissional que se destaca no 

cuidar, tem como prioridade observar e avaliar o paciente como um 

todo, planejando práticas para a promoção integral da saúde, e 

desempenha papel fundamental de assistência, especialmente na 

Equoterapia. 

Palavras-chave: Enfermagem. Equoterapia. Paralisia Cerebral. 

Abstract 

The present study aims to investigate the benefits that hippotherapy 

can provide to children with cerebral palsy, based on the literature 

reviews analyzed here. It was found that the nurse, as a professional 

who excels in care, has as a priority to observe and evaluate the 

patient as a whole, planning practices for the integral promotion of 

health, and plays a fundamental role in care, especially in 

Hippotherapy. 

Keywords: Nursing. Hippotherapy. Cerebral Palsy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Paralisia Cerebral (PC) pode ser definida como um grupo 

de desordens permanentes no desenvolvimento do movimento e da 

postura, causando limitações funcionais que são atribuídas a 

distúrbios não-progressivos, a lesões e anomalias que ocorreram no 

encéfalo fetal ou infantil em desenvolvimento antes dos três anos de 

idade (SEBASTIÃO, 2016). 

Segundo TEIXEIRA (2016), a paralisia cerebral é considerada 

a causa mais comum de incapacidade física em crianças. Sua 

prevalência pode variar de 1,2 a 1,3 para cada 1.000 crianças em 

idade escolar nos países desenvolvidos e é, provavelmente, maior no 

Brasil. Esse quadro tem como sua principal causa a anoxia perinatal 

por um trabalho de parto anormal, com segunda maior causa sendo 

a prematuridade.  

Além disso, o tratamento da criança portadora de PC 

necessita da atuação de vários profissionais devido aos diversos 

comprometimentos que ela apresenta, tais como: desvios de 

postura, assimetrias e deformidades (SASSÁ, 2016). 

A Equoterapia, por sua vez, utiliza o cavalo como agente 

promotor de ganhos físicos, psicológicos e educacionais, juntamente 

com o trabalho constante de uma equipe multidisciplinar. Esse 

método busca o desenvolvimento biopsicossocial dos praticantes, 

contribuindo também para a força física, tônus muscular, 

relaxamento, coordenação motora e equilíbrio (SOUZA, 2016).  

Em virtude dos fatos mencionados, o objetivo deste estudo 

é investigar os benefícios que a Equoterapia pode proporcionar para 

crianças com PC baseando-se nas produções bibliográficas em que 

esses resultados foram analisados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceito de Equoterapia e Seu Uso Na Enfermagem  

Silva et al. (2020), declaram que a Equoterapia consiste 

basicamente em uma técnica que utiliza o cavalo como instrumento 

de apoio, atuando nas áreas de saúde, educação e equitação através 

de equipes multidisciplinares. 

Em 1995, no Parecer Informativo 004/95, o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu na profissão de 

Enfermagem, fundamentada na visão do ser humano como um todo, 

o constante interesse em utilizar práticas naturais no decorrer do 

tratamento do cliente; algo reconhecido também nas concepções do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

2.2 Benefícios da Equoterapia Em Recurso Terapêutico Na 

Enfermagem 

Para Nogueira et al. (2020), são inúmeros os benefícios da 

Equoterapia, sendo um dos principais tratamentos alternativos de 

reabilitação para adultos e crianças com limitações físicas e/ou 

mentais. Um desses benefícios é possibilitar ao paciente excelentes 

resultados em problemas relacionados aos movimentos dos quadris. 

2.3 Enfermagem e o Uso da Equoterapia 

O enfermeiro é um profissional que se destaca no quesito do cuidar, 

pois é de suma importância, para a prática da enfermagem, observar 

e avaliar o paciente como um todo, planejando práticas e ações de 

promoção à saúde. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

3.1 Materiais e Métodos  

Realizou-se um estudo de revisão bibliográfica integrativa, 

exploratória, descritiva e com abordagem quantitativa, no período de 

agosto a novembro de 2020, nas bases eletrônicas: SCIELO, Biblioteca 

Virtual em Saúde – BVS, Google Acadêmico e sites governamentais, 

como da Agência Nacional de Vigilância em Saúde - Anvisa, do 

Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, do Conselho Federal de 

Medicina – CFM e do Ministério da Saúde –MS. Para realizar a busca, 

foram usados como filtro os Descritores em Ciências da Saúde – 

DECS: paralisia cerebral, equoterapia, benefícios  e inicialmente 

foram encontradas 25 publicações.  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Após análise dos dados, observou-se que em relação ao 

tipo de publicação, houve uma prevalência da modalidade Artigo 

(95%), sendo a Revisão Bibliográfica o tipo de estudo mais comum 

com 70%.  As utilizadas na pesquisa são atuais e referem-se a 

temática pertinente ao debate proposto neste trabalho, discutindo 

os benefícios da Equoterapia em crianças com PC. No que tange os 

anos de publicações, houve uma prevalência de 2017 e 2016 com 
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25% cada, seguido de 2019 (20%) e 2020 e 2018 com 10%. O 

resultado contribui com as reflexões, pois, os estudos em análise 

foram feitos há pouco tempo e sendo assim, mais atualizados. Por 

fim, foram avaliados os benefícios da prática da Equoterapia na 

criança portadora de PC, e em um total de 20 estudos analisados, os 

benefícios que mais se destacaram foram 30% (6) correspondem ao 

controle postural, 25% (5) a melhora do equilíbrio e autocuidado 

cada, 15% (3) autoconfiança e 5% (1) outros benefícios. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo baseou-se em revisões bibliográficas, 

com intuito de analisar os benefícios da Equoterapia em Crianças com 

Paralisia Cerebral. Percebe-se que, os portadores de paralisia 

cerebral possuem várias deficiências motoras, como déficit de 

equilíbrio, hipertonia muscular e outras deformidades na criança.  

Desta maneira vem a promover uma melhora no controle 

postural por uma integração sensorial de receptores ativados para 

realização específica dentro das práticas realizadas. As práticas 

mostraram benefícios nas relações das partes superiores com as 

inferiores do tronco, a pelve e com as pernas, estimulando a 

aquisição de um equilíbrio melhor e controle da coluna cervical.  

Outrossim, a Equoterapia é apresentada pela bibliografia 

analisada como uma das várias técnicas complementares que vêm 

sendo utilizadas para o tratamento de portadores de paralisia 

cerebral, mas não a única forma de tratamento. As autoras do 

presente trabalho de conclusão de curso afirmam que a hipótese 

testada foi afirmada, visto que é uma proposta de pratica terapêutica 

de grande eficácia, promovendo inúmeros benefícios voltados para 

as crianças com encefalopatia crônica não progressiva na infância.  

_______________________________________________________ 
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Resumo 

A contaminação dos alimentos ocorre devido à presença de 

microrganismos (bactérias, fungos, leveduras, vírus, entre outros), 

causando mau cheiro, sabor ruim e modificando a aparência natural 

dos alimentos. Identificar a presença de microrganismos 

patogênicos, em amostra de leite cru e pasteurizado produzidos e/ou 

comercializados na região de Araguaína –TO, pois visa identificar e 

quantificar microrganismos em amostras de leite produzidos e 

comercializados na região, Avaliar a qualidade microbiológica do leite 

cru e pasteurizado comercializado na cidade de Araguaína- TO. 

Palavras-chave: Contaminação. Bactéria. Leite.  

Abstract 

Food contamination occurs due to the presence of microorganisms 

(bacteria, fungi, yeasts, viruses, among others), causing a bad smell, 

bad taste and modifying the natural appearance of food. Identify the 

presence of pathogenic microorganisms in a sample of raw and 

pasteurized milk produced and/or marketed in the region of 

Araguaína -TO, as it aims to identify and quantify microorganisms in 

milk samples produced and marketed in the region, Evaluate the 

microbiological quality of raw milk and pasteurized marketed in the 

city of Araguaína-TO. 

Keywords: Contamination. Bacterium. Milk. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A contaminação dos alimentos ocorre devido à presença de 

microrganismos (bactérias, fungos, leveduras, vírus, entre outros), 

causando mau cheiro, sabor ruim e modificando a aparência natural 

dos alimentos. Em alguns casos, o alimento se encontra 

contaminado, mas as modificações não são perceptíveis, o que é 

ainda mais perigoso. Dentre a diversidade de bactérias e fungos, 

podemos encontrar microrganismos patogênicos e não patogênicos. 

O perigo está quando a contaminação alimentícia se dá pelos 

microrganismos patogênicos que, quando infiltrados no alimento 

liberam toxinas que causam danos à saúde humana. O controle de 

qualidade de alimentos e a bromatologia são peças importantes na 

detecção de contaminação em produtos alimentícios de origem 

animal e vegetal, e por isso asseguram que a carga microbiana 

contida em determinados alimentos esteja de acordo com os padrões 

que a legislação impõe, afim de evitar maiores consequências a saúde 

humana e animal, tendo em vista que algumas bactérias e cepas de 

fungos podem causar danos irreversíveis para quem ingere, 

especialmente em alimentos como leite que tem uma aceitação e 

utilização ampla e são consumidos in natura e como derivados 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O leite é um alimento rico em proteínas, carboidratos, 

ácidos graxos e vitaminas. Devido a sua composição tão variada e rica 

é também um substrato propício para a multiplicação de 

microrganismos que podem contaminar e deteriorar o produto e 

eventualmente provocar danos à saúde do consumidor, a qualidade 

do leite é determinado e influenciado por diversos fatores que vão 

desde a saúde do animal até a forma como o mesmo é obtido e 

transportado (TAMANINI et al., 2007; OLIVEIRA; GALLO, 2008). o leite 

é submetido ao aquecimento em camada laminar a 72-75 ºC por 15 

a 20 segundos, em seguida, deve ser imediatamente resfriado em 

aparelhagem de placas a 4ºC e envasado em circuito fechado. A 

contaminação do alimento pode ocorrer em qualquer etapa, desde a 

produção na fazenda, passando pelo transporte e armazenamento 

até a chegada à indústria, onde o leite será beneficiado. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Foi utilizada a técnica de identificação e contagem de 

coliformes termotolerantes e totais preconizada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contida no Manual de 

Métodos Oficiais Para Análise Alimentos de Origem Animal, 

contagens de microrganismos facultativos viáveis e contagem global. 

Todas as análises preconizadas pelo Ministério da Agricultura. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espera-se encontrar um percentual alto de alimentos 

contaminados e impróprios para consumo, alimentos como leite 

podem sofrer deterioração com facilidade, fatores como o 

acondicionamento incorreto podem favorecer a contaminação, 

espera-se encontrar amostras fora do padrão. Mesmo sendo proibida 

a comercialização ao público do leite cru, essa prática ainda é muito 

frequente e o leite pasteurizado pode ser contaminado durante o 

processo. 

   
Figura 1. Amostra de leite cru. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observar o crescimento de colônias típicas (máx. 1,5 mm de 

diâmetro, lisas, convexas, com bordas perfeitas, massa de células 

esbranquiçadas nas bordas, rodeadas por um halo transparente 

estendendo para além da zona opaca) e confirmar a positividade 

através da coloração de Gram. Escolher as colônias típicas e semear 

em meio BHI, em seguida incubados novamente. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

Introdução: O transtorno de personalidade Borderline é 

caracterizado por manifestação de comportamentos e humor 

instáveis, insegurança e impulsividade. Objetivos: avaliar a 

quantidade de pacientes que relataram abuso sexual na infância. 

Descrever as demais etiologias registradas e os principais sintomas. 

Metodologia: Pesquisa descritiva observacional através do 

prontuário do censo de pacientes diagnosticados com Borderline. 

CEP CAAE 42379321.3.0000.0014 Resultados: do total de 18 

pacientes, 6 não assinaram o TCLE. Dos 12 participantes, 41% 

relataram o abuso sexual na infância, 80% eram mulheres. O abuso 

físico e verbal somou 25% do total de casos. A perda parental 

impactou 17% dos pacientes. A separação dos pais e negligência, 

tiveram igualmente 8% dos registros. Considerações Finais: A maioria 

dos diagnósticos derivam do abuso sexual, com ênfase no sexo 

feminino. Os pacientes carregam consigo traumas desde a infância e 

precisam de suporte psiquiátrico para controlarem as manifestações 

clínicas que podem durar toda a vida. 

Palavras-chave: Abuso. Sexual. Etiologia. Borderline.  

Abstract 

Introduction: Borderline personality disorder is characterized by the 

manifestation of unstable behavior and mood, insecurity and 

impulsiveness. Objectives: to assess the number of patients who 

reported childhood sexual abuse. Describe the other registered 

etiologies and the main symptoms. Methodology: Retrospective 

descriptive research through the census records of patients 

diagnosed with Borderline. CEP CAAE 42379321.3.0000.0014 Results: 

of the total of 18 patients, 6 did not sign the consent form. Of the 12 

participants, 41% reported childhood sexual abuse, 80% were 

women. Physical and verbal abuse accounted for 25% of all cases. 

Parental loss affected 17% of patients. Parental separation and 

neglect also accounted for 8% of the records. Final Considerations: 

Most diagnoses derive from sexual abuse, with an emphasis on 

females. Patients carry traumas with them since childhood and need 

psychiatric support to control clinical manifestations that can last a 

lifetime. 

Keywords: Abuse. Sexual. Etiology. Borderline. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As discussões a respeito do abuso sexual infantil e suas 

consequências tem ganhado cada vez mais importância desde a 

segunda metade do século XX no Brasil devido a caracterização do 

crime de abuso conforme o código penal, da criação de políticas 

públicas voltadas para a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes devido ao ECA e do aumento no número de estudos 

realizados a fim de identificar etiologias para o desencadear de 

manifestações e doenças psíquicas. 

O transtorno de personalidade limítrofe ou de Borderline é 

caracterizado por manifestação de comportamentos e humor 

instáveis, sentimento de insegurança e impulsividade. Além disso, as 

relações sociais dos pacientes tornam-se prejudicadas, afastando-os 

do convívio social e podendo agravar ou ocasionar outras patologias 

tais quais depressão e ansiedade. As causas desse transtorno ainda 

não são totalmente esclarecidas, porém, verifica-se a manifestação 

do mesmo em pessoas que passaram por um evento traumático, 

geralmente na infância. O diagnóstico é clínico, portanto, para 

elucidar a etiologia desse transtorno é necessário analisar 

minuciosamente toda a história clínica do paciente com o intuito de 

obter informações a respeito de acontecimentos traumáticos que 

possam ter ocasionado o transtorno de Borderline. 

Dentre tais eventos, o abuso sexual encontra-se como um 

dos principais fatores predisponentes ao desenvolvimento do 

transtorno de personalidade em questão, podendo ocorrer de 

diversas formas e causar inúmeras manifestações clínicas nas vítimas 

devido à gravidade do evento. Identificar o abuso sexual como 

causador do transtorno de personalidade limítrofe é fundamental 

para compreender a fisiopatologia, evitar a progressão dos sintomas 

e determinar a linha a ser adotada para o tratamento, o qual é 

multidisciplinar com importante destaque para a psicoterapia. 

Importunações sexuais, abusos e estupros estão entre os crimes mais 

comuns cometidos contra crianças no Brasil, portanto é essencial 

compreender as consequências de tais delitos no desenvolvimento 

psíquico dos indivíduos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Transtorno de personalidade Borderline 

 As características gerais do transtorno de personalidade 

Borderline causam prejuízos significativos na vida do paciente, uma 

vez que derivam de disfunções conflituosas entre a percepção de si 

mesmo, oscilações emocionais, relacionamentos instáveis, conflitos 

interpessoais, de autoimagem e emocionais, além de uma 

impulsividade em vários contextos de seu cotidiano (SKODOL, 2020). 

2.2 Etiologia 

O abuso sexual causa manifestações psicológicas de várias 

maneiras, através da: ansiedade, medo, depressão, culpa, raiva, 

hostilidade e comportamentos inapropriados para a idade. Ao longo 

prazo, pode haver sequelas, como: comportamento suicida, 

impulsividade, auto-culpabilização, ansiedade persistente, 

isolamento, autoestima pobre, abusos de substâncias, problemas 

sexuais. Além disso, as vítimas podem direcionar a si próprias esses 

sentimentos negativos, que se expressam através de 

comportamentos autodestrutivos, como cortes, queimaduras ou 

inclusive tentativas de suicídio. (RODRIGUES, 2011). 
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2.1 Comorbidades 

Dentre as principais comorbidades associadas, estão disfunções de 

humor (depressão, bipolaridade), ansiedade, uso de substâncias, 

alimentação e transtornos somatoformes (SHEA, 2004). Além disso, 

pensamentos, planejamento ou tentativas de suicídio 

frequentemente são fatores que levam o indivíduo a buscar ajuda 

profissional (SKODOL, 2020). Mulheres e homens possuem taxas 

semelhantes de comorbidades derivadas da depressão maior, 

entretanto, há diferença nas manifestações de outros transtornos 

psiquiátricos, sendo a distribuição em porcentagem entre mulheres 

e homens, respectivamente (JOHNSON, 2003). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Se trata de uma pesquisa descritiva observacional, que 

analisa única e exclusivamente os dados dos prontuários dos 

pacientes diagnosticados com Transtorno de Borderline no CAPS 2 de 

Araguaína-TO. Como critério de inclusão, foram adicionados todos os 

maiores de 18 anos diagnosticados, que aceitaram assinar o TCLE. Do 

total de 18 participantes, 6 foram excluídos por não assinarem o 

TCLE. A partir disso, foram analisadas as etiologias registradas nos 

prontuários dos participantes. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, sob CAAE 

número 42379321.3.0000.0014. 

Para fundamentação teórica, foram utilizados 14 artigos 

selecionados com base nas buscas por ‘’borderline’’, ‘’etiologia’’, 

‘’manifestações clínica’’ e ‘’abuso sexual’’. As bases de dados 

utilizadas foram SCIELO, LILACS e a plataforma UpToDate. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 18 pacientes em acompanhamento no CAPS II 

de Araguaína-TO, 6 foram excluídos por optarem por não assinar o 

TCLE. Dos 12 participantes, 9 eram do sexo feminino. 41% relataram 

terem sido vítimas de abuso sexual infantil onde 80% desse total 

eram mulheres. Além disso, o abuso físico e verbal somou 25% do 

total de casos. A perda parental precoce impactou 17% dos pacientes 

analisados. A separação dos pais e negligência, tiveram igualmente 

8% das causas registradas. Com isso, se observa o abuso sexual 

infantil ser uma das principais etiologias do Borderline, sobretudo, no 

sexo feminino. O abuso físico e verbal, a perda parental precoce, 

negligência e separação complementaram as demais causas 

relatadas no prontuário. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Outros estudos relatam que a maioria dos diagnósticos 

derivam do abuso sexual, com ênfase no sexo feminino. Os pacientes 

além de carregarem consigo traumas desde a infância, precisam de 

suporte psiquiátrico para controlarem a instabilidade nos 

relacionamentos pessoais, traços de impulsividade, tendência 

suicida, impulsividade e outras manifestações clínicas que podem 

durar por toda a vida. 

 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O objetivo da pesquisa foi identificar os mecanismos utilizados pelo 

enfermeiro para lidar com a perda do paciente no cotidiano 

profissional. Este estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, em 

conjunto a observação direta extensiva, onde foram coletados dados, 

por meio de um questionário, buscando identificar os mecanismos 

que os enfermeiros utilizam, bem como de natureza básica, de 

abordagem qualitativa. A partir da análise e discussão dos dados 

coletados chegou-se à conclusão que a falta de abordagem do tema 

durante a graduação culmina em um dificultoso enfrentamento do 

processo de morte e morrer durante a atuação profissional, e a 

ausência de apoio psicológico nas instituições hospitalares pode 

desenvolver sobrecarga emocional e agravos à saúde mental do 

enfermeiro. Os resultados indicaram a importância do debate do 

tema para a classe de enfermagem, contribuindo para a melhor 

capacitação de acadêmicos, para vivenciarem de maneira menos 

dolorosa este momento. 

Palavras-chave: Enfermeiro. Luto. Morte. Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Abstract 

The objective of research was to identify the mechanisms used by the 

nurse to deal with the patient's loss in the professional routine. This 

study was a bibliographic review, together with extensive direct 

observation, where data were collected, through a questionnaire, 

seeking to identify the mechanisms that nurses use, as well as of a 

basic nature, of approach qualitative. From the analysis and 

discussion of the collected data, it was concluded that the lack of 

approach to the theme during graduation culminates in a difficult 

coping with the patient's death and dying process during professional 

practice, and the absence of psychological support in the institutions 

hospitals can develop emotional overload and aggravations to the 

nurse's mental health. The results indicated the importance of the 

debate of the theme for the nursing class, contributing to the better 

training of academics, to experience this moment in a less painful 

way. 

Keywords: Death. Intensive Care Unit. Nurse. Mourning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) consiste em um 

ambiente complexo onde são prestados assistência a pacientes 

graves, onde há a possibilidade de dois resultados: o sucesso 

terapêutico ou a morte do paciente. Por ser complexa, é uma unidade 

que constantemente registra mortes no ambiente hospitalar 

(PESSINI, 2018). 

O enfermeiro é um profissional essencial que atende na 

UTI. Em alguns casos, mesmo com todos os esforços reunidos para 

assistir o paciente, ele pode ir à óbito. Pensando nisso surge esta 

pesquisa, que busca identificar os mecanismos utilizados pelo 

enfermeiro para lidar com a perda do paciente no cotidiano 

profissional. 

Contudo este estudo tem como objetivo: 

▪ Conhecer os mecanismos de defesa utilizados pelo 

enfermeiro para lidar com a perda do paciente. 

▪ Identificar os sentimentos que surgem no enfermeiro 

diante o evento. 

▪ Apontar a importância de debater sobre este evento. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A associação da morte com o hospital surgiu após a 

Revolução Industrial, onde a morte passou a ser regularizada, 

necessitando de um local em que apenas os doentes ficariam, de 

modo a evitar o contágio para os sadios e para que não houvesse 

impactos na economia (BEZERRA; NEVES, 2017). 

Com a transferência da morte para o ambiente hospitalar, 

o paciente passou a morrer longe dos familiares e perto dos médicos 

e enfermeiros (SIMAN; RAUCH, 2017). Pela relação proximal 

enfermeiro-paciente, eles tendem a desenvolverem transtornos 

mentais, em virtude do evento.  

Esse sentimento pode ser explicado pela formação que eles 

receberam, pois, o enfermeiro é treinado para prestar cuidados ao 

paciente que propiciem sua cura, e ao encararem a morte, eles 

podem sentir que falharam em sua missão (OLIVEIRA et al., 2020). 

Após a morte do paciente, é papel do enfermeiro atender 

as necessidades da família e cuidar do corpo do paciente, 

enfrentando mais um momento delicado, além da perda do paciente 

(WHITE; DUNCAN; BAUMULE, 2012). 

O luto é o reflexo à perda de alguém, ocasionando um 

estado doloroso, onde o enlutado cria uma bolha em que não tem 

interesse a respeito nada que esteja fora dela, as únicas coisas que 

importam, é apenas as memórias e lembranças do que foi perdido 

(SANTOS, 2010). 

Para os profissionais de saúde, não é ético demonstrar 

sentimentos relacionado às perdas, pois é correlacionado à fraqueza, 

acarretando sentimentos inadequado à equipe e aos outros 

pacientes. Os profissionais são instruídos a lidar com a vida e sua 

preservação, por isto, ao se depararem com situações que envolve o 

processo de morte e morrer se sentem despreparados e procuram se 

abster delas (BOSCO, 2008). 

O enfermeiro é aquele que mais presta cuidados ao 

paciente terminal. Dessa forma ele vivencia repetidas vezes o 

processo de morte e morrer, desenvolvendo estratégias para lidar. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, em conjunto 

a observação direta extensiva, onde será coletado dados, através de 
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um questionário, com a finalidade de identificar os mecanismos que 

os enfermeiros adquirem para lidar com a morte, bem como de 

natureza básica e abordagem qualitativa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É possível perceber que o sentimento mais comum entre os 

entrevistados foi o de tristeza intensa e frustração, apresentando 

cada sentimento 33,3% das respostas, seguido da perda, 

representando 29,2%, fragilidade e angústia representando 20,8% 

cada. 

Segundo Spíndola e Macedo (1994), vivenciar o processo de 

morrer dos pacientes ocasiona um misto de sentimentos, sendo eles 

a perda, impotência e a depressão, analisando o quadro acima, 

podemos reafirmar este pensamento (apud PRAXEDES; ARAÚJO; 

NASCIMENTO, 2018). 

Quadro 01. Categoria e frequência da resposta de múltipla escolha 

dos sentimentos vivenciados na primeira vez que perdeu um paciente, 

conforme o instrumento de coleta de dados. 
SENTIMENTO N % 

Tristeza intensa 8 33,3 

Frustração 8 33,3 

Perda 7 29,2 

Fragilidade 5 20,8 

Angústia 5 20,8 

Fonte: Instrumento de coleta de dados do tipo formulário 

Com o decorrer das vivencias das perdas, os profissionais 

podem adotar uma postura de insensibilidade, sendo esse, um 

mecanismo adotado pela classe para lidar com a perda no cotidiano 

profissional.  

Questionamos qual seria as recomendações que eles 

dariam para aqueles que nunca vivenciaram o momento, para que 

auxiliasse na preparação dos mesmos. Algumas respostas estão 

descritas a seguir. 

▪ “Ler muito sobre a morte e o morrer, temos várias 

literaturas que falam muito sobre esse fenômeno. Entender 

o que são cuidados paliativos” 

▪ “Que será sim frustrante, triste. Mas o que pode fazer com 

se torne menos triste é assistir o paciente com muita 

humanidade, dar o seu melhor e aceitar que a morte é algo 

que vai estar presente na nossa profissão, é algo inevitável 

e presente a todos [...], ler sobre o processo de morte e 

morrer, buscar ajuda profissional e também espiritual.” 

Com base nas respostas coletadas, entende-se que o 

melhor caminho para um bom enfrentamento do processo de morte-

morrer é a busca de conhecimento sobre a temática. A partir deste 

conhecimento, o profissional conseguirá lidar de forma menos 

traumática com a perda do paciente. 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o debate do tema se torna essencial 

para prevenção de agravos a saúde mental dos profissionais, sendo 

necessária a discussão desde a graduação até o exercício da 

profissão, bem como o apoio psicológico ofertado tanto pela 

instituição de ensino, aos acadêmicos, quanto a instituição 

hospitalar, aos profissionais da área. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O COVID-19 tem sido um dos grandes desafios para saúde pública 

Brasileira devido sua alta capacidade de infecção, como também 

pelos reflexos das altas taxas de internações e seus subsequentes 

óbitos. Sabe-se que pessoas jovens e hígidas são menos suscetíveis a 

sintomas da doença, mas ainda assim muitos pacientes mostraram 

que esse senso lógico não se trata de uma regra, já que muitos 

considerados jovens hígidos sofreram com as complicações da Covid, 

tendo como referência o número expressivo de óbitos fora da 

denominada população de risco (ARAUJO-FILHO et al., 2020). É 

necessário portanto desmistificar a falsa insuscetibilidade de jovens 

ao Sars-CoV-2 e suas complicações, pois dado os dados 

epidemiológicos do DATASUS e do Integra Saúde Tocantins viu-se que 

no estado do Tocantins ao longo do ano de 2020 os óbitos da 

população não idosa (inferior aos 60 anos), correspondeu a 24,2% 

dos óbitos, aproximadamente 1⁄4 do total, sendo esses pacientes 

considerados potenciais assintomáticos. As pesquisas também têm 

mostrado uma letalidade masculina potencialmente maior visto que 

as mulheres mesmo tendo maior número de infecção ainda assim 

somam um número inferior de óbitos quando comparados a 

população masculina (DATASUS, 2020).  

Palavras-chave: Epidemiologia. COVID-19. Araguaína. 

Abstract 

COVID-19 has been one of the greatest challenges for Brazilian public 

health due to its high infection capacity, as well as the reflections of 

the high rates of hospitalizations and their subsequent deaths. It is 

known that young and healthy people are less susceptible to 

symptoms of the disease, but still many patients showed that this 

logical sense is not a rule, since many considered healthy young 

people have suffered from the complications of Covid, having as 

reference the significant number of deaths outside the so-called risk 

population (ARAUJO-FILHO et al., 2020). It is therefore necessary to 

demystify the false insusceptibility of young people to Sars-CoV-2 and 

its complications, as given the epidemiological data from DATASUS 

and Íntegra Saúde Tocantins, it was seen that in the state of tocantins 

throughout 2020 the deaths of the population did not elderly (under 

60 years), accounted for 24.2% of deaths, approximately 1⁄4 of the 

total, and these patients were considered potentially asymptomatic. 

Research has also shown a potentially higher male lethality since 

women, even with a higher number of infections, still add a lower 

number of deaths when compared to the male population (DATASUS, 

2020). 

Keywords: Epidemiology. COVID-19. Araguaína. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Pandemia causada pelo COVID-19, iniciada em Wuhan na 

China, tem sido impactante em todo o mundo, a pauta em alta são os 

constantes problemas na saúde pública, já que o sistema tem tido 

dificuldade em atender todos aqueles que buscam suporte de saúde 

secundário aos sintomas da Sars-CoV-2. Quando se fala 

especificamente do SUS (sistema de saúde utilizado pelo Brasil), fica 

evidente o quão grave tem sido as consequências dessa sobrecarga  

(CORREIA et al., 2020). 

O número de pessoas que tem ido a óbito tem sido cada vez 

mais expressivo, sendo predominante as complicações no público 

idoso e do gênero masculino, estendendo-se às mais variadas faixas 

etárias, comorbidades e classes (FERRARI, 2020). 

Tem se tido muitas dificuldades quanto ao 

desenvolvimento de um tratamento eficaz e a contenção do avanço 

da taxa de letalidade e transmissão, assim o número de óbitos tem se 

tornado cada vez maior, precisando assim de cada vez mais estudos 

e informações a respeito da doença (ISER, 2020).   

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os dados epidemiológicos e informações colhidas no 

DATASUS e no Sistema Integra Saúde Tocantins são voltados à 

distinção epidemiológica da Covid-19 e sua prevalência na população 

idosa e masculina (DATASUS, 2020). 

Muitos são os desafios encontrados pela população 

brasileira diante da pandemia do Covid-19, as diferenças 

socioeconômicas impedem os economicamente desfavorecidos de 

optar pelo seu resguardo, o que aumenta em peso a transmissão. 

Outros fatores como cultura, gênero, idade, genética também 

contribuem para os diferentes números de internações e óbitos pela 

Covid. (LIMA et al., 2020). 

Devido ao grande número de indivíduos assintomáticos ao 

Sars-CoV-2, as pessoas inicialmente tiveram grande resistência em 

aderir às medidas sanitárias de prevenção, o que tornou os números 

de infecções cada vez maiores, levando a sobrecarga do SUS e 

posteriormente a elevação no número de óbitos. As atuais 

proporções que a pandemia tem tomado exigem cada vez mais 

informações a respeito da Covid-19 (PIMENTEL, 2020). 

Contudo as complicações do Sars-CoV-2 tem sido as mais 

diversas, mesmo que nem sempre letais, o popularmente chamado 

pós-covid tem tido uma repercussão equivalente a do vírus. Inúmeros 

são os indivíduos que após contrair o vírus desencadeiam sequelas 

neurológicas, vasculares, motoras e cognitivas, sequelas essas 

predominantes nas populações de risco (SANTOS, 2021) 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo 

descritivo. No qual foram analisados dados relacionados a faixa 

etária, gênero e número de óbitos, dos pacientes acometidos pela 

COVID-19, a fim de identificar a relação numérica entre as 

populações acometidas. A coleta de dados foi realizada de 17/03 a 

31/12 de 2020, devido ao início das notificações se darem apenas no 

dia 17 de fevereiro. Esses dados foram extraídos do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), disponíveis 

mo http://datasus.saude.gov.br/, a qual é um domínio público. As 

variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, número de casos por 
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óbitos. Sendo fruto de dados estatísticos secundários, não necessita 

de aprovação do CEP, tão pouco formatação e cálculo estatístico. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          No ano de 2020 foram confirmados 91.114 casos de Covid-19 

no estado do Tocantins, resultando em 1380 óbitos e uma letalidade 

de 1,51%. O que aponta uma letalidade bem maior do que a global 

de 0.6% segundo a (OMS 2020). A letalidade elevada no estado 

mostra a necessidade de melhorias na saúde pública como via de 

amparo da população nessa calamidade. A situação permanece ruim 

até mesmo em cidades estruturadas como Araguaína, que mesmo 

após instalação de UTI ́s COVID ainda permanece com indicadores 

muito próximos, somando 254 óbitos e com uma letalidade de 1,46% 

(DATASUS, 2020).  

 

 
 
 

 

 
 

Figura 1. (a) – Casos confirmados segundo o gênero. (b) – Mortes confirmadas 

segundo o gênero.  

Se avaliarmos a relação de infecção e óbitos por Covid 

através da variável gênero no município de Araguaína, temos um 

resultado conclusivo quanto predominância da letalidade em 

homens, já que as mulheres apresentam uma taxa de infecção 7,04% 

maior com relação ao população masculina e uma taxa de óbito 

19,84% menor (DATASUS, 2020). 

 
Figura 2. Casos confirmados. Fonte: DATASUS 

Ao se avaliar o perfil etário dos óbitos por covid-19 no 

município de Araguaína, tem se o resultado de que 21,25% dos óbitos 

constituem indivíduos com idade inferior a 60 anos ou seja público 

não idoso. Resultado esse de uma taxa de infecção 3,5x maior nessa 

população que se enquadra em baixo risco etário (DATASUS, 2020). 

 
Figura 3. Casos confirmados. Fonte: DATASUS 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A prevalência de óbitos na população idosa e na masculina 

é realmente expressiva, em gênero temos 19,84% mais óbitos na 

população masculina em relação à feminina, em números absolutos 

são 157 baixas masculinas contra 105 femininos. Os óbitos por faixa 

etária também mostram ter uma relativa proximidade em números 

absolutos visto que 1⁄4 dos óbitos são de indivíduos com idade 

inferior a 60 anos, o que é justificado pela taxa de infecção 

aproximadamente 3,5x maior (DATASUS, 2020). 

_______________________________________________________ 
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Mariana Fernandes de Sousa, smarianafernand@gmail.com; Mikaela Alves da Silva, mikaelaalvesdasilva16@gmail.com; Iangla Araújo de Melo 

Damasceno, ianglamelo@gmail.com; Ana Lúcia Roselino Ribeiro, analuciaroselino@gmail.com 

 

Resumo 

A prática clínica odontológica abrange uma grande variedade de 

procedimentos e equipamentos que expõem equipe e pacientes ao 

contato com sangue, saliva e secreções da cavidade bucal. Essas 

secreções biológicas podem estar contaminadas com micro-

organismos patogênicos, e, dessa forma, serem responsáveis pela 

disseminação de infecções. Baseado no risco que os profissionais e 

pacientes estão sujeitos, o objetivo desse trabalho foi avaliar se 

superfícies de uma clínica-escola do curso de Odontologia apresenta 

contaminação por micro-organismos após uso e desinfecção. Para a 

análise, sorteou-se box de atendimento clínico e, verificou-se a 

contaminação microbiológica das superfícies: alça do refletor, 

seringa tríplice, sugador, cuspideira, mesa auxiliar, torneira da pia e 

divisórias do box atrás do operador e do auxiliar. A análise seguiu 

através do crescimento microbiológico em BHI e em cultura de Ágar 

Nutriente, e por análise microscópica. Dentre as superfícies 

avaliadas, foi observado que há presença de contaminação por 

bactérias. 

Palavras-chave: Contaminação.Microbiologia.Odontologia.  

Abstract 

The dental clinic practice covers a large variety of procedures and 

equipment staff and patients exposed to contact with blood, 

secretions, and saliva of the oral cavity.These biological secretions 

can be contaminated with pathogenic microorganisms, and, 

therefore, be responsible for the spread of infections. Based on the 

risk that professionals and patients are subject to, the objective of 

this study was to evaluate whether surfaces of a dental school clinic 

present contamination by microorganisms after use and disinfection. 

For the analysis, a clinical box was drawn and the microbiological 

contamination of the surfaces was verified: reflector handle, triple 

syringe, sucker, spittoon, auxiliary table, sink faucet and box 

partitions behind the operator and the auxiliary. The analysis 

followed through the microbiological growth in BHI and in Nutrient 

Agar culture, and by microscopic analysis. Among the surfaces 

evaluated, it was observed that there is presence of contamination 

by bacteria. 

Keywords: Contamination.Microbiology.Dentistry. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Durante os atendimentos clínicos odontológicos, a 

dispersão de respingos e aerossóis é comum e podem conter micro-

organismos patogênicos, que podem ser transmitidos por meio da 

saliva, sangue e secreções bucais para bancadas, instrumentos, 

materiais, mobiliário e para o próprio equipo odontológico (BARRETO 

et al., 2011). Os profissionais de saúde e seus pacientes estão 

propensos a vários riscos, dentre eles, a infecção cruzada, que se 

caracteriza pela transmissão de agentes infecciosos dentro do 

ambiente clínico. Esta transmissão pode se dar por meio do contato 

de pessoa para pessoa, pelo ar ou por meio de superfícies e objetos 

contaminados (SAMARANAYAKE et al., 1995). 

Os riscos relacionados à infecção cruzada têm um 

significado especial em escolas de Odontologia, onde há um grande 

número de profissionais e pacientes alocados em um mesmo espaço 

físico, sendo necessário um sistema de supervisão efetiva no controle 

da assepsia, que normalmente é difícil sob as condições do dia a dia 

de trabalho (DE MATTOS FILHO et al., 2002). 

Portanto, entende-se que o controle e prevenção da 

contaminação cruzada é primordial na prática clínica. Cirurgiões-

dentistas e equipes precisam seguir as normas de biossegurança a fim 

de proteger não só os profissionais, mas, também, os pacientes 

contra transmissão de doenças infectocontagiosas (PINELLI et al., 

2011). Dentro dessa perspectiva, o objetivo desse trabalho foi avaliar 

se uma clínica-escola do curso de Odontologia apresentava 

contaminação por micro-organismos após o uso por acadêmicos e 

desinfecção por funcionários da limpeza. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os profissionais da área odontológica diariamente estão 

expostos à infecção. O alto índice de infecção cruzada nos 

consultórios traz consigo grandes ricos de contaminações por 

agentes infecciosos e patógenos como vírus e bactérias. A 

disseminação de doenças pode ocorrer devido a exposição a saliva e 

sangue, muito comuns nas clínicas odontológicas. Esse fator aumenta 

os riscos patológicos aos profissionais e pacientes (RODRIGUES et al., 

2019). 

2.1 Micro-organismos 

O sangue e a saliva podem carregar grandes concentrações 

de patógenos, podendo causar várias doenças, como resfriados 

comuns, herpes, hepatite B, pneumonia e síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (SILVA et al., 2003). Os micro-

organismos mais frequentemente isolados são as bactérias 

Staphylococcus sp. e Streptococcus sp., as quais são indicativos de 

presença humana e de contaminação salivar, respectivamente (PIRES 

et al., 2004).  

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nas dependências de uma clínica-

escola de Odontologia, no ambiente de atendimentos clínicos de 

acadêmicos da graduação. Sendo classificada como uma pesquisa 

experimental. 

3.1 Procedimentos 

Foram coletadas amostras microbiológicas de 8 superfícies 

de um box de atendimento clínico sorteado (Quadro 1), que 

previamente havia sido utilizado por acadêmicos em atendimento 

clínico a pacientes e desinfectado pela equipe de limpeza da 

instituição. Na sequência, as amostras foram inoculadas em um meio 
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de crescimento líquido, e posteriormente transferidas para um meio 

de cultura sólido.  

As coletas foram realizadas em triplicata, em dias distintos. 

Quadro 1: Superfícies de coleta do box de atendimento odontológico. 

A1 Alça do refletor 

A2 Seringa tríplice 

A3 Sugador 

A4 Cuspideira 

A5 Mesa auxiliar 

A6 Divisória do Box atrás do operador 

A7 Divisória do box atrás do auxiliar 

A8 Torneira da pia 

Fonte: Os autores, 2020. 

3.2 Coleta 

Para a coleta, utilizou-se swab estéril individual embebido 

em solução fisiológica estéril (NaCl a 0,8%) em todas as superfícies 

estabelecidas, sendo imediatamente inoculado em meio de cultura 

líquido Brain-Heart Infusion(BHI). 

3.3 Processamento laboratorial 

a) Incubação das amostras no BHI em estufa bacteriológica à 

temperatura de 36,5- 37ºC, seguida de observação diária 

da turvação do meio (indicativo de crescimento 

bacteriano), durante um período 48horas. 

b) Os. Meios com crescimento positivo foram inoculados em 

placas de Petri contendo o meio de cultura ágar nutriente.A 

incubação das placas de Petri foi realizada em estufa em 

temperatura de 36,5-37ºC, por 48 horas. Após o 

crescimento, as amostras foram submetidas à contagem 

das unidades formadoras de colônias (UFC). As placas com 

crescimento microbiano muito elevado, que 

impossibilitavam a contagem, foram classificadas como 

incontáveis. 

c) Em seguida, as colônias foram isoladas e confeccionadas 

lâminas que foram submetidas à coloração de Gram para 

análise e classificação utilizando microscopia óptica, no 

aumento de até 100X (objetiva deimersão). 

3.4 Contagem das colônias 

A contagem das colônias foi realizada conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Unidades Formadoras de Colônias (UFC); A - UFC Contável; B -UFC 

Incontável. Fonte: Os autores, 2020. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das amostras analisadas apresentaram 

crescimento positivo de bactérias em 7 amostras da primeira coleta, 

a superfície da divisória do box de atendimento do lado auxiliar (A7) 

não apresentou crescimento microbiológico. Todas as amostras 

apresentaram crescimento na segunda coleta. Dentre as 8 amostras 

analisadas da terceira coleta, 7 obtiveram crescimento positivo, a 

superfície do sugador (A3) não apresentou crescimento 

microbiológico (Tabela 1). 

Tabela 1: Resultados da presença de contaminação microbiológica das 

amostras coletadas das superfícies de box de atendimento. Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC); Ausência de crescimento (0). 

SUPERFÍCIES 1ª COLETA 2ª COLETA 3ª COLETA 

A1 Incontável Incontável Incontável 

A2 14 UFC Incontável 248 UCF 

A3 Incontável Incontável 0 

A4 Incontável Incontável Incontável 

A5 Incontável Incontável Incontável 

A6 Incontável Incontável Incontável 

A7 Incontável Incontável Incontável 

A8 0 Incontável Incontável 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

As amostras analisadas apresentaram grande diversidade 

de colônias bacterianas presentes nas superfícies do box de 

atendimento. Dentre as bactérias identificadas foi possível observar 

diferentes características morfotintoriais: cocos Gram-positivos, 

diplococos Gram positivos, bastonetes Gram-positivos e bastonetes 

Gram-negativos (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados morfológicos das amostras coletadas. Gram positivo 

(G+); Gram negativo (G -). 

Superfícies 1ªcoleta 2ª coleta 3ª coleta 

A1 Diplococos G+ Estreptobacilos 
G+ 

Estafilococos 
G+ 

A2 Estafilococos 
G+ 

Estreptococos G+ Cocos isolados 
G+ 

A3 Bacilos G - Estafilococos G - Sem 
contaminação 

A4 Estreptococos/
Diplococos G+ 

Diplococos/Estafil
ococos G+ 

Bacilos G+ 

A5 Bacilos G+ Bacilos G+ Bacilos G+ 
A6 Bacilos G - Estafilococos G+ Estafilococos 

G+ 
A7 Sem 

contaminação 
Estafilococos G+ Estafilococos G- 

A8 Estafilococos G 
- 

Bacilos G+ Cocos isolados 
G+ 

Fonte: Os autores, 2020. 

Com base nos resultados obtidos, podemos observar que 

determinados grupos de bactérias são de maior predominância em 

determinadas superfícies, como os Bacilos gram positivos presentes 

nas amostras coletadas da superfície da Mesa Auxiliar (A5). Os Cocos 

gram positivos são relativos ao gênero Staphylococcus e ao gênero 

Streptococcus. O gênero Staphylococcus inclui a espécie 

Staphylococcus aureus, sendo de grande interesse médico. Já o 

gênero Streptococcus encontra-se o Streptococcus pneumoniae, um 

dos causadores de pneumonia (SILVA; FORTUNA, 2011). 



XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 42 
  

P
ág

in
a4

2
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

Segundo Trabulsi (2015), os gêneros predominantes na 

cavidade bucal são Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, 

Bacteroides, Actnomyces, Prevotella, Porphyromonas, Treponema e 

Mycoplasma. Os micro-organismos residentes da microbiota bucal 

podem ser patogênicos, principalmente em casos de pessoas 

imunocomprometidas. 

As superfícies contaminadas do equipo odontológico e dos 

periféricos presentes no ambiente clínico podem ser responsáveis 

pela contaminação cruzada durante o atendimento odontológico 

(BARDAL; JORGE; SANTOS, 2007). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Visto as condições das superfícies dos boxes de 

atendimento clínico avaliadas, conclui-se que há presença de 

contaminação bacteriana mesmo após a limpeza profissional, o que 

representa risco para infecção cruzada nesse ambiente clínico 

escolar. Portanto, é imprescindível que os acadêmicos e equipe 

profissional responsável pela limpeza do ambiente recebam 

educação e capacitação em biossegurança para melhor controle e 

prevenção da infecção cruzada. 

_______________________________________________________ 
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EIXO: EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DA SAÚDE 
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Resumo 

Assunto: As Anomalias Congênitas (ACs) são variações estruturais e 

funcionais que tem início ainda intraútero. São demasiadamente 

correlacionadas a mortalidade e morbidade do feto. Objetivo: 

Analisar a prevalência das ACs no estado do Tocantins durante os 

anos de 2010 a 2020. Resultados: Foram registrados 270.701 

nascidos vivos no Estado do Tocantins durante 2010 a 2020, sendo 

que 2121 desses apresentaram algum tipo de anomalia congênita. O 

maior número de registros ocorreu no ano de 2019 e as alterações 

mais prevalentes foram malformações e deformidades do sistema 

osteomuscular. Houve prevalência de anomalias congênitas em mães 

com idade superior a 40 anos e o número de consultas pré-natais 

mostrou-se como fator preventivo. A quantidade de anomalias deu-

se também maior em prematuro. Conclusões: O estudo reforça a 

importância do pré-natal como prevenção secundária das ACs e a 

importância dos dados para o direcionamento das políticas de saúde 

pública. 

Palavras-chave: Anomalias Congênitas. Fatores de Risco. Pré-natal.  

Abstract 

Introduction: Congenital Anomalies (CAs) are structural and 

functional variations that start in the uterus. Fetal mortality and 

morbidity are highly correlated. Objective: To analyze the prevalence 

of CAs in the state of Tocantins during the years 2010 to 2020. 

Results: 270.701 live births were registered in the state of Tocantins 

during 2010 to 2020, and 2121 of these had some type of congenital 

anomaly. The largest number of records occurred in 2019 and the 

most prevalent changes were malformations and deformities of the 

musculoskeletal system. There was a prevalence of congenital 

anomalies in mothers aged over 40 years and the number of prenatal 

consultations was shown to be a preventive factor. The number of 

anomalies was also greater in premature infants. Conclusions: The 

study reinforces the importance of prenatal care as a secondary 

prevention of CAs and the importace of data to guide public heath 

polices. 

Keywords: Congenital Anomalies. Risk Factores. Prenatal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As Anomalias Congênitas (ACs) atingem sete em cada mil 

crianças nascidas vivas e ocasionam aproximadamente metade dos 

abortos espontâneos no primeiro semestre de gravidez (NUSSBAUM, 

2016). Ademais, 276.000 nascidos morrerem durante o primeiro mês 

de vida no mundo devido ACs (SIRTOLI, 2017). 

Muitas anomalias fetais podem ser identificadas durante o 

pré-natal e o avanço da tecnologia permite a ampla variação de 

manejo terapêutico e adaptações ao plano obstétrico (NUSSBAUM, 

2016). 

O artigo visa analisar a prevalência das ACs no Tocantins por 

meio de um estudo epidemiológico exploratório baseado no banco 

de dados do SINASC, para incentivar a discussão sobre os números, 

as consequências e os fatores associados a patologia, aumentando o 

conhecimento da população acerca da sua prevenção. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Anomalias Congênitas 

Anomalia Congênita é uma irregularidade funcional ou 

estrutural, presente no momento do nascimento ou que se manifesta 

no decorrer da vida (COSME, 2017). 

2.1.1 Etiologia 

Dentre as principais causas dos distúrbios do 

desenvolvimento fetal, destaca-se os transtornos congênitos e 

perinatais, podendo estar associado a agentes infecciosos deletérios 

à organogênese fetal, como vírus da rubéola, vírus Zika e 

citomegalovírus (MENDES, 2018).  

2.1.2 Classificação 

O CID-10 classifica as ACs de acordo com o sistema 

fisiológico envolvido, sendo eles: sistema nervoso, sistema 

circulatório, sistema osteomuscular, pescoço, cabeça, malformações 

da face, sistema digestório e sistema geniturinário (NUSSBAUM, 

2016).  

2.1.3 Impactos sociais 

As ACs podem acarretar grande impacto para a família, 

visto que a deficiência leva a perda do filho idealizado, associado a 

um processo de luto em que os pais passam a não acreditar no 

diagnóstico, gerando choque e descrença. Com isso, há o 

desenvolvimento de uma conotação negativa para a criança e para si, 

além da percepção de fragilidade e medo dos familiares diante as 

dificuldades que poderão enfrentar. (NUNES, 2016) 

2.1.4 Impactos econômicos 

O tratamento contínuo de pacientes com ACs acarreta 

grandes impactos econômicos. A estimativa de custo-vida médio por 

criança com ACs compreende a terapêutica médica, custos 

psicossociais, educação especial, perda da produtividade por 
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incapacidade ou óbito e danos na renda salarial familiar do 

responsável pelos cuidados do deficiente (GUIMARÃES, 2019).  

2.1.5 Prevenção 

Ações preventivas contra ACs compreendem: imunização 

contra rubéola, exames para investigar doenças como toxoplasmose, 

rubéola e infecções sexualmente transmissíveis e consultas pré-

natais objetivando a identificação dos fatores de risco (SIRTOLI, 

2017).  

2.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

O SINASC reúne informações sobre os nascimentos no 

Brasil, com a finalidade de construir indicadores de saúde e vigilância 

confiáveis para facilitar a organização de políticas de saúde, 

sobretudo ao que se trata de saúde infantil. (COSME, 2017).  

3. METODOLOGIA 

Estudo epidemiológico exploratório descritivo baseado no 

banco de dados do SINASC sobre a prevalência das ACs no estado do 

Tocantins entre 2010 e 2020. 

A população total de nascidos vivos no período proposto 

correspondente a 270.701, sendo que 2.121 nasceram com ACs, 

compreendendo a amostra da pesquisa e sendo separados por 

microrregiões. 

As variáveis foram ano de ocorrência, anomalia, idade da 

mãe, consultas pré-natais e idade gestacional.  

As informações foram exportadas e sistematizadas no 

programa Microsoft Excel. Para análise foi usado a estatística 

descritiva e os resultados foram dispostos em gráficos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior prevalência de ACs deu-se em 2019 e a menor em 

2010 (Figura 1), visto que, em 2011, ocorreram alterações na 

Declaração de Nascidos Vivos, possibilitando maiores números de 

notificações (DATASUS, 2020). 

 
Figura 1. Total de casos de ACs no estado do Tocantins distribuído por ano de 

2010 a 2020. Fonte: SINASC. 

Há predominância de malformações e deformidades 

congênitas do sistema osteomuscular, seguida de malformações 

congênitas do sistema nervoso, que teve um aumento brusco no ano 

de 2015 e 2016 (Figura 2), sendo explicado pela associação com a 

infecção gestacional pelo vírus Zika (BRASIL, 2021). 

A faixa etária materna de 40 anos ou mais mostra-se maior 

associação com ACs (Figura 3a). A literatura refere a idade avançada 

como um dos principais fatores de risco associado ao seu 

desenvolvimento, relacionado ao maior reconhecimento de 

aneuploidias com o avanço da idade materna, a associação de fetos 

aneuplóides com anomalias estruturais e a anomalias não 

cromossômicas (COSME, 2017).

 
Figura 2. Malformações Congênitas no estado do Tocantins durante os anos de 2010 a 2020. Fonte: SINASC.

A prevalência de anomalias congênitas é inversamente 

proporcional ao número de consultas pré-natais durante a gestação 

(Figura 3b). Estudos evidenciam a atenção pré-natal como um 

importante fator para o diagnóstico precoce de ACs, além de possuir 

ação preventiva complementar aos cuidados pré-concepcionais 

(NUNES, 2016). 

