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43-SOG - Prevalência e estudo comparativo das alterações sistêmicas e/

ou uso de medicamentos em alunos de graduação

Tiago Augusto BECKER, Ana Caroline Sanches GARCIA,  

Michel SAAD NETO, Alessandra Marcondes ARANEGA

O objetivo desse trabalho foi analisar a prevalência das alterações sistêmicas, reações alérgicas 
e uso de medicamentos relatados por alunos do período integral e comparar com os resultados 
obtidos em alunos do curso noturno. Para isso analisou-se 83 prontuários preenchidos pelos 
próprios alunos durante atividade clínica-prática durante a aula de pré-operatório da disciplina de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Após análise quantitativa dos prontuários do integral 
e comparação dos dados obtidos do noturno, obteve-se, como resultados, que o sexo feminino é 
predominante, tanto no integral como no noturno, cuja prevalência do integral é 76,7%. Algumas 
alterações sistêmicas foram observadas em apenas 3,7% dos alunos do integral, ao contrário do 
noturno com ocorrência superior à 20%. Níveis discrepantes também ocorreram com relação