Recém-nascidos com anomalia congênita tendem à 

prematuridade, com maior número entre 22 a 27 semanas (Figura 

3c). Estudos realizados no Mato Grosso demonstraram também a 
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presença de ACs como fator associado ao trabalho de parto 

prematuro (SILVA, 2018).

 

 

 

 

 

Figura 3. (a) - Casos de ACs por idade da mãe e microrregiões do Estado do Tocantins nos anos de 2010 a 2020. (b) - Casos de ACs por número de consultas pré-

natais de 2010 a 2020 no Estado do Tocantins, por cada microrregião. (c) - Figura 5: Prevalência de ACs por semana de gestação no Estado do Tocantins, do ano 

de 2010 a 2020, por microrregião. Fonte: SINASC. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dessa forma, ressalta-se a importância de conhecer o perfil 

epidemiológico das ACs para direcionar as políticas de saúde pública 

a diminuir seus índices e promover a capacitação dos profissionais da 

saúde acerca do adequado preenchimento das notificações. Destaca-

se ainda a importância da ampliação da cobertura pré-natal e da 

melhoria da qualidade assistencial prestada, diante um prevenção 

secundária.  

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O câncer colorretal é definido como todos os cânceres diagnosticados 

no intestino grosso, e seu tratamento varia de acordo com a 

apresentação da doença, seu estadiamento, dentre outros. Sua 

incidência no estado do Tocantins é mostrada nesse artigo, assim 

como é mais profundamente analisada as variáveis de sexo, faixa 

etária, tempo de tratamento e método terapêutico. Entre os anos de 

2017 a 2020, foram notificados 349 casos desse tipo de câncer nesta 

unidade federativa. Ademais, deve-se haver uma maior divulgação e 

conscientização da população tanto leiga quanto médica em relação 

a esse tema, para evitar tal enfermidade e evitar eventuais custos de 

saúde pública. 

Palavras-chave: Câncer. Incidência. Tocantins. Colorretal.  

Abstract 

Colorectal cancer is defined as all cancers diagnosed in the large 

intestine, and its treatment varies according to the presentation of 

the disease, its stage, among others. Its incidence in the state of 

Tocantins is shown in this article, as well as the variables of sex, age 

group, treatment time and therapeutic method are more deeply 

analyzed. Between 2017 and 2020, 349 cases of this type of cancer 

were reported in this federative unit. Furthermore, there must be 

greater dissemination and awareness of both lay and medical 

populations in relation to this issue, to avoid such disease and avoid 

possible public health costs. 

Keywords: Cancer. Incidence. Tocantins. Colorectal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O câncer colorretal é o tumor mais comum do aparelho 

digestivo, acometendo o intestino grosso (cólon) e/ou reto. É 

característico de ter uma alta incidência no Brasil e no mundo, sendo, 

no país, o segundo tipo mais comum tanto em homens quando em 

mulheres, em 2020 (INCA), perdendo apenas para o câncer de 

próstata no sexo masculino, e para o câncer de mama, no sexo 

masculino. 

No estado do Tocantins essa realidade também é 

verdadeira, com uma taxa bruta de incidência estimada para 2020 de 

11,10 para homens e 10,65 para mulheres a cada 100.000 habitantes. 

Sobre a ocorrência, é importante citar que no estado é mais 

comum que sejam acometidos tanto a faixa etária de 55 a 59 anos, 

como também entre 65 a 69 anos, de acordo com o DATASUS, assim 

como o tratamento mais utilizado é a quimioterapia, seguida de perto 

pela cirurgia, ficando, assim, por último, a radioterapia. 

Este estudo tem como objetivo identificar as populações 

que têm maior incidência em relação a essa doença, visando 

identificar a faixa etária e o sexo; assim como destacar qual é o tempo 

de tratamento e a modalidade terapêutica entre os anos de 2017 e 

2020. Sendo assim, é uma obrigação que haja uma maior informação 

médica e leiga sobre o assunto para que esses episódios sejam cada 

vez menores. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A maioria dos casos diagnosticados de câncer colorretal 

tem sua origem nos pólipos adenomatosos, seja qual for a sua 

etiologia, os pólipos são definidos como uma protrusão visível da 

superfície da mucosa e é classificado em hamartoma não neoplásico, 

proliferação hiperplásica da mucosa ou pólipo adenomatoso. Dentre 

eles, os adenomas são os que possuem a maior probabilidade de 

apresentar malignidade, e ainda assim somente uma quantidade 

muito pequena evolui para uma neoplasia. 

2.1 Epidemiologia 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, através de 

seu banco de dados GLOBOCAN, o câncer colorretal é o terceiro mais 

comumente diagnosticado em homens e o segundo em mulheres, 

com taxas de incidência e mortalidade que variam ao redor do 

mundo, mas que permanecem consideravelmente mais altos em 

homens do que em mulheres.  

2.1.1 Incidência 

Avaliando a incidência de um aspecto global, observa-se 

uma série de fatores que contribuem para uma variação de até 10 

vezes nos valores regionais em determinados locais, com taxas mais 

altas na América do norte e Europa, e taxas mais baixas na África e na 

porção centro-sul da Ásia; dentre as condições que influenciam nessa 

realidade podemos citar as exposições dietéticas e ambientais que 

são impostas nessas áreas associada a uma suscetibilidade genética. 

 Outra circunstância que está ligada a um maior risco de 

desenvolvimento da doença é o baixo nível socioeconômico, que 

influencia diretamente nos hábitos da população, possuindo uma 

dieta pouco saudável e rica em gorduras, obesidade, tabagismo e 

falta de atividade físico, contribuindo para o aumento do risco de 

novo câncer colorretal. 

 Uma condição de extrema importância e que influencia 

bastante no risco de neoplasias colorretais é a idade, onde casos 

diagnosticados em pacientes abaixo de 40 anos são raros, possuindo 

uma incidência consideravelmente aumentada entre as idades de 40 

a 50 anos, que tende a aumentar nas décadas seguintes. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Este é um estudo descritivo, cuja amostra é baseada nos 

dados colhidos do Instituto Nacional de Câncer (INCA) , assim como 

o Sistema de Informações de Câncer (SISCAN), presente na 

plataforma do DATASUS, com a utilização da ferramenta TABNET. O 

estudo foi desenvolvido com base nas notificações do Tocantins no 

período compreendido entre 2017 e 2020. A população avaliada na 

amostra do estudo foi analisada comparando-se os dados 

relacionados à faixa etária, sexo, tempo de tratamento e modalidade 

terapêutica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise dos dados referentes aos casos de câncer 

colorretal no Tocantins, tomando como variável o sexo dos pacientes, 

percebe-se que houve uma maior incidência desse tipo de câncer nas 

mulheres, o que vai de encontro a vários estudos que levavam em 

conta a população global; tal constatação poderia ser explicada pelo 

fato de homens procurarem menos os serviços de saúde, logo, tendo 

menos diagnósticos documentados. 

Tabela 1. Relação do total de casos entre ano e sexo 

Sexo 2017 2018 2019 2020 

Masculino 30 37 50 49 
Feminino 23 50 51 59 

Total 53 87 101 108 

Fonte: DATASUS, 2020.  

Investigando sobre a ótica da faixa etária, observa-se que 

há uma clara prevalência de casos a acima dos 50 anos de idade, 

tanto no estado do Tocantins como no resto do mundo, onde quase 

o triplo de notificações são confirmadas a partir da 5ª década de vida 

em comparação com o número de pacientes mais jovens. 

Tabela 2. Relação do total de casos entre ano e a faixa etária 

Faixa etária 2017 2018 2019 2020 Total 

De 0 a 19 anos 0 0 1 1 2 
De 20 a 24 anos 0 3 6 0 9 
De 25 a 29 anos 1 1 2 0 4 
De 30 a 34 anos 3 2 2 1 8 
De 35 a 39 anos 1 3 6 6 16 
De 40 a 44 anos 5 6 6 9 26 
De 45 a 49 anos 2 7 7 11 27 
De 50 a 54 anos 12 9 11 13 45 
De 55 a 59 anos 5 19 11 18 53 
De 60 a 64 anos 6 10 10 14 40 
De 65 a 69 anos 4 5 11 15 35 
De 70 a 74 anos 6 8 13 9 36 
De 75 a 79 anos 3 9 9 5 26 
80 anos ou mais 5 5 6 6 22 

Total 53 87 101 108 349 

Fonte: DATASUS, 2020.  

Tomando como base a observação do tempo de 

tratamento dos pacientes acometidos por câncer colorretal no 

estado no Tocantins, verifica-se uma variedade em casos tratados em 

menos de 30 dias e mais de 60 dias, o que poderia ser explicado pelas 

alternativas terapêuticas que são utilizadas, desde as mais rápidas 

como a cirurgia até as mais prolongadas que é o caso das radio e 

quimioterapias. 

Tabela 3. Relação do total de casos entre ano e o tempo de tratamento 

Tempo de tratamento 2017 2018 2019 2020 Total 

Até 30 dias 10 31 31 37 109 
31-60 dias 11 14 20 31 76 
Mais de 60 dias 32 37 32 32 133 
Sem informação 0 5 18 8 31 

Total 53 87 101 108 349 

Fonte: DATASUS, 2020.  

Avaliando as formas de tratamento é possível afirmar que 

a quimioterapia é a modalidade terapêutica mais utilizada, estando, 

inclusive, a frente da cirurgia, e tendo a radioterapia como a menos 

escolhida. Tal fato é explicado por diversos fatores, já que o manejo 

varia de acordo com uma série de variáveis, como: estadiamento da 

neoplasia, tamanho, localização, extensão do tumor e saúde geral do 

paciente, bem como a opção de associar os tratamentos como a 

utilização de quimioterapia para a redução da massa tumoral e assim 

facilitar a retirada do tumor, podendo também ser utilizada após a 

cirurgia para destruir células cancerosas remanescentes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Logo, através dos resultados obtidos, observa-se que o 

perfil dos casos de câncer colorretal no estado do Tocantins no 

período de 2017 a 2020 faz luz a uma necessidade de melhoria das 

campanhas de conscientização sobre essa patologia, com o objetivo 

de que seja efetuado um diagnóstico precoce de possíveis casos que 

poderiam evoluir futuramente para uma neoplasia, já que se trata de 

uma patologia com altos índices de incidência e mortalidade, gerando 

gastos e complicações que seriam eventualmente evitáveis. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

Intoxicação exógena pode ser definida pela interação de uma 

substância danosa à saúde do organismo, podendo ser acidental ou 

intencional, tendo o seu manejo variado de acordo com o agente 

tóxico e tempo de intoxicação. O presente estudo objetiva identificar 

as populações que estão em situações de risco para intoxicações 

exógenas no estado do Tocantins nos anos de 2017 a 2020. Foram 

notificados casos de 6105 pessoas das quais 208 apresentaram 

resultados negativos entre cura com sequela e óbito. Contudo 

concluiu-se que há um desconhecimento em relação ao manejo das 

substâncias tóxicas tanto no ambiente profissional quanto no 

ambiente doméstico, e também que há uma necessidade de suporte 

à saúde mental do jovem e do adulto devido ao número elevado de 

tentativa de suicídio com uso de agentes tóxicos. 

Palavras-chave: Intoxicação exógena. Acidental. Intencional. 

Abstract 

Exogenous intoxication can be defined by the interaction of a 

substance harmful to the health of the body, which may be accidental 

or intentional, and its management varies according to the toxic 

agent and time of intoxication. This study aims to identify populations 

at risk for exogenous poisoning in the state of Tocantins from 2017 to 

2020. Cases of 6105 people were reported, which 208 had negative 

results between cure with sequelae and death. However, it was 

concluded that there is a lack of knowledge regarding the 

management of toxic substances both in the professional and 

domestic environment, and also that there is a need to support the 

mental health of young people and adults due to the high number of 

suicide attempts with use of toxic agents. 

Keywords: Exogenous intoxication. Accidental. Intentional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A intoxicação por agentes exógenos, representa um 

número substancial nos departamentos de emergência, tornando-se 

um tema relevante para diversas abordagens no mundo. Segundo 

FDA (Food And Drug Administration), cerca de 2 milhões de pessoas 

são expostas a essas substâncias anualmente. Dentre os pacientes 

admitidos por intoxicações exógenas, nota-se principalmente os 

adolescentes e adultos com intoxicação intencional, entretanto os 

números contabilizados por intoxicação acidental em crianças, 

exposições ambientais, usuários de drogas ilícitas, envenenamentos, 

dentre outros, representam também uma quantia importante das 

admissões em serviços de emergências. Observou-se um decaimento 

no número de indivíduos intoxicados com idade acima de 60 anos, 

podendo ser por inatividade profissional ou condições psicossociais 

melhores. 

Dentre as causas de intoxicações exógenas, incluem-se 

temas como fatores psicossociais, condições de trabalho e 

desinformação. As intoxicações acidentais e propositais se 

mantiveram acima de 1.000 indivíduos no período de 2017 e 2019, 

apresentando decaimento em 2020 (DATASUS). Os indicadores de 

intoxicações exógenas incluem acidentes com produtos domésticos 

até abuso de drogas ilícitas. O desfecho dessas intoxicações, varia de 

recuperação total até o óbito do indivíduo. 

O presente estudo visa identificar as populações que estão 

em situações de risco para intoxicações exógenas no estado do 

Tocantins. Analisando o contexto geral dos dados coletados conclui-

se que há necessidade de maiores estudos acerca do tema para um 

melhor entendimento das casuísticas relacionadas a intoxicações 

exógenas, levando em consideração possíveis mudanças a serem 

adotadas para redução desses números. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A intoxicação é definida pela exposição de uma estrutura 

ou todo o organismo a um elemento químico que tem potencial de 

danos à saúde, e para que tais impactos possam ser reduzidos, é 

necessária uma gestão associativa com fiscalização dos produtos 

químicos em relação aos seus adequados usos e armazenamento, e 

uma priorização dos trabalhos da atenção primária à saúde nos 

quesitos de saúde mental, principalmente entre adolescentes e 

adultos até os 50 anos. 

2.1 Epidemiologia 

No Brasil, um dos fatores que causa aumento no número 

de intoxicações exógenas é a tentativa de suicídio por 

envenenamento, sendo mais frequente em mulheres do que 

homens, os indicadores apontam uma maior taxa de tentativa, pelo 

sexo masculino. Isso se explica porque os homens tendem a utilizar 

de meios mais agressivos para tais fins. A facilidade de acesso a 

medicamentos e outras substancias que podem ser tóxicas, 

corrobora para que o número de intoxicações exógenas intencionais 

aumente entre indivíduos de 15 a 50 anos. 

A comparação entre as intoxicações exógenas acidentais e 

intencionais, revela que as intencionais é cerca de 11 vezes maior, 

entretanto os números das acidentais, deve ser levado em relevância 

pois incluem fatores importantes como segurança no trabalho e 

segurança pública, sendo um ponto a ser levado para a fiscalização 

dos mesmos. Por exemplo, o número de intoxicações acidentais por 

agrotóxicos agrícolas, têm se mostrado maior do que as intencionais, 

apontando assim para uma necessidade de conscientização do uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI) e uso consciente 

desses produtos. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo ecológico, cuja amostra é retirada 

dos dados notificados no SINAN (sistema nacional de agravos e 

notificações), que está na plataforma do DATASUS, através da 
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ferramenta TABNET. O estudo foi desenvolvido com base nas 

notificações do estado Tocantins nas plataformas supracitadas no 

período de 2017 a 2020. A população incluída na amostra do estudo, 

foi analisada relacionando-se as variáveis de agentes tóxicos, sexo, 

faixas etárias, exposição ao trabalho e evolução dos casos 

notificados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Relacionando os dados analisados de exposição a agentes 

tóxicos no ambiente de trabalho, conclui-se que o setor agrícola tem 

maior incidência de intoxicações não intencionais, entretanto, as 

afecções intencionais são em maior número. O que fica explicito na 

figura 01. 

 

 
Figura 01. Notificações de intoxicação exógena por agente tóxico e exposição 

no trabalho. Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação – Sinan Net. 

Analisando os dados de notificações de intoxicação por 

sexo dos indivíduos afetados, constata-se um número maior de 

intoxicação nas mulheres por fatores sociais e fisiológicos 

relacionados à saúde mental dos indivíduos. Considera-se ainda que 

homens tendem a trabalhar em ambientes de mais riscos à saúde, 

corroborando para o número de homens afetados pelos agentes 

tóxicos, mesmo que o seu número seja inferior ao do sexo oposto. O 

que fica exposto na tabela 01. 

Considerando os números coletados de intoxicações 

exógenas por idade dos indivíduos, observa-se um número crescente 

até a faixa dos 20-39 anos, com um pico nas idades de 01 a 04 anos, 

que é o indicativo do mau armazenamento das substâncias tóxicas no 

ambiente doméstico, ignorando as recomendações dos fabricantes 

que têm obrigação de avisar sobre impedir o acesso das crianças ao 

produto.  

Tabela 01. Notificações de intoxicações exógenas por sexo 

Agente Tóxico Masculino Feminino Total 

Ign/Branco 231 293 524 
Medicamento 675 2036 2711 
Agrotóxico agrícola 361 86 447 
Agrotóxico doméstico 122 124 246 
Agrotóxico saúde pública 10 14 24 
Raticida 116 127 243 
Prod. Veterinário 79 75 154 
Prod. Uso domiciliar 189 249 438 
Cosmético 22 58 80 
Prod. Químico 94 70 164 
Metal 2 2 4 
Drogas de abuso 82 46 128 
Planta tóxica 50 54 104 
Alimento e bebida 287 389 596 
Outro 131 111 242 

Total 2451 3654 6105 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - Sinan Net. 

Na faixa dos 15 a 39 anos, os números continuam 

crescentes, dado as condições sociais que os jovens e adultos estão 

inseridos relacionam-se com sua saúde mental, provocando 

tentativas de suicídio e outros fins. Os dados são expostos na figura 

02.

 

 

 
Figura 02. Notificações por agente tóxico e faixa etária. Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net
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Analisando as informações colhidas de notificações de 

intoxicações exógenas por agente tóxico e evolução do quadro do 

paciente, pode-se concluir que o número de cura total sem sequelas, 

mostra que o manejo terapêutico dos diferentes tipos de substancias 

relacionadas às intoxicações, se encontram bem definidas e bem 

aplicadas pelos serviços de emergência, dadas as variáveis de tempo 

de intoxicação até o primeiro atendimento, idade do indivíduo e 

resposta aos medicamentos. Os dados são apresentados na figura 03. 

 

 
Figura 03. Notificações por agente tóxico e evolução do quadro do indivíduo. Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

- Sinan Net 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados encontrados pôde-se analisar o 

perfil dos indivíduos com intoxicação exógena no estado do Tocantins 

nos anos de 2017 a 2020, e dado o curso da pesquisa, pode-se 

concluir que há um mau uso e armazenamento das substâncias 

químicas tanto no ambiente profissional quanto no doméstico, 

gerando assim a percepção da necessidade de melhor consideração 

sobre o manejo adequado dos agentes tóxicos. Outra conclusão 

percebida é que há necessidade de um suporte psicossocial desde a 

pré-adolescência à fase adulta, a fim de evitar distúrbios psicológicos 

que corroborem para o uso de substancias tóxicas. 

_______________________________________________________ 
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ANÁLISE SITUACIONAL DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19 NO ESTADO DO 

TOCANTINS 

Diego Santos Andrade, diego-034@live.com; Brenda Pereira Teles, brendapereirateles@outlook.com; Daiene Isabel da Silva Lopes, 

daieneisabel@gmail.com; Durval Nolasco das Neves Neto, durval.nolasco@gmail.com 

 

Resumo 

O presente estudo se fez necessário devido a ocorrência do atual 

cenário de pandemia pela COVID-19. Sabe-se que as medidas de 

proteção têm dois pilares: O olhar individual, para nos protegermos 

e protegermos os nossos familiares, e o outro pilar são as medidas 

preventivas de higienização. Nesse contexto, para se conhecer a 

História Natural do COVID-19 no estado do Tocantins se fez 

necessário um estudo epidemiológico do perfil dos pacientes 

acometidos, bem como uma análise crítica do plano de contingência 

adotado no estado. 

Palavras-chave: COVID-19. Coronavírus. Pandemia. 

Abstract 

The present study was necessary due to the occurrence of the current 

pandemic scenario by COVID-19. It is known that protection 

measures have two pillars: The individual look, to protect ourselves 

and our family members, and the other pillar is the preventive 

hygiene measures. In this context, to know the Natural History of 

COVID-19 in the state of Tocantins, an epidemiological study of the 

profile of affected patients was necessary, as well as a critical analysis 

of the contingency plan adopted in the state. 

Keywords: COVID-19. Coronavirus. Pandemic. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa, a partir dos dados epidemiológicos 

colhidos no através dos boletins epidemiológicos e Relatórios 

Situacional de Enfrentamento a COVID-19 da Secretaria Estadual de 

Saúde do estado do Tocantins traçar o perfil epidemiológico dos 

pacientes acometidos pela COVID-19 no estado, bem como os 

resultados alcançados pelo proposto plano de contingência estadual. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O primeiro paciente acometido pelo Coronavírus foi 

descoberto por Tyrrel e Bynoe em 1965, onde os pesquisadores 

isolaram o HCoV-B814 de uma criança com quadro de resfriado. No 

último trimestre de 2019, um grupo de pacientes procurou ajuda 

hospitalar na Cidade de Wuhan, Província de Hubei na China, 

demonstrando sintomas de uma pneumonia causada por um agente 

desconhecido até então (ARENTZ et al., 2020).  

O principal método para evitar a contaminação pela COVID-

19 são a higienização das mãos e o isolamento social. Vale ainda 

ressaltar a importância da utilização das máscaras quando em 

contato com outras pessoas ou em locais com aglomeração de 

pessoas (GAUTRET et al., 2020).  

O presente estudo visa, a partir dos dados epidemiológicos 

colhidos através dos boletins epidemiológicos e Relatórios 

Situacional de Enfrentamento a COVID-19 da Secretaria Estadual de 

Saúde do estado do Tocantins traçar o perfil epidemiológico dos 

pacientes acometidos pela COVID-19 no estado do Tocantins e 

verificar as circunstâncias do adoecimento populacional por esse 

vírus que tem acometido o mundo inteiro. 

3. METODOLOGIA 

O estudo se constituiu de uma pesquisa documental com 

abordagem quantitativa e analítica em que foram avaliados os novos 

casos notificados de pacientes com diagnóstico de COVID-19, sendo 

desconsiderados para o estudo as notificações duvidosas e/ou 

incompletas. Os dados foram obtidos pelos boletins epidemiológicos 

da COVID-19 e dos Relatórios Situacional de Enfrentamento a COVID-

19 da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, sendo as variáveis 

do estudo divididas em onze categorias de análise (no estudo original 

e completo. No resumo será abordado somente algumas das 

variáveis estudadas.  

A análise descritiva inicial dos dados permitiu o 

entendimento prévio das informações, para posterior verificação da 

eficiência das ações preventivas desenvolvidas pelo governo 

estadual. O estudo constitui-se em pesquisa documental na base de 

dados do SINAN, portanto, não há necessidade de aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até a última atualização desse trabalho o número de casos 

e óbitos pela COVID-19, eram respectivamente de 147.000.000 e 

3.110.000 no mundo, 14.300.000 e 391.000 no Brasil, 153.251 e 

2.382 no Tocantins. Considerando o número de casos registrados no 

Brasil, o Tocantins representava 1,09% desse total, segundo dados do 

Ministério da Saúde (MS). 

A prevalência, incidência, letalidade e mortalidade da 

COVID-19  no Tocantins demonstram uma ideia da amplitude e 

impacto da pandemia no estado, apontando a direção do processo 

de tomada de decisão para a correta efetivação das medidas de 

controle e   prevenção   da   morbimortalidade   por   COVID-19   por   

parte   dos   órgãos governamentais. A análise desses dados será 

possível através da representação dos gráficos e figuras que se 

seguem durante o trabalho. 

Na figura 1 observa-se a evolução de casos confirmados por 

dia, desde o primeiro caso registrado no dia 17 de Março de 2020. 

Observa-se que a partir do dia 29/06/2020 se iniciou uma evolução 

acentuada de novos casos até que no dia 10/08/2020 foi registrado o 

maior pico de casos em um único dia desde o início da pandemia 

(1306 casos).  

Em medida de enfrentamento o executivo estadual editou 

o decreto 6.064 no dia 12 de Março de 2020 estabelecendo o Comitê 

de Crise para a Prevenção, Monitoramento e Controle do Vírus 

COVID-19 no Tocantins. Outros decretos foram editados em seguida 

suspendendo as aulas presenciais nas escolas, faculdades, reduzindo 

a jornada dos servidores públicos estaduais, proibindo a realização 

de shows e eventos entre outras medidas. 
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Figura 1: Casos de COVID-19 confirmados por dia no Estado do Tocantins. 

Fonte: DATASUS/TABNET 

Outros decretos foram editados nos meses subsequentes: 

6.066 de 16/03/2020, 6.067 17/03/2020, 6.080 de 06/04/2021, 6.092 

05/05/2020 sempre mantendo ou ampliando as restrições já 

apontadas nos decretos anteriores.  Apesar disso e mesmo com o 

cancelamento da temporada de praias em mais de 39 municípios 

tocantinenses, o fluxo de pessoas característico dos meses de férias 

escolares (Julho a Agosto), aliado ao não seguimento de protocolos 

de cuidados pessoais pode ter favorecido o crescimento vertiginoso 

do número de casos que se iniciou em 29/06/2020 e culminou no 

primeiro pico no dia 10/08/2020, desde o início da pandemia. Já em 

2021 a partir do dia 15/02 o número de casos iniciou um crescimento 

vertiginoso que culminou com o registro de 1577 casos no dia 15/03. 

Até o dia 17/04/2021 foram registrados 153.251 casos de 

COVID-19 no Estado do Tocantins (figura 2). Palmas, Araguaína, 

Gurupi, Porto Nacional e Colinas do Tocantins que juntas 

representam segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) uma população de 666.389 pessoas, 44,50% da população 

total do estado, figuram entre as 5 cidades tocantinenses que mais 

possuem casos confirmados, totalizando 87.740, o que representa 

57,15% do total de casos confirmados no estado.  

Por outro lado, as 5 cidades que figuram com menos casos 

são Lavandeira, Cachoeirinha, Novo Alegre, Taipas do Tocantins e São 

Félix do Tocantins com uma população estimada em 11.453 pessoas, 

7,71% da população tocantinense, registraram 432 casos 

confirmados, representando um total de 0,28% dos casos 

tocantinenses. 

O coeficiente de incidência é de 9974,78 casos para cada 

100 mil habitantes, ficando acima da incidência da Região Norte do 

Brasil, que é de 8022,2 e até mesmo do coeficiente de incidência do 

Brasil (6872,1). Comparando com outros estados: Roraima (15762,7), 

Rondônia (11851,2), Amazonas (8899,6), Acre (8747,4) Pará (5394,3) 

e Amapá (12388,2) observa-se que o Tocantins ocupa as primeiras 

posições em incidência de casos por 100 mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Casos COVID-19 acumulados. Fonte: DATASUS/TABNET 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O plano de contingência – COVID-19 do Tocantins possui 

um amplo rol de ações e estratégias de enfrentamento à pandemia e 

ao crescente número de casos e ocupação dos hospitais de referência 

do estado. Entretanto o plano não especifica ações que incluam a 

participação efetiva da sociedade no processo ou nem mesmo chega 

a considerar as peculiaridades de cada região ou cidade do estado 

como fundamentais para a elaboração para das políticas públicas 

eficazes. Em sua maioria, os planos de contingência elaborados pelos 

serviços de saúde, tem como objetivo estabelecer previamente um 

sistema de condutas e ações para atendimento aos pacientes 

suspeitos ou infectados pelo Coronavírus, e têm como objetivo 

reduzir os riscos de transmissão aos profissionais da saúde que estão 

na linha de frente, a outros pacientes internados, e que garanta 

qualidade do atendimento. 

Este estudo permitiu chegar à conclusão de que o cenário 

epidemiológico da pandemia da Covid-19 no estado do Tocantins é 

parcialmente controlado, com índices de acometimento e 

mortalidade comparável e compatível com outras regiões do Brasil. 

O plano de contingência confeccionado e estabelecido pelo estado 

possui especificidades e dá liberdade para os municípios atuarem 

com respeito às normas e a segurança. Existe uma tendência desde o 

início da pandemia de que a faixa etária mais vulnerável (60 anos ou 

mais) tornar-se o grupo mais atingidos pela patologia no Tocantins. 

_______________________________________________________ 

REFERÊNCIAS 

Arentz, M., Yim, E., Klaff, L., Lokhandwala, S., Riedo, F. X., Chong, M., 

& Lee, M. (2020). Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill 

Patients with COVID-19 in Washington State. JAMA - Journal of the 

American Medical Association, 323(16), 1612–1614. 

BARBOSA, I. R. et al. Incidence of and mortality from COVID-19 in the 

older Brazilian population and its relationship with contextual 

indicators: an ecological study. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, v. 23, n. 1, 2020.  

ESCOBAR, A. L.; RODRIGUEZ, T. D. M.; MONTEIRO, J. C. Letalidade e 

características dos óbitos por COVID-19 em Rondônia: estudo 

observacional. Epidemiologia e servicos de saude : revista do Sistema 

Unico de Saude do Brasil, v. 30, n. 1, p. e2020763, 2020. 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000



XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 54 
  

P
ág

in
a5

4
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

ÍNDICE DE CASOS NOTIFICADOS DE MENINGITE EM ARAGUAÍNA-TO ENTRE 2019 A 2020 E SEU PERFIL CLÍNICO-

EPIDEMIOLÓGICO 

Pollyanna Nogueira do Nascimento, pollyannann@hotmail.com; Luiz Marco Lourenço Costa Vieira, luizmarcoconta@gmail.com 

 

Resumo 

Introdução: A meningite é uma doença em decorrência de um 

processo inflamatório que vai acometer o Sistema Nervoso Central 

(SNC) afetando as meníngeas e o líquido cefalorraquidiano (LRC). A 

notificação para a saúde pública é de suma importância para uma 

melhor conduta terapêutica e controle, devido a sua gravidade e 

capacidade de ocasionar surto. Objetivo: Analisar a incidência dos 

casos de meningite no município de Araguaína-TO no recorte 

temporal 2019-2020. Conclusão: A meningite continua apresentando 

uma significativa morbimortalidade, em razão disso, ter acesso a suas 

informações epidemiológicas são importantes para que medidas de 

saúde preventiva possa assegurar uma assistência adequada a 

população local.  

Palavras-chave: Meningite. Epidemiologia. Meningite no 

Tocantins/Araguaína. 

 Abstract  

Introduction: Meningitis is a disease resulting from an inflammatory 

process that affects the Central Nervous System (CNS) affecting the 

meninges and the cerebrospinal fluid (CRL).  Notification to public 

health is of paramount importance for a better therapeutic approach 

and control, due to its severity and capacity to cause an outbreak. 

Objective: To analyze the incidence of meningitis cases in the city of 

Araguaína-TO in the 2019-2020 timeframe.  Conclusion: Meningitis 

continues to present a significant morbidity and mortality, therefore, 

having access to its epidemiological information is important so that 

preventive health measures can ensure adequate care for the local 

population. 

Keywords: Meningitis. Epidemiology. Meningitis in 

Tocantins/Araguaína. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde, sabe-se que a meningite é 

uma doença de notificação compulsória, de fácil contágio e quando 

não tratada adequadamente pode deixar sequelas neurológicas 

graves nos pacientes.  

A importância deste levantamento epidemiológico se dá 

pela morbimortalidade desta doença e a mesma, encontrar-se 

presente na população local de Araguaína-To. Ter entendimento da 

patologia visa responder os questionamentos quanto à 

epidemiologia e controle da Meningite, em razão do índice de casos 

notificados.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A meningite é uma doença que acomete o Sistema Nervoso 

Central (SNC) em decorrência de um processo inflamatório nas 

meninges e no líquido cefalorraquidiano (LCR). Sua etiologia envolve 

vários microrganismos, mas predominantemente por vírus e 

bactérias (KUMAR, 2010). 

No Brasil, os casos de meningite têm sido registrados 

durante todo o ano. Estima-se que a proporção seja de 

aproximadamente 02 casos/100 mil habitantes. Embora esta 

incidência seja relativamente baixa, sua letalidade é elevada, 

variando de 3% e 19% dos casos indo a óbito. Os principais agentes 

etiológicos bacterianos podem ser evitados através da vacinação 

(GONÇALVES, 2018). 

Independente da etiologia da meningite, o quadro clínico 

do paciente vai se caracterizar por: vômito, febre, cefaleia, rigidez 

nucal, petéquias, coma, sinal de Kerning e/ou Brudzinski (DIAS, 2017).  

O tratamento da meningite é de emergência médica, 

independente da etiologia deve ser iniciado. O tratamento empírico 

para meningite bacteriana está apresentado no quadro 01. 

Quadro 01. Tratamento Empírico das Meningites Bacterianas 

Idade Antibióticos 

0 a 04 semanas de 
idade 

Ampicilina mais cefortaxima ou aminoglicosídio 

01 mês a 50 anos de 
idade  

Vancomicina mais cefotaxima ou ceftriaxona 

A partir de 50 anos  Vancomicina mais ampicilina, mais ceftriaxona 
ou cefotaxima, mais vancomicina 

Fonte: (LOUIS, 2018) 

O uso preconizado de corticosteroides no tratamento da 

meningite bacteriana 30 minutos antes, ou, acompanhada da 

primeira dose do antibiótico, reduz a intensidade de reação 

inflamatória (NITRINI, 2015). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, de 

abordagem quantitativa e qualitativa, com análise estatística 

descritiva. Os critérios avaliados foram os casos registrados no 

recorte temporal 2019-2020 no município de Araguaína-TO. A análise 

obtida foi no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) / Sistema de Agravos de Notificação (SINAN) onde, 

através do resultado identificou-se a prevalência dessa patologia na 

população local, contribuindo assim, para formular uma abordagem 

preventiva e terapêutica.  

As variáveis de estudo foram os números de casos 

notificados, sexo e faixa etária, tendo como pesquisa bibliográfica as 

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), MedLine 

e Google Acadêmico, além de fontes literárias com descritores 

“meningite”, “epidemiologia”, “meningite no Tocantins/Araguaína”, 

selecionando artigos publicados no recorte temporal 2016-2021.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises obtidas no TABNET/DATASUS e no 

SINAN, foi possível identificar a prevalência dessa patologia no 

município de Araguaína- TO. 
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Quadro 02. Casos Confirmados por Ano 1º Sintoma(s) de Acordo com a Idade 

Segundo Município de Notificação Araguaína-TO 

Idade 2019 2020 

<1 ano 09 casos 03 casos 

1 a 4 anos 07 casos 02 casos 

10 a 14 anos 04 casos 02 casos 

15 a 19 anos 02 casos 01 caso 

20 a 39 anos 11 casos 04 casos 

40 a 59 anos 09 casos 04 casos 

60 a 64 anos 01 caso 06 casos 

> 65 anos 06 casos 01 caso 

Fonte: TABNET/DATASUS 

A partir dos dados coletados, do nascimento aos 04 anos é 

uma das faixas etária com acometimento pela imaturidade 

imunológica. Dos 20-39 anos por teoricamente serem uma faixa 

etária que aglomerarem mais. Maiores que 60 anos são mais 

susceptíveis a infecções devido a dificuldade entre suspeita clínica e 

diagnóstica levando a falha terapêutica. (ALVARENGA, 2013). 

Quadro 03. Casos Confirmados por Ano 1º Sintoma(s) de Acordo com o Sexo 

Segundo Município de Notificação Araguaína-TO 

Sexo 2019 2020 

Feminino 11 casos 02 casos 

Masculino 12 casos 02 casos 

Total 23 casos 04 casos 

Fonte: TABNET/DATASUS 

Esse conjunto de fatores caminha na contra mão para a 

redução e até mesmo erradicação da meningite. Embora o Tocantins 

e o Brasil não apresentem uma curva ascendente quanto à doença, 

essa patologia tem seu rastreamento e vacina disponível. Essa 

avaliação estatística comprova a necessidade de investigação, 

planejamento estratégico e ação local efetiva para a melhoria da 

assistência à saúde na região. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com os resultados nota-se que a meningite é uma 

neuropatologia de morbimortalidade em declínio na população local. 

Tem-se duas hipóteses para estes resultados, a primeira pela 

profilaxia e imunização já existente e a segunda em consequência da 

pandemia de COVID-19 iniciada em 2020 no Brasil, culminado na 

obrigatoriedade do uso dos EPI, tais medidas de segurança além de 

ter impacto na Sars-Cov-2, favoreceu na diminuição da propagação 

dos patógenos meningíticos. 

Contudo, ressalta-se que a imunização é a principal linha de 

defesa para frear o número dessa infecção dessa patologia, por essa 

razão, o Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina meningocócica 

conjugada sorogrupo C, vacina pentavalente, pneumocócica 

conjugada 10-pentavalente e a BCG.  

 

 

 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O termo Doença Cardiovascular diz respeito a diversas patologias que 

têm em comum a alteração morfofisiológica de vasos sanguíneos 

e/ou do miocárdio. É a principal causa de morte no Mundo. O 

trabalho visa descrever o perfil epidemiológico das Doenças 

Cardiovasculares no Brasil, entre 2010 e 2020, na Região Norte. A 

pesquisa foi realizada através da análise de dados disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde, possuindo caráter descritivo-retrospectivo. 

Durante o período estudado as cardiopatias causaram mais de dois 

milhões de internações. Na Região Norte a taxa de letalidade foi de 

8,4%. A quantia populacional não demonstrou relações diretas com 

a taxa de letalidade nas regiões analisadas. Pode-se afirmar que as 

DCVs são acometimento frequente e de grande influência sobre o 

sistema brasileiro de saúde, motivo pelo qual fazem-se necessários 

mais estudos e pesquisas. 

Palavras-Chave: Brasil. Perfil epidemiológico. Doenças 

cardiovasculares. 

Abstract 

The term Cardiovascular Disease refers to several pathologies that 

have in common the morphophysiological alteration of blood vessels 

and/or myocardium. It is the leading cause of death in the world. The 

work aims to describe the epidemiological profile of Cardiovascular 

Diseases in Brazil, between 2010 and 2020, in the Northern Region. 

The research was carried out through the analysis of data provided 

by the Ministry of Health, having a descriptive-retrospective 

character. During the period studied, heart diseases caused more 

than two million hospitalizations. In the North Region, the fatality 

rate was 8.4%. The population amount did not show direct 

relationship with the lethality rate in the analyzed regions. It can be 

said that CVDs are a frequent occurrence and have a great influence 

on the Brazilian health system, which is why more studies and 

research are needed. 

Keywords: Brazil. Epidemiological profile. Cardiovascular diseases. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

doenças miocárdicas isquêmicas constituem a causa mais comum de 

morte na população mundial. A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é 

responsável por grande parte desse número, e junto com outras 

doenças do sistema cardíaco compõe um grupo de patologias 

denominado Doenças Cardiovasculares (DCV). No Brasil, de acordo 

com o Ministério da Saúde (2021) essas doenças foram responsáveis 

por mais de 12 milhões de internações durante a última década e a 

taxa de letalidade média foi de aproximadamente 8%. Isso significa 

que, entre o total de pacientes acometidos, cerca de um milhão foi a 

óbito. (BRASIL, 2021). 

Portanto, é evidente a necessidade de estudos que 

permitam compreender as características epidemiológicas desse 

grupo de doenças. Nesse sentido, o presente artigo tem como 

objetivo analisar e descrever o perfil clínico-epidemiológico das 

doenças cardiovasculares no Brasil entre os anos de 2010 e 2020, 

com foco na Região Norte do país. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Oliveira et al (2021), define as Doenças Cardiovasculares 

(DCV) como um conjunto de patologias que afetam os órgãos 

responsáveis pela circulação corporal, ou seja, o coração e os vasos 

sanguíneos.  

Dito isso, o Infarto Agudo do Miocárdio e os Acidentes 

Vasculares Encefálicos são as patologias mais incidentes do grupo 

(OMS, 2021). 

Segundo Brant et al (2017), o aumento da expectativa de 

vida e da prevalência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares na população, foram responsáveis pelo crescimento 

do número de casos de DCV. De acordo com os autores, entre os anos 

de 1990 e 2015, houve uma diminuição geral, porém heterogênea 

nas taxas de letalidade no país.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2021), as 

DCV constituem a principal causa de óbitos no Brasil, e foram 

responsáveis por mais de 1 milhão de mortes entre 2010 e 2020. 

Durante esse período as DCV geraram mais de 28 bilhões 

de reais em custos hospitalares, o que retardou melhorias no sistema 

de saúde e no desenvolvimento econômico do país. E impediu, 

portanto o melhor aproveitamento de recursos (BRASIL, 2021). Fato 

pelo qual se permite afirmar que essas afecções representam um 

grave problema de saúde pública. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

A pesquisa possui caráter retroativo-descritivo e analisou 

dados epidemiológicos secundários acerca das Doenças 

Cardiovasculares entre os anos de 2010 e 2020. As informações 

foram disponibilizadas pelo Sistema de Informações hospitalares do 

SUS (SIH/SUS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), através da plataforma do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (Datasus). O campo de amostragem utilizado 

abrangeu toda a região nacional, porém, a descrição dos aspectos 

epidemiológicos teve foco na Região Norte. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período analisado, a frequência de óbitos apresentou-

se maior em pacientes de 70 a 79 anos, e em adultos jovens que 

apresentavam comorbidades. A taxa de letalidade, por sua vez, foi 

maior entre idosos com mais de 80 anos (BRASIL, 2021).  

O estudo de Brant et al (2017) observou, ao longo de quinze 

anos, uma diminuição nas taxas de letalidade por DCV. Embora a 



XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 57 
  

P
ág

in
a5

7
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

Região Sudeste tenha apresentado uma das reduções mais 

acentuadas, atualmente, possui o segundo maior índice do Brasil 

(8,50%), atrás da Região Nordeste por apenas 0,02%. 

Infere-se, portanto, a necessidade de melhorar a prestação 

de serviços médicos e a rede de atendimento aos pacientes com 

Doenças Cardiovasculares nessas regiões, uma vez que o número 

relativo de mortes diminuiu, mas a taxa de letalidade se manteve 

elevada. 

Na Região Norte, as DCV ocasionaram mais de 605 mil 

internações e 50 mil mortes, apresentando uma taxa de letalidade de 

8,41%. O menor índice foi registrado no estado do Pará (7,59%), 

enquanto Roraima apresentou o valor mais elevado (11,99%) e 

ultrapassou a média nacional. Esses dados sugerem que o manejo dos 

pacientes acometidos foi mais eficaz que nas regiões Nordeste e 

Sudeste. Contudo, ainda existe a necessidade de aperfeiçoamento da 

conduta terapêutica. 

Apesar do alto índice de internações, a Região Sul teve o 

menor coeficiente nacional de letalidade (6,61%), o que nos permite 

inferir maior eficácia da conduta médica adotada na região, que se 

mostrou mais eficiente quando comparada ao restante do país 

(BRASIL, 2021). 

Tabela 1. Taxa de letalidade segundo idade por região 

Idade Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Menor 1 ano 9,88% 8,95% 8,87% 9,50% 12,49% 

1 a 4 anos 2,68% 2,40% 3,67% 3,47% 3,64% 

5 a 9 anos 2,61% 1,88% 2,12% 2,02% 2,28% 

10 a 14 anos 3,93% 3,17% 3,01% 2,76% 2,93% 

15 a 19 anos 4,00% 3,49% 3,60% 3,07% 4,42% 

20 a 29 anos 3,85% 3,36% 3,02% 2,53% 3,65% 

30 a 39 anos 3,96% 3,85% 3,30% 2,51% 3,92% 

40 a 49 anos 5,19% 5,13% 4,38% 3,10% 4,89% 

50 a 59 anos 6,40% 6,29% 5,68% 4,07% 5,92% 

60 a 69 anos 8,23% 7,93% 7,88% 5,74% 7,75% 

70 a 79 anos 10,85% 10,58% 11,29% 8,62% 10,48% 

80 anos e mais 15,76% 15,56% 17,62% 14,33% 15,70% 

Fonte: Ministério da Saúde 

Comparando esses dados com as demais regiões podemos 

perceber que essa é uma tendência constante em todas. Fato que 

corrobora e torna válida para os dias atuais, a argumentação de Brant 

et al (2017) que sugere que com o envelhecimento da população há 

um aumento nos óbitos por DCVs. 

Fora esse fato também foi possível sugerir quais regiões 

ofertam melhores condições dos serviços médicos prestados. Para 

isso foi realizada uma comparação entre as taxas de letalidade média 

das mesmas. 

Portanto, se compararmos a região Sul, que apresentou o 

menor índice de letalidade no período analisado (6,61%), com as 

demais regiões, podemos inferir que possivelmente os serviços 

médicos prestados em tal região foram mais eficazes. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Taxa de letalidade das doenças cardiovasculares por região. Fonte: 

Ministério da Saúde. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como objetivo apresentar o perfil 

epidemiológico das doenças cardiovasculares no Brasil centrado na 

região Norte. Com a análise dos dados percebeu-se que a maior taxa 

de letalidade das DCVs esteve entre os idosos com 80 anos ou mais e 

que o contingente populacional não está diretamente relacionado 

com a incidência das DCVs.  

Além disso, utilizando as taxas de letalidade média das 

regiões no período estudado, foi possível sugerir que, dentre todas, 

a região Sul é a que oferece melhor desempenho dos serviços 

médicos prestados aos pacientes acometidos pelas DCVs. 

Por fim, fica clara a necessidade de se realizarem mais 

estudos acerca das doenças cardiovasculares e seus impactos à saúde 

pública nacional, uma vez que elas constituíram  uma das maiores 

fontes de ônus financeiro à saúde pública, devido aos grandes custos 

hospitalares gerados pelas mesmas. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

As doenças do apêndice são as principais causas de indicação para 

cirurgia abdominal de emergência na infância, sendo diagnosticada 

na maioria das crianças avaliadas com urgência para dor abdominal. 

Diante disso, esse estudo teve como objetivo analisar a 

epidemiologia dos casos de doenças do apêndice atendidos no 

Hospital Municipal de Araguaína (HMA), e comparar os dados nos 

âmbitos municipal e estadual. Com os dados, observou-se que o HMA 

liderou no munícipio de Araguaína com 51,96% das internações 

notificadas por doenças do apêndice, do público atendido, o sexo 

masculino foi o mais acometido na faixa etária de 10 a 14 anos. 

Quando analisado no Estado do Tocantins, Araguaína ocupou a 

segunda colocação (22,9%), atrás da capital Palmas que liderou com 

36,86%. É notória a importância de estudos e atualizações sobre o 

tema tendo em vista a importância para a saúde pública.  

Palavras-chave: Apendicite. Epidemiologia. Saúde. 

Abstract 

Appendix diseases are pathologies that affect the appendix and are 

the main indication for emergency abdominal surgery in childhood, 

being diagnosed in most children urgently evaluated for abdominal 

pain. Therefore, this study aimed to analyze the epidemiology of 

cases of appendix diseases treated at the Hospital Municipal de 

Araguaína (HMA), and to compare the data at the municipal and state 

levels. With the data, it was observed that the HMA led in the 

municipality of Araguaína with 51.96% of hospitalizations notified for 

diseases of the appendix, of the public served, males were the most 

affected in the age group from 10 to 14 years. When analyzed in the 

State of Tocantins, Araguaína ranked second (22.9%), behind the 

capital Palmas, which led with 36.86%. The importance of studies and 

updates on the subject is notorious, considering its importance for 

public health. 

Keywords: Appendicitis. Epidemiology. Health. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As doenças do apêndice são um grupo heterogêneo de 

patologias que englobam as apendicites aguda, crônica, recidivante, 

sem outras especificações e outras doenças do apêndice.  

A obstrução da luz apendicular por fecalito ou por 

hiperplasia linfoide intramural, seguida de proliferação bacteriana 

distal, é a causa etiopatogênica que explica a ocorrência das 

apendicites. São descritas quatro fases evolutivas do processo: 

edematosa, flegmenosa, gangrenosa e perfurada. As duas primeiras 

desenvolvem-se, em geral, em 24 a 36 horas, sendo consideradas 

apendicites em fase inicial. As restantes aparecem classicamente 

após 2 a 3 dias de história e constituem apendicites em fase 

avançadas. (DENNIS, et al., 2017). 

A apendicite é a indicação mais comum para cirurgia 

abdominal de emergência na infância e é diagnosticada em 1-8% das 

crianças avaliadas com urgência para dor abdominal. A incidência 

aumenta de 1 a 6 por 10.000 crianças entre o nascimento e os quatro 

anos de idade para 19 a 28 crianças em menores de 14 anos. 

Apresenta-se com mais frequência na segunda década de vida, sendo 

o sexo masculino mais comumente afetado. (WESSON, et al., 2019). 

Por ser considerado um grupo de patologias comuns para a 

saúde pública, há necessidade de discussão sobre o assunto, a fim de 

fornecer dados para implementação de ações de saúde que 

melhorem o manejo inicial nesses casos.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Cerca de 7% dos indivíduos nos países ocidentais têm 

apendicite em algum momento em suas vidas. À medida que a 

apendicite evolui, o suprimento sanguíneo é prejudicado pela 

infecção bacteriana na parede e distensão da luz; gangrena e 

perfuração ocorrem em cerca de 24 horas, embora esse período seja 

muito variável. A gangrena implica perfurações microscópicas, 

contaminação bacteriana do peritônio e peritonite. Esse processo 

pode ser efetivamente restrito por aderências de vísceras próximas. 

(DOHERTY, et al., 2017). 

O quadro clínico se manifesta inicialmente com 

desconforto vago no meio do abdome ou periumbilical, seguida por 

náusea, anorexia e indigestão. A dor é contínua, mas não intensa, 

com cólica leve ocasional. O paciente pode sentir-se constipado ou 

vomitar. Outros sintomas importantes que podem estar presentes 

são a febre, que ocorre comumente 24 a 48 horas após o início dos 

sintomas, a sensibilidade do quadrante inferior direito e sinais de 

irritação peritoneal localizada ou generalizada como proteção 

muscular involuntária. (WESSON, et al., 2019). 

O diagnóstico de apendicite é feito clinicamente e deve ser 

considerado em todas as crianças com história de dor abdominal e 

sensibilidade abdominal ao exame físico. O diagnóstico pode ser 

direto quando os achados clássicos associados à apendicite estão 

presentes. No entanto, as variações na apresentação por idade e sexo 

podem representar um desafio significativo. (WESSON, et al., 2019). 

O tratamento é determinado se o apêndice está intacto, se 

sofreu perfuração (apendicite avançada) ou se desenvolveu em uma 

massa apendicular (flegmão) ou abscesso.  Uma vez estabilizado 

conforme necessário, a maioria dos pacientes com apendicite 

precoce e todos os pacientes com apendicite avançada justificam a 

apendicectomia urgente, assim como os pacientes de aparência 

doentia com uma massa apendicular ou abscesso. (BRANDT, et al., 

2020). 
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3. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, de cunho 

epidemiológico, a partir da base de dados DataSus/TabNet. A coleta 

dos dados deu-se segundo o número de morbidade hospitalar do SUS 

por local de internação no município de Araguaína e no Estado do 

Tocantins. A pesquisa do número de internações por doenças do 

apêndice levou em consideração as variáveis ano/mês de 

processamento, caráter de atendimento: eletivo e de urgência, 

estabelecimento: Hospital Municipal de Araguaína (HMA), Hospital 

Regional de Araguaína (HRA) e Hospital Dom Orione (HDO), Capítulo 

CID-10: XI Doenças do aparelho digestivo, Lista Morbidade CID-10: 

Doenças do apêndice, faixa etária de 0 a 19 anos, sexo: masculino e 

feminino, no período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2020. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período analisado foram notificados 172 atendimentos 

realizados no Hospital Municipal de Araguaína devido a doenças do 

apêndice na faixa etária de 0 a 19 anos. Desses casos, 109 foram em 

pacientes do sexo masculino, representando 63,37 %, concordando 

com os estudos epidemiológicos nacionais existentes. (FREITAS, 

2019). 

Quando analisado os dados do município de Araguaína que 

realizaram intervenções eletiva e de urgência em pacientes com 

doenças do apêndice, foram notificados 331 atendimentos, sendo a 

maioria no Hospital Municipal de Araguaína com 172 (51,96%), 

seguido pelo Hospital Regional de Araguaína com 158 (47,73%) e no 

Hospital Dom Orione de Araguaína com apenas 1 atendimento 

(0,31%). 

De acordo com a faixa etária, no HMA foram atendidos 1 

caso com idade menor que 1 ano, 21 com pacientes entre 1 e 4 anos, 

79 entre 5 e 9 anos e 71 com idade entre 10 e 14 anos; No HRA, 58 

atendimentos foram entre os 10 e 14 anos e 100 entre 15 e 19 anos; 

No HDO o único caso foi em um indivíduo com faixa etária entre 15 e 

19 anos. Observou-se então, uma predominância das patologias do 

apêndice em crianças com idade escolar, seguindo o padrão das 

análises realizadas no Tocantins e no país. (FRANCHI, 2020). 

 O Estado do Tocantins, durante o período analisado, somou 

1443 internações por doenças do apêndice, dessas 532 na cidade de 

Palmas, seguida por Araguaína com 331 e Gurupi com 200. A partir 

disso, nota-se que o município de Araguaína é o segundo local onde 

houve maiores números de intervenções dentro do período 

analisado. 

 Ao comparar as variáveis, pode-se perceber que o sexo 

masculino é o mais acometido, na faixa etária entre 10 e 14 anos. Dos 

atendimentos realizados, o Hospital Municipal de Araguaína liderou 

no número de internações, o que contribuiu para o munícipio fosse o 

segundo no ranking de intervenções realizadas no Estado do 

Tocantins. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com os dados obtidos foi possível verificar a importância do 

preparo e atualização das equipes que realizam o atendimento inicial 

dos pacientes com doenças do apêndice, principalmente no que diz 

respeito a clínica da apendicite aguda para o diagnóstico imediato. 

Além disso, por se tratar de uma patologia com tratamento cirúrgico, 

é fundamental estruturar os centros cirúrgicos afim de garantir um 

manejo adequado e melhor prognóstico para o paciente. Destaca-se 

ainda, a importância da Cirurgia Pediátrica, uma especialidade 

médica responsável pelo tratamento clínico-cirúrgico da população 

mais acometida pelas doenças do apêndice. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

Objetivos: Avaliar o impacto da pandemia da covid 19 no diagnóstico 

do câncer de colo uterino e de mama através de dados 

epidemiológicos no Brasil de 2017 a 2020. Métodos: Trata-se de um 

estudo epidemiológico transversal, quantitativo, do tipo descritivo. 

As coletas dos dados foram obtidas através da base de dados de 

domínio público, gerados pelo Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: Comprovou-se que 

o número de diagnóstico de câncer de mama e colo uterino vinham 

crescendo progressivamente, contudo, em 2020 é possível observar 

um declínio na quantidade de diagnósticos realizados após o início da 

pandemia COVID-19. Conclusão: Nesse sentido, é possível constatar 

que houve uma influência negativa e mínima pela pandemia quanto 

ao número de diagnóstico de câncer de colo uterino e de mama, 

tornando-se necessário a viabilização de uma readaptação a 

prestação de serviços as pessoas com doenças crônicas. 

Palavras-chave: Câncer de colo uterino. Câncer de Mama. Pandemia. 

Covid 19. 

Abstract 

Objectives: To evaluate the impact of the covid 19 pandemic on the 

diagnosis of cervical and breast cancer through epidemiological data 

in Brazil from 2017 to 2020. Methods: This is a cross-sectional, 

quantitative, descriptive study. Data collection was obtained through 

the public domain database, generated by the Information 

Technology Department of the Unified Health System (DATASUS). 

Results: It was proven that the number of diagnoses of breast and 

cervical cancer had been growing progressively, however, in 2020 it 

is possible to observe a decline in the number of diagnoses made 

after the onset of the COVID-19 pandemic. Conclusion: In this sense, 

it is possible to see that there was a negative and minimal influence 

by the pandemic on the number of diagnoses of cervical and breast 

cancer, making it necessary to enable a readaptation to provide 

services to people with chronic diseases. 

Keywords: Cervical cancer. Breast cancer. Pandemic. Covid-19. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É palpável que muitos pacientes com doenças crônicas 

foram afetadas diretamente desde o início da pandemia pelo covid 

19, logo, surgiu o interesse em analisar o impacto que a mesma tem 

gerando sobre o diagnóstico de neoplasias de colo uterino e mama 

em mulheres, uma vez que estas patologias tem uma elevada 

incidência sobre este grupo. Assim, o benefício do levantamento 

desses dados pode influenciar significativamente de forma positiva, 

buscando um replanejamento dos serviços de saúde, visando 

diminuir impactos negativos quanto ao prognostico e postergação na 

procura desses serviços. Objetiva-se avaliar o impacto da pandemia 

da covid 19 no diagnóstico do câncer de colo uterino e de mama 

através de dados epidemiológicos no Brasil de 2017 a 2020. Por fim, 

a elucidação desta pesquisa é de extrema importância no contexto 

atual, visto que é um relevante problema de saúde pública, 

sobretudo, no período pós pandêmico. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O câncer de mama é uma importante causa de doença e 

morte no Brasil. Para o ano de 2020 foi previsto uma incidência de 

66.280 casos de câncer de mama por 100 mil mulheres no país. A 

incidência da neoplasia vem aumentando nos últimos anos e 

corresponde mais de 25 % dos cânceres nas mulheres. (INCA 2019). 

O câncer cervical ocupa a quarta posição entre os cânceres 

que mais acomete mulheres no mundo. No Brasil, desconsiderando 

os tumores de pele não melanoma, essa neoplasia se torna a terceira 

mais incidente e a quarta em mortalidade por neoplasia em mulheres 

no país, com ocorrência de 6.526 óbitos por essa doença no ano de 

2018. (INCA 2020). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde define que o 

termo pandemia relaciona-se a distribuição geográfica de uma 

doença e não a sua gravidade. No final Dezembro de 2019 foi 

identificado na China o SARS-CoV-2, também chamado de novo 

coronavírus causador da doença COVID-19, que é uma infecção 

respiratória aguda, podendo ser transmitida principalmente através 

de gotículas, secreções respiratórias e contato direto com o paciente 

adoecido. (OMS 2021) (BRITO et al, 2020). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica transversal, 

quantitativa, do tipo descritivo, levando em consideração a 

incidência de casos de câncer de mama e colo uterino após a 

pandemia de covid-19. A coleta de informações foi obtida através da 

base de dados de domínio público, disponibilizado pelo TABNET, 

gerados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), disponíveis através do painel de monitoramento 

de tratamento oncológico, durante o período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2020.  

Nessa premissa, de acordo com a Resolução 466/2012, que 

compreende as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, torna-se dispensável a análise e 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma vez que as 

informação colhidas são de domínio público. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de janeiro de 2017 a Dezembro de 2020 foram 

diagnosticados no Brasil cerca de 59.327 casos de câncer de colo 

uterino, sendo o ano de 2019 com maior índice de diagnósticos, 

correspondendo a 29,30% dos casos (tabela 1) e nesse mesmo 

período foram identificados 153.554 casos de câncer de mama em 

mulheres, dado que o ano de 2019 evidenciou um maior índice de 

neoplasia mamária, representando 28,19% dos casos (tabela 2). 

Tabela 1. Incidência de Diagnósticos de Câncer de Colo Uterino por Ano, entre 

o período de 2017 a 2020 no Brasil. 
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ANO Nº DE CASOS % 

2017 10.934 18,43% 

2018 14.060 23,69% 

2019 17.388 29,30% 

2020 16.945 28,56% 

TOTAL 59.327 99,98% 

Fonte: Dados do DATASUS (2021). 

Evidencia-se que em todas as variáveis utilizadas, os 

resultados comprovaram que o número de diagnóstico de câncer de 

mama e colo uterino vinham crescendo progressivamente com o 

decorrer dos anos entre o período de 2017 a 2019, contudo, no ano 

subsequente é possível observar que houve um pequeno declínio na 

quantidade de diagnósticos realizados após o início da pandemia 

COVID-19. 

Tabela 2. Incidência de Diagnósticos de Câncer de Mama em Mulheres por 

Ano, entre o período de 2017 a 2020 no Brasil. 

ANO Nº DE CASOS % 

2017 34.075 22,19% 

2018 35.324 23% 

2019 43.292 28,19% 

2020 40.863 26,61% 

TOTAL 153.554 99,99% 

Fonte: Dados do DATASUS (2021). 

Segundo BORGES et al é possível afirmar que a pandemia 

de covid 19 gerou consequências na vida de pessoas com doenças 

crônicas, justificadas pelo isolamento social, diminuição da oferta de 

serviços de saúde, visando disponibiliza-los ao manejo de pacientes 

com covid 19, pelo medo da própria polução em buscar os serviços 

de saúde e além da dificuldade ao acesso de atendimento e 

procedimentos para esses pacientes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim, é possível constatar que houve uma influência 

negativa e mínima pela pandemia quanto ao número de diagnóstico 

de câncer de colo uterino e de mama após o início da mesma, uma 

vez que o atual cenário exigiu algumas restrições quanto a demanda 

pela busca do tratamento em relação a doença, estabelecendo que 

os cuidados oncológicos fossem replanejados, afim de que houvesse 

uma diminuição de infecção desses pacientes. 

Desse modo, é crucial a viabilização de uma readaptação a 

prestação de serviços as pessoas com doenças crônicas, dispondo de 

um acolhimento mais eficaz, além de promover ações que estimulem 

esse grupo a buscarem por mais atendimentos, visando desta forma 

que o seguimento destes pacientes seja atenuado substancialmente 

pelo déficit do período pandêmico. 

 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

A COVID-19 é uma doença que surgiu no ano de 2019 na China e se 

tornou rapidamente uma emergência mundial. Essa pesquisa 

permite fazer um levantamento da quantidade de casos e ocupação 

de leitos por COVID-19 que ocorreram na cidade de Araguaína no ano 

de 2020. Os dados foram coletados a partir de informações 

disponíveis nos seguintes websites: Coronavírus Brasil do Ministério 

da Saúde do Brasil e Data - SUS. Foi observado que os meses de junho, 

julho, agosto e setembro apresentaram os maiores índices de casos 

confirmados, óbitos e ocupação de leito na UTI devido a COVID-19. 

Palavras-chave: Araguaína. COVID-19. Leitos. Óbitos.  

Abstract 

The COVID-19 is a disease that emerged in China in 2019 and quickly 

became a global emergency. This research allows us to survey the 

number of cases and occupation of beds by COVID-19 that occurred 

in the city of Araguaína in 2020. Data were collected from information 

available on the following websites: Coronavirus Brazil from the 

Ministry of Health of Brazil and Data - SUS. It was observed that the 

months of June, July, August and September had the highest rates of 

confirmed cases, deaths and bed occupancy in the ICU due to COVID-

19. 

Keywords: Araguaína. COVID-19. Beds. Deaths. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os coronavírus são um grupo de patógenos importantes 

para os seres humanos, ao final do ano de 2019 surgiu na China uma 

nova variante do mesmo (CIOTTI, 2020). A doença coronavírus 2019 

é causada pela síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 

(SARS-CoV2), sendo sua transmissão por partículas aéreas o que 

permite a infecção de um maior número de pessoas. (WHEISSLEDER, 

2020). 

A relevância desse estudo se dá pela COVID-19 ser uma 

patologia nova e pouco estudada, da qual não se tem um tratamento 

específico e um conhecimento sobre suas complicações a longo 

prazo. Essa pesquisa permite fazer um levantamento da quantidade 

de casos e ocupação de leitos por COVID-19 que ocorreram na cidade 

de Araguaína no ano de 2020, tendo como objetivo descrever o 

aspecto epidemiológico da doença, estratificar os meses em que 

houve maior contaminação da população e maior ocupação de leitos 

e elucidar a quantidade de casos novos por período. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Sinais e Sintomas  

De acordo com o Ministério da Saúde, têm-se como 

sintomas mais relevantes a prevalência da síndrome gripal, tendo 

como definição sintomas respiratórios agudos, descritos como febre, 

acompanhada de tosse, inflação de garganta ou coriza, podendo 

também ser acompanhado de insuficiência respiratória. Em casos 

acompanhados de insuficiência respiratória, o paciente enquadra-se 

no diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 

determinada por quadros de dispneia, desconforto respiratório 

acentuado e saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente. (ISER, 

et al, 2020). 

2.2 Diagnóstico 

O teste mais indicado para o diagnóstico da COVID-19 é o 

teste de amplificação de ácido nucléico (NAAT), devendo ser colhida 

as amostras respiratórias superiores. Os pacientes gravemente 

acometidos por COVID-19 possuem apresentações laboratoriais 

como leucopenia ou leucocitose, linfopenia e níveis elevados de D-

dímero, lactato, desidrogenase, ferritina e aminotransferases.  

(CALIENDO, et al, 2021) 

2.3 Tratamento 

Entre os tratamentos utilizados atualmente na COVID-19 

tem-se a terapia de anticorpos monoclonais que têm como alvo a SRA 

e o tratamento com corticosteroides sistêmicos, o qual não deve ser 

utilizado em pacientes com quadros leve a moderado, somente 

mostrou-se benéfico em casos graves de pacientes com necessidade 

de oxigênio suplementar, onde deve-se usar dexametasona. (COHEN 

et al., 2021) 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Esta pesquisa trata de um estudo epidemiológico 

transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo. Considerou-se os 

casos da COVID-19 no município de Araguaína - Tocantins (TO) no 

período de 01 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Os dados 

foram coletados a partir de informações disponíveis nos seguintes 

websites: Coronavírus Brasil do Ministério da Saúde do Brasil 

(https://covid.saude.gov.br) e Data - SUS 

(https://datasus.saude.gov.br/) e também nas bases de dados, 

SciELO e Google Acadêmico. 

Delimitou-se o período de coleta de dados de 01/06/2020, 

por ter sido a data de início de registros de internações hospitalares 

disponibilizada pelo município de Araguaína, até a data de 

fechamento do ano de 2020, contabilizando 7 meses de pandemia. 

Para a classificação da endemicidade da COVID-19 foram utilizados 

porcentagem de cura, coeficientes de prevalência, óbitos e 

hospitalizações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mês de junho o número de casos confirmados na cidade 

de Araguaína - TO foi de 2.189. Já em relação aos óbitos, a média era 

de 39 por dia e se tratando dos casos recuperados a média foi de 

2.231. 
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Tabela 1. Relação da quantidade de casos confirmados, óbitos e curados de 

acordo com boletins epidemiológicos de COVID-19 em Araguaína/TO nos 

meses de junho a dezembro de 2020 

Boletim Confirmados Óbitos Curados 

Junho 2.189 39 2.231 
Julho 3.121 36 2.472 

Agosto 5.186 59 4.313 
Setembro 2.887 48 4.456 
Outubro 809 25 974 

Novembro 686 9 524 
Dezembro 1.287 5 1.129 

Fonte: Data SUS, 2020. 

No mês de julho houve um aumento no número de casos 

confirmados de 9,32% e curados de 2,41% e uma pequena redução 

nos casos de óbitos de cerca de 0,03%. 

Agosto de 2020 foi o mês com maior índice casos 

confirmados, havendo assim um aumento de 29,97%, de óbitos de 

0,23% e também de casos recuperados com taxa de 18,41%. 

No mês de setembro de 2020 os casos confirmados foram 

22,99% menores em comparação com o mês anterior. Sendo os casos 

de óbitos 0,11% menores que no mês anterior, e os curados 1,43% 

maior que o apresentado no mês de agosto. 

No mês de outubro de 2020 houve uma notável diminuição 

no número de casos confirmados de 20,78%, nos casos curados de 

34,82% e uma redução nos óbitos confirmados de cerca de 0,23%. 

Se tratando do mês de novembro houve uma redução de 

1,23% nos casos confirmados, 0,16% nos óbitos e 4,5% de casos 

recuperados. 

 No mês de dezembro, último mês em questão analisado 

houve um aumento no número de casos confirmados de 6,01% e 

curados de 6,05% e uma diminuição no número de casos de óbitos 

de 0,04%. 

 
Figura 1. Ocupação de leitos de UTI em junho de 2020, Araguaína/TO. 
Fonte: Data SUS, 2020. 

A ocupação de leitos na UTI por covid-19 durante o mês de 

junho variou de 56,66 % a 90 %. Além disso, o maior índice do mês se 

fez no dia 03/06/2020, com 90 % dos leitos ocupados. 

 

 

 
Figura 2. Ocupação de leitos de UTI em julho de 2020, Araguaína/TO. Fonte: 

Data SUS, 2020. 

Quando se avalia o mês de julho, sua variação permaneceu 

entre 49 % e 81 %, sendo a maior incidência nos dias 30 e 31 de julho. 

O menor índice ocorreu no dia 22 desse mês. Dessa forma, observa-

se que em menos de 10 dias houve uma oscilação da menor taxa de 

ocupação de leitos, para a maior taxa do mês. 

 
Figura 3. Ocupação de leitos de UTI em agosto de 2020, Araguaína/TO. Fonte: 

Data SUS, 2020. 

Se tratando do mês de agosto, as taxas variaram entre 65%, 

no dia 05/08/2020, a 100 % no dia 02/08/2020. Nota-se que esse mês 

iniciou com máxima ocupação e foi reduzindo gradativamente. 

 
Figura 4. Ocupação de leitos de UTI em setembro de 2020, Araguaína/TO. 

Fonte: Data SUS, 2020. 

O mês de setembro de 2020 apresentou taxas que 

oscilaram entre 50,8%, no dia 29/09, e 75,4% no dia 04/09. 
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Figura 5. Ocupação de leitos de UTI em outubro de 2020, Araguaína/TO 

Ao avaliar o mês de outubro, os índices de ocupação dos 

leitos de UTI diversificaram entre as porcentagens de 27,9% e 56,9%, 

nos dias 14/10 e 01/10, respectivamente. 

 
Figura 6. Ocupação de leitos de UTI em novembro de 2020, Araguaína/TO. 

Fonte: Data SUS, 2020. 

No mês de novembro, a variação das porcentagens se 

sucedeu nos dias 01/11 e 11/11, com valores de 41 e 24,6%, 

respectivamente. 

 

Figura 7. Ocupação de leitos de UTI em dezembro de 2020, Araguaína/TO. 

Fonte: Data SUS, 2020. 

Se tratando do último mês do ano, as taxas oscilaram entre 

27,8% e 60,78%, constituindo os dias 08/12 e 27/12 respectivamente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a análise dos resultados nota-se que os meses de 

junho, julho, agosto e setembro apresentaram os maiores índices de 

casos confirmados e de óbitos devido a COVID-19, quando avalia-se 

somente o segundo semestre do ano de 2020. Quanto à ocupação de 

leitos de UTI, obtém-se como resultado que os meses de junho a 

setembro apresentaram as maiores taxas, diminuindo 

gradativamente as porcentagens a partir do mês de outubro. Além 

disso, desde o mês de agosto iniciou a ocupação dos leitos de UTI 

pediátricos por covid-19 em Araguaína. 

Por conseguinte, é fundamental fortificar as medidas de 

enfrentamento à pandemia a fim de precaver o acontecimento de 

novas transmissões, aumento do número de ocorrências e, por 

conseguinte, aumento do número de óbitos. 

_______________________________________________________ 

REFERÊNCIAS 

CALIENDO, Angela M. COVID-19: Diagnóstico. UP TO DATE, 2021. 

Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-

diagnosis>. Acesso em: 03/08/2021. 

CIOTTI, Marco et al. A pandemia COVID-19. Revisões críticas em 

ciências de laboratório clínico , v. 57, n. 6, pág. 365-388, 2020. 

COHEN, Pieter. COVID-19: Avaliação ambulatorial e gestão de doença 

aguda em adultos. UP TO DATE, 2021. Disponivel em: 

<https://www.uptodate.com/contents/covid-19-outpatient-

evaluation-and-management-of-acute-illness-in-adults>. Acesso em: 

02/08/2021. 

ISER, Betine Pinto Moehlecke et al. Definição de caso suspeito da 

COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais 

frequentes entre os casos confirmados. Epidemiologia e Serviços de 

Saúde, v. 29, 2020. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2020b. Coronavírus - Como se proteger? 

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-

br/coronavirus/como-se-proteger>. Acesso em: 01/08/2021. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2020a. Painel – Coronavírus. Disponível em: 

<https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 01/08/2021. 

NETTO, Raimundo Gonçalves Ferreira; DO NASCIMENTO CORRÊA, 

José Wilson. Epidemiologia do surto de doença por coronavírus 

(covid-19). Desafios-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal 

do Tocantins, v. 7, n. Especial-3, p. 18-25, 2020. 

WEISSLEDER, Ralph et al. Diagnósticos COVID-19 no contexto. 

Medicina translacional científica , v. 12, n. 546, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

3
0

/0
9

/2
0

2
0

0
2

/1
0

/2
0

2
0

0
4

/1
0

/2
0

2
0

0
6

/1
0

/2
0

2
0

0
8

/1
0

/2
0

2
0

1
0

/1
0

/2
0

2
0

1
2

/1
0

/2
0

2
0

1
4

/1
0

/2
0

2
0

1
6

/1
0

/2
0

2
0

1
8

/1
0

/2
0

2
0

2
0

/1
0

/2
0

2
0

2
2

/1
0

/2
0

2
0

2
4

/1
0

/2
0

2
0

2
6

/1
0

/2
0

2
0

2
8

/1
0

/2
0

2
0

3
0

/1
0

/2
0

2
0

Porcentagem de ocupação de leitos

0%
10%
20%
30%
40%
50%

3
1

/1
0

/2
0

2
0

0
2

/1
1

/2
0

2
0

0
4

/1
1

/2
0

2
0

0
6

/1
1

/2
0

2
0

0
8

/1
1

/2
0

2
0

1
0

/1
1

/2
0

2
0

1
2

/1
1

/2
0

2
0

1
4

/1
1

/2
0

2
0

1
6

/1
1

/2
0

2
0

1
8

/1
1

/2
0

2
0

2
0

/1
1

/2
0

2
0

2
2

/1
1

/2
0

2
0

2
4

/1
1

/2
0

2
0

2
6

/1
1

/2
0

2
0

2
8

/1
1

/2
0

2
0

3
0

/1
1

/2
0

2
0

Porcentagem de ocupação de leitos

0%
10%
20%
30%
40%
50%

3
0

/1
1

/2
0

2
0

0
2

/1
2

/2
0

2
0

0
4

/1
2

/2
0

2
0

0
6

/1
2

/2
0

2
0

0
8

/1
2

/2
0

2
0

1
0

/1
2

/2
0

2
0

1
2

/1
2

/2
0

2
0

1
4

/1
2

/2
0

2
0

1
6

/1
2

/2
0

2
0

1
8

/1
2

/2
0

2
0

2
0

/1
2

/2
0

2
0

2
2

/1
2

/2
0

2
0

2
4

/1
2

/2
0

2
0

2
6

/1
2

/2
0

2
0

2
8

/1
2

/2
0

2
0

3
0

/1
2

/2
0

2
0

Porcentagem de ocupação de leitos

https://www.uptodate.com/contents/covid-19-diagnosis
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-diagnosis
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-outpatient-evaluation-and-management-of-acute-illness-in-adults
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-outpatient-evaluation-and-management-of-acute-illness-in-adults
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-se-proteger
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-se-proteger
https://covid.saude.gov.br/


XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 65 
  

P
ág

in
a6

5
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

ANÁLISE DOS CASOS DE AIDS NOS ANOS DE 2011-2020 NO ESTADO DO TOCANTINS: UM CONTEXTO NACIONAL E 
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Raysa Pereira de Sousa, rysa_ps@hotmail.com; Thiago Araújo Souza, thiago.fontes2017@hotmail.com; Lorena Moura Labre, 

lmlabre@hotmail.com 

 

Resumo 

A Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença causa 

pelo vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana), o qual é 

considerado um retrovírus que possui a capacidade de infectar as 

células imunológicas do hospedeiro. Essa ação é a causa de 

alterações no sistema imune capazes de gerar infecções oportunistas 

que podem levar o indivíduo ao óbito. O presente estudo tem como 

objetivo analisar os números de casos notificados de Aids no Estado 

do Tocantins entre os anos de 2011 a 2020, tendo uma visão nacional 

e regional desse cenário. Para tanto, foram coletados dados das 

bases epidemiológicas e sanitárias do Ministério da Saúde, de 

domínio público e sem contato com pacientes ou prontuários, o que 

dispensou a avaliação do comitê de ética e pesquisa. 

Palavras-chave: Epidemiológico. Saúde Pública. Aids. 

Abstract 

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) is a disease caused by 

the HIV virus (human immunodeficiency virus), which is considered a 

retrovirus that has the ability to infect the host's immune cells. This 

action is the cause of changes in the immune system capable of 

generating opportunistic infections that can lead to death. This study 

aims to analyze the numbers of notified AIDS cases in the State of 

Tocantins between the years 2011 to 2020, taking a national and 

regional view of this scenario. For this purpose, data were collected 

from the epidemiological and sanitary databases of the Ministry of 

Health, in the public domain and without contact with patients or 

medical records, which dispensed with the evaluation of the ethics 

and research committee. 

Keywords: Epidemiological. Public health. Aids. 

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o ministério da saúde, as Infeções 

sexualmente transmissíveis (IST) são todas as infecções que se 

disseminam por meio do contato sexual. Existe um gama de IST, 

como sífilis, hepatite B e herpes, porém, nesse artigo iremos nos 

atentar somente para o HIV (vírus da imunodeficiência humana) 

causador da AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida). Vale 

ressaltar, que tais doenças podem se disseminar por outros meios 

como pelo contato de secreções (sangue) de um indivíduo 

contaminado e uso de drogas injetáveis, por exemplo, devido ao 

compartilhamento de seringas, e não somente pelo contato sexual, 

porém, esse ainda se torna o meio mais comum de disseminação.  

Devido a vasta desigualdade no território brasileiro, a 

infeção pelo HIV se tornou mais suscetível e que com o passar do 

tempo sofreu e vem sofrendo alteração em seu perfil epidemiológico. 

Inicialmente a epidemia da AIDS era restrita aos grupos 

homossexuais que habitavam os grandes centros, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, porém, atualmente a epidemiologia da infecção pelo 

vírus e a instalação da AIDS se enquadra, também, nos grupos 

heterossexuais e descentralizada das metrópoles, atingindo todo o 

território brasileiro. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Aids é uma doença causa pelo vírus HIV, o qual é 

considerado um retrovírus  que possui a capacidade de infectar as 

células imunológicas do hospedeiro, no seres humanos tal vírus 

possui afinidade com os linfócitos T-CD4, responsáveis por organizar 

a resposta imunológica do indivíduo (EWALD, 2008) .Quando o vírus 

adentrar no organismo logo ele invade tais células de defesas, se 

reproduz e as destroem, fazendo com que sejam liberados mais 

agentes virais do HIV, que iram invadir mais células de defesa, 

culminando na diminuição do sistema imunológico do hospedeiro, 

deixando o mesmo mais suscetível a ocorrência de infecções 

oportunistas e doenças malignas raras. 

Pode-se dividir a AIDS em três estágio são eles: período de 

incubação (compreendido entre a infecção pelo vírus HIV e o 

aparecimento de sinais e sintomas da fase aguda, pode variar de 5 a 

30 dias), período de latência (ocorre após a infecção aguda até o 

desenvolvimento da imunodeficiência, pode variar entre 5 e 10 anos) 

e período transmissibilidade (o indivíduo infectado pode transmitir o 

HIV em todas as fases da infecção). 

No que se refere ao tratamento, a AIDS é um doença que 

até o presente momento não possui cura, porém, possui tratamento, 

onde o seu principal objetivo é baixar a virulência do HIV no 

organismo do hospedeiro, afim de impossibilitar a evolução para a 

AIDS, prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. O 

tratamento oferecido pelo SUS – Sistema único de Saúde, de forma 

gratuita, sendo o Brasil um dos poucos países que o disponibiliza 

integralmente (UIP; STRABELLI, 2006). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Foi realizada uma análise de dados sobre AIDS de forma 

descritiva, através da coleta de dados de domínio público por meio 

do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde de 

2020. O Boletim é publicado anualmente com dados nacionais, 

regionais e estaduais, levando em consideração variáveis como faixa 

etária, cor/raça, escolaridade. O período analisado compreende 

entre os anos de 2011 e 2020, no qual foram relacionados os dados 

entre si e comparados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, entre 2011 e 2020, foram contabilizados 376.938 

casos de Aids notificados ao Sistema Nacional de Notificação (Sinan). 

No período de análise, o ano de 2013 foi o de maior incidência, com 

43.368 casos. Após esse ano, houve uma perceptível redução nas 

notificações, que coincide com a intensificação das campanhas de 
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prevenção e de educação sexual realizadas pelo Ministério da Saúde 

(LERMEN, 2019). 

Torna-se válido discutir que o quadro epidemiológico após 

decretada a Pandemia do Coronavírus apresentou uma queda 

significativa nos casos notificados, cabendo uma discussão mais 

detalhada sobre a causa desse cenário, abrindo como hipótese a 

diminuição da busca pelos serviços de saúde e da realização de testes 

durante o ano de 2020. 

 
Figura 1. Casos de Aids notificados por ano no Brasil. Fonte: Adaptado do 

Boletim Epidemiológico de Aids, 2020. 

Quando analisados por regiões, os dados mostram que a 

concentração de notificações está no Sudeste, a qual historicamente 

detém as maiores taxas de incidência de diagnósticos de Aids no 

Brasil (BRASIL, 2020). 

 
Figura 2. Total de casos notificados por região entre 2011 e 2020. Fonte: 

Adaptado do Boletim Epidemiológico de Aids, 2020. 

A Região Norte soma o menor número de casos notificados, 

no entanto vale destacar que as especificidades culturais e 

geográficas dificulta a padronização das políticas de aids 

implementadas em outras regiões (TEODORESCU, 2015). 

 
Figura 3. Casos notificados no Estado do Tocantins por ano. Fonte: Adaptado 

do Boletim Epidemiológico de Aids, 2020. 

Além disso, o predomínio de atividades agropecuárias, 

extrativistas e de garimpo atrai constantemente trabalhadores de 

todo o país e de países que fazem fronteiras com estados do norte, 

contribuindo para o alto fluxo de migração e como facilitador de 

prostituição, aumentando a vulnerabilidade dos moradores locais à 

Aids e outras Infecções sexualmente transmissíveis (TEODORESCU, 

2015). 

Quando analisados os dados no Estado do Tocantins, é 

perceptível uma tendência decrescente desde o ano de 2017. Tal 

cenário, acompanha o contexto nacional e regional dos número de 

casos, mostrando que mesmo diante das diferenças culturais e 

populacionais existentes na região norte e no estado há uma resposta 

positiva das ações desenvolvidas por meio das unidades básicas de 

saúde e dos órgãos públicos responsáveis. 

Vale ressaltar que há um déficit em estudos sobre o cenário 

epidemiológico da AIDS no Estado do Tocantins e da Região Norte 

levando em consideração o período analisado nesse trabalho, o que 

dificulta o estudo comparativo com outros cenários. 

Desta forma, pode-se perceber que o cenário dos casos de 

aids tem apresentado mudanças significativas para a saúde pública, 

porém é um tema que merece constante discussão e atualizações 

epidemiológicas constantes visando manter a tendência de queda e 

ao mesmo tempo a conscientização da população em relação às 

medidas de prevenção. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Conforme exposto, a Aids constitui-se como um problema 

de saúde pública, que pode trazer mudanças significativas na vida do 

paciente, bem como complicações imunológicas graves. Sendo assim, 

é de fundamental importância que a triagem seja realizada de modo 

rotineiro nas ações de promoção à saúde e que a educação sexual e 

medidas de prevenção continuem sendo ampliadas e divulgadas. 

Após a análise dos casos, é possível afirmar que há uma queda no 

números de casos depois de implementadas ações nacionais pelo 

Ministério da Saúde, o que pode levar a população a um comodismo 

e desatenção às medidas de prevenção, o que pode contribuir para 

um novo aumento dos casos. Além disso, a diminuição bruscas nos 

casos notificados em 2020 devido a pandemia demonstra uma 

problemática que deve ser discutida, uma vez que a baixa procura 

por testes rápidos pode dificultar o diagnóstico e disseminação da 

doença. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

No Brasil as quedas são um importante problema de saúde pública, 

com relevantes consequências físicas, psicológicas e sociais. Avaliar o 

perfil epidemiológico dos acidentes por queda no estado no 

Tocantins nos períodos de 2017 a 2020. Análise quantitativa das 

notificações de acidentes por queda por meio de dados obtidos 

através do TABNET/DATASUS e SINAN. Foi registrado para o período 

um total de 9.406 casos, sendo o município de Porto nacional aquele 

que apresentou a maior incidência (n=3.069). A maioria dos acidentes 

ocorreu com homens (67.99%), com faixa etária maior que 51 anos e 

que não tiveram a causa especificada (76.2%). Ocorreu uma média de 

internação de 5,4 dias e custaram cerca de 4.924.004.69 reais tendo 

seu maior gasto no ano de 2020. Nesse viés, é imprescindível a 

elaboração de estratégias para direcionar e fundamentar a 

implementação, a execução e a avaliação de estratégias de 

prevenção específicas. 

Palavras-chave: Quedas. Prevenção. Epidemiologia 

Abstract 

Theme: In Brazil, falls are an important public health problem, with 

important physical, psychological and social consequences. 

Objective: To evaluate the epidemiological profile of accidents by 

falls in the state in Tocantins in the periods 2017 to 

2020.Methodology: Quantitative analysis of notifications of accidents 

by falls using data obtained from TABNET/DATASUS and SINAN. 

Results: A total of 9,406 cases were registered for the period, with 

the municipality of Porto Nacional being the one with the highest 

number of cases (n=3,069). The majority of accidents occurred with 

men (n=6.340, 67.99%),over 51 years of age and ears and they had 

no specified cause (76.2%). They had an average hospital stay of 5,4 

days and cost about 4,924,004.69 reais, with their highest expense in 

the year 2020. Conclusion: In this perspective, it is essential to 

develop strategies to guide and support the implementation, 

execution and evaluation of strategies of specific prevention. 

Keywords: Falls. Prevention. Epidemiology 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo a análise das quedas e 

consequentes lesões resultantes que constituem um problema de 

saúde pública e de grande impacto social enfrentado atualmente. 

Segundo FABRÍCIO et al (2004) a queda pode ser definida por por um 

acontecimento não proposital da alteração de posição do elemento 

para um nível mais baixo, em relação a sua conformação inicial. O 

debate a respeito do tema tem por finalidade estabelecer o perfil 

epidemiológico das quedas no estado do Tocantins, bem como a 

definição de fatores de riscos e consequências, para que seja capaz 

de elaborar estratégias para direcionar e fundamentar a 

implementação, a execução e a avaliação de estratégias de 

prevenção específicas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Quedas como problema de saúde pública no brasil 

MACHADO (2009) em sua fala deixa claro que as quedas em 

todas as faixas etárias e os traumas posteriores são importantes 

problemas de saúde pública. As quedas  são  um  importante  fator  

causal  para  a  dependência,  pois,  estão  relacionadas  a  um  índice  

elevado  de  incapacidade  e  de  mortalidade. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, as quedas 

são a principal causa de internação por motivos acidentais de 

crianças e adolescentes de zero a 14 anos no Brasil. 

2.1.1 Quedas e suas consequências 

Segundo MAIA et al (2011), dentre as consequências físicas 

das quedas, as mais comuns são as fraturas, torções e ferimentos. Em 

relação aos distúrbios funcionais, destaca se a limitação da 

mobilidade, modificação de hábitos e estilo de vida, dependência 

parcial ou total para atividades básicas e instrumentais de vida diária.  

De acordo com RODRIGUES et al (2009), dentre as sequelas 

psicológicas o medo de voltar a cair, sensação de impotência e a 

diminuição da auto estima são as mais prevalentes. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa 

quantitativa, os dados relacionados às notificações e suas 

características clínico-epidemiológicas e sociodemográficas foram 

obtidas por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) disponível no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados a 

respeito dos casos de queda no estado do Tocantins no período de 

2017 a 2020. 

As variáveis utilizadas foram: Ano, município, faixa etária, 

sexo, causas, gastos e média da internação. Para melhor 

contextualização e norteamento acerca do tema foi realizados uma 

pesquisa nas bases de dados Scielo,Lilascs e Medline, embasado em 

8 artigos nacionais.  

As frequências relativas foram calculadas de acordo com 

cada grupo estudado para o estudo estatístico dos perfis 

epidemiológicos, utilizando o programa EPinfo 7.2.2.6. Os resultados 

foram tabulados e convertidos em gráficos para sintetizar e reunir 

informações de modo organizado e conciso, para a análise e 

processamento desses dados foi utilizado o programa computacional 

Microsoft Excel. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram notificados 9.406 casos de quedas entre os anos de 

2017 a 2020 no estado do Tocantins. Nos anos analisados de acordo 

com o município de notificação, 1.011 casos ocorreram no município 

de Araguaína, 994 casos em Miracema do Tocantins, 1.217 em 
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Paraiso do Tocantins, 2.936 casos em Palmas e 3.069 em Porto 

Nacional.  

De acordo com dados examinados no período, os homens 

alcançaram um número significativamente maior de casos de queda 

com 6.340 casos à frente das mulheres que possuem 3.066 casos, 

contabilizando assim um total de 9.406 eventos, levando em 

consideração que a grande maioria dos indivíduos especificaram o 

gênero. A maior parte dos casos no sexo masculino e feminino foi no 

ano de 2020. A maior exposição a ambientes sem proteção e 

profissão que os deixa vulnerais a tais situações como pelo uso de 

andaimes, trabalho em alturas e ausências de equipamentos de 

proteção individual (EPI) são fatores que corroboram para tal 

incidência.  

As causas na sua grande maioria infelizmente não foram 

especificadas como mostra a seguir, queda do leito foi de 36 casos, 

queda de edifícios foi de 19 casos, queda de escadas foi de 65 e queda 

sem especificação foi de 7.163 casos. 

Nas crianças as quedas são relacionadas ao seu estágio de 

desenvolvimento, principalmente às capacidades motoras, em 

particular de marcha, níveis crescentes de independência e a 

incapacidade de avaliar riscos. (PEREIRA,2014) As quedas nos idosos 

ocorrem devido à perda de equilíbrio postural e  podem ser tanto 

decorrente de problemas primários como alterações do sistema 

neurológico quanto de alterações secundárias dos mecanismos do 

equilíbrio.  (PEREIRA,2008) 

Segundo o Ministério da Saúde os fatores de risco que mais 

se associam às quedas em idosos são: idade; história prévia de 

quedas; imobilidade; equilíbrio diminuído; dano cognitivo e 

polifarmácia. Comportamentos de risco e ambientes inseguros 

aumentam a probabilidade de cair, quedas da própria altura são 

bastante frequentes. 

Em relação a faixa etária, o número de casos na população 

idosa alcançou os maiores índices. No período analisado foi 

registrado 80 casos em menores de 1 ano, 1.739 casos entre 5 e 15 

anos, 1.743 casos entre 16 e 30 anos, 1.248 casos de 31 a 39 anos e 

2.352 casos com idades maior que 51 anos. De acordo com SIQUEIRA 

et al (2007) o aumento da expectativa de vida têm gerado 

modificações no perfil de morbimortalidade dos idosos. 

A média de permanência hospitalar foi de 5,4 dias, variando 

de 6 dias em 2019  e 5 dias em 2020.Os custos gerais desde o 

atendimento até o suporte pós operatório foi de aproximadamente 

4.924.004.69 reais tendo seu maior gasto no ano de 2020 com 

2.006.658.91 reais.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir deste estudo, pode-se concluir que a ocorrência de 

quedas é maior entre os idosos, tem uma prevalência no sexo 

masculino, resulta em um relevante problema de saúde e que no 

período analisado onerou a sistema de saúde em milhões de reais. 

Diversa consequência pode ocorrer após um episódio de queda. Estas 

podem envolver danos físicos, psicológicos e sociais. A assistência 

multidisciplinar no monitoramento e implementação de medidas 

para prevenção de quedas em pacientes vulneráveis como os 

internados, a disponibilização de EPIs para profissionais expostos e 

estratégias de medidas antiquedas são ações necessárias. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

A obstrução arterial aguda consiste na interrupção do fluxo 

sanguíneo para os tecidos e pode ser causada por embolias e/ou 

tromboses arteriais. Os locais mais acometidos são as artérias dos 

membros inferiores, e o diagnóstico é realizado através de 

ecodoppler, angiotomografia e arteriografia. Este trabalho visa 

realizar uma análise quantitativa de casos de embolia e trombose 

arteriais na Estado do Tocantins, correlacionando com os dados 

presentes na literatura através de um estudo quantitativo descritivo, 

cujos dados foram coletados no Ministério da Saúde - Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Observa-se que houve 

uma incidência e mortalidade maior em pacientes com idade acima 

de 60 anos do sexo masculino, e que o ano com maior número de 

casos foi 2020. Por fim, o rápido diagnóstico e o tratamento 

adequando para essas afecções vasculares são de extrema 

importância para evitar as inúmeras comorbidade que podem surgir 

a partir de suas complicações.  

Palavras-chave: Epidemiologia. Embolia e Trombose. Oclusão 

arterial. 

Abstract 

Acute arterial obstruction is the interruption of blood flow to tissues 

and can be caused by arterial embolisms and/or thrombosis. The 

most frequently affected sites are the arteries of the lower limbs, and 

the diagnosis is made by echodoppler, CT angiography and 

arteriography. This work aims to carry out a quantitative analysis of 

cases of arterial embolism and thrombosis in the State of Tocantins, 

correlating with the data in the literature through a quantitative 

descriptive study, computed data were collected at the Ministry of 

Health - SUS Hospital Information System (SIH / SUS). It is observed 

that there was a higher incidence and mortality in male patients over 

60 years of age, and that the year with the highest number of cases 

was 2020. Finally, rapid diagnosis and adequate treatment for these 

vascular conditions are extremely important to avoid the comorbid 

complications that can arise from its complications. 

Keywords: Epidemiology. Embolism and Thrombosis. Arterial 

occlusion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A oclusão arterial aguda (OAA) é uma condição clínica onde 

há uma diminuição da perfusão de uma área corporal que traz como 

risco lesão decidual e até perda da viabilidade do local afetado. Tem 

como principais etiologias a embolia e a trombose arterial, as quais 

comumente advêm de condições fisiopatológicas já preexistentes 

(BORTOLUZZI et al, 2017). 

Os eventos tromboembólicos ocorrem principalmente em 

idosos e as principais causas nessa faixa etária são arritmias, diabetes, 

hipertensão arterial, iatrogênias por procedimentos endovasculares, 

entre outros. Já em indivíduos jovens, além das causas supracitadas 

esses eventos podem ocorrer devido a exposição a gente insólitos, 

gases, câncer e traumas (DUDA, 2005; YAMANARI, 2014). Em relação 

a trombose, ela afeta mais pacientes em idade mais avançada, devido 

a eventos ateroscleróticos ocasionados por condições de lesão 

endotelial associadas ao depósito de colesterol na região subendolial, 

podendo levar a oclusão local e formação de trombos (PICCINATO, 

2001). 

A essas afecções consistem em fatores de risco importantes 

para doenças cardiovasculares como Acidentes vasculares cerebrais 

isquêmicos, Infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, doença 

arterial obstrutiva periférica, consistindo em condições importantes 

para a morbimortalidade do indivíduo (FAGUNDES, 2001). Desse 

modo o presente estudo visa descrever e analisar o perfil 

epidemiológico de paciente acometidos por embolias e tromboses 

arteriais no estado Tocantins em 2016 e 2020.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A oclusão arterial aguda de membro, se apresenta como 

uma rápida, ou súbita, diminuição na perfusão do membro afetado. 

Comumente, pode ser definida como uma redução ou piora na 

perfusão do membro que seja capaz de ameaçar a viabilidade da 

extremidade afetada. (TRANSATLETIC INTER-SOCIETY CONSENSUS, 

2000). Podem ser classificadas quanto a sua etiologia em intrínsecas 

e extrínsecas. Intrínsecas: São as causas com menor frequência tendo 

origem cardíaca. No que tange as causa Extrínsecas, ferimentos 

arteriais penetrantes, traumas fechados, fratura de ossos longos, 

luxações, estão entre as causas que mais comumente provocam a 

OAA (FAGUNDES, 2001). As OAA estão classificadas em categorias de 

acordo com o grau de gravidade da isquemia, sendo usadas 3 

categorias para classificação de acordo com Rutherford, Categoria I: 

“viável”, categoria II “Ameaçado”, categoria III “Irreversível” 

(RUTHERFORD, 1997). 

No que se refere a procedimentos endovasculares em 

membros com OAA, por causar menor trauma endotelial e permitir 

controle angiográfico durante o procedimento, o uso de cateter 

diretamente no local da oclusão para trombólise se mostrou 

vantajoso em relação à tromboembolectomia, tal vantagem já está 

bem estabelecida na literatura. (FAGUNDES, 2001). 

3. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo cujos dados 

foram coletados no Ministério da Saúde - Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS), relacionados ao Estado do Tocantins. 

Os critérios de inclusão da amostra foram número de internações, 

óbitos e taxa de mortalidade por embolia e trombose arteriais, 

considerando as variáveis correlacionadas, tais como faixa etária, e 

sexo, durante o período de 2016 a 2020. Vale ressaltar que devem 

ser consideradas retificações das informações adquiridas de acordo 

com o SIH/SUS. Os dados obtidos foram manuseados no software 

Microsoft Excel. Paralelo a isso foi feito um estudo exploratório 
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através de uma revisão bibliográfica de artigos científicos 

previamente realizados em bases de dados da Scielo e BVS, 

publicados entre 2016 e 2021. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020 

houveram 336 casos de internações decorrentes de embolia e 

trombose arteriais, sendo 2020 o ano que apresentou maior taxa de 

internações, 23,80% das internações totais. A faixa etária 

predominante foi a de pacientes com idade acima de 60 anos, 

representando 73% dos casos, acometendo mais o sexo masculino 

(52,67%). 

 
 

 

Figura 1. (a) - Número de internações por embolia e trombose arteriais no 

período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020. (b) Figura 3. Óbitos por ano 

(2016 – 2020). Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS(SIH/SUS). 

Houveram óbitos ao longo de todos os anos estudados, 

correspondendo a um total de 43 óbitos, apresentando uma 

distribuição equitativa entre esses anos e tendo como faixa etária 

mais acometida indivíduos acima dos 70 anos, correspondendo 97%, 

sem predominância entre os sexos. 

A taxa média de mortalidade no período estudado foi de 

aproximadamente 12,8%, sendo os anos de 2016 e 2019 os anos com 

as maiores taxas, representando 16,2% e 19,1% respectivamente. 

Além disso, estudos apontam que a população mais acometida são 

indivíduos do sexo masculino, com idade média de 68 anos e o local 

mais acometido pelas oclusões são os membros inferiores 

(RODRIGUES et al, 2019). 

Tabela 1. Número de Internações e óbitos por faixa etária em casos de 

embolia e trombose arteriais período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020 

Faixa Etária N° de internações N° de óbitos 

< 1 ano 2 - 
01-04 anos 4 1 
20-19 anos 3 - 
30-39 anos 9 1 
40-49 anos 25 - 
50-59 anos 45 7 
60-69 76 1 
70-79 88 15 
> 80 anos 84 18 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS(SIH/SUS). 

Tais dados estão de comum acordo com o este trabalho, 

uma vez que ambas demonstraram predominância no sexo 

masculino e em paciente com idade superior a 60 anos. 

 
Figura 2. Interações por sexo. Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS(SIH/SUS). 

Quando se compara ao estado de São Paulo, o qual possui 

uma incidência de 6 casos para cada 10 mil habitantes, percebe-se 

que o Tocantins possui uma incidência menor, com 2 casos para cada 

10 mil habitantes. Entretanto, ao se comparar a taxa de mortalidade 

desses estados, verificou-se que a taxa de mortalidade no estado de 

São Paulo (9,7%) foi inferior à do estado do Tocantins, o qual foi de 

12,8%. Desse modo, o baixo número de casos do Tocantins pode ser 

explicado por uma possível subnotificação em decorrência do falho 

rastreio e sistema de notificação deficitário, enquanto a alta 

mortalidade em relação ao estado de São Paulo pode ser explicada 

pelo maior desenvolvimento do sistema de saúde, e melhor rastreio 

e tratamento (Portal de Saúde, 2021). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das informações e dados supracitados, foi possível 

constata que apesar da baixa incidência de embolia e trombose 

arteriais no estado do Tocantins, há uma taxa de mortalidade 

relativamente alta. Há uma predominância em indivíduos com idade 

acima de 60 anos, com semelhança de incidência e mortalidade entre 

os sexos. Assim, percebe-se a importância no rastreio, diagnóstico e 

manejo adequado dessas condições, uma vez que elas são fatores de 

risco para de risco cardiovasculares importante, tendo elevada 

morbimortalidade. 

_______________________________________________________ 
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POSSÍVEIS FATORES ASSOCIADOS À LEISHMANIOSE VISCERAL EM HUMANOS NA CIDADE DE GURUPI - TO 

Larissa Alves Silva, larissallves0gmail.com; Helen Mariel Biazussi, helenmbiazussi@unirg.edu.br; Juliano Floriano Marinho, 

julianoenfer@gmail.com; Maysa Silva Machado, maysaenff@gmail.com 

 

Resumo 

Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa grave e fatal. É uma 

zoonose que acomete tantos os homens quanto a animais. Seu 

principal vetor é um mosquito de habito noturno, da espécie 

Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. No Tocantins, a maior 

incidência de casos de LV foi encontrada, principalmente em áreas de 

baixa altitude, a proliferação acelerada do mosquito devido à má 

higienização da cidade se torna um fator de risco primordial, 

juntamente com a falta de higienização adequada, infraestrutura 

insuficiente, entre outros. Com o objetivo de identificar e analisar os 

fatores de risco da LVH no município de Gurupi – TO, observamos que 

controle está nas mãos da sociedade e de ações adotadas. Trata-se 

de um levantamento de dados epidemiológicos secundários, de 

caráter vertical e retrospectivo, da prevalência das infecções da LV 

humana na cidade de Gurupi-Tocantins, no período de 2015 a 2018.  

Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Calazar. Lutzomyia 

longipalpis. 

Abstract 

Visceral Leishmaniasis is a serious and fatal infectious disease. It is a 

zoonosis that affects both men and animals. Its main vector is a 

nocturnal mosquito, of the species Lutzomyia longipalpis and 

Lutzomyia cruzi. In Tocantins, the highest incidence of VL cases was 

found, mainly in low altitude areas, the accelerated proliferation of 

the mosquito due to poor sanitation in the city becomes a primary 

risk factor, along with the lack of adequate sanitation, insufficient 

infrastructure, between others. In order to identify and analyze the 

risk factors of LVH in the municipality of Gurupi – TO, we observe that 

control is in the hands of society and the actions taken. This is a 

vertical and retrospective survey of secondary epidemiological data 

on the prevalence of human VL infections in the city of Gurupi-

Tocantins, from 2015 to 2018. 

Keywords: Visceral leishmaniasis. Calazar. Lutzomyia longipalpis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como 

Calazar, febre dundun, e outras denominações, é uma doença 

infecciosa grave e fatal. É uma zoonose que acomete tantos os 

homens quanto a animais, sendo o cachorro um dos principais 

reservatório deste protozoário, tendo também como reservatório, 

galinhas, marsupiais e as raposas. 

É causada por um protozoário do gênero Leishmania, 

podendo se dividir em espécies L. donovani, L. infantum e subespécie 

L. infantum chagasi. Seu principal vetor é um mosquito de habito 

noturno, da espécie Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi, 

chamados flebotomíneos, e conhecidos popularmente como 

“mosquito-palha”, “birigui” ou “tatuíra”.  

O aumento da taxa de leishmaniose está diretamente 

ligado à falta de prevenção e à falta de conhecimento (BRASIL, 2014). 

Os principais focos do mosquito na área urbana são por criações de 

galinha e infecção nos cães sem tratamento adequado. Os cães (Canis 

familiaris) são os principais reservatórios da infecção na região 

urbana. As infecções em cães têm sido mais prevalentes do que as 

infecções em humanos. Já na região silvestre, os principais 

reservatórios da infecção são os marsupiais e as raposas. 

O tratamento nos humanos é na maioria das vezes eficaz. A 

LVH é frequentemente tratada com antimoniais e anfotericina B, 

sendo os antimoniais a primeira droga de escolha, a dose do 

medicamento e o tempo de tratamento dependem da forma clínica 

da doença. 

Diante do exposto este estudo teve por objetivo identificar 

e analisar os fatores de risco da LVH no município de Gurupi – TO. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Leishmaniose Visceral 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa grave 

que pode ser fatal se não tratada adequadamente. Doença zoonótica 

que afeta humanos e animais. 

As manifestações clínicas humanas incluem febre de longo 

prazo, perda significativa de peso, fraqueza e anemia. De acordo com 

Cavalcante (2014), esta doença é mais comum em crianças menores 

de 10 anos e afeta mais homens. 

Antigamente a LV tinha um caráter rural, ao longo do 

tempo foi se modificando e recentemente vem se expandido cada vez 

mais para as áreas urbanas. O aumento da incidência de leishmaniose 

está diretamente relacionado à falta de prevenção e ao 

desconhecimento (Brasil, 2014). Os principais surtos de mosquitos 

em áreas urbanas são causados por granjas e infecções em cães sem 

tratamento adequado. 

2.2 Levantamentos de dados no Município de Gurupi-TO 

No Tocantins, a maior incidência de casos de LV foi 

encontrada, principalmente em áreas de baixa altitude, o que pode 

ser explicado pela presença de aglomerados de vetores de doenças 

em áreas de baixa altitude. O município de Gurupi faz parte do Estado 

do Tocantins, localizado na região Sul, a 214 quilômetros da capital 

do estado, Palmas. 

Houve 5 casos em 2015, o que é relativamente pequeno em 

comparação com o tamanho da população. Em 2016, apenas 01 caso 

foi diagnosticado, o que apresentou evolução positiva (SINAN-2015). 

No entanto, 27 pessoas foram infectadas em 2017, o que é 

um pouco interessante porque o número de casos tem sido muito 

baixo nos últimos dois anos. A explicação para essa situação é que, 

devido às más condições de saneamento urbano, os mosquitos têm 

acelerado sua reprodução. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um levantamento de dados epidemiológicos 

secundários, da prevalência das infecções da LV humana na cidade de 
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Gurupi-Tocantins, no período de 2015 a 2018. Obtidos por meio de 

consulta na base de dados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) do DataSUS. 

Optamos por trabalhar com artigos publicados entre os 

anos de 2014 a 2019, escritos em português e inglês, que atendiam 

ao objetivo do trabalho, selecionando 7 artigos no total. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente no Brasil ocorre frequentemente os registros 

de surtos relacionados a LVH, em Tocantins, foram identificados 

grandes incidência de casos de LV, principalmente nas áreas de baixa 

elevação, o que pode ser explicado devido à presença em 

aglomerado do vetor em altitudes mais baixas. 

A leishmaniose em Gurupi-TO vem se tornando uma 

patologia de bastante preocupação da população, a proliferação 

acelerada do mosquito devido à má higienização da cidade se torna 

um fator de risco primordial. Diferentes fatores podem estar 

envolvidos na disseminação da LV e no surgimento de novos focos, 

como: a falta de higienização adequada, moradias precárias, 

infraestrutura insuficiente, podendo ser uma das hipóteses que 

facilitaram a contaminação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo é de grande relevância, pois os dados 

apresentados mostram a ocorrência e principais fatores associado 

desta patologia no Brasil e especialmente no município de Gurupi, 

observando os dados, vemos que o controle está nas mãos da 

sociedade e de ações adotadas, ações estas que podem ser iniciadas 

com a educação sanitária e saúde, higienização, prevenção individual, 

conscientização, o uso de coleiras impregnadas com inseticidas, 

vacinação, tratamento dos cães, alívio do sofrimento e sobretudo o 

direito de viver bem com saúde. 

_______________________________________________________ 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de vigilância e 

controle da leishmaniose visceral / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 

1. ed., 5. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.  

CASTRO, JOSIANE et al. Conhecimento, Percepções de Indivíduos em 

Relação à Leishmaniose Visceral Humana Como Novas Ferramentas 

de Controle. Revista Ensaios e Ciências, [S. l.], ano 2016; v. 20; n. 2; p. 

93-103, 8 maio 2016.  

CAVALCANTE, Ítalo José Mesquita; VALE, Marcus Raimundo. 

Epidemiological aspects of visceral leishmaniasis(kala-azar) in Ceará 

in the period 2007 to 2011.Fortaleza. REV BRAS EPIDEMIOL OCT-DEC 

2014; 17(4): 911-924.  

 

Jornal Anhanguera. Mato alto preocupa moradores de Gurupi sobre 

o risco de calazar.Reportagem . Gurupi, 29 mar 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/v/mato-alto-preocupa-

moradores-de-gurupi-sobre-o-risco-de-calazar/5762117/>.  

ROCHA, M.A.N. et al. Epidemiological aspects of human and canine 

visceral leishmaniasis in State of Alagoas, Northeast, Brazil. Brazilian 

Journal of Biology. v.78; n.4;  pp. 609-614; 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/v/mato-alto-preocupa-moradores-de-gurupi-sobre-o-risco-de-calazar/5762117/
http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/v/mato-alto-preocupa-moradores-de-gurupi-sobre-o-risco-de-calazar/5762117/


XX Jornada Científica do ITPAC 
II Mostra de Extensão  

III Workshop de Inovação Tecnológica  
de 14 a 16 de setembro de 2021 

 

Pág. 73 
  

P
ág

in
a7

3
 

XX Jornada Científica do ITPAC - ISSN: 1983 -5256 | E-mail:  jornadacientifica@unitpac.edu.br          

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE EM INDÍGENAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 

2017 E 2020 
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Resumo  

A população indígena possui indicadores de saúde piores que a 

maioria da população geral brasileira, a incidência de Tuberculose em 

indígenas na América Latina é superior quando comparada com 

outras regiões do mundo. Esse estudo tem como objetivo analisar 

dados epidemiológicos da população indígena na região Norte do 

país entre 2017 e 2020, de acordo com os estados e verificar a relação 

do fator educacional com a incidência, além da quantidade de óbitos 

por tuberculose. Nesse período, foram notificados 1.592 casos de 

tuberculose entre os indígenas na região Norte e o coeficiente de 

incidência na população indígena é o dobro que o coeficiente da 

população geral na região. Apesar das medidas governamentais para 

o controle da doença, nota-se uma alta taxa na população indígena 

quando comparada com a população geral no que se refere a região 

Norte, tornando-a mais vulnerável.  

Palavras-chave: Indígenas. Tuberculose. Região Norte. 

Abstract 

The indigenous population has health indicators worse than the 

majority of the Brazilian general population, the incidence of 

Tuberculosis in indigenous people in Latin America is higher when 

compared to other regions of the world. This study aims to analyze 

epidemiological data on the indigenous population in the northern 

region of the country between 2017 and 2020, according to the states 

and verify the relationship of the educational factor with the 

incidence, in addition to the number of deaths from tuberculosis. 

During this period, 1,592 cases of tuberculosis were reported among 

indigenous peoples in the North region, and the incidence rate in the 

indigenous population is double that of the general population in the 

region. Despite government measures to control the disease, there is 

a high rate in the indigenous population if compared to the general 

population in the North region, making it more vulnerable.  

Keywords: Indigenous. Tuberculosis. North Region. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

O Brasil tem 305 etnias de povos indígenas, com 274 línguas 

e uma média de 817 mil indivíduos. A população indígena possui 

indicadores de saúde piores que a maioria da população geral 

brasileira, dados atuais demonstram que há uma incidência superior 

de Tuberculose em indígenas na América Latina quando comparado 

com outras regiões do mundo, sendo no Brasil, a região Norte a de 

maior. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) dentro do 

Ministério da Saúde (MS) é responsável por gerir o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) inserido no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e suas ações são realizadas através do Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI), criado pela Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), promulgada em 2002, nos quais 

a atenção primária de saúde é voltada aos territórios onde vivem 

povos indígenas. Os DSEIs são compostos por 880 unidades básicas 

de saúde indígena UBSI com esse sistema houve um aumento de 

cerca de 70 % de atendimentos realizados dentro do SasiSUS em 2017 

com relação aos anos anteriores com mais de 4,80 milhões sendo 

apenas cerca de 3 por cento foi realizado por um médico.A região 

Norte ,possui 19 DSEIs, 10 estão situadas no estado do Amazonas a 

alto do rio Solimões possui a maior densidade de habitantes 

indígenas com cerca de 72 mil e 14 UBSI. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

tuberculose é uma importante causa de morte no mundo por um 

único agente infeccioso o Mycobacterium tuberculosis, como toda 

doença infecciosa, está diretamente relacionada ao nível 

socioeconômico é transmitida por gotículas aerossolizadas em que a 

forma pulmonar é a mais comum. Como estratégia de combate a essa 

infecção em  2017 o Ministério da saúde (MS) aliada a estratégia da 

OMS  lançou o Plano  Nacional  pelo Fim de Controle da Tuberculose, 

que tem como metas reduzir a mortalidade e coeficientes de 

incidência significativamente até 2035 por meio de estratégias 

baseadas na prevenção e cuidado, pesquisas, inovação e sistema de 

apoio.Foram analisados dados epidemiológicos da população 

indígena na região norte do país entre 2017 e 2020, de acordo com 

os estados e verificar a relação do fator educacional com a incidência, 

além da quantidade de óbitos por tuberculose. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Saúde Indígena 

Segundo MENDONÇA (2019), o SESAI fez com que, por meio 

de investimentos, muitos profissionais de saúde fossem contratados, 

rompendo o que era um grande desafio para a atenção primária nos 

DSEI. Dessa forma, as melhorias tiveram por efeito aumentar o fluxo 

de atendimento nesses anos, contudo, mesmo essas mudanças ainda 

geram impactos negativos na saúde das comunidades. Entre os 

exemplos dos problemas encontrados na saúde indígena pode-se 

citar a alta rotatividade de profissionais, o que não permite a criação 

de vínculo com a comunidade, a falta de insumos, medicamentos e 

infraestrutura, além de uma logística complexa, que impedem 

estabelecer a atenção primária à saúde de maneira mais eficaz e 

positiva. 

De acordo com BRASIL (2019), o número de atendimentos 

do SasiSUS aumentou aproximadamente quatro vezes de 2014 a 

2017, atingindo a média de 6,32 atendimentos por habitante. Não 

obstante, o volume de atendimentos foi especialmente expandido 

em 2017, cerca de 70% a mais que no ano anterior, com a marca de 

4.840.676 atendimentos. Esse aumento, como já citado acima, foi 

graças a maiores investimentos e profissionais nessas áreas. Ainda de 

acordo com esse estudo, o SasiSUS é composto por 49,1% de força 

de trabalho indígena, e essa presença é o que permite uma promoção 

de saúde mais completa e dinâmica na atenção primária. Por outro 

lado, há uma minoria de indígenas nas categorias profissionais de 
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educação superior, como médicos, dentistas e psicólogos, sendo um 

grande desafio expandir esses profissionais, e com isso, melhorar a 

prestação de serviços dentro dos territórios indígenas. 

2.2 Tuberculose e os povos vulneráveis 

SILVA (2021) traz a tuberculose como uma síndrome 

infecciosa crônica, e que pode acarretar vários sintomas, nos quais 

febre, adinamia, sudorese noturna e emagrecimento são exemplos 

de sinais inespecíficos, mas também ela leva a efeitos específicos no 

local afetado. A tuberculose possui uma prevalência de 85% de sua 

apresentação na forma pulmonar, em que a tosse crônica é um dos 

principais sintomas, podendo iniciar-se como tosse seca e evoluir 

com raias de sangue e até mesmo hemoptise.  Nas populações gerais, 

tosse por mais de duas semanas já requer investigação para a doença. 

Já para as populações vulneráveis, tais como os indígenas, a tosse é 

um sinal mandatório para a investigação de tuberculose, 

independente de há quanto tempo o quadro se iniciou.  

BRASIL (2019) associa a tuberculose com fatores 

socioeconômicos como causa e consequência: não apenas a 

tuberculose advém da pobreza, mas sua prevalência compromete a 

saúde dos indivíduos e gera problemas sociais e financeiros. A 

população indígena, nesse aspecto, está incluída entre as vulneráveis 

à tuberculose juntamente com as pessoas privadas de liberdade, as 

que estão em situação de extrema pobreza, moradores de ruas e 

pessoas com HIV. O risco de adoecimento da população indígena é 

considerado três vezes maior que na população geral do Brasil. Aliado 

a isso, é válido ressaltar que apenas cerca de 10% das pessoas que 

são infectadas realmente adquirem a doença. 

3. METODOLOGIA: 

Foi realizado um estudo descritivo observacional de corte 

transversal da população indígena na região Norte do país nos anos 

de 2017 a 2020. Essas informações foram obtidas de acesso   ao   

Sistema   de   Informação   de   Agravos   de   Notificação (SINAN) do 

Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse período, foram notificados 1.592 casos de 

tuberculose entre os indígenas na região norte e o coeficiente de 

incidência na população indígena é em torno de que duas vezes maior 

que o coeficiente da população geral na região norte. Com análise do 

perfil educacional   34,2 % de indígenas com a doença eram 

analfabetos. Quando comparada a incidência em cada estado o de 

maior número nesses anos é o Amazonas com 810 notificados, já o 

último é o Amapá, seguido pelo Tocantins. No período observado o 

ano de 2019 apresentou maior mortalidade com 28 óbitos e o ano de 

2018 com a menor, sendo um total de 11 mortos pela doença, com 

taxa de letalidade 2,16 vezes maior que a da população geral nesse 

intervalo.  

No Brasil, a região Norte é a que possui mais enfermos por 

tuberculose, mas ainda é a que possui o maior percentual de 

indígenas notificados por essa patologia, superando o dobro do resto 

da população. Além disso, apesar de ser uma doença com alta 

eficácia no tratamento, a etnia indígena totalizou 85 óbitos por conta 

da tuberculose nos anos investigados. Como a maioria da população 

indígena reside na região Norte, nela, são encontrados 19 DSEI das 

34 unidades no território brasileiro. 

 
Figura 1.  Casos confirmados de tuberculose em indígenas da região Norte nos 

anos de 2017 a 2020. Fonte: Adaptado do SINAN. 

Nesse período, foram notificados 1.592 casos de 

tuberculose entre os indígenas na região norte e o coeficiente de 

incidência na população indígena é em torno de que duas vezes maior 

que o coeficiente da população geral na região norte. Com análise do 

perfil educacional   34,2 % de indígenas com a doença eram 

analfabetos. Quando comparada a incidência em cada estado o de 

maior número nesses anos é o Amazonas com 810 notificados, já o 

último é o Amapá, seguido pelo Tocantins. No período observado o 

ano de 2019 apresentou maior mortalidade com 28 óbitos e o ano de 

2018 com a menor, sendo um total de 11 mortos pela doença, com 

taxa de letalidade 2,16 vezes maior que a da população geral nesse 

intervalo. 

 No Brasil, a região Norte é a que possui mais enfermos por 

tuberculose, mas ainda é a que possui o maior percentual de 

indígenas notificados por essa patologia, superando o dobro do resto 

da população. Além disso, apesar de ser uma doença com alta 

eficácia no tratamento, a etnia indígena totalizou 85 óbitos por conta 

da tuberculose nos anos investigados. Como a maioria da população 

indígena reside na região Norte, nela, são encontrados 19 DSEI das 

34 unidades no território brasileiro. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Apesar de que muitas melhorias na saúde indígena foram 

realizadas nas últimas décadas graças às lutas por igualdade dos 

povos indígenas, uma das maiores preocupações de saúde para eles 

persiste quanto à alta incidência de tuberculose. O plano nacional 

pelo fim da doença foi um aliado no controle de casos, mas, ainda é 

visível uma alta taxa de adoecimento na população indígena quando 

comparada à população geral da região Norte.  Isso, revela que ainda 

os povos indígenas são mais vulneráveis a esse problema de saúde 

pública. Ademais, a alta mortalidade e relação da escolaridade são 

outros índices que reforçam essa suscetibilidade à doença e seus 

impactos nos DSEI.  

Portanto, é visível que a tuberculose, como uma doença 

que possui muitos âmbitos sociais envolvidos em seu curso, na 

efetividade do seu tratamento e na recidiva, expõe a necessidade de 

atenção para os fatores precipitantes ainda existentes na 

comunidade indígena. Conclui-se também que, dentre os estados, há 

uma grande diferença na quantidade de casos confirmados, mas a 
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todos da região Norte, constitui um desafio o combate eficaz à 

tuberculose nos povos indígenas. É irrefutável que sejam necessárias 

medidas adicionais no que tange à prevenção, diagnóstico e 

tratamento dessa doença nos DSEI, e, aliado a isso, pesquisas que 

visem identificar os principais aspectos a serem melhorados. 

_______________________________________________________ 
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EIXO: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, GESTÃO DA 

PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 

CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMANTA DE FIBRA DO COCO BABAÇU PARA USO EM OBRA GEOTÉCNICAS 

Camila Monteiro Luizaga, camilaluizaga1@gmail.com; Hemily Cantanhede Santana, hemilycantanhede@outlook.com; Indira Queiroz 

Macambira Bezerra, indiraqm@yahoo.com.br 

 

Resumo 

A partir do crescimento populacional houve o adensamento 

populacional de forma desordenada e multiplicação dos 

desmatamentos dentro das cidades. O solo também sofreu com essa 

expansão, acarretando problemas como desestabilidade e contenção 

de taludes nas encostas de rodovias. O problema de estabilidade de 

taludes converge para o deslizamento de terra. Essa adversidade 

causa risco para a natureza e também para a humanidade. Esta 

pesquisa propõe a confecção de biomanta utilizando o epicarpo do 

coco babaçu e tecido em forma de juta para estabilização de talude. 

Para isso, foram realizados ensaios que mostram a potencialidade do 

uso da biomanta somada com outros mecanismos sustentáveis, tais 

como alta taxa de filtração e absorção de água. 

Palavras-chave: Filtração. Talude. Epicarpo.  

Abstract 

According to population growth, there was a disorganized population 

density and a multiplication of deforestation within cities. The soil 

also suffered from this expansion, causing problems such as stability 

and containment of slopes on the slopes of highways. The slope 

stability problem converges to the landslide. This adversity poses a 

risk to nature and also to humanity. This research proposes a bio-

blanket making using the babassu coconut epicarp and jute-shaped 

tissue for slope stabilization. In addition, it was possible to carry out 

tests that show the potential of using the bio-blanket added to other 

sustainable mechanisms aimed at stabilizing slopes, such as high 

filtration rate and water absorption. 

Keywords: Filtration. Slope. Epicarp. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na engenharia pode-se empregar os geossintéticos para 

sustentação de taludes de forma isolada ou com a adição de 

materiais ecológicos, formando as biomantas. Elas por sua vez, 

passam a ser uma opção que auxilia a estabilização de taludes, 

podendo ser complementada com a hidrossemeadura, que é outra 

opção para a proteção superficial das encostas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Estabilidade de Taludes 

Para Silva (2012), a instabilidade de taludes pode ser de 

origem natural ou causada pelo homem. Quando de origem natural, 

existem três mecanismos que desencadeiam essa instabilidade, 

sendo eles: água, característica geomorfológicas e atividade sísmica. 

Já para causas humanas analisa-se que a população está em 

constante expansão, quando ocorre esse aumento há alteração da 

estabilização das encostas ou drenagem e há remoção da vegetação.  

2.2. Biomanta 

Para Santos (2006) a estrutura da biomanta se assemelha 

com a geomanta sendo biodegradáveis, mitigando impactos 

ambientais e trazendo sustentabilidade. De acordo com DEFLOR 

(2005) as biomantas podem ser usadas em situações onde se devem 

estabilizar os taludes.  

A geomembrana tem a habilidade de proteção do solo até 

que a vegetação seja restabelecida. Quando o material usado para a 

produção do geotêxtil/manta possui caráter biodegradável, estas são 

também conhecidas como biomanta (MARIANI, 2016).  

Barrela (2007) verificou que a biomanta constituída por 

fibra de coco controla as erosões que acontecem na direção vertical. 

Juntando a rede de fibras de coco com a vegetação, os processos 

erosivos diminuem e a matéria orgânica aumenta. 

2.3. Juta 

No Brasil, a juta (Corchorus capsularis), figura 1, é cultivada 

principalmente na região norte. A partir dela obtém-se uma fibra de 

alta resistência, que quando misturada a polímeros, pode dar origem 

a produtos com menor densidade, podendo apresentar grandes 

aplicações (Neto et al, 2007). 

 
Figura 1. Juta. Fonte: Estudos Interdisciplinares nas Ciências Exatas e da Terra 

e Engenharias 3 (2019). 

2.4. Babaçu 

As palmeiras do coco babaçu são facilmente localizadas nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil ocupando cerca de 14,5 milhões 

de hectares, sendo que os frutos são fonte de renda para várias 
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famílias. O coco babaçu (Orbignya speciosa), é dividido em: amêndoa, 

endocarpo, mesocarpo e epicarpo (figura 2). Ressaltando que todos 

os componentes são aproveitados. 

 

 
Figura 2. Coco Babaçu. Fonte: MF Rural. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

3.1 Amostra  

A análise laboratorial de caracterização de confecção de 

Biomanta foi feita a partir de amostra de epicarpo do coco babaçu 

proveniente da indústria Tobasa com sede em Tocantinópolis-TO.  

Foram utilizadas fibras com dimensões conforme retirada do coco, 

dissociadas aumentando a trabalhabilidade, com partículas de 

1,0mm. Além da fibra foi utilizada juta em forma de tecido comprada 

no comércio local da cidade de Araguaína, TO.  

A biomanta foi produzida a partir do epicarpo envolvido 

pela juta costurada manualmente.  

3.2. Procedimentos  

3.2.1. Densidade aparente Fibra/Juta 

O ensaio de densidade aparente foi realizado segundo a 

metodologia de Oliveira, 2011. As fibras foram ensaiadas em 

amostras de aproximadamente 4,5g seca com comprimento entre 5 

cm e 10 cm. Para a juta utilizou-se amostras com dimensão de 8x8 

cm de juta em forma de tecido. 

Inicialmente as amostras, tanto de fibra como de juta foram 

imersas em água destilada por 24h. Em seguida transferidas para um 

picnômetro, completado com água até a medida de 500 mL, e 

posteriormente utilizada a chapa aquecedora para retirar o ar 

presente na água. Finalizando, pesou-se o conjunto picnômetro+ 

fibra+água e picnômetro+juta+água. 

Posteriormente, o mesmo picnômetro foi preenchido com 

água e pesado e depois pesado vazio. 

3.2.2.  Ensaio de absorção de água  

O estudo da absorção de água pela fibra e juta foi realizado 

de acordo com a norma ASTM D570 – 98. Inicialmente a juta e a fibra 

foram pesadas e imersas em água pura, à temperatura ambiente. Em 

intervalos de tempo pré-determinados, a fibra e juta foram retiradas 

da água, pesadas e recolocadas em imersão, durante 24 horas.  

3.2.3. Confecção da biomanta  

Para a confecção as fibras foram dissociadas para melhorar 

a trabalhabilidade, lavadas em água corrente retirando partículas e 

impurezas. Por fim a fibra foi escorrida e levada para estufa a 60 °C 

durante 24h. 

Para a montagem a fibra foi colocada em um molde 

metálico de 15cm de diâmetro e prensada manualmente até atingir 

a espessura de aproximadamente de 1,5cm. A juta foi costurada com 

diâmetro de 15cm formando uma espécie de bolsa. Posteriormente 

a fibra foi inserida na bolsa e fechada a partir de costura manual 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Confecção biomanta. Fonte: Autores. 

3.2.4. Gramatura  

Conforme Bueno e Vilar (2004) a gramatura é calculada 

pela razão entre a massa da amostra por unidade de área. 

3.2.5. Ensaio de Filtração  

Para medir a filtração da manta foi utilizado o método 

idealizado por Hernandez Ortiz (2012) baseado na norma G38087 

AFNOR (1983). Este ensaio se dá com a coleta da água filtrada em 

intervalos de 10 segundos no primeiro minuto, 20 segundos no 

segundo minuto e 30 segundos no terceiro minuto. A partir do quarto 

minuto de ensaio a leitura é realizada a cada minuto até completar 

20 minutos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A juta apresentou massa especifica de 0,541 g/cm³. O 

epicarpo de babaçu obteve massa especifica de 1,336 g/cm³, 

condizendo com o resultado de Carvalho e Rodrigues (2017), que foi 

de 1,038 g/cm³. 

A absorção de água na juta e na fibra atendeu ao esperado, 

ambas tenderam a uma alta absorção inicial e, depois de saturadas, 

estabilizaram. Para a juta (Figura 4a) houve a absorção de 35% até 

160 minutos, e para a fibra de babaçu ou absorção de 40% até 120 

minutos (figura 4b). Em seguida, a absorção foi praticamente 

estabilizada, alcançando os valores máximo de 40% e 60% para a juta 

e para a fibra, respectivamente. Este comportamento segue o padrão 

também observado por Arantes (2020). 
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(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 4.  (a) – Absorção de água -Juta. (b) – Absorção de água -Juta.Fonte: 

Autores. 

A infiltração da biomanta aumentou consideravelmente 

entre 2 e 4 minutos, aumentando assim sua vazão. Em seguida 

notamos um pequeno decréscimo constante, o que implica na 

saturação máxima da biomanta, figura 5. 

 
Figura 6. Filtração biomanta. Fonte: Autores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a confecção da biomanta a partir de epicarpo do coco 

babaçu e juta em forma de tecido, foi observado que ela possui taxa 

de filtração e absorção que proporciona sua associação com 

hidrossemeadura. Ou seja, além de estabilizar o talude o uso da 

biomanta auxilia na revegetação do local de aplicação, mantendo o 

teor de umidade do solo de aplicação por mais tempo. 

_______________________________________________________ 
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EIXO: TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO DIGITAL E 

COMUNICAÇÃO 
 

ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DO TIJOLO MOÍDO PRODUZIDO NO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS 

Adriano Luiz Roma Vasconcelos Cunha, adriano.vasconcelos@unitpac.edu.br; Itallo Alves Arruda, alvesarrudaitallo@gmail.com; Victória Katiely 

Sousa Lima, victoriakatiely@gmail.com; Vitor Santa Cruz Ramos, vitorsantacruz@gmail.com 

 

Resumo 

Diante do trabalho apresentado, tem-se como objetivo o estudo da 

possibilidade de reciclagem do resíduo da trituração do bloco 

cerâmico em vista a diminuição do impacto ambiental do mesmo com 

o foco em reinseri-lo como insumo nas construções. O material de 

estudo possui uma composição porosa, o que afeta a 

trabalhabilidade da argamassa visto que parte da água que seria 

utilizada na hidratação do cimento é absorvida por capilaridade pelo 

material e, consequentemente, reduz a resistência final. A utilização 

do pó de bloco cerâmico com cal não se mostrou eficiente para ser 

utilizado como material reativo, atingindo o valor de 1,98 MPa 

quando o mínimo exigido pela norma vigente é 6 MPa. Pode-se 

afirmar que a prática é vantajosa em vários aspectos, visto a 

capacidade de utilização como material de enchimento, dado sua 

semelhança aos agregados naturais, além de mitigar o descarte do 

material que geraria risco para o meio ambiente.  

Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos. Tijolos. Desempenho 

mecânico 

Abstract 

Given the work presented, the aim is to study the possibility of 

recycling the waste from grinding the ceramic block in order to 

reduce its environmental impact with a focus on reinserting it as an 

input in constructions. The study material has a porous composition, 

which affects the workability of the mortar since part of the water 

that would be used in the hydration of the cement is absorbed by 

capillarity by the material and, consequently, reduces the final 

strength. The use of ceramic block powder with lime was not efficient 

to be used as a reactive material, reaching the value of 1.98 MPa 

when the minimum required by the current standard is 6 MPa. It can 

be said that the practice is advantageous in several aspects, given its 

capacity to be used as a filling material, given its similarity to natural 

aggregates, in addition to mitigating the disposal of the material that 

would generate a risk to the environment. 

Keywords: Waste utilization. Bricks. Mechanical performance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o UNEP (United Nations Environment 

Programme), a indústria da construção é um dos setores de 

atividades humanas que mais consome recursos naturais e consome 

energia de forma intensiva. Sendo responsável por cerca de 40% do 

consumo de energia, 30% dos resíduos gerados e 30% das emissões 

globais de gases de efeito estufa. No presente estudo, o insumo a ser 

analisado será o pó do bloco cerâmico triturado obtido a partir de 

resto de construções. Tendo como objetivo analisar e caracterizar o 

pó de bloco cerâmico moído e verificar sua aplicabilidade na 

construção civil. Inicialmente as amostras de cerâmica vermelha 

foram coletadas e ordenadas em laboratório, e em seguida foram 

triturados seguindo o procedimento descrito na ABNT NBR 

16974:2021. Posteriormente realizou-se a caracterização dos 

resíduos seguindo as normas ABNT NBR NM 248:2003, ABNT NBR 

16917:2021, ABNT NBR 16972:2021 e ABNT NBR 7211:2009. (UNEP, 

2009) 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O processo de fabricação do bloco cerâmico consiste na 

queima (cozimento) da argila em formas pré-definidas e após isso 

descansar em temperatura ambiente para redução da temperatura 

de forma lenta e constante. (L.C. S. HEREK 2021) 

As alvenarias cerâmicas são definidas pela norma ABNT 

NBR 15270-1/2 de 2017, que argumenta sobre as distorções máximas 

de aceitabilidade de um bloco cerâmico fabricado, com unidades de 

planeza das faces, desvio em relação ao esquadro lateral e do fundo, 

como é evidenciado pela figura 1. 

 

 
Figura 1. Aceitabilidade das alvenarias. Fonte: ABNT NBR 15270-1/2:2017 

Segundo a ABC (2002), as argilas ideais para fabricação de 

cerâmica vermelha devem, de modo geral, ser de fácil desagregação 

e permitir moldagem adequada; apresentar granulometria fina e 

distribuição granulométrica conveniente (para garantir o controle 

das dimensões finais do produto); possuir teor de matéria orgânica 

que possa conferir, juntamente com a granulometria, boa 

plasticidade e resistência mecânica suficiente para evitar 

deformações e permitir o manuseio das peças cruas; apresentar 

baixo (ou nenhum) teor de carbonatos, sulfatos e sulfetos.  

O processo de fabricação de da alvenaria segue o 

fluxograma apresentado na figura 2. 
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Figura 2. Fluxograma fabricação alvenaria. Fonte: ASSIS, 2003 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

A metodologia empregada neste trabalho está descrita a seguir. 

3.1 Moagem do Material 

 O processo de moagem do bloco cerâmico se deu com a 

utilização do britador de mandíbulas SL-800 presente no laboratório 

de materiais de construção do UNITPAC, como se constata na figura 

3 e 4, até que se chegasse na granulometria passante na peneira 

#200, como instrui a norma regulamentadora ABNT NBR NM 248 

(ABNT, 2003). 

 Com a granulometria obtida foi possível realizar ensaios 

importantes para constatar a viabilidade técnica do pó de bloco 

cerâmico quando usado no concreto ou outros fins. 

 A moagem do material pode ser evidenciada pelas imagens 

seguintes 

 

 
 

Figura 3. Trituração da alvenaria cerâmica. Fonte: Arquivo pessoal 

3.2 Caracterização química do material 

Para determinar a possibilidade de uso do material 

coletado em meios cimentícios foi utilizado a norma 

regulamentadora 5752 (ABNT, 2014) junto com os requisitos da 

norma regulamentadora 12653 (ABNT, 2014). Se utilizou também a 

norma NBR 5751 (ABNT, 2015) para analisar a viabilidade do uso do 

material de estudo junto com o cal. Assim, foi possível a realização do 

ensaio de atividade pozolânica com cal e com cimento Portland.  

Os valores de massa utilizados no traço de argamassa são 

descritos pela tabela 1 retirada da NBR 5752 (ABNT, 2014) 

O aditivo superplastificante utilizado se deu pelo EUCON 

1040 da Viapol e o agregado miúdo foi a areia lavada normatizada 

com quatro frações. 

Tabela 01. Quantitativo de massa utilizado na argamassa 

Material 
Massa (g) 

Argamassa A Argamassa B 

Cimento Portland II F 32 624 468 
Pó de bloco cerâmico - 156 

Agregado miúdo 1872,0 1872,0 
Água de emassamento 300 300 

Aditivo 
superplastificante 

- 3 

Fonte: Os autores, 2021. 

3.3 Caracterização física do material 

Para evidenciar as qualidades físicas do pó de bloco 

cerâmico foi necessário realizar os seguintes ensaios: Massa 

específica do pó de bloco cerâmico passante na peneira 200, se 

utilizando da NBR 16605 de 2017 - Cimento Portland e outros 

materiais em pó — Determinação da massa específica. 

3.4 Materiais utilizados 

O material de estudo foi retirado de uma edificação da 

cidade de Araguaína Tocantins, a alvenaria é fabricada por uma 

indústria local com jazida também na região. 

 As diversas argilas da mistura são homogeneizadas e sua 

umidade é controlada por meio de ensaios durante todo o processo, 

em seguida, após passar por um processo físico para retirar o ar da 

mistura o material pastoso é levado para o molde, onde é cortado a 

depender da demanda do mercado, após o corte a alvenaria vai para 

a queima, onde é submetido a altas temperaturas. Após a queima o 

material é levado para secagem, onde a temperatura é reduzida de 

forma lenta e continua, para que o produto final não seja quebradiço. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos ensaios de desempenho mecânico das argamassas e de 

caracterização dos materiais, será apresentado os resultados obtidos, 

análises e validações das hipóteses levantadas. 

4.1 Caracterização dos materiais 

Na tabela 2 a seguir encontra-se as massas específicas 

obtidas pelo ensaio regido pela norma brasileira regulamentadora 

16605 de 2017. 

 

 

Argilas 

Dosagem 

Desintegração 

Laminação 

Extrusão Secagem 

Queima 

Estocagem 

Expedição 
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Tabela 02. Massa específica dos materiais 

 
Ensaios massa específica 

g/cm³ 
Média 

CP F 32 

2,941 

2,941 g/cm3 2,942 

2,940 

Cal 

2,359 

2,359 g/cm3 2,358 

2,359 

Pó de 

alvenaria 

2,389 

2,389 g/cm³ 2,388 

2,390 

Aditivo - 1,220 g/cm³ 

Fonte: Os autores, 2021. 

4.2 Ensaio de atividade pozolânica com cimento Portland 

Com auxílio da NBR 5752 de 2014 e as condições da norma 

regulamentadora 12653 de 2014 foi possível confeccionar dois tipos 

de argamassa, a argamassa A sem a adição de pozolânica e aditivos, 

para ser usado como referência e a argamassa B, com adição de 

aditivos e o pó de tijolo moído. Na tabela 03 consta os resultados de 

resistência a compressão axial submetidos os corpos de prova com 

idades de 7 e 28 dias. 

Tabela 03. Resultados de resistência a compressão axial 

 Argamassa A (MPa) Argamassa B (MPa) 

 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

1 10,63 17,95 4,41 11,17 

2 9,25 16,7 4,31 14,39 

3 10,02 15,19 5,21 11,8 

MÉDIA 9,97 MPa 16,61 MPa 4,64 MPa 12,45 MPa 

Fonte: Os autores, 2021. 

A norma ABNT NBR 12653 de 2014 define material 

pozolânico o insumo capaz de apresentar 75% ou mais de resistência 

a compressão axial em relação ao resultado obtido de resistência de 

argamassa A. Como explicitado na figura 3 seguinte, o pó de bloco 

cerâmico moído obteve resultados satisfatórios, a média de 

resistência da argamassa B foi 0,01 MPa inferior ao mínimo exigido, 

podendo ser considerado na margem de erro, contudo como 

também podemos analisar no gráfico 01, o corpo de prova (CP) B2 se 

apresentou como um resultado excêntrico aos outros CP’s, sendo 

necessário cautela ao considerar este resultado positivo, visto que 

quando retirado o resultado excêntrico a média cai para 11,48 MPa, 

sendo um resultado negativo. 

 
Figura 4. Comparativo de resistência entre o de referência e argamassa B. 

Fonte: Os autores, 2021. 

A norma ABNT NBR 12653 de 2014 também aceita como 

material pozolânico aquele que quando agregado a cal possui com a 

idade de 7 dias uma resistência superior ou igual a 6 MPa. Como 

evidenciado na figura 5 nenhum dos corpos de prova obteve 

resultado satisfatório, não sendo considerado um material com 

reatividade suficiente para ser utilizado em substituição parcial ao 

cimento Portland, todavia, com base nos resultados de 

caracterização pode-se aplicar o material analisado como agregado 

de enchimento na composição de concretos e argamassas, visando 

produzir misturas mais homogêneas e coesas, almejando um 

satisfatório desempenho mecânico 

 
Figura 4. Resistência com cal aos 7 dias. Fonte: Os autores, 2021.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo apresentado neste trabalho revela a possibilidade 

de utilização do pó de bloco cerâmico moído em meios cimentícios 

como material pozolânico, contudo ainda há a necessidade de mais 

estudos com o material coletado. 
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O material de estudo possui uma composição porosa, o que 

afeta a trabalhabilidade da argamassa quando situado com pouca 

quantidade de água de emassamento, visto que parte da água que 

seria utilizada na hidratação do cimento é absorvida por capilaridade 

pelo material e, consequentemente, reduzindo a resistência final. 

(COSTA, 2005). 

A utilização do pó de bloco cerâmico com cal não se 

mostrou eficiente, visto que o material prejudicou a resistência do 

corpo de prova, não atingindo o mínimo exigido pela norma vigente.  

A possibilidade de utilização do pó de bloco cerâmico como material 

de enchimento na argamassa deve ser ainda pesquisada, visto que 

não apresentou uma reatividade negativa nos meios cimentícios, o 

que deve auxiliar o uso em elementos não estruturais, como blocos 

de vedação, vergas e até pode-se utilizar o material com um traço de 

baixa relação água e cimento para contrapisos, calçadas e etc. (JESUS, 

2009) 

_______________________________________________________ 
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EFEITO DA ADIÇÃO DA FIBRA DO CAROÇO DE AÇAÍ NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CONCRETOS 

Adriano Luiz Roma Vasconcelos, adriano.vasconcelos@unitpac.edu.br; Caio Gabriel Cardoso da Silva, cc782446@gmail.com; Rafaella da Silva 

Costa, eng.rafaellacosta@gmail.com; Rafael César Rocha, rafael.cesar91@gmail.com 

 

Resumo 

A partir do uso da fibra do caroço de açaí, uma fruta encontrada no 

norte do país, onde aqueles que a cultivam, extraem sua polpa e 

descartam o seu caroço, observou-se que a utilização dessa fibra 

vegetal em um concreto especial, seria benéfica para a construção 

civil. Em vista disso, foi realizada a confecção de dois tipos de 

concreto, a partir da substituição da fibra em relação ao volume de 

concreto, com teores de 0,5% e 1% da fibra. Após fabricado o traço, 

realizou-se então a verificação de qualidade mecânica, através dos 

ensaios de resistência à compressão axial, resistência à tração por 

compressão diametral e módulo de elasticidade. Com isso, em 

comparação com o concreto normal, constatou-se que os resultados 

com a inserção de 1% da fibra vegetal apresentaram melhor 

desempenho mecânico, podendo ser aplicado em obras civis.  

Palavras-chave: Fibra vegetal. Concreto especial. Desempenho 

mecânico. 

Abstract 

From the use of fiber from the açaí stone, a fruit found in the north 

of the country, where those who cultivate it extract its pulp and 

discard its stone, it was observed that the use of this vegetable fiber 

in a special concrete would be beneficial. for construction. In view of 

this, two types of concrete were made, from the replacement of fiber 

in relation to the volume of concrete, with contents of 0.5% and 1% 

of the fiber. After the mix was manufactured, the mechanical quality 

verification was then carried out, through the tests of Axial 

Compressive Strength NBR 5739 (ABNT, 2018), Tensile Strength by 

Diametral Compression NBR 7222 (ABNT, 2011) and Modulus of 

Elasticity NBR 8522 (ABNT, 2017). Thus, in comparison with normal 

concrete, it was found that the results with the insertion of 1% of the 

vegetable fiber presented better mechanical performance and can be 

applied in civil works. 

Keywords: Vegetable fiber. Special concrete. Mechanical 

performance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Além dos insumos principais do concreto serem finitos, 

como areia e brita, temos que nos atentar com o fato de que, a 

produção de cimento é responsável por cerca de 8% das emissões 

globais de CO2, segundo (RODGERS, 2018). 

Diante desta realidade, surge a necessidade de se criar um 

concreto que seja constituído de um material sustentável, tendo 

assim, benefícios relevantes para o segmento da construção civil, 

bem como da sociedade. 

Como uma forma de minimizar esses impactos com a 

produção de aço, surge a adição da fibra do caroço de açaí em relação 

ao volume de concreto, tornando- se tornando uma vertente para 

essa redução do uso de aço em concretos armados. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Euterpe Oleracea (Açaí). 

Açaí é o fruto do açaízeiro, que por sua vez é proveniente 

da Amazônia, o mesmo é uma das principais fontes de alimentação e 

recursos para a região Amazônica. O açaizeiro é uma árvore que 

cresce como palmeira, na forma de touceiras, podendo chegar a até 

25 pés por touceira, estima-se também chegar a até 30 metros de 

altura, e que prefere áreas úmidas, fato com que faz que a mesma 

cresça nas margens dos rios. 

O Pará é o estado responsável pela produção de mais de 

90% do que o país consome sendo também o responsável pela 

produção de 126.500 toneladas de açaí em 2015, em segundo lugar 

está o Amazonas, que em 2016 e 2017 sofreu quedas de produção 

devido às secas que ocorreram na região, indo de 65.638 no ano de 

2015 a 50.503 toneladas em 2017. No âmbito nacional, foram 

produzidas 219.885 toneladas de açaí em 2017 (CONAB, 2019). 

2.2 Definição do concreto. 

O concreto é um material estrutural considerado novo na 

construção civil e mesmo com a pouca idade de mercado, é o mais 

utilizado nas obras ao redor do mundo. Quando observamos a 

história, vemos que A partir do século 19 começou-se a usar o 

concreto como nunca antes, e hoje é possível afirmar que o concreto 

é o segundo produto mais consumido na economia global, depois da 

água. (CHEESEMAN, 2019). 

2.3 Concreto armado (Aço). 

Segundo (SANTOS, 2019), de modo geral, podemos afirmar 

que o concreto armado é o processo onde as armaduras de aço são 

previamente posicionadas dentro da fôrma (molde), e em seguida o 

concreto fresco é lançado para preencher a fôrma e envolver as 

armaduras, e simultaneamente o adensamento vai sendo feito.  

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Segundo a NBR 10007 (ABNT, 2004), as amostras foram 

coletadas e armazenadas em laboratório, assim como rege a norma. 

Após isso, realizou-se os ensaios de caracterização, que serão 

descritos no tópico seguinte (Procedimentos).  

3.1 Procedimentos.  

Neste item são descritas as características dos materiais 

utilizados na produção dos concretos, os quais são provenientes do 

estado do Tocantins.  

3.1.1 Aglomerante hidráulico. 

Foi utilizado o cimento Portland pozolânico (CP F - 32), 

disponível comercialmente na cidade de Araguaína - TO. 
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3.1.2 Agregado miúdo 

Utilizamos a areia, extraída na região norte do estado, 

obtida em comercio local na cidade de Araguaína – TO. O agregado 

miúdo foi caracterizado conforme os ensaios de: Composição 

granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003), Massa unitária, Massa 

específica e NBR 7211 (ABNT, 2009). 

3.1.3 Agregado graúdo natural 

O agregado graúdo natural utilizado é proveniente da 

macrorregião de Araguaína – TO. Os seguintes ensaios de 

caracterização estão descritos a seguir: NBR NM 45 (ABNT, 2006, NBR 

NM 53 (ABNT, 2009), NBR NM 248 (ABNT, 2003), NBR NM 51 (ABNT, 

2009) e NBR 7211 (ABNT, 2009). 

3.1.4 Extraindo a fibra do caroço do açaí 

O açaí é proveniente de Belém – Pará, onde foram extraídos 

os caroços da fruta. Um aspecto a ser levado em consideração é a 

escolha do armazenamento, que, para isso foi utilizado caixas de 

polipropileno, seguimos o processo de amostragem de resíduos 

sólidos NBR 10007 (ABNT, 2004). 

3.1.5 Produção do concreto 

O método de dosagem do concreto adotado seguiu os 

procedimentos descritos pela Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP). Fixamos o valor do abatimento para o 

desenvolvimento das misturas, que neste estudo foi de 70 ± 20 mm.  

3.2 Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida com base nos ensaios 

normatizados, e a produção dos concretos com a utilização da 

substituição parcial do cimento pela fibra do caroço de Açaí, nas 

relações de 0,5% e 1%, em relação ao volume do concreto. Para tal 

realizou-se os seguintes ensaios: Variáveis de Resposta: NBR NM 67 

(ABNT, 1998), NBR 5739 (ABNT, 2018), NBR 7222 (ABNT, 2011), NBR 

8522 (ABNT, 2017 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na maior parte dos casos, a resistência dos concretos é 

ponderada como a propriedade de mais relevância, ainda que no dia 

a dia das construções, propriedades como durabilidade consiga se 

tornar mais exigida para peças estipuladas (NEVILLE, 2016).  

4.1 Caracterização dos Agregados e Aglomerantes 

4.1.1 Aglomerante Hidráulico 

Segundo a NBR 16605 (ABNT, 2017) determinou-se a massa 

especifica do cimento Portland, mostrada na tabela 1, tal resultado 

se deve ao cimento ter adição de material carbonático. 

Quadro 1. Caracterização do aglomerante hidráulico. 

Característica do Aglomerante Hidráulico 

Cimento (CP II F 32) Massa Específica 2,94 g/cm³ 
Fonte: Os Autores, 2021. 

 

4.1.2 Agregado Miúdo 

Os resultados obtidos através dos ensaios de caracterização 

física do agregado miúdo se encontram expostas na tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização do agregado miúdo. 

Características Analisada do Agregado Miúdo 

Areia Média 

Massa Específica 2,631 g/cm³ 
Massa Unitária 1,733 g/cm³ 

Módulo de Finura 2,667 
Diâmetro Máximo 1,18 mm 

Fonte: Os Autores, 2021. 

Por intermédio dos ensaios de caracterização foi possível 

classificar o agregado miúdo como areia média, tendo como 

parâmetro a NBR 7211 (2009), aponta que o modulo de finura da 

areia média varia de 2,40 a 3,35. 

4.1.3 Agregados Graúdos 

Os agregados graúdos pode restringir a forma de como o 

concreto se deforma, logo incide sobre sua retração. Assim, houve a 

caracterização da brita, sendo classificada como 0 e 1, com base na 

NBR 7211 (2009) estão expostas na tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização dos agregados graúdos. 

Características Analisada dos Agregados Graúdos 

Brita 0 Massa Específica 2,916 g/cm³ 
Massa Unitária 1,828 g/cm³ 

Brita 1 Massa Específica 1,555 g/cm³ 
Massa Unitária 1,630 g/cm³ 

Fonte: Os Autores, 2021. 

As dimensões de britas mais comumente empregados em 

concretos armados é a brita 1, ou também a mistura de britas 

(ANDOLFATO, 2002). 

4.2 Caracterização da Fibra 

Os valores encontrados para a massa especifica foram 

feitos ensaios em dois frascos diferentes para uma comparação, afim 

de uma melhor analise do comportamento da fibra do caroço do açaí, 

ambos os resultados se encontra descritos nas tabelas 3 e 4 abaixo. 

Tabela 3. Caracterização da fibra do caroço do açaí com o frasco "Chapman". 

Caracterização da Fibra: Frasco "Chapman" 

Amostra MF 
(g) 

VI 
(ml) 

VF 0h 
(ml) 

VF 
24h 
(ml) 

ME 
(kg/dm³) 

Média 
(kg/dm³

) 

1 10 400 408 406 1,667 1,448 
2 5 400 404 404 1,25 
3 5 400 404,5 403,5 1,429 

Legenda: MF – Massa Fibra; VI – Volume Inicial; VF – Volume Final; ME – 

Massa Especifíca. Fonte: Os Autores, 2021. 

Tabela 4. Caracterização da fibra do caroço do açaí com o frasco "Proveta". 

Amostra MF 
(g) 

VI 
(ml) 

VF 0h 
(ml) 

VF 
24h 
(ml) 

ME(kg/dm
³) 

Média 
(kg/dm³

) 

1 10 300 317,5 307,5 1,333 1,417 

2 5 350 355 353 1,667 

3 5 400 404 404 1,25 

Legenda: MF – Massa Fibra; VI – Volume Inicial; VF – Volume Final; ME – 

Massa Especifíca. Fonte: Os Autores, 2021. 
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4.1 Analise da Resistencia à Compressão Axial 

Na figura 1, evidencia as resistências à compressão dos 

corpos de provas na qual é a propriedade mais procurada quando se 

fala da tecnologia do concreto, visto que está ligado diretamente à 

relação a/c, é notório o alto desempenho do concreto de referência, 

contudo os concretos com as adições de fibra evidencia resultados 

promissores, pode-se afirmar que com o aumento da fibra, com 

adição de 1%, se mostra com um leve acréscimo percentual de 

desempenho na resistência a compressão. 

 
Figura 1. Gráfico comparativo de resistências à compressão axial dos 

concretos aos 7 dias. Fonte: Os Autores, 2021. 

4.2 Analise do Modulo de Elasticidade 

Analisando o gráfico 2, observa-se que o desempenho dos 

corpos de provas foram notórios, o concreto com adição de 0,5% 

apresentou uma maior performance do que se comparado com os 

resultados de compressão axial e o com adição de 1%, quase que se 

igualou com os resultados obtido pela compressão, assim mostrando 

explicitamente a predisposição crescente dos valores do modulo em 

relação aos de resistência a compressão. 

 
Figura 2. Gráfico comparativo do módulo de elasticidade dos concretos aos 7 

dias. Fonte: Os Autores, 2021. 

4.3 Analise da Tração por Compressão Diametral 

Averiguando os resultados obtidos com base a figura 3, 

nota-se que as resistências atingidas pelos concretos com adição 

foram inferior que o de referência, as variações apresentadas entre 

os com adição no geral pouco variam. 

 

 
Figura 3. Gráfico comparativo do compressão diametral dos concretos aos 7 

dias. Fonte: Os Autores, 2021. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos nos ensaios mostraram que apesar 

de variações com os dados da literatura, em um contexto geral, os 

concretos com adição de fibra expõe propriedades mecânicas com 

menor resistência ao de referência, vale ressaltar que o traço não foi 

alterado. A inserção de fibra no concreto se mostrou promissora, se 

analisado a compressão axial e o modulo de elasticidade os 

resultados apresentaram promissores, contudo a compressão 

diametral não mostrou um desempenho desejado, sendo o melhor 

resultado entre as fibras foi obtido no concreto com 1% de fibra. 

_______________________________________________________  
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MAPEAMENTO APLICADO A ESTUDO DE PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE NO 
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Resumo 

Processos erosivos são fenômenos que ocorrem devido a 

deterioração, transporte e sedimentação do solo e das rochas, 

ocasionado pelos agentes erosivos, como os ventos, seres vivos e, 

principalmente, a água, pelo processo de precipitação resultando no 

escoamento superficial. O presente trabalho possui como objetivo 

fundamental o mapeamento de pontos erosivos localizados no 

interior da bacia do Rio Corrente, afluente do Rio Tocantins, a fim de 

possibilitar o estudo desses processos de erodibilidade. Para efetuar 

o mapeamento foram utilizadas imagens de satélites agregadas aos 

softwares Google Earth e QGIS, bem como um levantamento 

bibliográfico para maior precisão na pesquisa. Mediante o 

mapeamento e estudo do local, verificou-se que os processos 

erosivos se manifestaram em regiões de menor altitude, maior 

declividade de relevo ondulado cuja forma do terreno é convergente 

côncava e convergente retilínea, devido a concentração e aceleração 

do fluxo de água nessas formas.  

Palavras-chave: Processos Erosivos. Mapeamento. Rio Tocantins.  

Abstract 

Erosive processes are phenomena that occur due to deterioration, 

transport and sedimentation of soil and rocks, caused by erosive 

agents, such as winds, living beings and, mainly, water, by the 

precipitation process resulting in surface runoff. The present work 

has as its fundamental objective the mapping of erosive points 

located in the interior of the basin of the River Corrente, a tributary 

of the River Tocantins, in order to enable the study of these 

erodibility processes. To carry out the mapping, satellite images 

added to Google Earth and QGIS software were used, as well as a 

bibliographic survey for greater precision in the research. Through 

the mapping and study of the site, it was found that the erosive 

processes manifested themselves in regions of lower altitude, greater 

slope of wavy relief whose shape of the terrain is converging concave 

and converging straight, due to the concentration and acceleration of 

the flow of water in these forms. 

Keywords: Erosive Processes. Mapping. Tocantins River. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A erosão é um fenômeno caracterizado pelo desgaste da 

crosta terrestre em que há o desprendimento de partículas de solo e 

de rochas, ocasionado pela ação da água, dos ventos, do gelo e por 

ações antrópicas (CAMAPUM et al, 2006). O estudo geológico-

geotécnico desse fenômeno se torna necessário para a elaboração de 

um correto diagnóstico do início e do desenvolvimento da erosão e 

de seus fatores condicionantes, além de auxiliar na definição de 

medidas corretivas menos dispendiosas e mais eficientes. 

Regime de chuva, topografia e cobertura vegetal são 

fatores que podem influenciar no processo de erosão. No regime de 

chuva, o que pode ocasionar a erosão é a distribuição e intensidade 

de chuvas, na topografia está associado a declividade dos terrenos 

que podem influenciar na velocidade do escoamento superficial 

arrastando os materiais desagregados, a vegetação auxilia na 

proteção do impacto direto das gotas da chuva e proporciona firmeza 

no solo. 

Neste contexto, deu-se a necessidade da delimitação dos 

pontos de erodibilidade entorno da Cachoeira do Jenipapo, na 

extensão do ribeirão Jenipapo, subafluente da bacia do rio Tocantins 

por intermédio do afluente rio Corrente, localizado no município de 

Babaçulândia, Tocantins. Os pontos de erodibilidade foram 

identificados através de imagens via satélite por intermédio do 

software Google Earth. Para o mapeamento, foi realizada a coleta de 

dados disponibilizados pela Secretaria da Fazenda do Tocantins, 

tornando possível a confecção de mapas que foram gerados através 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), no qual possibilitou o 

processamento dos dados no software QGIS. Com isso, o presente 

trabalho teve por objetivo a investigação da erodibilidade do solo na 

bacia do rio Jenipapo. 

2. METODOLOGIA 

Para prévia identificação dos pontos sujeitos a erosão, foi 

utilizado o programa Google Earth 7.3.2. Para que fosse possível 

compreender qual a influência do relevo topográfico e das 

propriedades do solo, foram confeccionados mapas de geologia, 

geomorfologia, hipsometria e pedologia, com o objetivo de analisar 

e ter conhecimento do solo local e suas características (Figura 1). 

Além desses, foi elaborado também um mapa de localização a fim de 

situar a área estudada nos territórios municipal, estadual e nacional. 

 
Figura 1. Fluxograma demonstrando a metodologia utilizada. Fonte: autores 

(2021). 
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2.1 Seleção da Área de Estudo  

Na Figura 2 está representada a área delimitada para 

estudo que corresponde a região da Cachoeira do Jenipapo, na 

cidade de Babaçulândia no estado de Tocantins. O município localiza-

se a uma latitude 07°12’17” Sul e longitude 47°45’25” Oeste, estando 

em uma altitude de 178 metros.  

 
Figura 2. Área delimitada para estudo. Fonte: autores (2021). 

Neste contexto, deu-se a necessidade da delimitação dos 

pontos de erodibilidade no entorno da Cachoeira do Jenipapo, na 

extensão do ribeirão Jenipapo, subafluente da bacia do rio Tocantins 

por intermédio do afluente rio Corrente, localizado no município de 

Babaçulândia, Tocantins. 

O geoprocessamento desenvolvido neste trabalho foi 

processado com auxílio do software QGIS 3.10.11, utilizando como 

referência o sistema SIRGAS 2000, que corresponde ao sistema de 

referência oficial adotado no Brasil e na América do Sul. A referência 

para o desenvolvimento dos mapas de geologia, pedologia e 

geomorfologia foi o banco de dados disponibilizado pela SEFAZ do 

Estado do Tocantins. 

 
Figura 3. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: autores (2021). 

Entendendo o diagnóstico do relevo fornecido pelos mapas 

de geologia e geomorfologia, correlacionando com o mapa de solos 

(pedologia), foi possível estabelecer a conexão existente entre o 

formato do terreno e os processos erosivos presentes na área de 

estudo. 

A área escolhida para estudo (Figura 3) se justifica pela 

grande declividade, onde há uma concentração de pontos erosivos 

ocasionados pelo escoamento superficial. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As erosões podem acabar gerando desastre e destruição da 

flora. Por esse motivo, encontrar técnicas e soluções tecnológicas 

para a proteção do solo é essencial. Medidas para combater as 

alterações climáticas como a reabilitação e a gestão sustentável do 

solo são fundamentais. 

Diante o exposto, será examinado a respeito dos mapas e 

relacionando-os com a problemática das erosões e do escoamento 

superficial como fator de degradação.  

Os mapas apresentam as características do solo da região 

de estudo, bem como os principais pontos de erodibilidade causados 

pelas águas pluviais. Tendo como base esses mapas produzidos e 

estudados, foi possível visualizar a declividade e topografia da área 

de estudo, que está relacionada com os morros e pedras presentes 

na região. 

3.1 Geologia 

Em suma, parte da geologia o estudo das características do 

solo e de uma região. Segundo o CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 

geologia é a ciência que estuda os processos que ocorrem no interior 

do globo terrestre e na sua superfície. 

 
Figura 4. Mapa Geológico. Fonte: autores (2021). 

A geologia identificada na área de pesquisa, de acordo com 

o mapa geológico (Figura 4) é predominantemente de Bacias 

Sedimentares com presença de Depósitos Sedimentares 

Inconsolidados, e apresenta maior presença de processos erosivos 

nas Bacias Sedimentares por possuir locais com grandes depressões 

no relevo favorecendo essas erosões.  

3.2 Geomorfologia 

Conforme WERLANG, a geomorfologia é tida como um 

ramo da geografia física que estuda a diversidade de formas de relevo 

na superfície da crosta terrestre, e busca identificar, descrever e 

analisar essas formas de relevo fundamentando-se na relação entre 

os processos endógenos, estruturas litológicas, mecanismos 
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climáticos e cobertura pedológica, além das interferências bióticas e 

antrópicas que modelam o relevo.  

A geomorfologia estuda, então, as formas de relevo, ou 

seja, descreve de forma preliminar a topografia de uma região. 

 
Figura 5. Mapa Geomorfológico. Fonte: autores (2021). 

Baseando-se na base cartográfica de dados geográficos da 

Secretaria da Fazenda do Tocantins, geomorfologia domínios mostra 

que a área em análise foi quase que inteiramente classificada como 

compartimento geomorfológico de Depressão do Médio Tocantins 

(Figura 5), indicando então ser uma região com alto índice de 

irregularidades, normalmente decorrentes da ação do vento e da 

água. 

3.3 Pedologia 

De acordo com o IBGE, a pedologia se traduz no conjunto 

de informações relacionadas à cartografia temática de solos, como 

mapas, arquivos vetoriais e documentos. E com auxílio dela é possível 

verificar a distribuição dos solos no território brasileiro, suas 

classificações técnicas e interpretativas, assim como, apresenta 

material didático sobre morfologia, classificação e levantamento de 

solos. 

 
Figura 6. Mapa Pedológico. Fonte: autores (2021). 

O presente mapa de pedologia (Figura 6) apresenta uma 

concentração de solo tipo Neossolos que é predominante de areias 

quartzosas. Deste modo, são classificados como excessivamente 

erodíveis, apresentam elevado teor de drenagem, e pouca retenção 

de água.  

O mapa também mostra a presença dos solos tipo 

Nitossolos e Plintossolos. Dessarte, Nitossolos são solos minerais 

argilosos, e devido seu material de origem ser diabásio, apresenta 

cerosidade. Por outro lado, Plintossolos são solos constituídos por 

material mineral e possui condição limitante à percolação de água. 

3.4 Hipsometria 

A Hipsometria ou Altimetria, tem como intuito principal a 

medição das diferenças de níveis e alturas em pontos diferentes de 

um mesmo terreno, tal como curvas de nível ou altitudes de 

determinada região. 

O mapa hipsométrico (Figura 7) apresenta a variação de 

altitude da área de estudo, ou seja, seu perfil topográfico. O mapa 

apresentou variações altimétricas entre 145m a 463m. Na maior 

parte foram observadas variações entre 145m a 304, e uma pequenos 

pontos com cotas mais elevadas entre 383,5m a 463. 

 
Figura 7. Mapa Hipsométrico. Fonte: autores (2021). 

Na figura 7, a representação hipsométrica da bacia 

hidrográfica em estudo demostra os desníveis da região e revela uma 

acentuada presença de pontos erosivos as margens do rio. Esses 

resultados tornam possível identificar que a presença desses 

processos erosivos é, teoricamente, resultado do escoamento 

superficial das águas pluviais dos pontos de maior altitude para os 

pontos com menor altitude. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho relacionado a SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) se utilizou das ferramentas de 

Geoprocessamento como associadas no estudo de processos 

erosivos e o escoamento superficial da água. 

A partir do software QGIS foram gerados mapas de 

hipsometria, geomorfologia, geologia, pedologia e localização. Outro 

Software fundamental foi o Google Earth, responsável pela 

delimitação do limite da bacia hidrográfica, bem como da seleção de 

todos os pontos erosivos encontrados na região.  

Os mapas foram as variáveis de estudo da região e 

apresentaram com sucesso informações a respeito da localidade, 

também trouxeram resultados que mostram as áreas com grande 

probabilidade de surgimento de processos erosivos. Tendo em vista 
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a análise dos mapas, observa-se que isso ocorre principalmente 

devido ao escoamento superficial das águas pluviais. 

Em resumo, o trabalho mostrou a importância do 

geoprocessamento para o estudo de solos e regiões, demonstrando 

um bom resultado mesmo tendo como base somente as ferramentas 

virtuais, visto que foram obtidas todas informações necessárias para 

o estudo. 

Portanto, torna-se claro a importância do Sistema de 

Informações Geográficas - SIG, sobretudo nessa linha de pesquisa, 

onde é essencial tanto de início para coleta de dados brutos, como 

análise e prevenção de futuros danos e degradações.  

_______________________________________________________ 
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THE BOYS: UMA ANÁLISE CINEMATOGRÁFICA DO ACESSO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PERSPECTIVA DA 

BANALIDADE DO MAL 
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Resumo 

Sendo o cinema eleito a 8ª arte, traz em suas características mais 

intimas a crítica social e a reflexão através da arte, levando pessoas 

de todas as idades a questionarem sobre assuntos presentes no 

cotidiano. Dessa forma, é possível realizar uma análise jurídica a 

partir de problemáticas relatadas em filmes e séries, conectando-os 

com a realidade. Assim, o presente trabalho visa analisar, por meio 

de uma pesquisa bibliográfica, a relação entre o desrespeito aos 

direitos fundamentais, como o cerceamento do acesso à justiça e o 

devido processo legal, abordando tais assuntos sob a perspectiva da 

banalidade do mal de Hanna Arendt a partir da série audiovisual  “The 

Boys”, da Amazon Prime Video. Diante disto, verifica-se que ainda há 

a necessidade de se otimizar a aplicação dos direitos de acesso à 

justiça e o devido processo legal e de conscientizar a população 

acerca da dimensão deles.  

Palavras-chave: Banalidade. Cinema. Direitos. Fundamentais. 

Abstract 

Cinema beingelectedthe 8th art, it brings in its 

mostintimatecharacteristics social criticismandreflectionthroughart, 

leadingpeopleofall ages 

toquestionabouteverydayissuesthatcanbeexplicitproblems. Thus, it 

is possibletocarry out a legal analysisbasedonissuesreported in 

filmsand series, connectingthemwiththe formal reality. Thus, 

thepresentworkaimstoanalyze, through a bibliographicalresearch, 

therelationshipbetweendisrespect for fundamental rights, in 

particular therestrictionofaccessto justice anddueprocessoflaw, 

approachingsuchmattersfromthe perspective 

ofthebanalityofHanna'sevil Arendt fromthe audiovisual series “The 

Boys”, byAmazon Prime Video. In viewof this, it appearsthatthere is 

still a needtooptimizetheapplicationoftherightsofaccessto justice 

anddueprocessoflawandtomakethepopulationawareoftheirsize. 

Keywords: Banality. Movietheater. Rights. Fundamental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A serie The Boys (PRIMEVIDEO, 2019) levanta diversos 

questionamentos acerca de como seria a moralidade humana se de 

fato existissem super heróis com poderes sobrenaturais. A partir daí 

é possível traçar um paralelo entre a realidade da série e os conceitos 

de Banalidade do Mal, estabelecidos pela filosofa alemã Hanna 

Arendt. 

Na obra (Eichmann em Jerusalém), Arendt discorre sobre 

os crimes de Eichmann, um membro do partido Nazista responsável 

pela logística de distribuição dos judeus em campos de concentração 

durante a Solução Final.  Ao contar a história dos horrores nazistas 

em paralelo a do acusado, Arendt acaba por descrever o que é a 

banalidade do mal, de tal forma que a conceituação direta do que 

seja em essência, não existe, ela se dá pela leitura total da obra.  

Porém, pode ser compreendida como a perda da capacidade de 

percepção de certo e errado na prática de atos, isso se dá dentro de 

circunstâncias específicas de subordinação heteronômica nas quais 

aqueles que de fato cometem o “mal” são apenas uma pequena parte 

do fenômeno(ARENDT, 1959). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

demonstrar como os efeitos desta banalização, também real no 

cotidiano, afetam negativamente a consolidação dos direitos 

fundamentais no que se refere ao cerceamento do Acesso à Justiça e 

ao Devido Processo Legal. Para Alves de Souza (2014), o acesso à 

justiça é o mais importante dos Direitos Fundamentais pois é através 

dele que todos os outros podem, mesmo que forçosamente, serem 

cumpridos. Assim, em harmonia com o devido processo legal esse 

direito é base para a efetivação de diversos outros. A pesquisa é 

básica e bibliográfica, sendo utilizado o método de abordagem 

hipotético-dedutivo sobre a temática, de cunho qualitativo e 

exploratório sobre as fontes coletadas.  

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

The Boys, originalmente uma serie de quadrinhos criada 

por Garth Ennis que adaptada em formato de serie pela Amazon 

Prime Vídeo por Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke em 2019. A 

serie conta a história de Hughie Campbell, um jovem que tem sua 

namorada assassinada por, Trem-Bala, um membro dos 7, a equipe 

dos super-heróis mais fortes e famosos do planeta (CARDOSO, 2020). 

A partir de então Hughie busca justiça, tentando com que 

Trem-Bala responda judicialmente pelo crime, mas é coagido pela 

Vought, uma corporação privada que agencia todos os super dos 

Estados Unidos, a não judicializar a questão recebendo uma quantia 

em dinheiro a título de reparação. Nesse interim, ele conhece Billy 

Butcher, um ex-agente do FBI que nutre um ódio profundo e pessoal 

pelos 7. Hughie é convencido por Butcher e seus amigos a reunir 

provas e derrubar a imagem benevolente dos super mostrando quem 

eles realmente são e toda a corrupção envolvida na Vought. 

O grupo então consegue expor os 7 para o mundo, 

evidenciando os crimes por eles cometidos e seu total desrespeito a 

vida e demais direitos fundamentais da população. A partir de então, 

o enredo da série traz importantes críticas sociais como a violação de 

direitos básicos, racismo e assédio sexual. No entanto, destaca-se o 

cerceamento do acesso à justiça e ao devido processo legal, 

considerando as penas aplicadas diretamente pelos super, aos 

supostos criminosos, sem o necessário procedimento prévio que 

garanta ampla defesa e contraditório, bem como o próprio acesso à 

justiça, abordando tais problemáticas sob a perspectiva da 

banalidade do mal de Hanna Arendt, dado que a sociedade parece 

estar acostumada com as práticas dos heróis. 
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2.1 Os direitos fundamentais e a sociedade 

Para Barroso (2018),a dignidade da pessoa humana se 

sobrepõe a outros princípios pois serve de objetivo para eles. Ou seja, 

tanto o devido processo legal quanto acesso à justiça buscam nada 

mais que garantir que, dentro do Estado Democrático de Direito, 

todos os cidadãos tenham condições de garantir o pleno exercícios 

de seus direitos, sem violações, ou ainda, obtenham a devida 

reparação, observando-se ainda questões como ampla defesa e 

contraditório. 

No entanto, na própria sociedade brasileira, se percebe 

alguns fatores que remetem a possível violação do acesso à justiça e 

devido processo legal, em perspectiva semelhante à série. Por 

exemplo, segundo os dados levantados pelo G1 (2021, online) com 

base nos indicadores de homicídios de cada estado, o Brasil tem um 

dos maiores índices de violência policial da América Latina com 5.660 

pessoas mortas pela polícia em 2020.  

Um ponto relevante do cenário é perceber que isso de 

forma alguma se assemelha à justiça, não pelo conceito dado pela 

legislação brasileira, como a finalidade social e os objetivos 

fundamentais (art. 3º da CF), e muito menos pelo objetivo da 

pretensão punitiva do Estado. Uma vez que o processo e o 

encarceramento visam levar o criminoso a refletir sobre seus atos, 

objetivando que após a soltura não volte a delinquir, inclusive com o 

desenvolvimento de políticas de ressocialização.  Segundo Beccaria 

(2020), é preciso que haja uma proporção entre os delitos cometidos 

e as penas aplicadas a eles, onde a pena de morte não se mostra 

eficiente uma vez que gera um arrependimento simples e irrefletido, 

se teme pela vida e não se arrepende de fato, sendo então o mais 

simplório dos modos de “justiça”.  

Com a devida licença para se utilizar do senso comum, a 

partir de expressões tão corriqueiras no cotidiano brasileiro, tais 

como “bandido bom é bandido morto”, e até eventos de linchamento 

físico e virtual, não é difícil perceber o quanto a banalidade do mal 

tem se estabelecido. Afasta-se do acesso à justiça, do devido 

processo legal, da ampla defesa e contraditório. É uma dimensão real 

em que as pessoas se acostumam com aquilo que é mal, 

normalizando a conduta e até eufemizando-a.  

Assim, percebe-se que a banalização do mal tem 

consequências graves no Estado Democrático de Direito segundo 

Arendt (1949). Tal fenômeno, do agir com maldade, distancia o 

agente da realidade criando então um afastamento da culpa pessoal 

em um cenário que torna praticamente impossível para ele perceber 

que está agindo errado. Tamanha é a gravidade dos crimes cometidos 

nesse contexto que autora ainda diz ter nascido um novo tipo de 

criminoso o hostis generis humani, hostil ao gênero humano, 

antagonista de seus iguais e um dos mais violentos criminoso.  

3.METODOLOGIA 

O presente trabalho tem cunho bibliográfico, sendo básico 

e indireto, fundamentado em fontes doutrinárias, tais como livros e 

artigos científicos de periódicos, possuindo também caráter 

documental, averiguando legislações e pesquisas realizadas por 

entidades públicas ou privadas. A pesquisa é qualitativa quanto ao 

tipo de elaboração e análise de dados e exploratória quanto aos 

mesmos, pois busca identificar conceitos e ideias nas fontes, 

trazendo-os à discussão. 

A abordagem da temática utiliza o método hipotético 

dedutivo, uma vez que estabelece o problema norteador, passando 

pelos objetivos e questionando a própria realidade proposta, 

encontra uma conclusão que não pretende esgotar o tema, mas 

contribuir para o cenário cientifico de constante busca e 

aprimoramento das respostas e soluções. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao avaliar-se o tema, é notória a atualidade e importância 

da presente discussão, em circunstância extremas a banalização do 

mal já levou à morte de 6 milhões de judeus (UOL, 2020), e esse não 

é um fato que se restringe a Alemanha Nazista, ele e passível para 

toda e qualquer sociedade que ignore a dor de outro. 

Observa-se que a partir da série The Boys e da sua narrativa 

e crítica social, constante na existência de heróis com super 

habilidades que utilizam-se disso para abusar do poder, 

desconsiderando direitos como acesso à justiça e devido processo 

legal, é possível estabelecer conexão com a realidade, inclusive 

brasileira. A exemplo disso, tem-se a violência policial e até um certo 

valor de moralidade questionável que surge na sociedade acerca da 

forma de lidar com suspeitos de crimes.  

Dessa maneira, identifica-se que a banalidade do mal não 

está presente apenas na ficção ou no passado nazista, mas pode ser 

observada em atos e condutas atuais, tais como na violação de 

direitos fundamentais, a exemplo do devido processolegal e do 

acesso à justiça.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho permite a reflexão de que a 

banalização do mal, terminologia cunhada por Hanna Arendt, sob 

uma análise da Alemanha nazista, na verdade, continua sendo 

bastante atual, podendo ser percebida em situações onde as pessoas 

não percebem mais a natureza má de alguns atos.  

A exemplo disso, traça-se o paradigma fictício das ações de 

abuso de poder dos heróis da série The Boys com a realidade, 

sobretudo brasileira, de violação de direitos fundamentais como o 

devido processo legal e acesso à justiça, identificados por dados de 

violência policial e até percepções claras de valores deturpados 

oriundos do senso comum.  

Faz-se necessário otimizar e garantir cada vez mais o direito 

de acesso à justiça e devido processo legal, mesmo de suspeitos de 

crime, vez que tais princípios gerais realizam também outros, como 

ampla defesa, contraditório e presunção de inocência, garantindo a 

própria realização da justiça. Além disso, os próprios cidadãos 

precisam conhecer e aprofundar-se nos seus direitos básicos.  

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O presente trabalho traz duas sugestões a uma atividade de extensão 

desenvolvida regularmente na Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) visando aumento de público a partir de comunicação via 

diferentes mídias digitais. As sugestões são aplicáveis dentro do que 

já se faz e nasceram da leitura de uma monografia que trata desta 

atividade.  

Palavras-chave: Extensão. Comunicação. Mídias digitais. 

Abstract 

The present work brings two suggestions for an outreach activity 

regularly developed at the Federal University of Tocantins (UFT) to 

increase the public through communication via different digital 

media. The suggestions are applicable within what is already being 

done and were born from the reading of a monograph dealing with 

this activity. 

Keywords: Extension. Communication. Digital media. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetiva evidenciar aspectos ligados à 

frequência e divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Projeto de Extensão Cineclube , ligado à Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) , a partir de alguns dos resultados de pesquisa, 

advindos do trabalho de conclusão de curso intitulado “LUZ, 

CÂMERA, EXTENSÃO! O diálogo da Universidade com a comunidade 

a partir de um Cineclube Universitário em Tocantinópolis - TO” 

(COELHO, 2021). 

O Cineclube, enquanto projeto de extensão, representa um 

dos tripés da universidade (ensino, pesquisa e extensão), assim, uma 

questão relevante é a participação/frequência de indivíduos nos 

eventos promovidos, assunto que engloba tanto pessoas ligadas à 

comunidade  interna à universidade quanto pessoas da comunidade 

externa à universidade. Para todas as modalidades de atividades de 

extensão, atrair público é uma prioridade.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para compreender as relações sociais que se dão entre a 

comunidade interna e externa à universidade, no âmbito de um 

projeto de extensão, é preciso saber à luz de que foram pensados: a 

perspectiva histórica da extensão universitária no mundo. Muito 

antes do próprio surgimento da extensão universitária, que viria a ter 

a Inglaterra como berço oficial, vemos dentro do contexto da 

modernidade um momento no qual fazer Ciência passa a ser 

preocupação. Tende-se, assim, a compreender que a Ciência será 

valorizada quanto maior for sua aplicabilidade prática (GOERGEN, 

1998). Nesse ideia já estava subentendida a extensão. 

Ações extensionistas têm esbarrado no problema da 

unilateralidade (ou seja, a prevalecência do conhecimento 

acadêmico sobre o popular) com que a universidade tem feito 

extensão, lembrando em muito pouco a ideia de comunicação em 

Paulo Freire (FREIRE, 2002). Para o autor, a experiência extensionista 

só acontece na plenitude se o seu produto for resultado de ambos os 

lados envolvidos, trazendo ganho tanto à universidade quanto à 

comunidade externa.  

O que ocorre na atualidade está mais para o que Paulo 

Freire define como invasão cultural (FREIRE, 2002), que denota bem 

a ideia de unilateralidade já evocada, o que o autor define ao usar o 

próprio termo “extensão”, que sugere o oferecer de algo a alguém, 

ignorando todo o “universo” ao qual o interlocutor é pertencente e 

produto.  

Aproximando a lupa como se dão essas relações dentro de 

uma atividade de extensão, a ideia de que todas as sociedades, 

independente da época, são regimes de verdade e que esta é 

sinônimo de poder, vemos o emergir de uma configuração na qual a 

universidade é um dos principais dispositivos de manutenção desses 

regimes em nossos tempos, inculcando os discursos que a legitima 

(FOUCAULT, 2006), e a extensão, ocupando espaço nesse tabuleiro, 

acaba sendo prejudicada em seus verdadeiros objetivos, pois a 

unilateralidade denunciada é bem útil ao regime. Sendo assim, para 

que qualquer modalidade de extensão alcance bons resultados 

dentro do que projeta, faz-se necessário ir contra certas “forças” do 

sistema, uma vez que estas forças refletem no comportamento das 

pessoas, através de esquemas capilares de poder (FOUCAULT, 2006), 

fazendo o conjunto total de envolvidos expressarem a hierarquia 

institucional, reproduzindo o diálogo unilateral e servindo, assim, ao 

regime. 

A ideia de reprodução (BOURDIEU, 2008), com seus capitais 

(simbólico, cultural, social, científico, econômico, religioso, político 

etc.), possibilitam compreensões sobre a dinâmica das relações 

humanas em qualquer espaço, o peso desses capitais varia a 

depender do lugar. No caso de uma atividade de extensão, o capital 

cultural, o científico e o simbólico têm grande peso nas relações 

sociais. Se essas relações não forem objeto de reflexão, elas também 

contribuirão para a unilateralidade.  

No âmbito do Cineclube, percebe-se um claro sintoma de 

unilateralidade, uma vez que muitas pessoas passam pelas sessões 

de filmes e discussões, mas poucos mantêm uma frequência mínima 

nesse espaço. 

3. METODOLOGIA 

A partir da abordagem qualitativa de pesquisa na geração 

de dados, foi elaborado questionário fechado, com nove questões, 

por meio do aplicativo de gerenciamento de pesquisas google forms.  

O questionário de pesquisa foi enviado a participantes do 

Cineclube que participaram ao menos de uma sessão entre março de 

2018 a março de 2020. Nesse período, houve total de 1.008 

participações, público composto por 266 participantes diferentes.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos 35 questionários respondidos pelos 

participantes do projeto, pode-se notar que o Cineclube é 

frequentado, majoritariamente, por pessoas do sexo feminino (67,4% 
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do total de 35 respondentes), entre a faixa etária de 20 a 59 anos. 

Isso pode estar ligado ao fato de o projeto estar vinculado ao Curso 

de Ciências Sociais, no qual predomina alunas. As estudantes do 

curso são as maiores interlocutoras no Cineclube.  

Dentre os questionários, também foi possível notar a 

presença de três funcionários da universidade (7% do total de 

respondentes) e somente cinco participantes sem vínculo formal com 

a instituição (11,6%). Nota-se, assim, que os interlocutores do 

Cineclube, entre 2018 a 2020, envolveram predominantemente a 

presença da comunidade acadêmica (estudantes e funcionários). 

Apesar disso, dois dos quatro cursos do campus têm participação 

nula no Cineclube. 

Por outro lado, esses dados deixam clara a pouca 

participação da comunidade não acadêmica no Cineclube e traz 

questionamentos: como o Cineclube poderia aumentar a 

participação da comunidade externa à universidade em seus eventos 

semanais? Como amenizar a unilateralidade, ou seja, a prevalência 

dos fazeres e saberes acadêmicos sobre o popular, no projeto de 

extensão, dado que este tem por princípio envolver a participação da 

comunidade externa?  

Como tentativa de resposta a tais questões, duas 

estratégias poderiam ser foco de atenção. A primeira estratégia trata-

se de uma breve reflexão com fins na captação de público na 

comunidade acadêmica. A segunda estratégia objetiva trazer para as 

sessões do Cineclube pessoas da comunidade externa à universidade 

(estudantes, aposentados, donas de casa etc.).  

O uso de banco de dados seria uma possibilidade para 

armazenar informações dos participantes, principalmente daqueles 

que assinam a lista de presença, durante as sessões, e informam 

dados que poderiam ser gerenciados.  

O uso de e-mail não é a única via de convite às sessões do 

Cineclube, mas é a mais eficaz. Nos e-mails arquivados, nota-se a 

participação de estudantes da Pedagogia e Ciências Sociais, para 

alcançar estudantes dos outros cursos, sugere-se criar um banco de 

dados, no qual poderia ser configurado a partir de informações 

cedidas pela instituição (nome, e-mail, etc.). Os convites seriam 

enviados a todos, mas não sem antes o banco de dados ser 

aproveitado para explicar aos participantes da comunidade 

acadêmica o que é o Cineclube e qual sua intenção. 

Já com relação à comunidade externa, poderia ser 

incentivado que os alunos divulgassem oralmente, com panfletos e 

por meio de diferentes mídias, como blogs, páginas de facebook, 

Instagram, Youtube, etc. O uso de diferentes mídias, pode surtir 

efeitos positivos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A divulgação das sessões do Cineclube para ambas as 

comunidades representa certo desafio, principalmente se for levado 

em consideração que 41,9% da amostragem total (18 participantes 

do total de 43 respondentes) afirmam ser raro ir às sessões. Para 

além da maneira como a pessoa recebe o convite do Cineclube, há 

outras questões, por exemplo, a temática que envolve cada sessão, 

dentre outros assuntos, como mostra Silva (2020). 

A proposição de estratégias não configura, por si só, um 

bom diálogo da comunidade acadêmica com a comunidade externa 

à universidade, mas, conseguir maior representatividade no público 

participante é decisivo para fazer refletir, nos debates pós filmes, 

questões complexas e relevantes para a vida social, questões do 

interesse do público tanto interno quanto externo, contribuindo para 

a formação da pessoa humana quanto à leitura de mundo, num viés 

freiriano, e visão crítica de seus mundos, ou seja, dos contextos onde 

participam na vida cotidiana. 

_______________________________________________________ 
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EIXO: EXTENSÃO 
 

IST NA ADOLESCÊNCIA – A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE 

Área temática: Qualidade de Vida: Cuidado e Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Ana Beatriz Sales, anabss123@gmail.com; Ayla Cristina Duarte Neiva, aylaneiva@hotmail.com; Camila Valadares Giardini, 

giardinivcamila@hotmail.com; Fernanda Oliveira Coelho Da Silva, fernandinhaoliveira1397@gmail.com; Gabriela Sá e Silva, 
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rejanne.arruda@unitpac.edu.br 

Resumo 

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são 

doenças causadas por microrganismos tais como vírus, fungos, 

bactérias, e protozoários, veiculados por via sexual quase que 

exclusivamente, e tal fato é de importância epidemiológica relevante. 

Objetivos: Reportar aos adolescentes, as principais ISTs, bem como 

suas formas de transmissão, complicações, tratamentos associados e 

as formas de prevenção, por meio de plataformas digitais. 

Resultados: As práticas sexuais promíscuas, como mudança 

frequente de parceiros, as baixas condições socioeconômicas, má 

situação dos serviços de saúde, educação sexual inadequada e, 

sobretudo, a não utilização de métodos preventivos, proporciona um 

aumento da incidência das ISTs. Conclusão: É de grande relevância 

alertar o público-alvo sobre as consequências das ISTs com enfoque 

em HPV, gonorreia, herpes genital, sífilis e HIV, consideradas as de 

maior prevalência na adolescência e incentivar medidas de 

prevenção que tratam não somente das doenças, mas que também 

promovam o desenvolvimento da educação sexual entre os jovens. 

Palavras-chave: IST. Prevenção. Adolescência. Infecções. Doenças. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é a fase do desenvolvimento humano 

caracterizada pela transição entre a infância e a idade adulta. Nesse 

período, ocorre um distanciamento de comportamentos e privilégios 

típicos da infância e o adolescente passa a estruturar sua 

personalidade física e psíquica, adquirindo características de adulto. 

Essa fase é marcada por uma vulnerabilidade, por parte do 

adolescente, diante das características da própria idade, da falta de 

habilidade para a tomada de decisões, bem como da 

responsabilidade, nem sempre existente, ao se envolverem em 

relacionamentos afetivos e sexuais de forma precoce. (RODRIGUES, 

2010). 

Diante do exposto, segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), a grande maioria dos adolescentes inicia a sua vida 

sexual cada vez mais cedo, entre 12 e 17 anos, desacompanhada da 

responsabilidade social que tem o seu início cada vez mais tardio. 

Assim, o início da relação sexual entre os adolescentes é um fator 

decisivo para que se tenha um aumento no índice de jovens com 

IST’s, em decorrência da falta de conhecimento a cerca dessas 

patologias e suas subsequentes formas de prevenção por parte desse 

grupo. (SOARES et al.; 2015). 

Nesse viés, a prevenção é a estratégia básica para o 

controle da transmissão das ISTs. O uso de preservativos e a adoção 

de medidas e atividades educativas por meio da constante 

informação são fatores que contribuem para a redução das taxas 

crescentes destas doenças. Em contrapartida, sabe-se que mesmo 

com o avanço digital, ainda há significativo aumento no número de 

casos dessas patologias. Dessa forma, nota-se que a abordagem 

preventiva e informativa na população pode estar sendo falha, 

principalmente nos adolescentes. 

Assim, este trabalho teve como objetivo reportar ao 

público alvo, as principais ISTs, bem como suas formas de 

transmissão, complicações, tratamentos associados e as formas de 

prevenção, divulgando, dessa forma, os riscos dessas patologias e 

enfatizando a necessidade de medidas preventivas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A adolescência constitui uma fase de transição para a vida 

adulta, em que ocorrem mudanças físicas, comportamentais e 

psicossociais. O desenvolvimento dos caracteres sexuais e o início do 

intercurso sexual são importantes transformações nesse período e 

conferem ao indivíduo diversas situações de vulnerabilidade. Nesse 

contexto de descobertas e busca por autonomia, os adolescentes se 

tornam particularmente suscetíveis às infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) (NEVES et al, 2017; OLIVEIRA et al, 2017.) 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 

ISTs tratam-se de um problema mundial de saúde pública, estando 

entre as etiologias mais comuns de enfermidades no mundo, com 

cerca de um milhão de novas infecções diariamente (DICK e 

FERGUSON,2015; WORKOWSKI e BOLAN, 2015; DECKER, 2016) 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que 

anteriormente se denominavam doenças sexualmente 

transmissíveis, abrangem uma diversidade de patologias causadas 

por vírus, bactérias e outras patógenos, as quais podem ser 

transmitidas pelo sexo (vaginal, anal e oral) desprotegido ou até 

mesmo pelo contato com secreções corporais infectadas. No Brasil, a 

prevalência das ISTs tem crescido, principalmente entre os jovens de 

15 a 29 anos, sendo a clamídia, gonorreia, sífilis, tricomoníase, 

HPV,hepatites virais e HIV as infecções mais comuns (BELDA, 

SHIRATSU, e PINTO, 2009; DECKER, 2016; BRASIL,2018). 

Fatores comportamentais como atividade sexual precoce, 

múltiplos parceiros, uso esporádico ou inadequado de preservativos, 

principalmente com parceiros fixos e, indiretamente, o consumo de 

álcool e outras drogas, são associados ao aumento do risco de 

adquirir ISTs na juventude. O início prematuro das relações sexuais 

submete os individuos a um longo período de atividade sexual assim 

como há um maior número de parceiros. Além disso, a ectopia 

cervical em mulheres, o baixo nível socioeconômico, transtornos do 
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humor e violência sexual também podem colaborar para a ocorrência 

dessas infecções (FORTENBERRY,2021). 

A maioria das ISTs se apresentam de forma assintomática 

ou com sintomas mínimos, o que contribui com a disseminação, já 

que as pessoas podem não saber que estão infectadas. Corrimento 

vaginal ou ureteral e disúria são comuns na gonorreia, infecção por 

clamídia e tricomoniase.  Ulceras genitais podem estar presentes no 

herpes genital, infecções por HPV e na sífilis. Algumas ISTs, como as 

causadas pelo HPV, resolvem sem tratamento, enquanto outras, 

como as causadas pelo vírus do herpes simples, são infecções 

crônicas ao longo da vida com manifestações orais e dermatológicas 

(DECKER, 2016; FORTENBERRY,2021). 

Infertilidade, aborto espontâneo, parto prematuro, 

gravidez ectópica, infecção congênita, doença inflamatória pélvica, 

dor pélvica crônica e aumento do risco de aquisição do HIV e câncer, 

são complicações e causas comuns de morbidade pelas ISTs. Sendo 

assim, medidas preventivas precisam ser prioridade. Essas 

intervenções devem ser claras atingir o público jovem e sexualmente 

ativo, educando sobre os comportamentos que expõem às ISTs, o uso 

adequando de preservativos e que métodos anticoncepcionais que 

não são de natureza mecânica não fornecem proteção contra o HIV e 

outras ISTs. Ademais, aqueles que estão em tratamento para alguma 

IST devem ser orientados para evitar atividades sexuais até que eles 

e seus parceiros tenham terminado a terapia medicamentosa. 

(RIETMEIJER,2020; FORTENBERRY 2021).  

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Este trabalho trata-se de um estudo de intervenção, sem 

fins lucrativos, onde foram realizadas atividades remotas, por meio 

de publicações na rede social Instagram, tendo como público alvo, 

adolescentes acima de 14 anos. As publicações consistiam em 

carrosséis de imagens com informações acerca das principais 

Infecções Sexualmente transmissíveis, bem como suas formas de 

transmissão, complicações, tratamentos associados e as formas de 

prevenção, divulgando, dessa forma, os riscos dessas patologias e 

enfatizando a necessidade de medidas preventivas. O roteiro das 

atividades propostas consistiu em: apresentação do projeto e 

liberação do ofício; atividade dinâmica proposta por metodologia 

ativa, por meio de quis e fóruns sobre as principais IST’S, realizados 

na rede social Instagram; publicações informativas acerca das 

principais Infecções Sexualmente transmissíveis, com ênfase na 

prevenção, por plataformas digitais. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante a execução do projeto, houve planejamento acerca 

das atividades a serem desenvolvidas mensalmente. Nesse contexto 

foi projetado atividades remotas em decorrência da atual pandemia 

para promover conhecimento por meio de métodos interativos e ao 

mesmo tempo instrumentadores, promovendo autoridade e 

informação.  Desse modo, foi dado início a interação com o público 

alvo por meio de perfil criado em plataforma online, iniciando com a 

apresentação da equipe do projeto e dos objetivos propostos para a 

população. De início, foi abordado as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) de forma contextualizada, trazendo o significado 

da sigla e as principais patologias relacionadas, conforme o conteúdo 

foi sendo publicado mensalmente, o aprofundamento do mesmo ia 

aumentando conforme o nível de conhecimento do público alvo 

crescia, desse modo conseguimos guiar os seguidores da página para 

um melhor entendimento acerca das patologias. Durante o percurso 

das atividades, foi abordado temáticas sobre as ISTs e as melhores 

formas de preveni-las conforme a realidade de cada uma. Conforme 

campanha realizada pelo Ministério da Saúde, foi abordado no mês 

de dezembro o Dezembro Vermelho, onde houve a instrução na 

conscientização e combate a AIDS, além de contextualizar algumas 

patologias com a atual pandemia, como por exemplo a relação da 

imunossupressão e do COVID-19. Portanto, houve uma instrução 

durante todo o período para que o público alvo se torna consciente 

acerca das principais ISTs, seus mecanismos e principais formas de 

prevenção. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O principal modo de prevenção das infecções sexualmente 

transmissíveis é a prática de relação sexual protegida. Para isso, é 

necessário que haja conhecimento das formas de precaução. 

Este projeto se propôs a atuar justamente na prevenção 

primária as doenças que são transmitidas sexualmente, levando 

informação por meio de palestras para o público alvo, adolescentes 

em fase escolar. Entretanto, com a pandemia vigente e a suspensão 

das aulas em escolas o projeto não pôde ser desenvolvido como 

planejado. 

Tendo em vista esse novo cenário nacional, novas 

estratégias foram criadas e as palestras deram lugar às publicações 

em redes sociais. Essas tinham como conteúdo a explicação sobre 

diversas IST’s, elucidando de forma simples e clara sobre os riscos e 

consequências ao se contrair essas doenças, orientação sobre 

medidas de prevenção e a importância desse tipo de conhecimento. 

Apesar de não ter sido realizado como esperado, o projeto atingiu a 

maioria dos objetivos propostos de forma eficiente. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

A assistência pré-natal se refere a tudo que é feito com o 

intuito de amparar a mulher e o bebê durante a gestação, parto e 

puerpério. Por isso, é de suma importância para salvaguardar a 

higidez da criança que logo virá ao mundo. O objetivo desse artigo é 

apresentar um projeto de extensão universitária realizado em 

Araguaína - TO, que levou informação sobre pré-natal e cuidados com 

o recém-nascido para as gestantes, com apoio do PROBEX – UNITPAC. 

Para tal, foi utilizada a plataforma virtual Instagram (nome de 

usuário: prenataldescomplicado), onde foram produzidos conteúdos 

informativos sobre o pré-natal e os cuidados no puerpério com o 

bebê, utilizando-se com embasamento científico. Sendo assim, o 

projeto foi de grande importância não só para os acadêmicos que o 

executaram, como também para gestantes e recém-nascidos, 

levando conhecimento relevante e de fácil acesso sobre a saúde 

materno fetal. 

Palavras-chave: Educação em saúde. Recém-nascido. Gestação. Pre-

natal. Projeto de extensão.   

 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto “Pré-natal: conhecimento e importância da 

realização para saúde materno-fetal e partos seguros” apresentou-se 

como uma linha de ação sobre o pré-natal, visando a levar 

conhecimento e exaltar a importância da realização desse cuidado 

para o binômio mãe-feto e para a promoção de partos seguros. A 

assistência pré-natal se refere a tudo que é feito com o intuito de 

amparar a mulher e o bebê desde o período de descobrimento da 

gestação – ou mesmo antes, até o momento do parto. Todo esse 

cuidado envolve questões tanto físicas quanto emocionais da mãe, 

que geram impacto direto no bom desenvolvimento do feto. Dessa 

forma, é indiscutível a primordialidade desse nível de assistência para 

salvaguardar a higidez da criança que logo virá ao mundo.  

Nesse sentido, o interesse nesse projeto se desenvolveu 

visto a importância da realização do pré-natal e a enorme lacuna que 

ainda há atualmente no Brasil quanto ao conhecimento das futuras 

mães sobre a necessidade indispensável de realizar o pré-natal como 

forma de assegurar a saúde de seu bebê. O projeto aconteceu no 

município de Araguaína - TO, estendendo-se de julho de 2020 a 

agosto de 2021, contando com o apoio do PROBEX-UNIPAC. Teve 

como objetivo trabalhar com gestantes, futuras gestantes e seus 

familiares, promovendo a educação em saúde mediante 

informações, com embasamento científico, a respeito do pré-natal, 

seu conceito e sua importância para o desenvolvimento seguro do 

bebê e para a proteção dá mãe contra patologias que podem 

acometê-la ao longo da gestação-acarretando impacto direto no 

filho, ou no momento do parto, colocando a vida de ambos em risco. 

Nesse viés, buscou-se alcançar o entendimento, principalmente das 

mães, no que concerne à necessidade do pré-natal para garantir a 

saúde de seus filhos, informando sobre o rastreio de doenças que 

podem impactar significantemente o curso da vida da criança e até 

as possíveis formas de tratamento para cada uma delas, além do que 

fazer para evitá-las. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Mortes infantis, segundo França e Lansky, 2016, 

representam um evento indesejável em saúde pública, pois são 

mortes precoces e, em sua maioria, evitáveis. A taxa de mortalidade 

infantil é representada como o número de óbitos de crianças 

menores de um ano sobre o número de nascidos vivos multiplicados 

por 1.000 e indica o risco de um nascido vivo evoluir para o óbito.  

Segundo Lansky, 2014, o principal componente da 

mortalidade infantil atualmente é o neonatal precoce (0-6 dias de 

vida) e grande parte das mortes infantis acontece nas primeiras 24 

horas (25%), indicando uma relação estreita com a atenção ao parto 

e nascimento. Ainda de acordo com ele, as principais causas de óbitos 

são a prematuridade, a malformação congênita, a asfixia intra-parto, 

as infecções perinatais e os fatores maternos, com uma proporção 

considerável de mortes preveníveis por ação dos serviços de saúde. 

Figueiredo mostra em 2012 que a relação entre 

mortalidade infantil e assistência pré-natal, refere-se ao número 

insuficiente de consultas ou à qualidade do atendimento prestado, 

sendo que ambos os fatores convergem para o óbito nos primeiros 

dias de vida da criança, comumente relacionado a causas evitáveis. 

Para o nascimento de uma criança hígida e saudável e com 

o menor risco possível para mãe, Peixoto, 2014, diz que a 

propedêutica complementar durante o pré-natal é essencial, quanto 

mais cedo um problema for diagnosticado, maiores serão as 

possibilidades de solução. A avaliação da vitalidade fetal tem 

aumentou sensivelmente o prognóstico de gestações de alto risco 

devido ao controle terapêutico das doenças maternas e ao maior 

entendimento dos métodos de promoção do bem-estar materno-

fetal. 

 A propedêutica para avaliação da vitalidade fetal, segundo 

Zugaib, 2016, inclui métodos clínicos (como a observação de 

movimentação fetal), a cardiotocografia, o perfil biofísico fetal e a 

dopplervelocimetria. Os resultados normais desses asseguram a 

continuidade da gestação até o mais próximo possível do termo, o 

que depende ainda do controle clínico materno, já resultados 

anormais desses testes deverão levar a um raciocínio clínico que 

inclua sempre a reflexão sobre eventuais danos ao feto. 

Tradicionalmente, segundo Lorenzi, 2001, a mortalidade 

perinatal é um dos indicadores de saúde mais utilizados para analisar 

as condições de vida de uma população, por reflete diretamente a 

qualidade da assistência prestada à mulher durante o ciclo gravídico-
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puerperal. Nesse sentido, infere-se que a presença, frequência e 

qualidade de um pré-natal são valiosos quesitos para a manutenção 

da saúde materno-fetal.  

A redução da mortalidade neonatal faz parte das metas do 

milênio, compromisso das nações da ONU para o alcance de 

patamares mais dignos de vida para a população mundial, pois reflete 

as condições de vida da sociedade. Lawn diz em 2009 que as soluções 

para reduzir as mortes neonatais, e especialmente as mortes 

neonatais precoces, estão intimamente ligadas à saúde materna e à 

prestação de serviços eficazes de saúde materna e neonatal. Isso 

mostra a importância do acompanhamento adequado no pré-natal 

que possibilita a identificação de problemas e riscos em tempo 

oportuno para intervenção. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

A partir dos objetivos que foram primeiramente definidos, 

foi iniciado o projeto de extensão universitária que promoveu 

interação entre os acadêmicos e a sociedade em geral. O público alvo 

convergiu para o universo de gestantes, tentantes e puérperas do 

município de Araguaína - TO. No plano inicial a maioria das atividades 

estavam previstas para acontecer nas unidades básicas de saúde da 

cidade, no entanto, em virtude do contexto de isolamento social 

imposto pela pandemia de COVID19, o projeto se desenvolveu 

primordialmente no campo virtual, por meio da plataforma virtual 

Instagram (nome de usuário: prenataldescomplicado), através de 

publicações periódicas realizadas pelos alunos, tratando sobre 

diversos temas relacionados à gravidez, modificações gravídicas, 

puerpério e saúde do recém-nascidos.  

A análise minuciosa da literatura exposta foi com base nos 

dados e estudos relacionados aos benefícios do pré-natal para a mãe 

e bebê, envolvendo também os seguimentos e as condutas 

preconizadas para cada patologia possível de acometer a mãe ou o 

bebê. Nos últimos meses de execução do projeto, aconteceram 

algumas ações presenciais em unidades básicas de saúde do 

município abordando as mesmas temáticas. Foram realizados ainda, 

relatórios mensais sobre todas as atividades que desempenhadas 

dentro desse período, descrevendo casos específicos e as percepções 

pessoais sobre as barreiras enfrentadas por cada um para a 

realização do projeto com excelência. 

4. ATIVIDADES DESENVOLDIDAS 

Um dos princípios do pré-natal de qualidade é garantir a 

saúde não apenas materna, mas principalmente a fetal, pensando 

nisso, para a produção do projeto Pré Natal Descomplicado, foram 

selecionados temas com embasamento na literatura de obstetrícia 

que tivessem maior relevância e repercussão na saúde fetal e do 

recém-nascido.  

Inicialmente, para a realização do projeto, foram 

planejadas reuniões, palestras e mesas redondas para debater sobre 

os temas escolhidos. No entanto essas atividades foram 

impossibilitadas devido a pandemia causada pela COVID-19. Para dar 

seguimento ao projeto foram produzidas postagens na plataforma 

virtual Instagram, com os temas selecionados de maneira 

descomplicada e objetiva. Além disso, buscando atrair a atenção das 

futuras mães, foram realizados vídeos curtos trazendo dicas para a 

gestação e pós-parto. Foram realizados também stories contendo 

enquetes, com o objetivo de avaliar o nível de interação e 

conhecimento que se conseguiu transmitir nas atividades realizadas. 

Outro objetivo inicial do projeto era conseguir contato 

direto com o público alvo, objetivo esse que, mesmo com as 

dificuldades causadas pela pandemia, conseguiu ser atingido. A 

plataforma virtual escolhida nos possibilitou ter contato com as 

gestantes não só de Araguaína, mas também de outras cidades, 

através de comentários e esclarecendo dúvidas que eram mandadas 

de forma privada. 

Dessa forma, conseguiu-se concluir o projeto, que mesmo 

com as dificuldades impostas pela pandemia, teve seus objetivos 

alcançados, levando informações e esclarecendo possíveis dúvidas 

sobre assuntos como diabetes gestacional, teste do pezinho, 

cuidados na gestação gemelar, como cuidar do coto umbilical e 

diversos outros assuntos de suma importância para a saúde fetal e do 

recém-nascido, levantados por meio de 68 publicações e diversos 

stories publicados.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dessa forma, conclui-se que o projeto “Pré-natal: 

conhecimento e importância da realização para saúde materno-fetal 

e partos seguros’’ foi de grande sucesso para promoção de saúde 

materno-fetal. Apesar dos obstáculos enfrentados devido às 

restrições às Unidades básicas de saúde pôde-se, por meio da 

plataforma digital instagram, alcançar grande parte do público alvo: 

tentantes, gestantes e puérperas. Através das postagens como posts 

no “feed”, ‘’stories’’ e ‘’reels’’, os alunos do projeto propagaram 

conhecimento acerca do assunto com o objetivo de aumentar a 

adesão ao pré-natal, importante para a diminuição da mortalidade 

materno-fetal, e ajudar as gestantes, principalmente as puérperas, 

nos cuidados com os recém-nascidos.  

Assim, fica evidente que a realização do projeto foi além 

das expectativas mesmo em decorrência do contexto da pandemia, 

pois, através dele, puderam-se transmitir informações valiosas para 

o público alvo e interagir com o mesmo a fim de sanar possíveis 

dúvidas. O projeto ajudou tanto as gestantes e puérperas quanto os 

alunos que o desenvolveram e também aqueles que participaram 

ativamente das publicações. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

Introdução: No contexto de pandemia, o risco de ansiedade e 

depressão aumentam, especialmente na adolescência. Portanto, o 

projeto de extensão, como proposta multidisciplinar, visa melhorar a 

qualidade de vida ,prevenindo e avaliando fatores desencadeantes e 

influenciadores desses transtornos. Fundamentação teórica: A 

vulnerabilidade a problemas psicológicos, associados ao 

distanciamento social, elevam a importância de análise de 

comorbidades psicossociais. Métodos: Este é um projeto de 

extensão, realizado em escolas públicas da cidade de Araguaína-TO, 

com a realização de atividades propostas por metodologia ativa. 

Atividades desenvolvidas: Foram realizadas palestras informativas e 

dinâmicas, publicações no instagram e youtube sobre saúde mental, 

ansiedade, depressão, autocuidado, uso de drogas, síndrome de 

Burnout e a importância do tratamento psicológico. Conclusão: 

Portanto, tornou-se mais evidente a necessidade de prevenção à 

ansiedade e depressão e a continuação do trabalho, o qual visa levar 

conhecimento a comunidade acerca da importância do cuidado com 

a saúde mental. 

Palavras-chave: Saúde mental. Isolamento social. Adolescentes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A fase da adolescência é caracterizada por uma série de 

mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais, o que gera uma 

transição na formação de uma identidade. Devido essas 

vulnerabilidades, nessa faixa etária é frequente o início de sintomas 

de ansiedade e depressão. Segundo a European Union, cerca de 50% 

das doenças mentais que afetam os adultos tiveram início antes dos 

14 anos de idade, e de acordo com a Word Health Organization a 

prevalência de depressão nos adolescentes é cerca de 20%. Tendo 

isso em vista, já se evidencia a importância de ações que visem avaliar 

e prevenir essa problemática. 

No contexto da pandemia pela COVID-19, há preocupações 

com estado emocional da população em geral devido o surgimento 

de fatores que podem colaborar com o desenvolvimento de sintomas 

de ansiedade e depressão, como o medo, isolamento social, 

mudanças de rotina, sedentarismo (PARENTE et al, 2020).  

Dentro desse contexto, o projeto de extensão, como 

proposta multidisciplinar, visa melhorar a qualidade de vida desses 

indivíduos, prevenindo e avaliando fatores desencadeantes e 

influenciadores dos transtornos de ansiedade e depressão no cenário 

de pandemia. Também pretende-se viabilizar às comunidades 

acadêmica e social um maior entendimento sobre as dificuldades 

enfrentadas nesse contexto.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Adolescência, definida pela OMS como o período que se 

inicia aos 10 e termina aos 19 anos de idade, é compreendida por 

diversas transformações biológicas, psicológicas, sociais e familiares. 

A conclusão do ensino médio marca a virada de vida do adolescente, 

predispondo uma série de eventos que podem o deixar suscetível à 

apresentação de alguns transtornos, comprovando a importância de 

se olhar de perto a saúde mental dos adolescentes.  

Na visão psicossocial, o adolescente precisa se deparar com 

situações desafiadoras, que servirão para a sua formação de 

identidade, e por esse motivo que frequentemente vê-se conflitos e 

desentendimentos familiares, sendo um momento de desgaste para 

todos na família. (Thapar et al, 2012) Já foram investigados por 

Campos, Prette e Prette (2014) os fatores de risco e proteção para 

depressão em adolescentes, e foi concluído que desenvolver 

habilidades de empatia e autocontrole era um fator de proteção, ao 

passo que a dificuldade no desenvolvimento dessas habilidades era 

um fator de risco.  

A depressão é definida por como uma tríade cognitiva, que 

se resume em três padrões cognitivos que estão relacionados à uma 

visão negativa de si mesmo, do mundo e do próprio futuro. Já a 

ansiedade pode ser definida como um sentimento desagradável, 

associado à uma sensação de antecipação do perigo. É uma resposta 

intimamente ligada ao instinto de luta ou fuga, gerando medo, 

insegurança e diversas respostas biológicas, como tensão muscular, 

o que dificulta a vida diária do sujeito. (Wang et al, 2013)  

Além disso, atualmente estamos enfrentando um dos 

períodos mais complicados socialmente do século XXI, com a 

pandemia causada pela COVID-19. Brooks et al. (2020) explicita os 

efeitos negativos que uma quarentena pode causar em uma 

população, revisando artigos sobre efeitos gerados por epidemias 

para chegar a um resultado. Com isso, perceberam que a maioria 

deles apontava para efeitos psicológicos, principalmente confusão 

mental, raiva e estresse pós-traumático, com alguns desses se 

mantendo por um longo período de tempo. O adolescente já é 

biologicamente mais vulnerável a problemas psicológicos, e em uma 

época de distanciamento social, o risco de problemas nesse grupo é 

ainda maior, fazendo com que seja de suma importância um 

acompanhamento para relacionar quais problemas psicossociais são 

ocasionados por uma pandemia em adolescentes. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Este trabalho é um projeto de extensão, sem fins lucrativos, 

onde realizamos atividades remotas nas escolas: Centro de Ensino 

Médio Castelo Branco, Centro de Ensino Médio Benjamin José de 

Almeida, Colégio Estadual Guilherme Dourado e Escola Estadual Rui 

Barbosa, todas localizadas no município de Araguaína – TO. O método 
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científico adotado foi o método experimental, onde submetemos o 

fenômeno estudado com as variáveis estipuladas. 

Nosso campo de atuação limitou-se às atividades remotas 

devido às restrições da pandemia. Abordamos temas como 

ansiedade, depressão, uso de drogas na pandemia, autocuidado e a 

importância do tratamento psicológico. O roteiro das atividades 

propostas consistiram em: apresentação do projeto e liberação do 

ofício; visita nas escolas para apresentação e convite para os 

diretores para participação no projeto; palestras sobre temas 

variáveis e atividades dinâmicas propostas por metodologia ativa, em 

parceria com alunos de psicologia do UNITPAC. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Entre julho de 2020 a julho de 2021 foram desenvolvidas as 

atividades do projeto em questão, visando entender como a 

pandemia afetou a saúde mental dos estudantes e atuar prevenindo 

transtornos de ansiedade e depressão. Nesse sentindo, tínhamos 

como principal atividade do projeto a realização de palestras 

informativas e dinâmicas destinadas aos alunos do ensino médio das 

escolas de Araguaína que aceitaram participar do projeto. Com isso, 

foram feitos slides com os principais tópicos que seriam tratados com 

os alunos. Contudo, não foi possível ministrar as palestras 

presencialmente, então fizemos algumas tentativas de ministrar as 

palestras online. Porém, por não conseguirmos alcançar muitos 

alunos nas aulas ao vivo foi decidido fazer uma vídeo aula, a qual 

postamos no canal do YouTube e enviado o link para os alunos.  

Outrossim, criamos um Instagram do projeto, no qual 

conseguimos alcançar vários alunos de escolas de Araguaína, 

estudantes da área da saúde e o público em geral. No Instagram 

abordamos diversos tópicos de saúde mental, como ansiedade, 

depressão, autocuidado, uso de drogas na pandemia, síndrome de 

Burnout e a importância do tratamento psicológico, por meio de 

postagens escritas, vídeos e stories explicativos. Nessa rede social 

pudemos visualizar o público envolvido no projeto, sendo 20, 7% 

homens, 79,2% mulheres, com idades entre 15 e 40 anos. Em relação 

a suas atividades, 40% são adolescentes do ensino médio, 35% 

acadêmicos da área da saúde e 25% já trabalham. 

Além dessas atividades realizamos a confecção de panfletos 

informativos e reuniões quinzenais entre o grupo responsável pelo 

projeto e a orientadora, nas quais discutíamos os tópicos do projeto 

que estudávamos, fazíamos dinâmicas entre nós, além de analisar 

nossos resultados e pensar sobre novas ações. Também, fizemos 

cursos de capacitação sobre as doenças mentais em foco no projeto. 

Outra atividade que enriqueceu o trabalho foi a elaboração de um 

artigo acadêmico, o qual almejamos publicar em uma revista 

científica 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após o término das atividades desenvolvidas nesse projeto 

de extensão, tornou-se ainda mais evidente a necessidade de 

programar medidas de prevenção à ansiedade e depressão em jovens 

do ensino médio. Portanto, apesar dos contratempos em relação ao 

desenvolvimento de palestras que era a nossa principal forma de 

alcançar o público – alvo, as atividades propostas foram bem 

desenvolvidas de forma clara e objetiva, o que é de suma importância 

para a continuação do trabalho implementado por esse projeto de 

extensão o qual visava levar conhecimento e conscientizar a 

comunidade acerca da importância do cuidado com a saúde mental.  

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O aleitamento materno é o alimento ideal para desenvolvimento 

saudável de uma criança, este é recomendado de forma exclusiva até 

o sexto mês de vida do bebê e associado à alimentação 

complementar, até, pelo menos, o fim do segundo ano. Contudo, por 

diversos fatores, a idade de desmane torna-se progressivamente 

mais precoce, gerando prejuízos para o desenvolvimento do recém-

nascido e para a família. Nesse sentido, este projeto teve o objetivo 

de incentivar o aleitamento materno exclusivo no município de 

Araguaína-TO, através da divulgação de conhecimentos que possam 

solucionar as problemáticas determinantes no desmame precoce. 

Mediante este projeto, foi observado que, apesar das campanhas de 

conscientização, informações desatualizadas e inverídicas continuam 

sendo mitos, difundidos pela sociedade leiga, que atrapalham o 

processo de aleitamento materno. Dessa forma, o processo de 

incentivo a amamentação deve ser constante e multidisciplinar, 

objetivando o alcance de toda a sociedade. 

Palavras-chave: Amamentação. Incentivo. Desmame. Prevenção.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A amamentação desempenha um papel imprescindível na 

saúde da criança, atuando como uma medida preventiva de diversas 

doenças, além de ser um alimento completo para as demandas 

nutricionais de cada período. Nesse aspecto, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) recomenda que todas as crianças recebam apenas 

leite materno até o sexto mês de vida e, após este período, que a 

amamentação seja complementar à introdução alimentar pelo 

menos até os dois anos de vida. 

No Brasil, a prática do aleitamento segue em desalinho a 

essa recomendação, visto que, apesar de 92% das mulheres iniciarem 

o processo de amamentação aos seus filhos, mais da metade das 

crianças já não se encontram em aleitamento materno exclusivo no 

primeiro mês de vida (MOIMAZ, 2009). 

De acordo com Moura et al. 2015, dentre os vários fatores 

que determinam a interrupção precoce do aleitamento materno 

exclusivo, os mais ressaltados são: escolaridade da mãe, assim como 

a idade e emprego materno, renda familiar, presença do pai, 

influências culturais da família e da sociedade.  

Diante desta problemática, faz-se necessário pesquisas, 

intervenções e promoções em saúde que visem a identificação dos 

fatores associados ao desmame precoce predominantes em cada 

região, com vistas a subsidiar escolhas mais efetivas de promoção da 

amamentação. 

Este projeto tem o objetivo de incentivar o aleitamento 

materno exclusivo no município de Araguaína-TO, através de 

conhecimento teórico que comprove os benéficos dessa pratica para 

as crianças, para as mães e para a sociedade.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O leite materno é considerado o alimento ideal para 

desenvolvimento saudável de uma criança, proporcionando 

benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais, sendo 

denominado como o “alimento de ouro” pela campanha Agosto 

Dourado, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conforme um estudo 

do Lancet de 2008, o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês 

de vida pode evitar, anualmente, mais de 1,3 milhão de mortes de 

crianças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. 

Esses benefícios são resultado da atividade 

imunomoduladora e protetora do leite materno contra doenças 

infecciosas do trato gastrointestinal e respiratório, que são uma 

importante causa de óbito em crianças, bem como proteção contra 

doenças alérgicas e outras patologias da vida adulta, como a 

obesidade e diabetes (TOMA, REA, 2008).  

Para a mãe, o leite materno atua como contraceptivo 

natural, proporciona o emagrecimento mais rápido e reduz a 

incidência de câncer de mama e de endométrio, além de diminuir os 

custos financeiros da família por evitar gastos com fórmulas infantis. 

Ademais, cabe ressaltar que o ato de amamentar é importante 

também para a consolidação dos laços afetivos entre mãe e filho 

(TOMA, REA, 2008). 

Apesar dessas vantagens comprovadas, é uma realidade 

crescente a interrupção do aleitamento materno de forma precoce 

devido problemáticas como, por exemplo, o leite que secou, o bebê 

continua sentindo fome após a mamada, problemas relacionados as 

mamas como mastite ou pega incorreta (OLIVEIRA et al., 2015). Há 

ainda fatores associados a necessidade do retorno ao trabalho após 

o fim da licença maternidade, influências culturais, valorização 

estética do corpo, dentre outras ideias que perpetuam o desmame 

precoce (SILVA, SOARES E MACEDO, 2017). 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Trata-se de um projeto de extensão realizado por 

acadêmicos da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia (LAPEN) 

do UNITPAC, financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão, com o objetivo de melhorar a sociedade através da 

conscientização sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo.  

O projeto consistiu na elaboração e realização de palestras 

teórico-práticas com foco em gestantes, com abordagem de fácil 

entendimento sobre os benefícios da amamentação, com destaque 

para a desmistificação de conhecimentos populares e para a 

capacitação das mulheres na técnica da pega correta.  

Vale ressaltar que todas as palestras foram realizadas de 

forma presencial, respeitando as medidas de segurança para a 

prevenção do COVID-19 como distanciamento social, uso constante 

de álcool em gel e máscaras de proteção. 
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Além dessas atividades, integrando o projeto ao mundo 

tecnológico, foi desenvolvido uma página na rede social Instagram 

para publicação de informações referentes a amamentação e 

realização de lives que permitiram uma maior interação de 

profissionais convidados com o público alvo.  

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As palestras foram ministradas pelos integrantes do 

projeto, em conjunto com um médico especialista, em 6 (seis) 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Araguaína-TO. As 

atividades foram liberadas pela Secretaria de Saúde Municipal e 

foram realizadas nos dias de atendimento de pré-natal, com o 

objetivo de alcançar o nosso público alvo.  

Além de abordar os benefícios da amamentação e a técnica 

de pega correta, as participantes foram instruídas sobre como 

conduzir as principais intercorrências com as mamas, como mastites, 

fissuras e ingurgitamentos, que podem surgir devido técnicas 

inadequadas de aleitamento. 

Durante as palestras e através da página do Instagram, as 

gestantes puderam sanar dúvidas comuns para a população leiga e, 

desta forma, poderão influenciar positivamente outras mães de seu 

convívio.  

Com esse projeto foi observado que, apesar das diversas 

campanhas de conscientização sobre o aleitamento materno, 

principalmente através do Agosto Dourado, informações 

desatualizadas e inverídicas continuam sendo mitos, difundidos pela 

sociedade leiga, que atrapalham o processo de aleitamento materno 

como recomendado pela OMS.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante esse projeto foi possível observar o quanto este 

tema deve ser prioridade para a saúde pública, pois somente com 

uma educação continuada com atividades em diversos âmbitos será 

possível alterar a realidade do desmame precoce. Para isso são 

necessárias ações que englobem não somente as gestantes, como 

também os demais familiares que são responsáveis pela propagação 

de muitos mitos que favorecem a interrupção precoce do 

aleitamento materno.  

Para que esse processo de incentivo a amamentação seja 

constante, os profissionais de saúde, principalmente aqueles que 

trabalham em Unidades Básicas de Saúde, devem ter treinamentos 

periódicos para desenvolver métodos de abordar este tema com a 

população, visto que são esses profissionais os que possuem um 

contato mais próximo e frequente com a população.  

Nesse sentido, o conhecimento sobre a importância do 

aleitamento materno, o apoio da família e de profissionais 

capacitados, a compreensão da realidade em que a mãe e o bebê 

estão inseridos e a identificação dos fatores associados ao desmame 

precoce, permitem o aperfeiçoamento de medidas de promoção e 

apoio à amamentação, sendo de grande relevância para o sucesso 

dessa prática. 
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Resumo 

A assistência pré-natal é um conjunto de medidas médicas, sociais, 

psicológicas e de cuidados gerais que visam a propiciar à mulher 

gestante o desenvolvimento saudável da gravidez, com prevenção e 

detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais. O 

objetivo desse artigo é apresentar um projeto de extensão, realizado 

em Araguaína - TO, que ofereceu informação e conhecimento de 

qualidade sobre pré-natal para as gestantes, com apoio do PROBEX - 

UNITPAC. Visando a alcançar os objetivos, foram produzidos 

conteúdos informativos, com embasamento científico, sobre os 

diversos assuntos que englobam o tema pré-natal e disponibilizados 

na plataforma virtual Instagram (nome de usuário: 

prenataldescomplicado). Diante do exposto, conclui-se que o projeto 

teve grande importância e relevância para as gestantes, que 

entenderam melhor sobre o pré-natal, e para os acadêmicos, por 

levar informações de maneira fácil e descomplicada sobre a saúde 

materno-fetal. 

Palavras-chave: Educação em saúde. Gestante. Parto. Pre-natal. 

Projeto de extensão.   

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto fundamentou o seu desenvolvimento 

em torno da disseminação de conhecimento acerca do pré-natal, 

discutindo temáticas e respondendo os principais questionamentos 

sobre a importância da sua realização para garantia da saúde 

materna. A assistência pré-natal é um conjunto de medidas de 

natureza médica, social, psicológica e de cuidados gerais que visam a 

propiciar à mulher gestante o desenvolvimento saudável da gravidez 

com prevenção e detecção precoce de patologias que podem 

acometer a mãe e, por consequência, o feto que ainda está em 

crescimento.  

Nesse sentido, o projeto levantou grandes temas acerca da 

saúde materna, sempre enfatizando a imprescindibilidade do pré-

natal como forma de assegurar a saúde do binômio mãe-feto. Nesse 

viés, o interesse na construção da atividade nasceu pelo 

reconhecimento da importância dessa linha de cuidado e, 

paralelamente, a dificuldade que o sistema de saúde brasileiro ainda 

enfrenta em relação a isso, tendo em vista a falta de instrução que 

ainda há entre as mulheres sobre a natureza essencial do pré-natal 

na garantia de sua saúde. Assim, propôs-se o desafio de levar 

informações sobre a temática, visando a alcançar o maior número de 

gestantes, puérperas e tentantes dentro das fronteiras do meio 

virtual.  

O projeto sucedeu-se do mês de julho de 2020 a agosto de 

2021, contando com o apoio do PROBEX-UNITPAC, com o escopo 

geral de realizar uma atividade de promoção de saúde, oferecendo 

educação do público alvo a respeito do tema, objetivando gerar uma 

melhor adesão das futuras mães ao pré-natal e sanar as principais 

dúvidas que podem surgir nesse período de mudanças tão 

significativas na vida da mulher. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Coelho, 2009, a atenção primária é a entrada para 

a rede de serviços de saúde, no contexto da atenção à saúde das 

mulheres temos práticas de atenção que garantem o acesso a 

diversas ações como a prevenção do câncer de colo uterino, o 

planejamento familiar, a prevenção dos problemas odontológicos em 

gestantes e a assistência ao pré-natal. Esta última, de acordo com 

Jorge, 2015, é um conjunto de procedimentos e cuidados que 

incluem o diagnóstico da gravidez, a classificação de risco gestacional 

desde a primeira consulta, além da suplementação alimentar para 

gestantes com baixo peso, vacinação antitetânica, avaliação do 

puerpério, entre outros cuidados. 

A realização do pré-natal, segundo Peixoto, 2014, é 

fundamental em termos de prevenção e/ou detecção precoce de 

patologias, tanto maternas como fetais, permitindo o 

desenvolvimento saudável do feto e reduzindo os riscos para a 

gestante. Visto isso, Viellas em 2014 ao comparar alguns estudos de 

coorte observou que, no Brasil, mulheres de maior risco reprodutivo, 

com desfechos negativos em gestações anteriores, apresentaram 

menor cobertura pré-natal, início mais tardio da assistência e menor 

número de consultas do que as mulheres sem antecedentes 

obstétricos de risco. Sendo assim, é nítido que a assistência pré-natal 

é um importante componente da atenção à saúde das mulheres no 

período gravídico-puerperal, que sua realização se associa a 

melhores desfechos perinatais. 

A OMS definiu em 1995 que a mortalidade materna é 

definida como "a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro 

de um período de 42 dias após o término da gestação, 

independentemente de duração ou da localização da gravidez, 

devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez 

ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devidas a 

causas acidentais ou incidentais". Sob tal definição, Roma observou 

na sua publicação de 2019 que no Brasil houve uma redução de 55% 

na taxa de mortalidade materna entre 1990 a 2011 passando de 141 

para 64 óbitos por 100 mil nascidos vivos. No entanto, esses ainda 

eram valores distantes dos 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos, 

estipulados como meta para o país. 

Segundo a secretaria de vigilância em saúde, no guia de 

vigilância epidemiológica do óbito materno de 2009, as duas 

principais causas específicas de morte materna no Brasil são a 

hipertensão e a hemorragia. Outras causas obstétricas diretas 

importantes são a infecção puerperal e o aborto. Entre as causas 

indiretas, a de maior importância epidemiológica tem sido a doença 

do aparelho circulatório.  
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Ainda nesse contexto, Viellas diz em 2014, que é 

importante ressaltar a melhora considerável nos cuidados pré-natais 

no Brasil quando comparados a anos anteriores, apesar das 

dificuldades ainda enfrentadas. 

Esse cuidado pré-concepcional e pré-natal, segundo 

recomendações do Ministério da Saúde em 2006, deve se dar por 

meio da incorporação de condutas acolhedoras; do desenvolvimento 

de ações educativas e preventivas, sem intervenções desnecessárias; 

da detecção precoce de patologias e de situações de risco 

gestacional; de estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local 

do parto; e do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar de alto 

risco. 

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Com base nos objetivos que foram primeiramente 

traçados, o projeto se desenvolveu sob a forma de atividade de 

extensão universitária. Todas as ações foram realizadas tendo como 

público alvo o universo de gestantes, tentantes e puérperas do 

município de Araguaína - TO, mas que, devido às restrições impostas 

pelo período de pandemia do COVID19, acabou por acontecerem 

primordialmente em meio virtual, através da plataforma Instagram 

(nome de usuário: prenataldescomplicado), onde foi possível 

alcançar outras pessoas, para além do público-alvo. Nesse campo 

online, foram feitas publicações periódicas acerca de vários temas 

que cernem a atenção pré-natal, enfatizando sempre a 

imprescindibilidade da busca por essa assistência. Tudo o que foi 

publicado teve como base as mais recentes atualizações e estudos 

científicos sobre cada eixo temático, reafirmando, dessa maneira, a 

credibilidade da informação passada às futuras mães. 

Além disso, já nos últimos meses de execução do projeto, 

também foram feitas atividades presenciais em unidades básicas de 

saúde do município, abordando os mesmos temas. No final de cada 

mês foram realizados relatórios descrevendo todas as atividades 

desenvolvidas naquele período, além de casos específicos e as 

percepções sobre as limitações individuais enfrentadas para a 

realização do projeto com excelência. 

4. ATIVIDADES DESENVOLDIDAS 

O projeto de extensão “Pré-natal: conhecimento e 

importância da realização para a saúde materno-fetal e partos 

seguros” sempre teve por objetivo informar e educar o maior número 

possível de gestantes, mulheres, parceiros e familiares para que o 

conhecimento disseminado fizesse diferença naqueles que o 

recebem e para que pudesse incentivar maior assiduidade e 

qualidade na vida de mães. Inicialmente o projeto contava com 

diversas atividades que iriam levar para as gestantes informações de 

suma importância, atividades essas que seriam realizadas através de 

um contato presencial e que foram impossibilitadas por conta da 

pandemia causada pelo COVID-19.  

No entanto, mesmo com as dificuldades encontradas 

conseguiu-se dar seguimento ao projeto, promovendo a educação 

das gestantes através de conteúdos educativos, interativos e 

inovadores promovidos por meio da plataforma virtual instagram. 

Nela foram feitas publicações periódicas em forma de posts curtos e 

objetivos, que prenderiam a atenção do leitor sem cansar, os temas 

eleitos foram os de maior relevância na esfera que abrange um pré-

natal de qualidade, com embasamento nas literaturas bases da 

ginecologia e obstetrícia. Em alguns temas abordados, foi necessário 

abranger mais o assunto em legendas e também em forma de vídeos, 

lúdicos ou explicativos.  

A plataforma proporcionava ainda um debate em forma de 

comentários, algo parecido com o proposto no início, que teria como 

base mesas redondas para trocas de experiência e palestras 

educativas em bairros e unidades de saúde, todavia devido à 

impossibilidade da realização dos eventos para evitar aglomerações, 

o Instagram fez com que pessoas que não se conheceriam por não 

partilhemos a mesma cidade ou mesmo estado, pudessem trocar 

experiências e debater assuntos através de um ambiente direcionado 

a elas.  

Por intermédio do projeto foi possível esclarecer e acolher 

assuntos como abortamento, sinais de eclampsia e pré-eclampsia, 

diabetes gestacional, dentre diversos outros temas dentro de 68 

publicações no feed, dezenas mais em stories e inúmeras reuniões 

dos membros.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, conclui-se que, mesmo não sendo 

realizado da forma esperada em razão das restrições sanitárias 

estabelecidas devido a pandemia do covid-19, o projeto cumpriu com 

o objetivo principal de levar conhecimento e informações acerca do 

pré-natal a fim de promover melhor adequação e adesão a esse 

processo pelas gestantes. Além disso, através das redes sociais, 

conseguiu-se uma boa interação com o público alvo por meio das 

postagens e também pela disponibilidade que os alunos participantes 

tiveram de sanar as principais dúvidas das gestantes.  

Portanto, fica claro que o projeto foi enriquecedor tanto 

para o público alvo, quanto para os estudantes que participaram do 

projeto e os que também acompanhavam a plataforma digital – 

instagram – e interagiam com as postagens, de forma a agregar um 

grande conhecimento sobre o pré-natal e sua importância para a 

saúde materno-fetal. 

_______________________________________________________ 
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Resumo 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos 

sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples 

atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção 

Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 

universal e gratuito para toda a população do país. O objetivo do 

trabalho em questão é apresentar um relato de experiência de um 

projeto de extensão realizado no Município de Araguaína – 

Tocantins, desenvolvido com discentes do ensino médio das escolas 

públicas, através de palestras educativas e de redes sociais sobre a 

importância do conhecimento acerca do sistema público de saúde e 

de suas particularidades. O projeto alcançou o objetivo em transmitir 

o conhecimento à sociedade a respeito desse assunto tão discutido e 

importante para os usuários do SUS, além de contribuir para a 

formação profissional, ética e pessoal dos participantes do projeto.  

Palavras-chave: Saúde. Educação. Sociedade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A implementação do Sistema único de Saúde – SUS - no 

Brasil passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar no 

nível atual. O SUS vem sendo implementado como um processo social 

em permanente construção. As práticas de educação em saúde 

envolvem três segmentos de atores prioritários: os profissionais de 

saúde que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as 

práticas curativas; os gestores que apoiem esses profissionais; e a 

população que necessita construir seus conhecimentos e aumentar 

sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente.  

Os objetivos principais do presente trabalho foi educar os 

estudantes do ensino médio sobre a importância do Sistema Único 

de Saúde, bem como esclarecer o funcionalmente estrutural do 

mesmo e suas áreas de atuação. Além disso, viu-se a necessidade de 

conscientizar a população sobre a contribuição individual na 

promoção à saúde. A escolha do tema baseou-se na necessidade de 

ampliar a discussão sobre o direito à saúde, e a promoção de 

conhecimento acerca do SUS, de forma que haja consolidação do 

saber e ampliação do acesso e participação social neste sistema.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O sistema único de saúde (SUS) passou por diversas fases e 

modificações até chegar no modelo de hoje, e veio sendo 

implementado como um processo social em constate construção. Na 

constituição da república de 1988, a saúde passou ser   direito social 

e o governo deve garanti-la à população, sendo país, estados e 

municípios responsáveis pelo controle e fornecimento de assistência 

à saúde para a população. 

O SUS é regido pelos princípios de universalidade, equidade 

e integralidade. E as diretrizes que orientam o seu funcionamento são 

descentralização, regionalização, hierarquização dos serviços, 

integralidade e participação da comunidade. 

Ao analisar a saúde pública e instituir um sistema de saúde, 

é fundamental que haja pleno conhecimento dos determinantes de 

saúde locais, que são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, 

psicológicos e comportamentais, pois esses influenciam diretamente 

na saúde da população e como essa deve ser manejada. 

O Brasil é um país de extensão continental, assim, tem-se 

diversas culturas divergentes em seu território, fazendo com que haja 

a necessidade de adaptação do SUS de acordo com cada realidade 

local, assim, o sistema de saúde está sempre se adaptando e se 

modificando para melhor atender a população. Com isso, os 

principais desafios do SUS são: universalização, financiamento, 

modelo institucional, modelo de atenção, gestão de trabalho e 

participação social. 

3. METODOLOGIA 

Este projeto teve intuito ministrar palestras nas escolas 

públicas de Araguaína – TO, de setembro de 2020 a junho de 2021. O 

público alvo foi alunos de 15 a 18 anos cursando do primeiro ao 

terceiro ano do ensino médio. As palestras foram acerca do SUS 

(sistema único de saúde), abrangendo suas características, pilares 

fundamentais, funcionamento e procedimentos, a fim de 

proporcionar aos alunos um conhecimento fundamental para o 

cotidiano, orientando-os acerca do funcionamento no SUS e 

enfatizando sua importância para a sociedade.  

Para a realização do projeto, foram selecionadas 9 escolas 

da rede pública do município de Araguaína. Essas escolas foram 

escolhidas em conjunto com a Delegacia Regional de Ensino de 

Araguaína (DREA) que disponibilizou uma lista com as escolas que 

atendem ao critério de seleção (ensino médio), e com os 

coordenadores e diretores das escolas a fim de marcar a data para 

realização das palestras e atividades educativas sobre o tema.  As 

escolas selecionadas localizavam-se em bairros distintos.  

As palestras foram ministradas través da plataforma google 

meet e a proposta para acompanhamento dos resultados e avaliação 

da eficácia do projeto foram metodologias ativas, quiz dentro da 

plataforma (função “enquete”), onde avaliou-se a aquisição de 

conhecimento dos alunos sobre o tema explanado. Além disso, via 

rede social e e-mail foram disponibilizados flashcards para 

atualizações sobre o tema. Após a explanação do conteúdo era 

disponibilizado um tempo para sanar as dúvidas com respostas 
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baseadas em artigos atualizados sobre o tema e adaptadas para uma 

linguagem onde cada participante do projeto consiga fixar o 

conteúdo e levar o conhecimento adquirido para os familiares.  

4. ATIVIDADES DESENVOLDIDAS 

O projeto em questão resultou na ministração de palestras 

nas escolas públicas de Araguaína – TO, de setembro de 2020 a junho 

de 2021, para alunos cursando do primeiro ao terceiro ano do ensino 

médio. As palestras foram acerca do SUS (sistema único de saúde), 

onde foi abrangido suas características, pilares fundamentais, 

funcionamento e procedimentos. Dessa forma, foi repassado aos 

alunos um conhecimento fundamental para o cotidiano, orientando-

os acerca do funcionamento no SUS e enfatizando sua importância 

para a sociedade, além de esclarecer o papel crucial que a população 

exerce para o funcionamento do sistema.  

Durante as palestras realizadas, os alunos e professores 

convidados demonstraram muito interesse e receptividade com o 

tema ministrado e com informações repassadas que antes era 

desconhecidas por eles. Tornou-se visível no decorrer da discussão a 

empolgação do público-alvo em saber sobre a funcionalidade do 

sistema único de saúde através de fontes confiáveis. 

O projeto foi realizado numa época atípica de pandemia, 

sendo assim, o uso da internet e de suas ferramentas foram grandes 

aliadas para que as atividades fossem realizadas de forma remota e 

parte do conteúdo programático explanado através de redes sociais 

com o intuito de levar informações aos setores da sociedade, uma 

vez que até então o encontro presencial encontrava-se inviável. 

Médicos e especialistas sobre os assuntos previamente 

programados foram convidados a gravar vídeos sobre determinado 

tema a fim de levar a comunidade a visão de um profissional da área.  

Além disso, os grupos de discussão entre os participantes do projeto 

trazia semanalmente artigos, diretrizes e protocolos para que o 

conhecimento fosse constantemente atualizado e repassado durante 

as palestras, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade do 

trabalho em grupo e de comunicação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Seguindo uma das características e a diretriz do próprio SUS 

- que é a incrementação da participação social no seu funcionamento 

- este projeto de extensão buscou levar conhecimento básico, mas 

essencial, sobre o funcionamento da saúde pública do Brasil de forma 

didática aos estudantes de ensino médio. O entendimento da 

população sobre SUS é o principal responsável pela sua boa 

performance, pois, dessa forma, fica entendido qual o serviço é 

fornecido por direito, quando acessar e onde ir diante de cada caso. 

Sendo assim, mesmo com recursos limitados para sua execução 

devido o estado de pandemia declarado, é possível afirmar que 

projetos como este são excelentes para auxiliar no bom 

desenvolvimento do SUS estimulando a devida participação da 

sociedade. 
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Resumo 

A Extensão Universitária busca relacionar acadêmicos e professores 

em um ambiente multidisciplinar de conhecimento empírico e 

científico, de forma a fomentar o desenvolvimento intelectual e 

pessoal para atender as demandas e necessidade da sociedade. No 

atual cenário de pandemia pela COVID-19, em que o distanciamento 

social se faz necessário, têm-se que buscar meios para que se 

continue o papel da universidade. Neste sentido, o presente projeto 

de extensão busca desenvolver as atividades extensionistas por meio 

das mídias sociais, com foco nas tecnologias mobile, para promover 

a qualidade de vida da população.  

Palavras-chave: COVID-19. Extensionista. Mídias sociais. Qualidade 

de vida. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo se faz necessário devido a ocorrência do 

atual cenário de pandemia da COVID-19. O melhor meio de evitar o 

contágio e transmissão dessa doença é a utilização de medidas de 

segurança e proteção individual, as quais possuem alguns pilares 

básicos: (1) o olhar individual, para proteção de um grupo de pessoas 

mais próximas; (2) as medidas preventivas de higienização e; (3) as 

medidas restritivas. 

Amparado na situação de pandemia, em que todos nós nos 

encontramos, e no princípio básico da Extensão Universitária de 

buscar, de forma dinâmica e regionalizada, atender as demandas e 

necessidade da sociedade o presente Projeto de Extensão 

Universitária ganha corpo e respaldo para seu desenvolvimento. 

“Levar o conhecimento contido e produzido nas IES para 

comunidade, através das mídias sociais e com foco primário na 

utilização das tecnologias mobile”. 

Neste contexto o presente Projeto de Extensão 

Universitária objetiva-se a partir da utilização das mídias sociais, com 

foco nas tecnologias mobile, levar a comunidade conhecimento 

técnico-científico e acadêmico na área das Ciências Agrárias, de 

forma prática, eficiente e com qualidade. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Breve entendimento da COVID-19 

O nome de coronavírus ocorre por causa da sua estrutura 

circular, com formato de espículas que forma bulbos na sua parte 

apical o que fica no resultado final parecendo com uma coroa (WANG 

et al., 2020). 

Para realizar o diagnóstico da COVID-19 baseia-se muito da 

história epidemiológica do local, as manifestações clínicas 

apresentadas pelo paciente e, mais do que tudo, o teste para 

detecção do RNA viral via RTPCR (Reação da Polimerase em Cadeia 

em Tempo Real) (KIT-SAN; ZI-WEI; FUNG, 2020). 

No que se refere aos sinais e sintomas, a (1) febre é o 

sintoma que aparece com mais frequência, estando presente em 

cerca de 92,8%, entretanto alguns pacientes não apresentam; a (2) 

tosse (não produtiva) ocorre em 69,8%; a (3) dispneia (34,5%); a (4) 

mialgia (27,7%) e; a (5) diarreia (6,1%). O sintoma clínico mais 

importante é a dispneia, sendo o principal indicador de socorro 

médico (INUI et al., 2020). 

2.2 A Extensão Universitária 

Dentro do contexto das três funções básicas da 

universidade – ensino, pesquisa e extensão – alicerce fundamental 

para a produção e disseminação de saberes, não basta discernir 

somente sobre a inter-relação necessária entre estes três pilares 

fundamentais, mas torna-se cogente a discussão da inter-relação 

universidade x sociedade, relação esta, deve buscar, de forma 

dinâmica e regionalizada, atender as demandas e necessidade da 

sociedade. 

A extensão faz uma ponte entre universidade e sociedade, 

no entanto esse caminho de transmissão do saber não deve ser 

unidirecional, e sim, uma via de mão dupla que permita tornar, 

dentro de uma perspectiva multidisciplinar (PEREIRA, 2001), os 

acadêmicos um dos principais agentes na atuação deste processo. 

Assim, a Extensão Universitária possui um conjunto de atividades 

integradoras de caráter multidisciplinar permitindo relacionar o 

conhecimento empírico e científico da sociedade, professores e 

acadêmicos. 

Neste sentido, devido a sua capacidade de relacionar 

acadêmicos e professores em um ambiente multidisciplinar de 

conhecimento empírico e científico na busca de construção do saber 

para atender as demandas e necessidade da sociedade, possibilita 

perfeitamente, a utilização de métodos inovadores para o seu 

desenvolvimento. O que corrobora com o exposto por Feuerwerker 

(2004) e Feuerwerker; Sena (2002), os “métodos ativos” permitem a 

interação entre a universidade, o serviço e a sociedade, já que 

permite conhecer a realidade e possibilita intervir de forma concisa. 

3. METODOLOGIA 

A partir dos objetivos definidos, utilizou-se das mídias 

sociais, com foco nas tecnologias mobile, promoção de publicações 

periódicas e IGTV’s (vídeos maiores que 1 minuto publicados na 

plataforma) realizados pelos acadêmicos e profissionais da área de 

Ciências Agrárias convidados sobre diversos temas relacionados ao 

meio agropecuário. 

Além da parte de vídeos, foi direcionado um ambiente de 

perguntas e respostas, permitindo a participação da comunidade. A 

sociedade apresentou suas demandas e os acadêmicos buscaram dar 

suporte técnico, com supervisão dos profissionais do UNITPAC e/ou 

região. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto de Extensão Universitária possibilitou a interação 

dos alunos no universo de geração de conhecimento técnico em 

ambiente mobile. 

Buscou-se trabalhar, mediante as publicações, a profissão 

do agrônomo (Figura 1 e 2), tanto seu surgimento no Brasil, quanto 

as principais áreas de atuação. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O projeto de Extensão Universitária possibilitou a interação 

dos alunos no universo de geração de conhecimento técnico em 

ambiente mobile. 

Buscou-se trabalhar, mediante as publicações, a profissão 

do agrônomo (Figura 1a e 1b), tanto seu surgimento no Brasil, quanto 

as principais áreas de atuação. 

(a) 

 
 

(b) 

 

Figura 1. (a) - Profissão do agrônomo no Brasil. (b) – Importância da 

Agricultura Familiar 

Em um segundo momento, buscou-se inserir a 

responsabilidade ética na produção de alimento (Figura 2a) e a 

importância da Agricultura Familiar (Figura 2b). 

(a) 

 
 

(b) 

 

Figura 2. (a) - Ética e produção de alimentos.  (b) - Importância da Agricultura 

Familiar 

Abordou-se, também, assuntos de extrema relevância 

ambiental (Figura 3) e produtiva-tecnológica (Figura 4). 

 
Figura 3. Importância da mata ciliar. 

No poste da Figura 3 tratou-se da importância das matas 

ciliares e na Figura 4 modelos de produção integrados. 

 

 
 

Figura 6. Modelos produtivos integrados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a execução do projeto conseguiu-se disseminar 

conhecimento técnico-científico e acadêmico na área das Ciências 

Agrárias. 

Possibilitou a conscientização dos alunos quanto a da 

importância da extensão e, da interdisciplinaridade nesse processo, 

como geradora de conhecimento que possibilita solver problemas 

existentes. 

_______________________________________________________ 
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RELAÇÃO DE MÃO DUPLA ENTRE DIABETES E DOENÇA PERIODONTAL: EXTENSÃO PARA APROXIMAÇÃO 
Área temática: Qualidade de Vida: Cuidado e Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Elias Soares da Silva Neto, eliassoaresdasilvaneto@gmail.com; Giovana Maia Padilha, giovanamaiap@outlook.com; Ana Lúcia Roselino Ribeiro, 

analuciaroselino@gmail.com 

 

Resumo 

A doença periodontal (DP) é uma inflamação decorrente da interação 

entre o acúmulo do biofilme dental e metabólitos bacterianos que 

pode levar à perda dentária. Vários mecanismos colaboram para 

maior gravidade da DP, como fatores modificadores locais e 

sistêmicos. O diabetes mellitus (DM) abrange um grupo de doenças 

metabólicas, que são resultado de um defeito na secreção e/ou na 

ação da insulina, caracterizada pela hiperglicemia. Os indivíduos 

diabéticos têm maior probabilidade de desenvolver DP e, neles, se 

instala mais rapidamente. Dessa forma, é de suma importância 

orientar tanto profissionais da saúde como pessoas diabéticas sobre 

a importância de manter a saúde periodontal a fim de evitar piora do 

índice glicêmico e perdas dentárias. Diante disso, o objetivo desse 

projeto de extensão foi realizar ações remotas e presenciais com o 

intuito de levar informações pertinentes sobre a temática DM x DP e 

realizar atividades de educação em saúde periodontal para 

diabéticos. 

Palavras-chave: Diabetes. Doença Periodontal. Educação em saúde. 

Odontologia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus é um acometimento metabólico crônico 

complexo, que possui como característica principal um aumento da 

glicose no sangue decorrente da falta do hormônio insulina ou pela 

atuação insatisfatória desse hormônio (BRANDÃO et al., 2011). O 

indivíduo com diabetes apresenta várias alterações fisiológicas que 

são responsáveis por atenuar sua capacidade imunológica e resposta 

inflamatória, por isso esses pacientes são mais susceptíveis a 

infecções. Em decorrência dessas alterações, a cavidade oral acaba 

sendo um dos locais mais afetados, tendo como exemplo a doença 

periodontal (LEMOS, 2014). A diabetes afeta de maneira negativa o 

fluxo salivar e, também, é responsável pelo aumento da incidência de 

periodontite, o que se explica por vários fatores como alterações 

vasculares e na microflora bucal, fatores microbianos e até mesmo 

questões genéticas podem estar envolvidas (CORTELLI et al., 2014). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Inter-relação entre diabetes e doença periodontal 

Sabe-se que a prevalência de periodontite entre todos os 

adultos é alta (EKE et al., 2015), entretanto, a periodontite, além de 

ser mais grave, tem prevalência três vezes maior em diabéticos 

(TAYLOR; BORGNAKKE, 2008). Os pacientes diabéticos têm uma 

maior prevalência na progressão de problemas periodontais devido 

infecção por bactérias patogênicas, o que leva a uma perda gradativa 

do periodonto de sustentação (JARDIM; CORTELLI, 2019). E, acredita-

se que a hiperglicemia pode aumentar a severidade da DP (SIMPSON 

et al., 2018). Já a inflamação do periodonto pode contribuir para o 

aumento da hiperglicemia (WINNING et al., 2017). De acordo com 

Alves et al. (2007) e De Aguiar Bello et al. (2011), o diabetes pode 

facilitar a instalação, a gravidade e a progressão da doença 

periodontal e da infecção periodontal, condicionada por células 

fagocitárias, como macrófagos. A doença periodontal pode ainda 

levar a um estado crônico de resistência à insulina, contribuindo para 

hiperglicemia.  

3. METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

Para a execução desse projeto, foram utilizados aplicativos 

e plataformas online como a plataforma de design gráfico canva 

utilizada para a confecção da cartilha, posts e criação de infográficos, 

o aplicativo bitmoji foi utilizado para a criação dos emojis dos 

participantes, o aplicativo Anchor utilizamos para a gravação dos 

podcasts. E todo conteúdo confeccionado era compartilhado através 

das redes sociais como whatsapp, telegram, instagram e também no 

spotify. 

4. ATIVIDADES DESENVILDIDAS 

Durante a execução do projeto, utilizou-se as redes sociais 

como auxiliadora na divulgação e compartilhamento das atividades 

que estavam sendo desenvolvidas. Foi criado durante a execução do 

projeto posts educativos e infográficos sobre o tema que foram 

publicados no Instagram da Liga Acadêmica Tocantinense de 

Odontologia Preventiva (LATOP) @latop.unitpac. Por meio das redes 

sociais, também foi possível responder as principais dúvidas sobre o 

tema e entrar em contato com profissionais especialistas no assunto. 

Também foi possível, por meio das ferramentas disponíveis no 

Instagram, criar quiz interativo, onde conseguiu-se criar um contato 

mais próximo com quem estava interagindo, servindo assim como 

instrumento para compartilhamento de informações, além de 

aumentar o número de pessoas com acesso às informações.  

Também utilizando-se do meio digital, foi criado um canal 

de Podcast denominado “Perio News” no Spotify. Podcasts são 

programas de áudio sob demanda, ou seja, os programas são 

gravados previamente e publicados depois, e os ouvintes possuem a 

liberdade de escutá-los no horário que desejar. O canal foi criado, 

pois com a possibilidade de ser escutado a qualquer hora do dia, os 

ouvintes poderiam encaixar essa atividade em qualquer momento 

durante a sua rotina, enquanto estão dirigindo, praticando algum 

exercício físico ou durante uma viagem. Os episódios gravados 

também buscavam ser diretos e possuir uma linguagem clara, assim 

facilitando a compreensão do conteúdo para quem não é 

estudante/profissional da área, outro diferencial é que os episódios 

costumavam ser curtos, para que a escuta não se tornasse cansativa. 
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Figura 1. Canal de podcast no Spotify. Fonte: Autoria própria. 

Ainda durante o projeto, foi desenvolvido uma cartilha 

digital, o material digital online foi confeccionado utilizando a 

plataforma de edição Canva. O conteúdo da cartilha foi dividido em 

quatro partes, a primeira onde foi abordado as principais 

características da diabetes, em seguida foi comentado sobre a 

doença periodontal e, também, sobre a relação existente entre as 

duas patologias, e o final do arquivo foi reservado para que fosse 

possível responder as principais dúvidas sobre o tema. O material 

serve como estratégia de educação em saúde bucal, onde pretende-

se que os leitores da cartilha revisem os seus hábitos de higiene oral 

e entendam a sua importância, levando-se em consideração que 

alterações bucais podem afetar a sua saúde geral e vice-versa. 

  
 

Figura 2. Cartilhas digitais. Fonte: Os Autores (as), 2021. 

Ainda como atividade desenvolvida no projeto, os 

integrantes da equipe participaram de eventos científicos de todo o 

Brasil, onde foi possível agregar mais conhecimento para as 

atividades que estavam sendo desenvolvidas. A participação em 

eventos científicos é de grande relevância para a vida acadêmica do 

estudante, pois possibilita a integração de conhecimentos adquiridos 

em disciplinas que já foram cursadas com novas percepções sobre o 

tema. Somado a isso, os participantes conseguiram também 

apresentar trabalhos científicos sobre o tema em um evento online, 

I Congresso Internacional de Medicina e Saúde – CIMS. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que a partir das atividades desenvolvidas durante a 

execução deste projeto e com o auxílio das redes sociais, foi possível 

levar conteúdo de qualidade, com referência e embasamento 

científico sobre o assunto para um número grande de pessoas. Dado 

o exposto, fica clara a relevância da inter-relação diabetes e doença 

periodontal e a importância de se abordar esse tema em projetos de 

extensão, uma vez que se trata de um tema atual e de interesse para 

a comunidade. 

_______________________________________________________ 
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RESUMOS SIMPLES 
 

A APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS E 

A EVOLUÇÃO DO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

Eixo Temático: Tecnologia, Inovação e 

Sustentabilidade, inclusão digital e comunicação 

Francisco Carlos da Silva, 

francisco.silva@saolucasjiparana.edu.br; Érica 

Natacha Batista Cabral, 

erykanatacha@outlook.com 

Introdução: Com o surgimento da chamada 

geração de “nativos digitais” nasceu 

também a necessidade de revolucionar o 

método de ensino passando do modo 

tradicional onde o professor é o principal 

protagonista para um modelo em que os 

alunos participam do processo de 

construção do conhecimento. Este 

entendimento, surge devido, esta geração 

se caracterizar principalmente como 

individualista e autônoma, e por possuírem 

grande capacidade de inovação e uma 

avantajada habilidade no uso de 

tecnologias. Compreender melhor o 

posicionamento e atitudes destes 

educandos no ambiente acadêmico é 

fundamental para entender a necessidade 

de se aprimorar metodologias ativas 

revolucionárias que melhor proporcionam o 

processo de ensino aprendizagem.  

Objetivos: Os objetivos deste estudo foram 

avaliar a evolução dos novos métodos de 

ensino e sua importância no 

aprimoramento das habilidades adquiridas 

no ambiente acadêmico. Metodologia: Para 

o desenvolvimento deste estudo efetuou-se 

uma revisão integrativa da literatura. A 

pesquisa foi realizado nos principais 

periódicos indexados nas bases de dados: 

Google Acadêmico, SciELO e ScienceDirect 

utilizando-se os descritores: metodologias 

ativas, evolução no ensino e gerações 

nativas digitais. Resultados e discussão: Os 

resultados deste estudo demonstram que a 

metodologia ativa resulta de um processo 

em que há o envolvimento por parte do 

educando como sujeito ativo na busca pelo 

conhecimento e pode ser entendida como 

uma educação que forma o indivíduo com 

uma visão crítica e reflexiva, baseado no 

estímulo do processo ensino aprendizagem. 

A aplicação destas técnicas baseia-se em 

adotar estratégias de ensino centradas na 

participação efetiva dos alunos na aquisição 

das habilidades, de forma flexível, 

interligada e híbrida. Com a evolução das 

tecnologias, consequentemente tem 

surgido novos métodos como elementos 

norteadores do ensino que buscam 

promover a participação ativa do aluno e 

sobretudo a sua autonomia. No momento 

atual, com o advento da pandemia, a 

adoção de metodologias ativas através das 

tecnologias digitais permitiram continuar as 

atividades de ensino de forma interligada e 

híbrida. Uma das soluções encontradas 

pelos docentes e que teve uma ótima 

aderência da atual geração de educandos, 

foi o uso de aplicativos on line como um 

mecanismo para tornar as aulas remotas 

mais atraentes e produtivas, além disso, 

demonstram a importância da evolução dos 

métodos de ensino. Considerações Finais: 

Conforme o exposto neste estudo, observa-

se que a aplicação das metodologias ativas 

e a evolução dos métodos de ensino 

acompanhados da evolução das 

tecnologias, se faz cada vez mais 

necessários para possibilitar a formação de 

qualidade às gerações de educandos atuais 

e futuras.  

Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino. 

Aprendizagem. 

___________________________________ 

A EPIDEMIOLOGIA DOS CASOS NOTIFICADOS 

DE MENINGITE BACTERIANA NO ESTADO DO 

TOCANTINS ENVOLVENDO A POPULAÇÃO 

INFANTIL E ADULTA NOS ANOS DE 2017-

2020. 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Matheus Alves de Jesus, 

matheusgh0@gmail.com; Thiago Vieira Alves 

Borges, thvieiraalves@gmail.com; Amália Camila 

Alves Pedrosa Nascimento, 

amalia.nascimento@unitpac.edu 

Introdução: A meningite é a inflamação das 

meninges que recobrem a medula espinhal 

e o encéfalo, ocorrendo geralmente por 

uma etiologia infecciosa. Na etiologia 

bacteriana, o impacto infantil e adulto é 

significativo, além de atingir mais homens 

do que mulheres. No Tocantins, analisando 

os anos de 2017-2020, apesar do 

decaimento modesto das taxas de 

notificação, a implementação de medidas 

preventivas anteriores ainda não tem se 

mostrado totalmente eficiente para todas 

as faixas etárias. Objetivos: Apresentar as 

taxas de notificações de casos confirmados 

de meningite bacteriana no estado do 

Tocantins entre os anos 2017-2020 e a 

correlação com a medicina preventiva. 

Metodologia (Materiais e Métodos): 

Realizaram-se análises de dados de domínio 

público situados na base estatística Tabnet 

DATASUS. Os critérios definidos de 

epidemiologia foram: anos de 2017-2020, 

sexo masculino e feminino e as faixas 

etárias de menores de 5 anos e adultos de 

20-59 anos.  Resultados e Discussão: Nos 

anos de 2017-2020, a maior prevalência de 

casos confirmados de meningite bacteriana 

foi em 2017 com 33,3% e também em 2018 

com 33,3% de casos, seguido de 20% em 

2019 e 13,3% em 2020. Dessa forma, 

observando-se a queda progressiva das 

taxas de notificação de 2017-2020, ou seja, 

um decaimento de 33,3% para 13,3%, 

respectivamente, pode-se estabelecer uma 

hipótese de que a melhoria dos hábitos de 

higiene populacional em 2020 (fruto da 

pandemia por COVID-19) esteja relacionada 

ao pico do decréscimo das notificações de 

Meningite nesse período. Além disso, no 

fator sexo, segundo o Ministério da Saúde, 

a maior parte de disseminação da doença é 

no sexo masculino, o que no Tocantins se 

confirmou com mulheres sendo 41,2% dos 

casos, enquanto os homens são 57,8%, 

provavelmente por conta da não vigilância 

envolvendo a própria saúde masculina e a 

adoção de posturas higiênicas precárias. Por 

fim, nas faixas etárias, é possível constatar 

que a taxa de 37,8% dos casos em menores 

de 5 anos, enquanto de 20-39 anos é 33,3% 

e 20-59 anos 28,8%, representa uma 

emblemática preocupante, uma vez que, se 

fosse instituída de maneira eficaz 

campanhas de vacinação a esta população, 

provavelmente a taxa de casos não 

superaria a da população adulta.  

Considerações Finais: A abordagem sobre 

os casos envolvendo meningites 

bacterianas demonstram a importância da 

medicina preventiva. A higienização pessoal 

e a vacinação infantil representam aliados 

na prevenção de casos. Dessa forma, a 
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adoção dessas medidas poderia provocar as 

reduções de notificações no Tocantins com 

impacto positivo na saúde pública. 

Palavras-chave: Meningite. Prevenção. 

Epidemiologia. 

___________________________________ 

A UTILIZAÇÃO DE ENXAGUANTE BUCAL NO 

CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19 PODE 

REDUZIR OU ELIMINAR A CARGA VIRAL DO 

SARS-COV-2? 
Eixo Temático: Qualidade de vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Thamylla Martírios Santos, 

thamyllasantos1998@gmail.com; Túlio Silva 

Rosa, t.sr69@hotmail.com; Julia Oliveira Silva, 

juliaoliveira.jo216@gmail.com; Ana Lúcia 

Roselino Ribeiro, analuciaroselino@gmail.com 

Introdução: O SARS-CoV-2 é um vírus 

envelopado causador da COVID-19, doença 

essa de caráter infeccioso que atinge, 

primordialmente, o trato respiratório, 

acarretando desde um resfriado até o óbito. 

O mecanismo de ação viral é a ligação da 

proteína S (Spike) ao receptor celular, à 

enzima conversora de angiotensina 2 

(ACE2), encontrada no trato respiratório e 

gastrointestinal, cérebro e, recentemente 

descoberto, a cavidade bucal. Objetivos: 

Analisar os enxaguantes bucais utilizados na 

Odontologia, assim como, o mais 

preconizado para a eliminação ou redução 

da carga viral do SARS-CoV-2 na cavidade 

bucal, por meio de uma revisão de literatura 

narrativa. Metodologia: Os artigos 

avaliados foram obtidos através dos bancos 

de dados PubMed, Science Direct e Google 

Acadêmico, publicados no ano de 2016 a 

2021, nos idiomas inglês e português, 

utilizando os termos e combinações, 

respectivamente: “antissépticos bucais”, 

“enxaguantes bucais”, “covid-19”, “dentist” 

e “mouthwash”; e “and” e “or”. Desses 

avaliados, 6 artigos foram selecionados para 

a construção desses resumos científicos, 

sendo estes que contemplavam os critérios 

estabelecidos para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. Resultados e Discussão: Os 

enxaguantes bucais mais empregados no 

pré-atendimento odontológico coincidem 

com os utilizados rotineiramente, como a 

Clorexidina (CHX) 0,12 a 2%, Povidine e 

Peróxido de Hidrogênio os mais 

preconizados. No entanto, estudos 

comprovam a CHX como pouco ou nenhum 

efeito sobre o SARS-CoV-2, quando 

comparado aos outros químicos, 

principalmente, o Povidine de 0,2 a 2,5% 

onde esse inativou ≥99,99% da carga viral 

em um estudo observacional in vitro. O 

Peróxido de Hidrogênio a 1% possui 

potencial oxidativo que ajuda na diminuição 

da carga viral na cavidade oral, porém sua 

ação é por curto período de tempo, com 

isso a excreção de saliva mantém o vírus 

SARS-CoV-2 na cavidade bucal. 

Considerações Finais: Portanto, baseado na 

literatura, conclui-se que o enxaguante 

bucal mais aconselhável para a utilização 

nos procedimentos odontológico, seja a 

nível profilático ou cirúrgico, é o Povidine 

0,2 a 2,5% no tempo de 30 a 60 segundos, 

uma vez que esse se dissocia em iodo livre, 

tendo assim a capacidade de destruir a 

membrana viral e interferir na maquinaria 

metabólica do vírus, acarretando a danos 

irreparáveis e assim a lise viral. 

Palavras-chave: Antisséptico. Clorexidina. 

Covid-19. Pandemia. Povidine. 

___________________________________ 

ANÁLISE DA TAXA DE MORTALIDADE EM 
PACIENTES ACOMETIDOS POR ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL EM ARAGUAÍNA 
TOCANTINS 

Eixo Temático: Urgência e Emergência, Saúde do 

Adulto e Epidemiologia 

Amanda Brandão de Sousa, 

brandaoamanda.ab@gmail.com; Brunna de 

Sousa Aquino, bruhaquino24@gmail.com; Maria 

Katielly Vieira Alexandre, 

katyvieira00@gmail.com; Murilo Alves Bastos, 

murilobastos75@gmail.com 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral é 

conceituado como doença ligada a 

progressão súbita dos sinais e sintomas 

clínicos focais da função cerebral, com 

duração de mais de 24 horas que pode 

evoluir ao óbito. Relacionada a 

vascularização, provocam alterações nos 

planos sensorial, motor, e cognitivo de 

acordo com a expansão da lesão. É 

considerado um problema de saúde pública, 

pois configura a maior causa de mortalidade 

no mundo, e entre os brasileiros segundo a 

Organização Mundial da Saúde, a principal 

razão de incapacidade com alta prevalência 

em adultos e idosos. Objetivos: O objetivo 

geral é analisar a taxa de mortalidade em 

Acidente Vascular Cerebral como doença 

cerebrovascular, os objetivos específicos 

são, avaliar os fatores modificáveis e sinais 

e sintomas, relatar a ocorrência de casos em 

adultos jovens e idosos e observar o 

quantitativo de casos em óbitos por 

ocorrência na cidade de Araguaína, 

Tocantins. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Trata-se de uma revisão 

integrativa exploratória com base em dados 

quantitativos obtidos por meio do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade, e 

DataSus do Ministério da Saúde, além de 

artigos científicos de repositórios 

acadêmicos. A partir do número de óbitos 

no período de 2010 a 2019, em indivíduos 

de 20 a 80 anos. Resultados e Discussão: 

Constatou-se a partir do cálculo de número 

de óbitos pelo número de habitantes 

multiplicado por mil, 

(2.018/183.381x1.000), um quantitativo de 

11 mortes por mil habitantes, decorrentes 

de causas e fatores de risco modificáveis 

como a hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus e o tabagismo, 

proporcionando sintomas predominantes 

como a fraqueza súbita ou dormência 

unilateral, dificuldade repentina para falar 

ou compreensão, manifestação de perda 

visual súbita em um ou ambos os olhos e 

dificuldade para andar ou incoordenação 

motora, assim como cefaleia intensa e 

confusão mental. Considerações Finais: 

Diante das informações listadas, observa-se 

que os fatores de risco mutáveis estão 

associados à prevalência dos sinais e 

sintomas repentinos e progressivos, 

resultando no quantitativo de mortes 

contabilizadas de acordo com o total 

populacional. 

Palavras-chave: Doença. Análise. 

Quantitativo. Saúde. 

___________________________________ 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA 

ESQUIZOFRENIA NO ESTADO DO TOCANTINS 

DO ANO DE 2015 A 2020 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Ayla Cristina Duarte Neiva, 

aylaneiva@hotmail.com; Giovana Rocha Guida; 

Alessandra Paz Silvério 

Introdução: A Esquizofrenia é um 

transtorno psiquiátrico grave e debilitante, 

que envolve psicose crônica e recorrente. 

Foi classificada como uma das dez principais 

enfermidades que contribuem para a carga 

global de doenças, resultando em altos 

gastos e incapacitações. Com isso, afeta 
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diretamente o funcionamento social e 

intelectual dos indivíduos. A escassez de 

dados e literatura sobre a temática tanto 

em nível regional quanto nacional, grande 

número de internações e frequente 

omissão em relação a esses casos, 

viabilizaram a realização dessa pesquisa 

Objetivos: Caracterizar o perfil 

epidemiológico das internações por 

esquizofrenia no Tocantins entre o período 

de 2015 e 2020. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Trata-se de um estudo 

epidemiológico descritivo realizado por 

meio do DATASUS (Departamento de 

Informação do SUS) e TABNET, segundo as 

internações hospitalares por esquizofrenia 

no período de 2015 a 2020 no estado do 

Tocantins. Os dados foram selecionados 

conforme o ano de atendimento, sexo, faixa 

etária e raça Resultados e Discussão: Entre 

2015 e 2020, houveram um total de 2239 

internações, sendo o sexo masculino o de 

maior incidência durante todos os anos 

estudados, com total de 1346 internações. 

O ano de 2019 obteve o maior número de 

casos, com 316 internações do sexo 

masculino e 237 do sexo feminino. A faixa 

etária de internação com maior prevalência 

foi a de 30 a 39 anos, com 691 casos, 

seguido de 20 a 29 anos com 572 e em 

último lugar, maiores de 80 anos com 

apenas 9 casos. Ademais, as internações por 

cor/raça tiveram a parda com maior 

número de internação, com 1673, seguida 

por pessoas de raça indefinida, 260 casos, 

branca com 150 casos, amarela com 114 

casos, preta com 41 casos e por último 

indígena com 1 caso. Considerações Finais: 

Apesar dos homens serem mais 

diagnosticados com esquizofrenia (na 

proporção de 1,4:1), no estado do 

Tocantins, também houve um número 

importante de diagnósticos em mulheres 

(ordem de 1,5: 1).  Além disso, o elevado 

número de internações no ano de 2019 

mostra a necessidade de atenção e cuidado 

que o manejo desses pacientes exige. Sendo 

assim, pesquisas epidemiológicas que 

envolvam esse tema são fundamentais para 

que sirvam de incentivo para políticas 

públicas que tenham o intuito de prevenir 

crises e internações por essa patologia, 

conseguindo um maior controle da mesma. 

Palavras-chave: Epidemiologia. 

Esquizofrenia. Tocantins. 

 

___________________________________ 

ASPECTOS DE IMAGEM NA ESTEATOSE 

HEPÁTICA 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Amanda Regina Carneiro Cazarotto, 

amandacarneirocazarotto@gmail.com; Juliane 

Cristina Zanella, julianeczll@gmail.com; Cleuza 

Gabriella de Alemida Silveira, 

gabialmeida3003@gmail.com; João Artur de 

Almeida Silveira, artur.di.almeida@gmail.com; 

Lorena Moura Labre, lmlabre@hotmail.com 

Introdução: A esteatose hepática pode 

acometer o fígado de três formas distintas, 

gerando padrões de imagens específicos 

para cada. Há o acometimento focal, difuso 

e multifocal, sendo o padrão difuso o mais 

comum. Objetivos: Essa revisão de 

literatura tem como propósito entender 

qual as principais formas de acometimento 

por imagem da esteatose hepática devido 

sua grande importância e prevalência nos 

dias atuais. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Foi realizada uma revisão de 

literatura a partir da base digital de dados 

utilizando os termos “métodos diagnósticos 

na esteatose hepática” e “padrões de 

imagem na esteatose hepática” de artigos 

do período de 2018 até 2020. Resultados e 

discussão: A esteatose hepática 

demonstrou variabilidade nas formas de 

apresentação radiológica. Os principiais 

métodos de imagem utilizados no 

diagnóstico e estudo são a ultrassonografia 

e a ressonância magnética. O ultrassom 

ganha importante visibilidade entre os 

profissionais de saúde como exame inicial 

por maior acessibilidade e praticidade do 

método. Por meio de ambos há a 

possibilidade de quantificação do grau de 

acometimento gerando estratificação de 

riscos para esteato-hepatite e fibrose 

hepática. A forma de apresentação focal e 

multifocal acaba gerando por vezes maior 

desafio entre os profissionais que realizam 

o exame por permitir diagnóstico 

diferencial com lesões nodulares sólidas e 

até mesmo metastáticas. A forma difusa 

permite diferencial com outras patologias 

de depósito. Apresenta-se pelo ultrassom 

com aumento da ecogenicidade do 

parênquima hepático de forma difusa, focal 

ou multifocal, sem determinar efeito de 

massa ou vascularização ao Doppler. A 

ressonância magnética demonstra 

hipersinal nas sequências ponderadas em 

T1 e ligeiramente aumentadas em T2, 

queda do sinal na sequência fora de fase 

“Out Phase”, sem sinais de restrição na 

sequência de difusão. Considerações finais: 

Observou-se que o acometimento hepático 

é diversificado havendo grande importância  

na diferenciação entre os padrões de 

acometimento, quantificação e graduação 

dos níveis de infiltração, sendo a 

ultrassonografia e a ressonância magnética 

os exames de imagem mais importantes 

para o diagnóstico. 

Palavras-chave: Métodos diagnósticos na 

esteatose hepática; Padrões de imagem na 

esteatose hepática; Ultrassonografia na 

esteatose; Ressonância magnética na 

esteatose. 

___________________________________ 

CAPSICUM FRUTESCENS L. APRESENTA ALTA 

RIQUEZA MORFOLÓGICA DE FUNGOS 

ENDOFÍTICOS 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Thalia Costa dos Reis, 

thaliacosta@mail.uft.edu.br; Flamys Lena do 

Nascimento Silva, flsilva@mail.uft.edu.br; Bruna 

Alexandrino, bralexandrino@mail.uft.edu.br; 

Taides Tavares dos Santos, 

taides.santos@ufob.edu.br 

Introdução: Os fungos endolíticos são 
microrganismos que se localizam no interior 
de plantas durante uma parte, ou todo o seu 
ciclo de vida, tendo como habitante 
principal raízes, caule, folhas, ramos e 
frutos, vivendo simbioticamente, sem 
causar qualquer dano ao hospedeiro. A 
interação entre fungos endofíticos e plantas 
é uma relação benéfica para a planta 
hospedeira, pois confere a elas proteção 
contra insetos – pragas, contra herbívoros e 
entre outros predadores. Objetivos: avaliar 
a riqueza morfológica de 
fungos endofíticos associados aos frutos 
de Capsicum frutescens L. Materiais e 
Métodos: As 
pimentas Capsicum frutescens foram coleta
das na cidade 
de Aragominas – TO (S 7.17383° W 
48.52316°) e armazenadas em saco 
plástico, acondicionadas em caixas 
isotérmicas contendo gelo e imediatamente 
encaminhadas ao Laboratório de 
microbiologia da EMVZ – UFNT para 
isolamento, purificação e conservação dos 
fungos endolíticos. No laboratório, 
as pimentas foram desinfectadas (água 
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destilada; álcool a 70%; hipoclorito de sódio 
contendo 2 a 2,5% de cloro ativo; água 
destilada 3 vezes. Em seguida, foram 
obtidos fragmentados de 
aproximadamente 0,25 mm2, os quais 
foram inoculados na superfície de placas de 
Petri, de 90 mm de diâmetro, contendo 
meio de cultura Batata Dextrose Ágar (BDA) 
acrescido de cefatolina 100 µg/µL. Dois 
controles de 
desinfecção foram empregados. O primeiro 
consistiu no imprinting de pimentas na 
superfície do meio de cultura, enquanto que 
o segundo foi a inoculação de 100 µL da 
água da última lavagem. Todas as placas 
foram monitoradas por até 7 dias e, foi 
realizada a repicagem dos fungos à medida 
que estes foram crescendo. 
Posteriormente a purificação, foi realizada a 
caracterização macromorfológica, 
agrupamento em morfotipos e preservação 
pelo método de Castellani.  Resultados e 
Discussão: Dado que os controles de 
desinfecção foram eficientes, é possível 
afirmar que os microrganismos obtidos 
são endofíticos.  Foram obtidos fungos 
filamentosos de 100% das pimentas 
analisadas, enquanto que leveduras foram 
obtidas apenas a partir de 57% destas. Ao 
todo, 25 Unidades Formadoras de Colônias 
(UFC) de fungos filamentosos e 5 de 
leveduras foram obtidos, as quais foram 
agrupadas em nove morfotipos de fungos 
filamentosos e dois de leveduras. 
Embora morfotipo não seja uma relação 
perfeita com espécies taxonômicas, alta 
riqueza de morfotipos indica potencial alta 
riqueza de espécies associadas ao 
hospedeiro. Considerações Finais: Com a 
realização deste trabalho ficou evidenciado 
que as 
pimentas Capsicum frutescens apresentam 
uma alta riqueza morfológica de fungos 
filamentosos associados, os quais podem e 
devem ser avaliados quanto ao potencial 
biotecnológico.   

Palavras-chave: Diversidade, 
Pimenta Malagueta, Fungos. 

___________________________________ 

CIGARROS CONVENCIONAIS E ELETRÔNICOS 

E OS SEUS MALEFÍCIOS À CAVIDADE BUCAL 
Eixo Temático: Qualidade de vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Thais de Carvalho Ângelo, 

taisc4173@gmail.com; Túlio Silva Rosa, 

t.sr69@hotmail.com; Marcus Alexandre Lopes 

Cardoso da Conceição, 

marcusalexandrecardoso@gmail.com; Beatriz 

Rodrigues Penha, biiardgs@gmail.com; Ana 

Lúcia Roselino Ribeiro, 

analuciaroselino@gmail.com  

Introdução: Sabe-se que o tabagismo é um 

hábito deletério nocivo gerador de 

inúmeros comprometimentos para a saúde 

bucal. No entanto, o cigarro eletrônico (CE) 

tem sido utilizado na atualidade como 

recurso substitutivo do consumo do cigarro 

convencional (CC) na concepção de ser 

menos prejudicial ao organismo. Objetivos: 

Avaliar, por meio de uma revisão de 

literatura, os efeitos danosos do cigarro 

convencional vs cigarro eletrônico e seus 

impactos patológicos na cavidade bucal. 

Metodologia: Para a revisão de literatura, 

realizou-se busca nos bancos de dados 

PubMed, Google Acadêmico e Science 

Direct, levando em consideração os últimos 

10 anos e sendo utilizados os descritores 

“cigarro convencional”, “cigarro 

eletrônico”, “cavidade bucal”, “dentist”, nos 

idiomas português e inglês. Resultados e 

Discussão: A nicotina, principal agente 

molecular presente na composição dos 

cigarros, seja convencional ou eletrônico, é 

um composto responsável pela 

dependência dos usuários e causadora de 

diversos danos nos tecidos moles e duros da 

cavidade bucal. Efeitos danosos ao 

organismo e cavidade bucal, como 

gengivite, periodontite, halitose, cárie, 

vasoconstrição periférica, isquemia 

tecidual, atraso no processo de reparo de 

alvéolo pós extração dentária e 

comprometimento de cicatrização, já são 

descritos na literatura ao cigarro 

convencional. Sabe-se que o efeito danoso 

do CE não é igual ao CC, porém mais 

agressivo que os não fumantes. Além disso, 

observa-se ainda produtos como 

aromatizantes presentes nos CE, tendo 

capacidade de contribuir para o processo de 

erosão dentária e a doença cárie, o que não 

acontece nos CC. Apesar de ser um produto 

novo e que diariamente vem ganhando 

popularização, estudos in vitro evidenciam 

modificações celulares, como alterações de 

funções dos cílios no epitélio respiratório e 

estresse oxidativo nas células de respiração. 

Considerações Finais: Portanto, conclui-se 

que ambos os tipos de cigarros, seja 

convencional ou eletrônico, são maléficos 

para a cavidade bucal. No entanto, pela 

razão do CE ser um produto novo e 

alternativa inovadora para o cessamento do 

tabagismo, ainda não está claro na 

literatura quais os efeitos danosos ao longo 

prazo às estruturas da cavidade bucal e ao 

sistema estomatognático. Contudo, apesar 

da popularidade do cigarro eletrônico nos 

últimos tempos, ainda não se sabe se de 

fato o CE pode ser comparado, a nível de 

alterações patológicas, como o CC. 

Palavras-chave: Cigarro. Cavidade bucal. 

Odontologia. Tabaco. 

___________________________________ 

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE 

DESINFECÇÃO SUPERFICIAL DE FOLHAS DE 

MILHO (ZEA MAYS L.) PARA ALIMENTAÇÃO 

DE SPODOPTERA FRUGIPERDA 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Bruna Novais Silva, bruna.novais@ufob.edu.br; 

Lucas Souza Arruda, arrudals89@hotmail.com; 

Taídes Tavares dos Santos, 

taides.santos@ufob.edu.br 

Introdução: A cultura do milho está entre as 

mais importantes do mundo. A atuação de 

insetos-praga que acometem essa cultura é 

um dos principais fatores responsáveis 

pelas quedas de produtividade. Spodoptera 

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) é a 

principal praga dos cultivos de milho nas 

Américas, causando prejuízos no Brasil na 

ordem de 400 milhões de dólares por ano. 

O conhecimento da biologia desse inseto é 

fundamental para o desdobramento das 

estratégias de manejo integrado de pragas. 

Objetivos: Avaliar a eficiência dos métodos 

de desinfecção superficial de folhas do 

milho (Zea mays L.) destinadas a 

alimentação de S. frugiperda em 

laboratório. Materiais e Métodos: folhas de 

milho (cultivar IPR 164) foram coletadas na 

área experimental do Centro de Pesquisa e 

Tecnologia do Oeste da Bahia (CPTO), da 

instituição Fundação Bahia, situada no 

município de Luís Eduardo Magalhães. Após 

lavagem com água corrente, as folhas foram 

fragmentadas e desinfectadas 

superficialmente seguindo dois protocolos. 

No protocolo I, os fragmentos foram 

imersos em água destilada esterilizada com 

5% de NaClO (2,0% - 2,5% de cloro ativo) e 

10 gotas de detergente neutro (5 min), 

seguido de lavagem em água destilada 

esterilizada. No protocolo II, os fragmentos 

foram imersos em etanol a 70% (1 min), 

seguido de solução de NaClO (4 min), etanol 

a 70% (30 segundos) e lavagem três vezes 

com água destilada esterilizada. Após 

desinfecção, foi realizado imprinting de 

fragmentados em meio Batata Dextrose 
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Ágar com e sem cefatolina 100 µg/µL. Após 

incubação (25 ± 2ºC por até 10 dias), 

realizou-se contagem global e diferencial de 

microrganismos. Resultados e Discussão: A 

criação de insetos pode ser aplicada na 

pesquisa básica da entomologia agrícola. A 

criação de S. frugiperda é importante para 

que se tenha insetos saudáveis, visando sua 

utilização em ensaios com microrganismos 

que possuam potencial inseticida. Assim, é 

necessário garantir que as folhas 

empregadas para alimentação desses 

insetos esteja com uma carga microbiana 

apropriada para uso. No método I, foi 

verificado o crescimento de incontáveis 

microrganismos (fungos filamentosos, 

leveduras e bactérias), constatando que o 

método não é suficiente para garantir a 

desinfecção superficial das folhas utilizadas 

na alimentação de S. frugiperda, ao passo 

que o método II é eficiente, uma vez que 

não ocorreu crescimento de qualquer 

microrganismos após a desinfecção. 

Considerações Finais: O emprego do II 

método mostrou-se mais eficiente para 

garantir a eliminação de microrganismos 

epifíticos existentes nas folhas, de forma a 

garantir a criação de larvas de forma 

saudável. 

Palavras-chave: Desinfecção superficial. 

Fungo epifítico. Inseto-praga. 

___________________________________ 

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM IDOSOS 

HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
Eixo Temático: Odontologia Hospitalar 

Jéssica Xavier de Carvalho, 

jessica13jessica13@hotmail.com 

Introdução: Idosos internados em hospitais 

ou instituições de longa permanência 

apresentam maior risco de infecções 

sistêmicas, pois a cavidade oral é porta de 

entrada para micro-organismos associados 

à cárie, como o Streptococcus mutans. Em 

circunstâncias normais, esses micro-

organismos não são patogênicos, 

entretanto, a presença de doenças 

sistêmicas, corrobora para uma maior 

resistência da bactéria, que podem 

contribuir para infecções locais. A saúde 

oral está intimamente relacionada com a 

saúde geral, pois a boca interage com todas 

as estruturas do corpo e as más condições 

de higiene bucal podem causar doenças 

bucais, que por sua vez, podem levar a 

enfermidades ou agravá-las, resultando 

assim, no comprometimento de órgãos 

como: cérebro, coração, pulmões, 

articulações e rins, devido as infecções 

causadas por bactérias presentes na 

cavidade oral de alta patogenicidade. 

Objetivos: Relatar as condições bucais de 

pacientes idosos hospitalizados e o 

autocuidado com a saúde bucal em relação 

às doenças sistêmicas, por meio de revisão 

de literatura. Metodologia: Os artigos 

foram buscados nas bases de dados Scielo, 

PubMed e Google Acadêmico; utilizando os 

seguintes descritores: “autocuidado”, 

“hospitalização”, “idosos”, e “saúde bucal”. 

Estabeleceu-se o período entre 2013 e 

2021. Resultados e Discussão: Observou-se 

que a periodontite é a doença oral mais 

prevalente em idosos hospitalizados, e 

através do exame periodontal, pode-se 

constatar que a higiene bucal do idoso é 

instável, levando, frequentemente, a 

ocorrência de gengivite. Além disso, a 

presença de placa bacteriana e cálculo pode 

estar relacionada a doenças crônicas 

comum nesses pacientes, visto que podem 

ser explicadas pela incapacidade do 

paciente em realizar a higiene bucal ou pela 

falta de hábito deste cuidado. Sendo assim, 

parte preocupante nesse quesito é que as 

limitações físicas e a hospitalização de 

pacientes idosos podem reduzir a 

capacidade para a realização do 

autocuidado bucal. Considerações Finais: A 

condição bucal dos idosos hospitalizados é 

instável, principalmente devido à 

necessidade de reparo e tratamento 

odontológico, e esse não cuidado coloca em 

risco a saúde bucal e geral do idoso e afeta 

a sua qualidade de vida. Destarte, é 

indispensável a presença do cirurgião-

dentista no ambiente hospitalar, visto que 

pode orientar adequadamente os pacientes 

e principalmente os cuidadores de idosos, 

para que sejam capazes de desenvolver 

cuidados bucais aos pacientes, além de 

ajudar a prevenir doenças e melhorar a 

saúde geral dos pacientes hospitalizados. 

Palavras-chave: Autocuidado. 

Hospitalização. Idosos. Saúde Bucal 
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EFICIÊNCIA FERMENTATIVA DE LEVEDURAS 

ISOLADAS DO CERRADO E DE MOSTOS DE 

CACHAÇA ARTESANAL 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Francyslayne de Jesus Oliveira, 

francyslayneoliveira21@gmail.com; Adriana 

Oliveira dos Santos Sampaio 

Introdução: A fermentação alcoólica é um 

processo bioquímico no qual açúcares são 

convertidos em energia celular (ATP), com 

produção de etanol e gás carbônico como 

resíduos metabólicos. É realizada por 

leveduras, que são fungos unicelulares de 

reprodução assexuada. Ocorre 

espontaneamente e, por esse motivo, já 

está inserida no contexto da sociedade 

humana há milhares de anos. Entretanto, 

embora a atividade espontânea seja 

eficiente, o uso de leveduras selecionadas 

pode otimizar o processo bem como 

aumentar a qualidade dos produtos finais. 

Objetivos: Nesse sentido, o projeto tem 

como objetivo geral avaliar a capacidade 

fermentativa de cepas retiradas do cerrado 

e de mostos de cachaça artesanal para, 

futuramente, usá-las como inóculos. 

Metodologia (Materiais e Métodos): O 

meio de cultura para cultivo das células foi 

preparado utilizando uma mistura de 2% de 

glicose, 0,5% de peptona e 0,5% de extrato 

de levedura. No caso do meio de cultura 

para a fermentação, a mesma composição 

foi preparada alterando somente a 

concentração de glicose para 10%. Antes do 

início da fermentação, pré-inóculos das 

cepas foram preparados em overnight. Suas 

concentrações foram determinadas por 

meio de OD600 nm em espectrofotômetro 

de massa. Essa análise foi importante para 

quantificar o volume necessário de pré-

inóculo de cada linhagem e padronizar a 

concentração celular nos mostos de 

fermentação. Posteriormente, os volumes 

quantificados foram centrifugados e os 

sobrenadantes descartados. As células 

centrifugadas foram, então, inoculadas em 

8 mL de meio de cultura com 10% de glicose 

por um tempo total de 6 dias. Esse processo 

de fermentação foi realizado em triplicata 

para cada uma das linhagens analisadas, 

aumentando, assim, a credibilidade dos 

dados. Amostras de 10 µL foram coletadas 

de cada mosto em três períodos diferentes 
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com intervalos de 24,48 e 72 horas. Essas 

amostras foram diluídas em 990 µL de água 

e as concentrações de glicose foram 

quantificadas pelo método DNS com base 

em uma curva padrão. Resultados e 

Discussão: Os resultados obtidos com as 

linhagens testadas mostraram que a 

maioria das cepas nativas do Cerrado 

possuem potencial fermentativo muito 

semelhante ao apresentado pelas leveduras 

oriundas dos mostos de cachaça, não 

obstante ao fato destas estarem mais 

adaptadas ao estresse fermentativo. 

Considerações Finais: De modo geral, quase 

todas as linhagens analisadas superaram as 

expectativas e surpreenderam 

positivamente, apresentando um excelente 

potencial fermentativo. Torna-se viável, 

então, a utilização delas como inóculos em 

fermentações de maior escala. 

Palavras-chave: Leveduras. Fermentação. 

Inóculo. Glicose 

___________________________________ 

INFECÇÃO SECUNDÁRIA AO COVID-19: UM 

ESTORVO NA SAÚDE PÚBLICA 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Zaine De Souza Silva, zainessilva@unirg.edu.br; 

Helen Mariel Biazussi, helenbiazussi@ufmg.br; 

Jéssica Batista Dos Santos, 

jessicabsantos@unirg.edu.br; Eduarda Rodrigues 

Pereira, eduardapereira@unirg.edu.br; Mariane 

Nunes Duarte, marianenduarte@unirg.edu.br 

Introdução: Declarado pandemia no dia 11 

de março de 2020 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o vírus SARS-CoV-

2 é o responsável pela doença COVID-19. Tal 

enfermidade teve início na província de 

Hubei, China, em dezembro de 2019, 

acarretando um surto de casos de 

pneumonia, e seus principais sintomas são 

tosse seca, fadiga e febre, todavia, em baixa 

escala, clientes evoluem para dispneia e 

Síndrome Respiratória Aguda (SRAG). Ao 

decorrer da pandemia observou-se a 

incidência de casos de superinfecção 

fúngica e bacteriana, e consequentemente 

um declínio do estado clínico e ascensão ao 

óbito. Objetivo: Patentear exemplos de 

coinfecção fúngica e bacteriana ao SARS-

CoV-2 e seus agravos; Enfatizar a 

necessidade de novos métodos de 

diagnóstico. Metodologia: Este resumo é 

fundamentado em artigos que retratavam 

sobre infecção secundária ao COVID-19, 

com recorte temporal de 2016 a 2021. 

Como a maioria dos artigos encontrados foi 

na Língua Inglesa, desfrutamos do Google 

Tradutor, além de toda nossa pesquisa ser 

realizada por meio eletrônico na base de 

dados do Ministério da Saúde e PubMed 

(Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos). Resultados: Foram 

observados diversos estudos e identificou-

se a probabilidade de superinfecção, como 

demonstrou o resultado de uma pesquisa 

elaborada com 221 pacientes, onde a taxa 

de coinfecção fúngica foi de 3,2% e a 

bacteriana 7,7%. Respectivamente, a taxa 

de coinfecção em clientes com estado 

moderado era de 0,6% e 0,8%, enquanto 

que aos gravemente enfermos era de 10,9% 

e 25,5%. Enquanto um ensaio na Itália 

identificou que 11% dos 16.654 pacientes 

que faleceram por SARS-CoV-2 

manifestaram superinfecção bacteriana. 

Outra análise de 99 casos de pneumonia 

coronavírus, observou que as bactérias 

predominantes foram Acinetobacter 

baumannii e Klebsiella pneumoniae, 

enquanto Aspergillus flavu, Candida 

albicans e Candida glabrata foram os 

fungos com maior incidência. Em um grupo 

de 53 clientes internados com 

superinfecção de SARS-CoV-2 e candidíase, 

notou-se que o patógeno mais comum foi C. 

albicans com 70,7%. O vírus SARS-CoV-2 

associada a patógenos oportunistas 

intensificam a infecção, alteram a 

homeostase, incitam células imunológicas a 

gerarem uma resposta inflamatória mais 

aguda e elevam em 2,5 vezes mais as 

chances de óbito. Considerações finais: Os 

dados demonstraram os diversos casos de 

infecção secundária ao COVID-19 e o 

quanto tais fomentam no agravamento do 

quadro clínico, retratando um problema de 

saúde pública que precisa ser enfatizado e 

controlado. Portanto, a conscientização da 

aplicação de novos métodos de profilaxia, 

diagnóstico e tratamento a COVID-19 e 

outro agente oportunista é imprescindível. 

Palavras-chave: Superinfecção. COVID-19. 

SARS-CoV-2. Coinfecção. 

___________________________________ 

INFECÇÃO SIMULTÂNEA VIRAL 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Jéssica Batista dos Santo, 

jessicasantos.enf200@gmail.com; Zaine de 

Souza Silv, zainesouza@oultook.com; Eduarda 

Rodrigues Pereira, 

eduardapereira@unirg.edu.br; Helen Mariel 

Biazussi, helenbiazussi@ufmg.br; Mariane 

Duarte Nunes, marianenunes76@gmail.com 

Introdução: 2019 em dezembro, Wuhan, 

china, ocorreu um surto de uma infecção 

respiratória, causada pelo vírus SARS-CoV-2 

que gera a COVID-19. Seus principais 

sintomas são a febre, cefaleia, tosse seca, 

fadiga, e pode acarretar a dispneia ou, em 

casos mais graves, Síndrome Respiratória 

Aguda Grave. Até então, seu modo de 

transmissão ocorre por meio de gotículas de 

pessoas infectadas com o vírus ou materiais 

inanimados contaminados. Porém, casos de 

superinfecção associado em pacientes com 

COVID-19 e outros vírus oportunistas tem 

sido relatado. Têm sido questionados, os 

casos simultâneos, pois as infecções virais 

manifestam sinais clínicos semelhantes ao 

COVID- 19 e causam danos no sistema 

imunológico, facilitando a entrada de 

outros vírus. Objetivo: Reconhecer a 

probabilidade de um possível 

impacto/atraso no diagnóstico de COVID- 

19 devido às infecções virais. Metodologia: 

Pesquisa de revisão bibliográfica, aonde 

utilizou os dados das fontes do Google 

acadêmico e PubMed (Biblioteca Nacional 

de Medicina dos Estados Unidos, utilizados 

artigos tanto no português quanto em 

inglês. Os unitermos utilizados foram: 

Coinfecção entre pacientes com COVID-19. 

Resultados e Discussão: Os resultados 

obtidos mostra casos simultâneos de COVID 

-19 com infecções virais. Clinicamente o 

SARS-CoV-2, apresenta sintomas 

semelhantes ao da gripe, incluindo febre, 

tosse e falta de ar. Recentemente tem sido 

descrito caso de pacientes com COVID-19 

com erupções cutâneas e petequeias, 

sintomas semelhante ao da dengue. 

Conclusão: Diante do fato mencionado, a 

semelhança dos sinais clínicos leva ao 

questionamento de um  possível atraso no 

diagnóstico da doença, porem, faz se 

necessário a importância de avaliar as 

coinfecções virais no decorrer da pandemia, 

pra evitar resultados negativos e influencia 

em um mal prognostico.  

Palavras-chave: Covid-19. Vírus. Sistema 

imunológico. 
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INFLUENCIA DO RENDIMENTO DE CARCAÇA 

E RENDIMENTO DO GANHO DE PESO NO 

CUSTO DA ARROBA PRODUZIDA DE DOIS 

GRUPO GENETICOS E DUAS CONDIÇÕES 

SEXUAIS, SUPLEMENTADOS A PASTO 
Eixo temático: Desenvolvimento e Aplicação de 

Novas Tecnologias, Gestão da Produção e 

Sustentabilidade 

Justo Bernardo Martínez Flecha, 

bermar88@hotmail.com; Gabriel Rodrigues 

Neiva, grneiva2009@gmail.com; Mara Régia de 

Sousa Cardoso, mararegiasousa@gmail.com; 

Leandro Roberto da Costa, 

leandroroberto0708@gmail.com; João Pedro 

Gomes Ribeiro Marinho, 

joao.gomes@mail.uft.edu.br; Samuel Gomes 

Ribeiro Marinho, samuelsamuft@gmail.com 

Introdução: O custo de produção é um dos 

fatores que determinam a rentabilidade da 

produção. O ganho de peso real de carcaça 

durante um determinado período de tempo 

influencia diretamente no custo de 

produção; porém, é importante determinar 

o rendimento de carcaça que realmente foi 

obtido. O rendimento de ganho de peso 

(RGC) utiliza o peso inicial e estima o 

rendimento de carcaça inicial, geralmente 

50 % do peso corporal (PC), além do PC 

como de carcaça final para ser 

determinado. Objetivos: Avaliar o efeito da 

utilização de rendimento de carcaça ou 

rendimento de ganho para avaliar o custo 

da arroba produzida de dois grupos 

genéticos e condições sexual, de animais 

terminados a pasto com suplementação. 

Metodologia: a pesquisa foi desenvolvida 

em uma propriedade situada em Araguaína 

– TO, desde dezembro de 2017 a agosto de 

2018, totalizando 231 dias de avaliação. O 

experimento foi realizado em um 

delineamento inteiramente casualizado 

(DIC). Os tratamentos foram distribuídos 

em esquema fatorial 2 x 2 (Grupo genético - 

GG e Condição sexual - CS). Os GG foram 

distribuídos em 14 machos Nelore (NE) e 14 

machos F1 Senepol x Nelore (SE), onde 

ambos GG foram distribuídos em 7 animais 

não castrado (NC) e 7 animais 

imunocastrados (IC), totalizando 4 

tratamentos e 28 animais ou unidades 

experimentais, distribuídos em 4 piquetes 

de 1 há cada, com capim Mombaça cv. 

Megathyrsus maximus, suplementados com 

uma fonte proteico – energético e 

fornecimento durante o período das águas 

com 1,0 % do peso vivo (PV), na transição 

águas - seca com 1,5 %PV e na seca Ad 

libitum. A imunocastração foi realizada no 

dia 1 e 21 do experimento, mediante uma 

vacina aplicada de forma subcutânea na 

região do pescoço. O abate foi realizado em 

frigorifico comercial seguindo todas as 

normas de abate. Foram definidos como 

peso do abate quando os animais atingiram 

um peso médio de 470 kg PV em NE e 500 

kg PV em SE, sendo abatidos com 147 dias 

os SE NC, 168 dias SE IC, 210 dias NE NC e 

231 dias NE IC. As variáveis analisadas 

foram; ganho de carcaça em arrobas 

considerando rendimento de carcaça 

quente (GC@ - RCQ), ganho de carcaça em 

arroba considerando o rendimento de 

ganho de carcaça (GC@ - RGC), custo da 

arroba produzida com RGC (C@P-RGC), 

índice de custo da arroba (IC@ - C@P-

RGC/C@P-RCQ). Resultados e Discussão: 

Não foram observadas diferenças 

significativas na interação (GGxCS, p<0,05), 

para nenhum das variáveis avaliadas. 

Diferenças de 1,09 @ em GC@, foi 

observado quando comparado entre (GC@ 

- RGC) com (GC@ - RCQ). No entanto, essas 

diferenças de GC@ não foram significativas 

entre tratamentos (p>0,05). Menores C@P-

RGC (p<0,05) foram encontradas no grupo 

SE (75,25 vs. 90,24 R$.@), e na condição NC 

(72,34 vs. 93,16 R$.@). As diferenças GC@ 

entre RGC e RCQ produz uma diminuição do 

C@P de 11,14 R$. Maior efeito (p<0,05) do 

RGC para a redução do C@P (IC@ - C@P-

RGC/C@P-RCQ) foi observado para o grupo 

SE em relação aos NE (15,33 vs. 11,87 %). 

Considerações Finais: Em uma análise de 

custo de produção o RGC é a que melhor se 

adapta pois, expressa melhor a realidade de 

ganho de carcaça, isto por considerar o peso 

vivo inicial e seu rendimento de carcaça, 

possibilitando o ajuste de ganho peso em 

carcaça durante um determinado período 

de tempo, e consequentemente reduzir os 

custos de produção de arroba. 

Palavras-chave: Ganho de peso em 

carcaça. Nelore. Senepol. Suplementação. 

Terminação. 
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INOVAÇÃO METODOLÓGICA NO PROCESSO 

DE ENSINOAPRENDIZAGEM DO EXAME 

NEUROLÓGICO DOS PARES CRANIANOS NO 

REGIME EXTRAORDINÁRIO DE 

APRENDIZAGEM REMOTA 
Eixo Temático: Tecnologia, Inovação e 

Sustentabilidade, inclusão digital e comunicação 

Adriana Alves Propércio, 

adrianapropercio@me.com; Mateus Sena 

Noleto, mateussenano@gmail.com; Pedro 

Augusto Mimaae Gondim, 

pedro_miamae@hotmail.com 

Introdução: Sabendo que cada docente 

possui uma forma de transmitir o seu 

conhecimento, assim como, cada discente 

tem uma diferente forma de aprendizagem, 

há determinados artifícios tecnológicos, 

que se empregados na aquisição de 

conhecimento, aproximam os mais diversos 

métodos de fixação de conteúdo, 

melhorando assim o aproveitamento 

acadêmico no atual cenário pandêmico. 

Objetivos: Discutir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem a partir do uso de 

tecnologias midiáticas produzidas por 

alunos. Apresentar as competências de 

profissionalismo, conhecimento e 

detalhismo. Materiais e Métodos: Esse 

trabalho é um relato de experiência 

realizado em determinada Instituição de 

Ensino Superior (IES) que visou a fixação do 

conhecimento teórico-prático que foi 

adquirido durante o Regime Extraordinário 

de Aprendizagem Remota (REAR). O 

método utilizado foi a apresentação do 

conteúdo por meio audiovisual. O primeiro 

passo, foi a elaboração de um roteiro que 

orientou os processos seguintes, os quais 

foram: produção, caracterização e gravação 

de arquivo midiático a respeito do exame 

físico dos pares de nervos cranianos com 

abrangência de todas as competências 

médicas. Resultados/Discussão: Foi obtido 

como resultado a consolidação do conteúdo 

previamente adquirido por meio do REAR. A 

avaliação das gravações foi feita baseada 

numa rubrica préestabelecida embasada 

nos objetivos convergentes ao manual do 

aluno. Todas as análises e feedback foram 

feitos individualmente, com reforço dos 

pontos positivos e orientação de melhorias 

que poderiam ser implementadas. A 

produção das mídias teve como objetivo a 

preparação e execução da prática médica 

dos discentes, abordando eixos da 
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Semiologia neurológica, relação médico-

paciente, humanização e ética médica no 

conteúdo aplicado e demonstrado 

previamente. Por meio desta atividade, o 

educador tornou-se apto a reavaliar as 

essencialidades dos conteúdos aplicados, 

bem como o educando teve a oportunidade 

de reforçar suas habilidades, tendo tempo 

hábil também para implementar possíveis 

melhorias antes do encerramento do 

período. Considerações Finais: Dessa 

forma, percebe-se a importância da 

utilização de tecnologias inovadoras que 

permitam além da avaliação formativa e 

individualizada, também um estímulo para 

reflexão por parte do aluno, garantindo 

uma maior fixação das habilidades e 

competências de semiologia neurológica 

durante o período REAR. 

Palavras-chave: Tecnologia de mídia. 

Medicina. Metodologia de ensino. 

Aprendizagem prática 

___________________________________ 

INTERAÇÕES ENTRE MEDICAMENTOS DE 

USO ODONTOLÓGICO E PARA HIPERTENSÃO 
Eixo Temático: Qualidade de vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Mikaela Alves da Silva, 

mikaelaalvesdasilva16@gmail.com; Túlio Silva 

Rosa, tulio_sr@outlook.com; Anna Clara de Jesus 

Melo, annamelo1302@gmail.com; Kamila 

Bezerra da Silva Barros, 

bezerramilah@gmail.com; Ana Lúcia Roselino 

Ribeiro, analuciaroselino@gmail.com 

Introdução: A prescrição medicamentosa é 
um hábito rotineiro e complementar para o 
sucesso do atendimento e tratamento 
odontológico. No entanto, deve-se ter 
cautela quando o paciente é hipertenso e 
faz uso de medicamentos anti-
hipertensivos, visto que podem ocorrer 
interações medicamentosas. Objetivos: 
Avaliar quais são os principais fármacos 
prescritos durante o atendimento 
odontológico e suas interações 
medicamentosas com os anti-hipertensivos, 
por meio de uma revisão de literatura 
narrativa. Metodologia: Realizou-se um 
levantamento bibliográfico nas bases de 
dados: Google Acadêmico, SciELO e 
PubMed, considerando artigos entre os 
anos de 2005 a 2021, e utilizando como 
palavras chaves: “odontologia”, 
“medicamentos”, “anti-hipertensivos”, 
“interações medicamentosas” e a 
combinação entre elas. Após a leitura dos 
títulos e resumos, selecionou-se 13 artigos 

para a leitura na íntegra e produção do 
resumo científico. Resultados e Discussão: 
O cirurgião-dentista prescreve, em sua 
maioria, medicamentos do grupo de 
analgésicos, anti-inflamatórios e 
antibióticos para o tratamento e prevenção 
de dores e infecções. Dentre as interações 
medicamentosas mais comumente 
existente, foi analisado que o uso de anti-
hipertensivos juntamente com anti-
inflamatórios não esteroides (AINEs) pode 
diminuir a eficácia do tratamento anti-
hipertensivo devido ao aumento da pressão 
arterial relacionada ao uso de AINEs, assim 
sendo, é necessário ter cautela ao 
prescrever AINEs para pacientes em 
tratamento de hipertensão arterial com 
medicamentos como captopril, benazepril, 
metoprolol, propranolol, furosemida, 
hidroclorotiazida, losartan, candesartan, 
etc. O efeito desta interação é visto a partir 
do quinto dia de uso, sendo as reações mais 
frequentes: tontura, dor de cabeça, 
cansaço, edema, tosse e mal-estar. Além 
disso, o analgésico dipirona, derivado das 
pirazolonas, também interfere no efeito dos 
anti-hipertensivos devido à redução da 
síntese de prostaglandinas renais. 
Considerações Finais: Portanto, conclui-se 
que é importante entender as interações 
medicamentosas e os riscos envolvidos 
entre os principais medicamentos 
prescritos durante o atendimento 
odontológico a pacientes usuários de anti-
hipertensivos. Os analgésicos e anti-
inflamatórios, medicamentos mais 
usualmente indicados, devem ser 
receitados com cautela, uma vez que, esses 
podem comprometer o bem-estar do 
paciente. Dessa forma, conhecer as 
possíveis interações possibilita o cirurgião-
dentista a reduzir o risco de interações 
medicamentosas, tornando suas 
prescrições mais precisas e seguras para a 
saúde do paciente hipertenso.  

Palavras-chave: Medicamentos. 
Odontologia. Anti-hipertensivos. Interações 

medicamentosas. 

___________________________________ 

INTERNAÇÕES E ÓBITOS PELA DOENÇA 

HEPÁTICA ALCOÓLICA – PERFIL NO ESTADO 

DO TOCANTINS 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde. 

Larissa Brito Chicou de Alencar, 

larydalencar@hotmail.com; Henrique Augusto 

Matias Nascimento, 

henriblackman7@hotmail.com; Jônio Arruda 

Luz, Instituição, arrudaj@uol.com.br 

Introdução: A doença hepática alcoólica 

compreende o grupo que inclui hepatite 

alcoólica, esteatose associada ao álcool, 

esteatohepatite associada ao álcool e 

cirrose associada ao álcool. Indivíduos que 

ingerem excessivamente álcool, estão em 

maior risco para cirrose. Os sintomas se 

manifestam normalmente em estágio grave 

ou em risco de vida. Objetivos: Esse estudo 

epidemiológico tem como objetivo expor o 

perfil de pacientes internados e que foram 

a óbito devido a doença hepática alcoólica 

no Tocantins.  Metodologia (Materiais e 

Métodos): Esse trabalho se trata de uma 

análise epidemiológica observacional, 

realizada com dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), pela plataforma do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde 

(Datasus) de 2014 a 2021.  Resultados e 

Discussão: Ocorreram 580 registros de 

internação por doença hepática alcoólica no 

Tocantins. Desse total, 65% se concentrou 

nas maiores cidades do estado, Araguaína, 

Palmas e Gurupi. Quanto a faixa etária 

predominante, as maiores concentrações 

foram dos 30 aos 59 anos, responsáveis por 

71% dos registros, dentro da literatura que 

afirma a maioria dos pacientes terem entre 

40 e 50 anos. Os homens estão entre os 

principais acometidos pela complicação 

alcoólica no Estado, em 80% do total das 

internações, o que vai de encontro com a 

literatura que coloca o sexo masculino 

como fator de risco para consumo excessivo 

de álcool. Quando a raça, 79% eram 

autodeclarados pardos, sugerindo uma 

predominância de cor em função da região 

brasileira. Desse número de internações, 

16% vieram a óbito, sendo 90% desses 

registros localizados nas 3 maiores cidades 

já citadas. Considerações Finais: A 

quantidade de álcool que desencadeia uma 

complicação hepática não é bem 

estabelecida, entretanto, a maioria dos 

pacientes tem histórico de ingesta em torno 

de 100g por dia durante 10 anos ou mais. 

Esse consumo deve ser desencorajado pelos 

médicos durante as consultas a fim de 

diminuir o comprometimento hepático do 

paciente, que normalmente apresenta 

manifestações clínicas somente em estado 

grave.  

Palavras-chave: Epidemiologia. Doença. 

Hepática. Alcoólica. Tocantins. 
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___________________________________ 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR: VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DO AVANÇO 

DA DOENÇA NAS POPULAÇÕES BRASILEIRAS 

MAIS VULNERÁVEIS 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Isabela Moraes Barros, 

isabelamoraes.contato@gmail.com; Fabiana 

Lopes de Souza Quirino, fa.quirino@hotmail.com 

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar é 

uma antropozoonose, de evolução 

crônica, considerada um problema de 

saúde pública e alvo constante da 

vigilância epidemiológica por seu alto 

índice de transmissibilidade. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 350 

milhões de pessoas no mundo estão 

susceptíveis à infecção. Nas Américas, a 

doença está presente em 18 países, sendo 

a mais comum a Leishmaniose 

Tegumentar em forma cutânea. O 

presente estudo foi conduzido com o 

objetivo de verificar os parâmetros 

utilizados na vigilância epidemiológica e 

ações de manejo da doença na população. 

Objetivos: A Leishmaniose Tegumentar 

representa um complexo de doenças com 

importante espectro clínico e diversidade 

epidemiológica. É uma doença tropical de 

grande prevalência na população 

brasileira, tendo alta incidência em 

parcelas de populações menos assistidas e 

com maior vulnerabilidade social. É 

considerada uma doença negligenciada 

por afetar populações mais vulneráveis. 

Metodologia (Materiais e Métodos): Foi 

realizada uma pesquisa descritiva, com 

uma abordagem quali-quantitativa, a 

partir da base de dados Datasus/TabNet, 

além de pesquisa exploratória nas bases 

SciELO e Google Acadêmico. Resultados e 

Discussão: Dados de 2019 mostraram que 

houve no Brasil 15.484 casos novos de 

Leishmaniose Tegumentar, sendo o maior 

percentual, 42,8% na região nordeste. A 

doença acomete principalmente adultos 

jovens, do sexo masculino e residentes de 

zonas rurais desmatadas e regiões 

periurbanas. As ações de vigilância em 

saúde têm por objetivo promover a 

educação em saúde com efetividade e 

segurança, além do acesso ao diagnóstico 

precoce e tratamento prematuro. Esse 

conjunto de ações visa a redução da 

morbidade e mortalidade relacionada à 

doença no país. Considerações Finais: As 

metas da vigilância epidemiológica em 

saúde para a Leishmaniose Visceral são 

reduzir a proporção de crianças abaixo de 

10 anos de idade com leishmaniose 

cutânea em 50% no Brasil e reduzir as 

mortes por leishmaniose tegumentar em 

90%. Houve a incorporação da miltefosina 

para o tratamento da Leishmaniose 

Tegumentar pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), e a previsão para 2021 é que 2.300 

pessoas com diagnóstico de doença no 

país recebam tratamento. 

Palavras-chave: Leishmaniose. Vigilância. 

Epidemiologia. Cutânea. Ações. 

___________________________________ 

PERFIL DO CONSUMO DE PEIXES PELA 

COMUNIDADE ACADÊMICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE 

ANTÔNIO CARLOS – UNITPAC 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Paulo André Pereira Lessa, 

paulolessas25@gmail.com; Paulo Brito de Sousa, 

pbrito.sousa@gmail.com; Carlos Cicinato Vieira 

Melo, carlos.melo@unitpac.edu.br; Filipe 

Bittencourt Machado de Souza, 

filipesouza@itpac.br 

Introdução: A demanda de pescado está 

evoluindo numa taxa superior a oferta e os 

consumidores estão cada vez mais 

exigentes. O perfil do consumidor começou 

a ser alvo de estudo por vários 

pesquisadores por volta da década de 60. 

Desde lá, observa-se a dificuldade em 

indicar os diferentes comportamentos do 

consumidor, uma vez que são influenciados 

por vários fatores como a economia, o meio 

social e a cultura da região. Objetivos: 

Avaliar e caracterizar o perfil dos 

consumidores de carne de peixe dos 

integrantes da comunidade universitária do 

UNITPAC, Araguaína – TO. Metodologia 

(Materiais e Métodos): Para a obtenção dos 

dados será realizada uma pesquisa 

descritivo quantitativa. A técnica de coleta 

de dados utilizada será o questionário 

estruturado, elaborado com perguntas e 

respostas previamente formuladas. A 

ferramenta utilizada será o Google Forms. 

Resultados e Discussão: A amostra foi 

composta por 126 entrevistados voluntários 

do UNITPAC. Como resultado, observou-se 

que a carne de peixe é consumida por 94,4 

% dos entrevistados. A maioria dos 

entrevistados prefere consumir o peixe 

assado. Constatou-se também que 

normalmente a carne de peixe é adquirida 

no supermercado. Considerações Finais: A 

espécie mais apreciada pelos consumidores 

no UNITPAC foi o Tucunaré. A maioria dos 

entrevistados costuma comprar o peixe 

fresco. 

Palavras-chave: Consumidor. Pescado. 

Pesquisa. 

___________________________________ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE 

NO ESTADO DO TOCANTINS, NO PERÍODO 

DE 2016 – 2020 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Vivianne Araujo Rocha, rvivianne51@gmail.com 

Introdução: (Delimitação do Tema, 

Justificativa, Problemática) - A hanseníase é 

uma doença infectocontagiosa crônica, 

causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, 

e se manifesta clinicamente por sintomas 

dematoneurológicos. Sua incidência vem 

aumento a nível nacional, já que em 2016 o 

Brasil ficou em segundo lugar no número de 

registros de casos novos no mundo, o que 

sugere sua importância clínica e a 

necessidade de estudos abrangentes em 

torno dessa temática. Objetivos: Delinear o 

perfil epidemiológico dos casos de 

hanseníase notificados no estado do 

Tocantins. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Trata-se de um estudo 

epidemiológico de caráter retrospectivo, 

descritivo e quantitativo. Os dados foram 

coletados no banco de dados do 

Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). As variáveis 

analisadas foram sexo, idade, e forma 

diagnóstica. Resultados e discussão: No 

período de 2016 a 2020 houveram 8.634 

casos registrados, sendo que destes, 4.696 

eram homens e 3.954 mulheres, 

demonstrando a prevalência no sexo 

masculino (54,4%). Além disso, também foi 

observado maior prevalência em pardos e 

pessoas de 40 a 49 anos. Ademais, a forma 

clínica que mais teve casos registrados foi a 

dimorfa (70%) e a baciloscopia não foi 

realizada na maior parte dos casos, e 

quando foi feita, demonstrou-se negativa 

em sua maioria (69%). Considerações finais: 

Isso demonstra que a hanseníase é um 

problema de saúde pública no Tocantins, 
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tendo em vista o número de casos e que a 

população mais acometida são homens, 

pardos e na faixa etária dos 40 a 49 anos. É 

importante notar que a baciloscopia não é 

feita com frequência, pois a maior parte 

vem com resultado negativo. Sendo assim, 

devido à alta incidência, é preciso promover 

medidas de saúde para diminuir os números 

de acometidos por essa doença. 

Palavras-chave: Saúde. Hanseníase. 

Epidemiologia. 

___________________________________ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS 

INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS 

AGRÍCOLAS NO TOCANTINS NO PERÍODO DE 

2015 À 2019: ANÁLISE DOS REGISTROS NOS 

SISTEMAS OFICIAIS DE INFORMAÇÃO 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Sândylla Izabella Barros Fonteles, 

sandyllaizabella15@gmail.com; Paulo Henrique 

Dias de Moraes; Vitória Amorim Mendonça de 

Sousa 

Introdução: O Brasil é um dos 10 países com 
a maior economia mundial, onde o 
agronegócio é enfatizado como uma das 
mais importantes fontes geradoras dessa 
riqueza, devido a elevada produção 
agropecuária no território. Assim, o uso de 
agrotóxicos na agricultura é intensivo, 
multiquímico e várias publicações têm 
apontado as intoxicações por agrotóxicos 
como um grave problema de saúde, 
especialmente entre trabalhadores rurais. 
Em 1990, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estimou que ocorressem no mundo 
cerca de três milhões de intoxicações por 
agrotóxicos, com 220.000 mortes por ano. 
Em vista disso, esse estudo tem como fito o 
estudo epidemiológico dos casos 
notificados no Estado do Tocantins de 
intoxicação por agrotóxicos agrícolas. 
Objetivos: Esse artigo tem como principal 
objetivo fornecer e analisar o perfil 
epidemiológico dos casos notificados de 
intoxicação por agrotóxicos agrícolas no 
Tocantins, entre o período de 2015 a 2019. 
Para isso, utilizou-se os dados colhidos no 
DataSus. Metodologia: Trata-se de um 
estudo quali-quantitativo, descritivo do tipo 
pesquisa de campo transversal sobre os 
casos notificados de intoxicação por 
agrotóxicos agrícolas, desenvolvido através 
da análise das tabelas fornecidas pelo 
DataSus nos anos de 2015 a 2019. 
Resultados e Discussão: A notificação é 
ferramenta imprescindível à vigilância 

epidemiológica, por constituir fator 
desencadeador do processo 
“informação/decisão/ação”, tríade que 
sintetiza a dinâmica de suas atividades, 
propiciando o monitoramento constante da 
saúde da população local. Foram 
notificados 637 casos de intoxicação por 
agrotóxicos agrícolas no estado do 
Tocantins nos anos de 2015 a 2019. Por 
município de notificação foram notificados 
632 casos, sendo Araguaína a cidade com 
maior número de notificações, 154 casos. A 
maior notificação entre os sexos foi do 
grupo masculino, 495 casos. A maioria dos 
casos ocorreram em pessoas que tinham na 
faixa de 20-39 anos, 302 casos. Analisando 
as circunstâncias da intoxicação, em 
primeiro lugar foi a do tipo acidental, 242 
casos e em seguida as por tentativa de 
suicídio, 142 casos. Visto isso, observa-se 
um grande número de casos na região do 
Tocantins, onde prevalece homens jovens, 
tendo um elemento de saúde mental muito 
importante em meio aos casos notificados. 
Considerações Finais: Este estudo mostra 
com clareza que as intoxicações por 
agrotóxicos constituem um sério problema 
na saúde pública. A identificação dos casos 
é de grande importância para a tomada de 
decisões e implantação de medidas de 
promoção e prevenção, com o objetivo 
principal de evitar a ocorrência de óbitos, 
além de ser primordial a inclusão de um 
componente de saúde mental para 
acompanhar os casos de tentativa de 
suicídio. 

Palavras chave: Intoxicação; Agrotóxicos 
agrícolas; Tocantins. 

___________________________________ 

PRODUÇÃO DE FIGUEIRA EM DIFERENTES 

DENSIDADES NA REGIÃO NORTE DO 

TOCANTINS 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Filipe Bittencourt Machado de Souza, 

fbmsouza@yahoo.com.br; Merielly Sousa 

Oliveira; Gilmar Nascimento dos Santos; Davi de 

Sa Varão Neto; Ana Izabella Freire; Nicolas 

Oliveira de Araújo 

Introdução: A cultura da figueira (Ficus 

carica L.) é uma das mais antigas espécies 

cultivadas., é considerada uma planta 

rústica, possui ampla adaptação climática, 

com relatos de produções significativas no 

Brasil desde as regiões temperadas, como o 

Rio Grande do Sul até as regiões áridas 

tropicais Bahia e Pernambuco. Apesar do 

Brasil ser o quarto maior produtor mundial 

de figos, ainda não há estudos da sua 

produção no Estado do Tocantins. 

Objetivos: Avaliar o desempenho produtivo 

da cultivar de figo ‘Roxo de Valinhos’ no 

município de Araguaína. Metodologia 

(Materiais e Métodos): O experimento foi 

realizado no UNITPAC durante a safra 

agrícola 2020/2021. O delineamento 

utilizado foi em blocos casualizados, com 

três repetições, sendo cada repetição 

composta por cinco plantas, totalizando 45 

plantas.  As plantas foram submetidas a três 

diferentes densidades de plantio, com 

espaçamentos que variaram de 1,0 m (4000 

plantas/ha), 1,5 m (2666 plantas/ha), e 2,0 

m (2000 plantas/ha) entre plantas na linha 

de plantio e 2,5 m entre linhas para todos os 

sistemas. Foram avaliados os caracteres: 

número de frutos por planta, produção por 

planta (kg), peso médio dos frutos (g) e 

produtividade (ton ha-1). Os dados obtidos 

foram submetidos a análise de variância 

pelo teste F e as médias agrupadas pelo 

teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

significância. Resultados e Discussão: Em 

relação ao número de frutos por planta, o 

espaçamento de 2,0 m foi superior aos 

demais com 59 figos. A produção por planta 

variou de 1,2 a 1,7 kg e não houve diferença 

estatisticamente significativa. O peso médio 

foi maior para o espaçamento de 2,0 m, 

apresentando 113g por fruto, enquanto que 

o espaçamento de 1,5m foi de 49g e de 

1,0m foi de 46g. Por fim, o tratamento de 

espaçamento 2,0m apresentou maior 

produtividade, com 6,4 ton ha-1, enquanto 

que 1,0m obteve 3,4 ton ha-1 e 1,5m obteve 

3,3 ton ha-1. Considerações Finais: O 

espaçamento ideal para a produção de figo 

para o mercado industrial é de de 2,0 

metros entre plantas. 

Palavras-chave: Espaçamento. Ficus carica 

L. Temperado. 

___________________________________ 

QUALIDADE DOS FRUTOS DE SEIS 

CULTIVARES DE MARACUJAZEIRO 

CULTIVADAS NO ESTADO DO TOCANTINS 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Filipe Bittencourt Machado de Souza, 

fbmsouza@yahoo.com.br; Carlos Feitosa da 

Silva; Lavinya Silva Borges; Rafael Vieira de 

Paiva; Ana Izabella Freire; Nicolas Oliveira de 

Araújo 
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Introdução: O maracujá (Passiflora edulis) é 

originário da América Tropical e no Brasil, 

pertencendo a família Passifloraceae, 

compreende 17 gêneros e 

aproximadamente 600 espécies que 

ocorrem em regiões tropicais e 

subtropicais. Apesar do Brasil ser o maior 

produtor mundial de maracujazeiro, ainda 

não há estudos a respeito da qualidade pós-

colheita dos frutos de maracujá no Estado 

do Tocantins. Objetivos: Avaliar a qualidade 

de pós-colheita do fruto de seis cultivares 

de maracujazeiro cultivada Estado do 

Tocantins. Metodologia (Materiais e 

Métodos): O experimento foi realizado no 

UNITPAC durante a safra agrícola 

2020/2021 e foram utilizadas as seguintes 

cultivares: Mel do Cerrado, Sol do Cerrado, 

Rubi do Cerrado, Pérola do Cerrado, Gigante 

Amarelo, Redondo Amarelo. O 

delineamento utilizado foi em blocos 

casualizados, com seis tratamentos 

(cultivares) com cinco repetições, sendo 

cada repetição composta por três frutos.  

Após a colheita, os frutos foram avaliados 

no laboratório multidisciplinar do UNITPAC 

quanto ao número de frutos por planta, 

peso (g), diâmetro (mm) e ºbrix. Os dados 

obtidos foram submetidos a análise de 

variância pelo teste F e as médias agrupadas 

pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

significância. Resultados e Discussão: Em 

relação ao número de frutos por planta, as 

cultivares Rubi do Cerrado e Redondo 

Amarelo foram superiores, com 44 frutos e 

36 frutos, respectivamente. Em relação ao 

peso dos frutos, as cultivares Redondo 

Amarelo e Gigante Amarelo apresentaram 

superioridade aos demais, apresentando 

350g e 312g, respectivamente. Já para o 

diâmetro do fruto, os maiores diâmetros 

foram observados para Redondo Amarelo 

(94,3 mm) e Gigante Amarelo (92,7 mm). O 

ºBrix foi maior para a cultiva Pérola do 

Cerrado, com 11,1º Brix.  Considerações 

Finais: As cultivares que apresentaram 

maiores atributos produtivos foram as 

cultivares Redondo Amarelo e Gigante 

Amarelo e a que apresentou maior teor de 

ºBrix foi a cultiva Pérola do Cerrado. 

Palavras-chave: Cerrado. Passiflora edulis. 

Pós-colheita. 
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QUÍMICA AMBIENTAL: CRIAÇÃO DE UM 

CANAL NO YOUTUBE PARA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 
Eixo Temático: Sustentabilidade, Inclusão, 

Educação e Direitos Humanos 

Marcos Wilson Vicente de Assis, 

marcoswilson161997@gmail.com; Taides 

Tavares dos Santos, taides.santos@ufopa.edu.br 

Introdução: Considerando-se que as 

oportunidades para trabalhar com Química 

Ambiental são muito amplas, a extensão se 

mostra como uma ótima opção visando-se o 

intercâmbio de informações entre a 

comunidade acadêmica e a população em 

geral. O papel da Universidade na sociedade 

se faz cada vez mais necessário, assim 

sendo, a relevância deste tipo de atividade 

é evidenciado no cotidiano da comunidade. 

Objetivos: Promover o intercâmbio de 

conhecimentos da área de química 

ambiental com a sociedade por meio de um 

canal no YouTube de divulgação científica e 

popularização da ciência. Metodologia 

(Materiais e Métodos): O programa 

utilizado para edição dos vídeos lançados no 

canal foi o Kdenlive (versão 19.12.3). Os 

vídeos foram confeccionados por 

colaboradores convidados. Antes da edição 

e publicação, solicitou-se sempre uma 

autorização dos autores. São publicados na 

plataforma YouTube. A divulgação se dá por 

meio de aplicativo de troca de mensagens e 

redes sociais do canal. Resultados e 

Discussão: O canal conta com um total de 

85 inscritos, obtendo desde sua criação em 

Junho de 2020 a quantidade de 702 

visualizações. O vídeo com mais 

visualizações tem 218, seu título é “O 

Vidro!”. Recebeu-se 125 curtidas ou “likes” 

(somando-se todos os vídeos publicados até 

o presente momento), ou seja, reações 

positivas em relação ao conteúdo 

publicado. Nota-se que mesmo sendo um 

canal com pouco mais de uma ano de 

existẽncia, com uma quantidade de vídeos 

ainda baixa, o mesmo conseguiu atrair um 

público considerável. Assim sendo, 

demonstrando seu potencial de impacto 

para comunidade em geral, não apenas 

científica. Considerações Finais: Os vídeos 

publicados no canal tiveram uma boa 

quantidade de visualizações. Também 

receberam comentários positivos do 

público. A principal dificuldade se deu na 

busca por um software para edição de 

vídeos, levando-se em conta que nenhum 

dos integrantes do projeto tinha trabalho 

diretamente com algum específico. A 

intenção é continuar com o projeto, 

trazendo melhorias para o canal, 

divulgando e contribuindo para expansão 

do conhecimento científico.  

Palavras-chave: Química Ambiental. 

Ciência. Divulgação Científica. 

___________________________________ 

RELAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE ALFA-1-

ANTITRIPCINA COM DESENVOLVIMENTO DE 

CIRROSE HEPÁTICA 
Eixo Temático: Qualidade de vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Itallo Romero Marques Sobreira, 

italloromero93@gmail.com; Vitória Bandeira 

Araújo, vitória-bandeira@hotmail.comJuliane; 

Cristina Zanella, julianeczll@gmail.com; Malba 

Sousa Fonseca Fernandes, 

malbaffernandes@gmail.com; Amanda Regina 

Carneiro Cazarotto, 

amandacarneirocazarotto@gmail.com; Cleuza 

Gabriella de Alemida Silveira, 

gabialmeida3003@gmail.com 

Introdução: A cirrose hepática é uma 

doença causada por um mecanismo de 

lesões agressivas e/ou repetitivas ao 

parênquima do fígado, processo de fibrose, 

que leva a perda da função normal do 

órgão. Consoante isso, a molécula Alfa-1-

antitripsina (A1AT) é notadamente 

conhecida por sua ação antioxidante, 

redutora do processo inflamatório, 

supressora da ação de enzimas proteolíticas 

produzidas pelos leucócitos, e, também, por 

ter uma relação já bem esclarecida com a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC). Ademais, pesquisas têm associado 

a Deficiência de Alfa-1-antitripsina (DA1AT) 

com o desenvolvimento de Cirrose 

Hepática. Entender o mecanismo por trás 

dessa relação é importante para a prática 

clínica, pois além de embasar a escolha do 

método diagnóstico do profissional, 

melhora a compreensão fisiopatológica 

dessa temática. Metodologia: Foi realizada 

uma revisão de literatura a partir da base 

digital de dados PubMed utilizando os 

termos “alpha-1-antitiplicin deficiency and 

cirrhosis” de artigos do período de 2016 até 

2021. Objetivo: Essa revisão de literatura 

tem como propósito entender a relação da 

deficiência na produção de alfa-1-

antitripsina com o desenvolvimento de 

cirrose hepática. Resultados: Apesar de 
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várias pesquisas relacionarem a DA1AT com 

a cirrose ainda não existem estudos que 

revelam todo o mecanismo patológico da 

carência de A1AT resultando em cirrose, 

embora a relação da A1AT com a 

patogênese da DPOC esteja bem elucidada. 

Acredita-se que analogamente ao que 

ocorre na DPOC, existe um desequilíbrio 

entre oxidantes e a atividade antioxidante 

da A1AT, sendo considerado esse o 

princípio básico fisiopatológico, uma vez 

que o parênquima hepático não teria 

capacidade de regeneração, levando, 

portanto, a fibrose. Contudo, alguns 

estudos evidenciam que a DA1AT pode não 

ter relação direta com esse processo, sendo 

essa apenas um indutor dentro de uma 

cascata, visto que em estudos em que 

pacientes receberam transfusões de 

sanguíneas não foram notadas melhoras 

clínicas nem de prognósticos, sendo até 

hoje o transplante de fígado o único 

tratamento eficaz para a DA1AT. Discussão 

e Conclusões: Foi observado que a 

deficiência de alfa-1-antitripsina é um fator 

importante para entender a cirrose 

hepática, sendo sua dosagem um possível 

fator para predição diagnóstica em paciente 

com histórico familiar de cirrose, com 

objetivo de tentar evitar os fatores de risco 

e impedindo o curso de desenvolvimento da 

cirrose hepática. 

Palavras-chave: Deficiência de alfa 1-

Antitripsina. Cirrose Hepática. Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

___________________________________ 

SAÚDE BUCAL E GESTAÇÃO: OS CUIDADOS 

ODONTOLÓGICOS NA GRAVIDEZ E SUA 

RELAÇÃO COM A SAÚDE DO BEBÊ 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família. 

Ana Luiza Fernandes Guimarães, 

anaguifer@hotmail.com; Elias Soares da Silva 

Neto, eliassoaresdasilvaneto@gmail.com; 

Apoena Érika Melo Lima; Mylena Souza da Silva; 

Ana Lúcia Roselino Ribeiro, 

ana.ribeiro@unitpac.edu.br 

Introdução: O pré-natal deve ser realizado 

de forma multiprofissional, sendo 

necessário orientação específica de um 

cirurgião-dentista que juntamente com os 

demais profissionais da saúde irão instruir a 

gestante sobre possíveis alterações que 

podem ocorrer durante a gravidez. 

Objetivos: O trabalho tem por objetivo 

descrever as alterações bucais no período 

gestacional e relatar a eficácia do pré-natal 

odontológico associado à saúde do bebê.  

Metodologia: Foi realizado um 

levantamento bibliográfico por meio das 

plataformas Google Acadêmico, Scielo e 

Pubmed, em que foram selecionados 

artigos dos últimos sete anos.  Resultados e 

Discussão. O atendimento odontológico em 

gestantes ainda é desafiador, muitas 

mulheres não procuram atendimento por 

medo ou por desinformação, e isso as 

prejudica durante a gestação e em relação 

aos primeiros cuidados com a saúde geral 

do bebê. Ainda há mitos e crenças que 

levam a população a acreditar que mulheres 

grávidas não podem receber atendimento 

odontológico, pois pode causar o aborto do 

feto, e que esse atendimento é um fator 

prejudicial para gestante e para o bebê. 

Contudo, esse pensamento é ultrapassado, 

pois os conhecimentos que foram obtidos 

ao longo dos anos com estudos e pesquisas 

provam o contrário, e com isso as gestantes 

podem fazer tranquilamente tratamentos 

odontológicos durante toda a gestação, 

sendo o segundo trimestre de gestação o 

mais indicado para a realização dos 

procedimentos. Muitos profissionais se 

recusam a fazer procedimentos em 

gestantes no primeiro trimestre, pois é 

nesse tempo que o feto está no processo de 

formação dos principais órgãos, e no 

terceiro trimestre a gestante pode se sentir 

desconfortável na cadeira odontológica, 

devido a posição que ela precisa ficar, 

podendo causar náuseas e vômitos. 

Entretanto, procedimentos odontológicos 

podem ser sim realizados em casa de 

urgências e emergências no início e final da 

gestação. Considerações Finais: Em virtude 

do que foi mencionado, é importante a 

realização do pré-natal odontológico, pois 

nesse período as mulheres sofrem 

alterações hormonais e ficam sujeitas a 

doenças bucais as quais podem afetar a 

saúde do bebê, com um acompanhamento 

adequado as chances de uma gravidez 

tranquila e seu bebê nascer saudável serão 

maiores.  

Palavras-chave: Gestante. Saúde bucal. 

Odontologia. Prevenção. 

 

 

 

___________________________________ 

SEPSE POR TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 
Qualidade de vida: Cuidado e Saúde, Saúde 

Coletiva e Saúde da Família 

Typhannie Coelho Borges Silva, 

typhannieborges1@gmail.com; Pedro Augusto 

Miamae Gondim, pedro_miamae@hotmail.com; 

Vitória Bandeira Araújo, bandeira@hotmail.com; 

Claudio Henrique Clemente Fernades, 

claudio.fernandes@unitpac.edu.br 

Introdução: A translocação bacteriana é a 

invasão de bactérias intestinais próprias 

através da mucosa intestinal para tecidos 

normalmente estéreis, como os linfonodos 

mesentéricos e órgãos internos. No que se 

refere a permeabilidade intestinal, inclui a 

passagem de antígenos e endotoxinas do 

lúmen intestinal para a circulação, causando 

inflamação sistêmica e lesão de órgãos. A 

translocação bacteriana pode ser um 

fenômeno natural em indivíduos saudáveis 

que ocorre sem consequências deletérias, 

entretanto, se houver comprometimento 

do sistema imunológico o resultado são 

complicações sépticas em diferentes locais 

do foco principal. Entender a relação da 

sepse com a translocação bacteriana é 

importante para a prática, pois além de 

melhorar a compreensão clínica acerca 

dessa temática contribui para o diagnostico 

precoce, intervenção e prevenção da 

mesma. Metodologia: Foi realizada uma 

revisão de literatura a partir da base digital 

de dados PubMed utilizando os termos 

“bacterial translocation and sepsis” de 

artigos do período de 1994 até 2021. 

Objetivos: Essa revisão de literatura tem 

como propósito entender qual a relação da 

translocação bacteriana com o 

desenvolvimento de sepse. Resultados e 

Discussão: Existem diversos fatores que 

podem desencadear a translocação 

bacteriana do intestino, mas, nem todos 

eles foram totalmente determinados. As 

deficiências imunológicas e 

imunossupressão do hospedeiro são 

provavelmente um dos fatores mais 

importantes para a translocação bacteriana, 

ademais, sabe-se que leucemia, linfoma, 

ulcerações, perturbações no equilíbrio 

ecológico normal do intestino, estresse 

psicossocial e queimaduras também são 

fatores desencadeantes. Quando a bactéria 

é isolada considera-se que o paciente tem 

sepse. Os mecanismos pelos quais as 
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bactérias causam sepse envolvem fatores 

bacterianos (parede celular, produtos 

secretados) e fatores do hospedeiro 

(suscetibilidade, resposta primária e 

resposta secundária. Após a translocação 

bacteriana, ocorre a ativação da cascata de 

citocinas, incluindo a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias, como TNF-Æ e 

interleucina-6 desencadeando uma 

resposta inflamatória que pode ser fatal. 

Atualmente, métodos de cultura bacteriana 

de tecidos são utilizados para detectar a 

translocação bacteriana. Considerações 

Finais: A partir dos dados supracitados, foi 

observado que o significado clínico da 

translocação bacteriana depende do estado 

fisiológico e imunológico do hospedeiro, 

uma vez que, quando várias defesas são 

comprometidas, as bactérias translocadas 

podem se espalhar para vários órgãos por 

meio dos linfonodos mesentéricos e causar 

infecções enterógenas letais. Portanto, a 

translocação bacteriana pode representar 

uma fonte significativa de sepse no paciente 

crítico. 

Palavras-chave: Sepse. Translocação 

Bacteriana. Permeabilidade Intestinal. 

___________________________________ 

SÍNDROME DE BURNOUT NOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UTI 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Iana Meira de Brito, ianameirab@gmail.com; 

Beatriz Alves Sales, bialvesales@gmail.com; 

Amanda de Sousa Santos, 

amandasousa.15@outlook.com; Bryne Thawane 

Maciel Ferreira, brynethawanef@gmail.com; 

Sandra Helena Lima Pereira Costa, 

sandra.pereira@unitpac.edu.br 

Introdução: A síndrome de Burnout é um 

distúrbio emocional caracterizado por 

alguns fatores principais, tais como a 

exaustão emocional e física, 

despersonalização e baixa realização 

pessoal. Síndrome mais comum em 

profissionais que atuam diariamente sob 

pressão como profissionais voltados à área 

da saúde. Com o atual cenário pandêmico 

que os profissionais de saúde estão 

vivenciando, buscamos entender o 

resultado de todo o estresse acumulado 

com a responsabilidade do cargo. A 

pesquisa proporcionou o 

compreendimento de um diagnóstico 

precoce da síndrome, pois mesmo sendo da 

área da saúde esses profissionais acabam 

esquecendo-se de cuidar da sua saúde 

mental. Objetivos: O objetivo do trabalho 

foi identificar, na literatura existente, os 

fatores de risco que mais tem contribuído 

para a manifestação da Síndrome de 

Burnout em enfermeiros que trabalham nas 

Unidades de Terapia Intensiva, após o 

surgimento da pandemia de Covid-19. 

Metodologia (Materiais e Métodos): Trata-

se de uma revisão integrativa de literatura, 

onde foram realizadas buscas em bases de 

fontes secundárias e analisados 11 artigos 

que responderam aos objetivos do estudo. 

Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção dos artigos foram: artigos 

publicados em português; artigos que 

descrevam de forma completa os tópicos 

relacionados à Síndrome de Burnout e 

artigos publicados e indexados entre 2018 e 

2021. Resultados e Discussão: A análise dos 

artigos envolvidos no estudo possibilitou 

verificar os seguintes fatores de risco para a 

síndrome dos profissionais de saúde: 

padrão de sono ineficaz, carga horária de 

plantão noturno, sentimento de medo, 

pressão para equilibrar demandas 

profissionais e familiares, estado de 

cobrança e culpa em virtudes de tentativas 

de conciliar as obrigações diárias e falta de 

recursos humanos e materiais. A síndrome 

de Burnout pode se manifestar de diversos 

formas, as principais manifestações clínicas 

se caracterizam pelo cansaço, problemas no 

sono, dores musculares, lombalgia e 

irritabilidade. Em decorrência da Pandemia 

de Covid-19, decretada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em março de 

2020, nota-se ainda o estresse dos 

profissionais e o medo do contágio pelo 

vírus, que somado à convivência com a 

perda de colegas de trabalho e familiares, 

vítimas da doença, os predispõem ao 

desenvolvimento da síndrome. 

Considerações Finais: Com base nos fatores 

citados, a classe de enfermagem é 

altamente propensa ao desenvolvimento 

desse transtorno, sendo necessária a 

adoção de intervenções psicológicas para 

minimizar os efeitos causados pela 

pandemia, bem como reorganizar sua 

jornada de trabalho e melhorar os 

benefícios econômicos da comunidade 

enfermeira. 

Palavras-chave: Burnout. Enfermagem. 

UTI. Pandemia. Saúde mental. 

___________________________________ 

SÍNDROME METABÓLICA E DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA: MAIS QUE UMA 

SIMPLES ASSOCIAÇÃO 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Cleuza Gabriella de Almeida Silveira, 

gabialmeida3003@gmail.com; Juliane Cristina 

Zanella, julianeczll@gmail.com; João Artur de 

Almeida Silveira, artur.di.almeida@gmail.com; 

Amanda Regina Carneiro Cazarotto, 

amandacarneirocazarotto@gmail.com; Itallo 

Romero Marques Sobreira, 

italloromero93@gmail.com; Malba Sousa 

Fonseca Fernandes, 

malbaffernandes@gmail.com 

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é 

caracterizada por alterações relacionadas à 

obesidade abdominal e resistência à 

insulina. O critério diagnóstico do NCEP ATP 

III1, que é o mais utilizado na literatura 

científica, é realizado pela ocorrência de 

três ou mais das seguintes condições: 

obesidade abdominal (circunferência da 

cintura acima de 102 cm no sexo masculino 

e 88 cm no sexo feminino); 

hipertrigliceridemia (superior ou igual a 

150mg/dl); baixas concentrações de HDL-

colesterol (menor que 40mg/dl no sexo 

masculino e menor que 50mg/dl no sexo 

feminino, pressão arterial sistólica acima ou 

igual a 130 mmHg e pressão arterial 

diastólica acima de 85 mmHg; e 

hiperglicemia de jejum (superior ou igual a 

110mg/dl). No Brasil, foi registrada uma 

prevalência de SM na população adulta de 

29,6%, podendo alcançar mais de 40% nas 

faixas etárias maiores que 60 anos. Por ser 

considerada um estado de inflamação 

crônico, favorece o quadro de disfunção 

endotelial e ocasiona aumento na 

incidência de eventos isquêmicos 

cardiovasculares e elevada mortalidade. 

Metodologia: Foi realizado um 

levantamento bibliográfico, sendo 

consultadas as seguintes bases de dados 

eletrônicas: Medline, Scielo, Pubmed e 

Uptodate, utilizando para pesquisa os 

termos: “síndrome metabólica e disfunção 

endotelial”; “síndrome metabólica e doença 

arterial coronariana” foram utilizados 

artigos do período entre 2006 e 2020. 

Objetivo: Compreender a interseção 

fisiopatológica entre a Síndrome metabólica 

e a Doença Arterial Coronariana. 

Resultados: A associação entre a síndrome 
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metabólica e eventos cardiovasculares é 

explicada por importantes fatores como: a 

inflamação e a disfunção endotelial. As 

alterações características da aterosclerose 

representam diferentes estágios de um 

processo inflamatório crônico nas artérias. 

Possíveis causas de disfunção endotelial, 

como hipercolesterolemia, tabagismo, 

estados de resistência insulínica, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, 

hiperhomocisteinemia, ou mesmo a 

combinação desses fatores, estão 

relacionadas à maior incidência de doença 

aterosclerótica e consequentemente 

doença arterial coronariana. Discussão e 

conclusões: Foi descrito que a síndrome 

metabólica leva a alteração da 

vasodilatação dependente do endotélio e a 

desregulação das interações entre 

endotélio e células sanguíneas, que causam 

uma inflamação localizada e 

posteriormente lesões vasculares e 

trombose. Além da diminuição da 

biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), 

que faz com que o endotélio perca sua ação 

vásculo-protetora e assim se torne mais 

suscetível à DAC bem como para outras 

doenças cardiovasculares. 

Palavras-chave: Síndrome metabólica. 

Doença arterial coronariana. Disfunção 

endotelial. Inflamação. 

___________________________________ 

SUICÍDIO NO ESTADO DO TOCANTINS – 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 2015 A 2019 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde. 

Gustavo Antonio Brito Noleto da Silva, 

guguinhanoleto@gmail.com; Matheus Henrique 

Marinho de Amorim 

Introdução: Todo comportamento 

autolesivo acompanhado da intenção de 

morrer é caracterizado como tentativa de 

suicídio. Mais de 800.000 pessoas morrem 

por ano em função do suicídio. Fatores 

como sexo, idade, raça, educação têm 

características específicas a depender do 

país analisado. Estatísticas observam que 

80% dos pacientes que cometeram suicídio 

tiveram contato médico na atenção 

primária dentro de um ano de sua morte. Os 

homens representam a maioria dos casos 

notificados no mundo todo. Objetivos: Esse 

estudo epidemiológico tem como objetivo 

expor o perfil das vítimas de suicídio no 

estado do Tocantins. Metodologia. Esse 

trabalho se trata de uma análise 

epidemiológica observacional, realizada 

com dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), pela 

plataforma do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde 

(Datasus) de 2015 a 2019.  Resultados e 

Discussão: houve um total de 561 

ocorrências de óbitos por suicídio nesse 

intervalo de 4 anos. Desses números, o sexo 

masculino representa a maioria das vítimas 

em 80% do total. Além disso, a raça parda 

foi predominantemente destacada em 66% 

do total. Quanto ao local da ocorrência, as 

residências de destacam com 67% do total. 

A maioria das vítimas eram solteiras em 

54% dos casos, seguido dos casados em 

19%. As cidades de Palmas, Araguaína e 

Gurupi concentram a maioria das 

ocorrências juntas, em 37% do total entre 

99 cidades. Ademais, os números desde 

2015 continuam crescendo gradualmente 

sem quedas. Considerações Finais: O sexo 

masculino é em sua grande parte a maior 

parcela das vítimas, indo de encontro com o 

exposto nas literaturas, além disso, o 

domicílio é o mais frequente local de 

escolha para a autolesão, o que sugere uma 

maior facilidade de conclusão da ideação 

suicida, sem intervenções de terceiros. A 

raça pode variar conforme a região do país 

analisada. O total de casos se concentra 

também nas maiores cidades do estado. 

Observa-se que os números são cada vez 

maiores a cada ano, o que expõe a 

necessidade de políticas públicas que 

estimulem a busca por ajuda na atenção 

primária, além de facilitar o acesso para 

salvar vidas. 

Palavras-chave: Suicídio. Violência. 

Autoprovocada. Voluntariamente. 
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SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA E FUNÇÃO 

RENAL 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado de 

Saúde, Saúde Coletiva, Saúde da Família 

João Artur de Almeida Silveira, 

artur.di.almeida@gmail.com; Juliane Cristina 

Zanella, julianeczll@gmail.com; Cleuza Gabriella 

de Almeida Silveira, 

gabialmeida3003@gmail.com; Amanda Regina 

Carneiro Cazarotto, 

amandacarneirocazarotto@gmail.com; Itallo 

Romero Marques Sobreira, 

italloromero93@gmail.com; Malba Sousa 

Fonseca Fernandes, 

malbaffernandes@gmail.com 

Introdução: A creatina tem se tornado cada 

vez mais popular e usual entre os 

praticantes de atividade física, sendo o 

suplemento que apresenta maior evidência 

científica em relação ao aumento de 

performance, esse benefício advém não só 

do aumento de força e resistência muscular 

como da melhora cognitiva propiciada pelo 

aminoácido. Entretanto existem muitas 

dúvidas quanto a sua repercussão renal por 

ter como via de excreção a urina. Com isso 

deve-se sanar as dúvidas quanto a esse 

suplemento para que seu uso prolongado 

não leve a males secundários e que 

conclusões precipitadas levem ao desuso de 

algo tão vantajoso a performance dos 

atletas e praticantes de atividade física. 

Objetivos: Este estudo objetiva, comprovar 

através de evidências científicas a não 

maleficência da suplementação de creatina 

na função renal. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Esta revisão de literatura foi 

realizada a partir de artigos e experimentos 

científicos, dispostos nas bases de dados 

Scielo, Pubmed, Bireme entre outras de 

igual prestígio, onde o as palavras chaves 

foram “creatina” e “função renal”, no 

intervalo de 2002 a 2020, priorizou-se 

estudos de maior evidência científica como 

meta-análises, ensaios clínicos 

randomizados e revisões sistemáticas de 

estudos realizados em humanos. 

Resultados e Discussão: Os estudos e 

artigos avaliados foram unânimes em 

comprovar e apontar que não existem 

quaisquer alterações renais secundárias na 

suplementação de creatina em doses 

adequadas ao peso e idade dos indivíduos. 

Considerações Finais:  Ficou comprovado 

através dos estudos e experimentos que a 

creatina não oferece risco a função renal se 

usada em doses adequadas a cada indivíduo 

cerca de 0,1 mg por kg corporal, as dúvidas 

que permanecem são relacionada aqueles 

indivíduos que possuem doença renal 

crônica se ainda sim podem usar o 

suplemento, o que cabe a experimentos 

futuros.  

Palavras-chave: Creatina. Suplementação. 

Repercussão. Renal. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS 

DE CAPSICUM SPP. UTILIZANDO-SE 

DESCRITORES PÓS-COLHEITA 
Eixo Temático: Manejo do Solo, Produção e 

Produtividade Agroindustrial e Conservação 

Ambiental 

Filipe Bittencourt Machado de Souza, 

fbmsouza@yahoo.com.br; Estéfani Ádria da 

Silva; Sarah Avelino Camargo; Ana Izabella 

Freire; Nícolas Oliveira de Araújo 

Introdução: O gênero Capsicum é 

constituído por um grupo altamente 

diversificado de pimentas originário dos 

trópicos, entre os quais destaca-se a espécie 

C. chinense. O seu alto valor ornamental e 

alimentar reside sobretudo na grande 

variabilidade de formatos, tamanhos, cores 

e atributos sensoriais. Dentre os atributos 

sensoriais, a pungência, a doçura e a 

presença de compostos bioativos em 

pimentas têm uma marcante influência na 

comercialização desse produto tanto na 

forma in natura quanto processada. 

Ademais, o conhecimento desses 

descritores pós-colheita pode ser usado 

como ferramenta em programas de 

melhoramento no desenvolvimento de 

novas variedades. Objetivos: Nesse 

contexto, diante da escassez de 

informações sobre a qualidade pós-colheita 

de acessos de pimenta, objetivou-se 

estimar variabilidade genética de caracteres 

quantitativos pós-colheita dos frutos de 

acessos de C. chinense. Metodologia 

(Materiais e Métodos): O experimento com 

trinta e nove genótipos de C. chinense do 

banco de germoplasma da Universidade 

Federal de Viçosa e da EMBRAPA foi 

conduzido no campo experimental da 

Agronomia do UNITPAC no ano agrícola 

2020/2021. Quatro descritores 

quantitativos foram avaliados: conteúdo de 

vitamina C, teor de sólidos solúveis e 

conteúdo de capsaicina. Na análise de 

agrupamento dos acessos adotou-se a 

distância Euclidiana sobre a qual empregou-

se o método de otimização de Tocher. A 

rede de correlação fenotípica foi 

empregada para identificar associações 

entre os caracteres de qualidade dos frutos 

e produção dos genótipos. Resultados e 

Discussão:  Não se identificou correlação 

significativa entre as variáveis estudadas.  O 

número de classes formadas variou de duas 

para vitamina C a sete para a produção. 

Através do método de Tocher, os acessos 

foram separados em 10 grupos, o que 

denota a existência de variabilidade entre 

os genótipos. Os caracteres selecionados 

foram importantes na caracterização dos 

acessos por apresentarem contribuições 

importantes na discriminação da 

divergência. Considerações Finais: A 

diversidade genética entre os acessos, com 

base nos caracteres físico-químicos e na 

produção, permite a escolha de materiais 

divergentes com potencial uso em 

programas de melhoramento. 

Palavras-chave: Pimenta. Melhoramento 

Genético. Pós-colheita. 
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VINAGRE DE MAÇÃ E MELHORIA DO PERFIL 

LIPÍDICO 
Eixo Temático: Qualidade de Vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Juliane Cristina Zanella, julianeczll@gmail.com; 

João Artur de Almeida Silveira, 

artur.di.almeida@gmail.com; Itallo Romero 

Marques Sobreira, italloromero93@gmail.com; 

Amanda Regina Carneiro Cazarotto, 

amandacarneirocazarotto@gmail.com; Cleuza 

Gabriella de Almeida Silveira, 

gabialmeida3003@gmail.com; Alessandra Paz 

Silverio, alessandra.silverio@unitpac.edu.br 

Introdução: A procura por substâncias 

naturais que melhorem a qualidade de vida 

é cada vez mais desejada pela população, 

porém é comum encontrar informações 

equivocadas sobre o assunto, o que pode 

resultar em consequências indesejáveis à 

saúde. O vinagre de maçã é uma dessas 

substâncias que vem sendo utilizada para 

emagrecimento e redução do colesterol e 

por isso é necessário um estudo para 

verificar a sua eficácia e aplicação. 

Objetivos: Verificar a eficácia do uso do 

vinagre de maçã na redução do perfil 

lipídico dos indivíduos e sua possível 

indicação como forma de tratamento 

alternativo. Metodologia (Materiais e 

Métodos): Foi realizada uma revisão de 

literatura a partir da busca em bases digitais 

de dados, utilizando o termo “vinagre de 

maçã” associado a sinônimos de perfil 

lipídico, como “colesterol”, “triglicerídeos” 

e “LDL”. Foram selecionados quinze artigos, 

do período de 2005 até 2021, os quais 

incluem meta-análises de ensaios clínicos 

randomizados e revisões sistemáticas de 

estudos realizados em humanos e animais. 

Resultados e Discussão: O vinagre de maçã 

é rico em compostos fenólicos, os quais são 

conhecidos por suas propriedades 

antioxidantes e hipolipemiantes. Em 

estudos feitos com animais, como ratos e 

coelhos, foi possível observar melhora 

significativa do perfil lipídico sérico quando 

houve ingestão de vinagre de maçã, o que 

mostra o efeito anti-hiperlipidêmico dessa 

substância. Nos estudos realizados com 

humanos, o vinagre de maçã foi capaz de 

reduzir significativamente as concentrações 

séricas de Colesterol Total (CT) e foi 

observada uma tendência de redução dos 

Triglicerídeos (TG) séricos. A redução de 

LDL-C sérico não apresentou efeito 

significativo, entretanto foi percebida uma 

melhora significativa no HDL-C sérico em 

estudos que recrutaram não diabéticos. 

Uma análise sistemática notou que o efeito 

sobre TG e CT foi mais notável quando as 

intervenções tiveram duração maior que 8 

semanas, com a ingestão do vinagre em 

uma dose ideal de 15ml/dia. Os efeitos 

colaterais do uso do vinagre de maçã, 

quando ingerido em quantidades 

recomendadas, parecem insignificantes. 

Considerações Finais: Usar vinagre de maçã 

como método alternativo e suplementar 

para melhorar o perfil lipídico, com redução 

do colesterol total e triglicerídeos, além do 

aumento do HDL-C, é eficaz e pode ser 

recomendado na dose de 15ml/dia por mais 

de 8 semanas, a fim de obter-se efeitos 

hipolipemiantes. 

Palavras-chave: Vinagre de maçã. Perfil 

lipídico. Efeito anti-hiperlipidêmico. 
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VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E 

AUTOPROVOCADA EM ARAGUAÍNA-TO, NO 

ANO DE 2018 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Alinne Katieny Macambira, 

alinne.macambira@gmail.com; Pedro Augusto 

Miamae Gondim, pedro_miamae@hotmai.com; 

Typhannie Coelho Borges Silva, 

typhannieborges1@gmail.com 

Introdução: Violência é o ato ou efeito de 

empregar força física e intimidação moral 

contra alguém (interpessoal) ou a si mesmo 

(autoprovocada). Esse, é um problema de 

toda a sociedade, e, portanto, deve ser 

discutido e analisado de forma integral. 

Sabendo disso, e tendo como base os 

princípios organizativos e doutrinários do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério 

da Saúde (MS) desenvolveu várias portarias 

e leis que obrigam quaisquer entidades de 

saúde a notificar os casos de violência que 

forem atendidos. Essas leis e portarias 

regulamentam como essa notificação deve 

ocorrer. Objetivo: Analisar e entender a 

epidemiologia dos casos de violência 

interpessoal e autoprovocada em 

Araguaína-TO, no ano de 2018. 

Metodologia (Materiais e Métodos): 

Estudo descritivo observacional realizado 

no município de Araguaína/TO com a 

população referida aos casos, notificados 

pelo SINAN, de violência interpessoal e 

autoprovocada de Araguaína/TO no ano de 

2018, obtidos do por meio da base de dados 

do DATASUS. A análise estatística foi de 

acordo com o banco de dados, obtidos no 

DATASUS, realizou-se um estudo descritivo 

observacional, pelo qual foram analisadas 

variáveis qualitativas e quantitativas, as 

quais serão explanadas a seguir. Resultados 

e Discussão: Toda pesquisa estatística tem 

como base um processo complexo de: 

coleta de dados, armazenamento em um 

banco de dados, o processamento desses 

dados e por último sua tabulação. Essa 

análise descritiva observacional processou e 

tabulou os dados sobre casos de violência 

interpessoal e autoprovocada no ano de 

2018, em Araguaína – TO e, portanto, 

conclui que: mulheres foram mais vítimas 

que homens; as maiores frequências em 

relação a escolaridade estão em 5ª a 8ª 

série completas e ensino médio completo, 

respectivamente; indivíduos de 15 a 29 anos 

foram mais vítimas; houveram mais casos 

no período de 18:00 horas às 23:59 horas; a 

maior frequência foi em residências; 

violência física foi mais comum; o meio de 

agressão mais utilizado foi por força 

corporal; muitas fichas não são preenchidas 

completamente, deixando o banco de 

dados incompleto, mas análise pode ser 

feito, sem problemas. Considerações Finais: 

Foi feita uma análise descritiva que 

delimitou os dados apontados no tópico 

anterior. Com isso, observaram-se dados de 

importância ímpar para criação de políticas 

pública que busquem diminuir os 

quantitativos de violência interpessoal e 

autoprovocada em Araguaína/TO. 

Palavras-chave: Violência, Araguaína, 

Epidemiologia, Saúde 
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CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM 

PROTETORES FACIAIS EM ODONTOLOGIA 
Eixo Temático: Qualidade de vida: Cuidado e 

Saúde, Saúde Coletiva e Saúde da Família 

Túlio Silva Rosa, t.sr69@hotmail.com; Ieda Bispo 

Fonseca, joao7171_@hotmail.com; Marina 

Fernandes de Sousa; Ana Cristina Alves da Silva; 

Fernanda Fresneda Villibor; Ana Lúcia Roselino 

Ribeiro, ana.ribeiro@unitpac.edu.br 

Introdução: A cavidade bucal é um 

ambiente que apresenta mais de 700 

espécies de micro-organismos catalogados, 

logo, um meio propício para a 

contaminação e infecção cruzada.  O uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e 

a sua adequada desinfecção são 

indispensáveis para o controle da cadeia 

asséptica no ambiente odontológico. 

Objetivos: Analisar por meio 

microbiológicos os protetores faciais (Face 

shield) após desinfecção e os protocolos de 

antissepsia utilizados em uma clínica-

escola. Materiais e Métodos: Para a 

realização do estudo, foram utilizados, 

aleatoriamente, 10 protetores faciais 

desinfectados, utilizando o Álcool 70%, por 

funcionários da limpeza da clínica-escola. 

Todos esses EPIs estavam armazenados no 

armário da clínica. A coleta, utilizando swab 

estéril embebido a soro fisiológico, 

aconteceu em 5 regiões do equipo 

estabelecidas, sendo: borda inferior (R1); 

região do centro (R2); borda superior (R3); 

alça direita (R4); e alça esquerda (R5). Após 

a coleta, os swabs contendo as amostras das 

regiões foram inoculados em caldo Brain 

Heart Infusion (BHI) e mantidos por 48 

horas em temperatura ambiente para a 

turvação do meio. Em seguida, foi pipetado 

100µl para placa de Petri contendo o meio 

de cultura Ágar nutriente. Após o 

crescimento microbiano em estufa 

bacteriológica em temperatura de 36,5 a 

37ºC por 24 horas, realizou-se o 

processamento das lâminas e a coloração 

Gram. Em seguida, avaliou as formas, 

arranjos e colorações visíveis na 

microscopia de imersão de 100x. 

Resultados e Discussão: Após a análises das 

placas de Petri, foi observado 100% de 

contaminação microbiológica nos 

protetores faciais, sendo confirmado a 

partir do crescimento microbiano e, tendo 

ainda, a confirmação dessa afirmativa com 

base na ausência de marcas bacterianas e 

fúngicas na placa controle. Dessa maneira, 

demonstra que mesmo esses EPIs terem 

passado pelo desinfetante Álcool 70%, esse 

não teve efeito significativo, visto que, 

todos mantiveram-se contaminados. 

Avaliados microscopicamente, os micro-

organismos mais presentes compreendem 

como Gram positivos, do gênero 

Staphylococcus, Streptocccus, Bacillus 

isolados e em cadeias e tétrades, sendo os 

dois primeiros os mais presentes em todas 

as lâminas das regiões avaliadas. 

Considerações Finais:  Desta forma, 

conclui-se que as superfícies dos protetores 

avaliados apresentavam contaminação 

microbiológico mesmo após desinfecção e 

armazenamento. Portanto, as medidas 

adotadas para o processamento de 

desinfecção dos protetores faciais, 

utilizando o álcool 70% como produto 

antisséptico, foram ineficazes. 
Palavras-chave: Álcool 70%. 

Contaminação. Desinfecção. EPI. 

Odontologia. 
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ANÁLISE DOS REGISTROS DE 

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO SISTEMA 

CIRCULATÓRIO NO ESTADO DO TOCANTINS, 

NO PERÍODO 2015-2019 
Eixo Temático: Epidemiologia e Serviços da 

Saúde 

Márcio Miranda Brito, 

marciombc@yahoo.com.br; IIzabela Alves 

Monteiro de Oliveira; Bruna Araújo da 

Conceição, bruna.araujo.7178@hotmail.com 

Introdução: No Brasil, as malformações 

congênitas são a segunda maior causa de 

mortalidade 

infantil, sendo as anomalias 

cardiovasculares a principal causa destes 

óbitos. Diante da importância do tema, 

diversos trabalhos foram realizados nos 

últimos anos, no Brasil, para a obtenção de 

dados que informassem a realidade da 

frequência dos eventos ligados aos defeitos. 

A realização, porém, destes estudos, em sua 

maioria, em centros de referência no 

tratamento da doença, pode levar a 

imprecisão dos dados, não retratando a 

frequência real na população. Este estudo 

foi elaborado, portanto, para ir de encontro 

a necessidade de estudos que utilizassem 

bases oficiais a respeito das malformações 

congênitas do sistema cardiovascular. 

Objetivos: Analisar a incidência de 
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malformações congênitas do sistema 

cardiovascular registradas nos sistemas de 

informações em saúde do estado do 

Tocantins, Brasil, no período de 2015 a 

2019. Metodologia (Materiais e Métodos): 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

transversal com análise quantitativa de 

dados sobre malformações congênitas do 

sistema circulatório no estado do Tocantins, 

obtidos nos seguintes sistemas nacionais de 

informação em saúde: Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 

Sistema de Informações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

no período de 2015 a 2019. Para tabulação 

e análise dos dados, as informações foram 

anexadas ao software Microsoft Office Excel 

Resultados e Discussão: No período 

analisado foram notificados 101 casos de 

recém-nascidos com malformações 

congênitas do aparelho circulatório ao 

SINASC, uma média de 20 casos/ano; o 

SIH/SUS possui registro de 205 crianças 

internadas, mediana de 35 dias de 

permanência; e o número de óbitos 

encontrados no SIM foi de 194 crianças 

menores de 1 ano. Diante destes resultados 

há indícios de uma expressiva 

subnotificação dos casos de cardiopatia 

congênita nos registros do SINASC, que 

podem estar associado às dificuldades no 

diagnóstico precoce, seja no período do 

pré-natal ou logo após o parto. 

Considerações Finais: Registros oficiais 

fidedignos e completos são fundamentais 

para um maior conhecimento sobre a 

situação das malformações 

cardiovasculares no estado e para o 

planejamento de políticas públicas que 

auxiliem no diagnóstico precoce dessas 

afecções, possibilitando melhor prognóstico 

para estes pacientes. 

Palavras-chave: Malformações congênitas. 

Sistema Cardiocirculatório. Sistemas de 

Informação. Epidemiológico. Descritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


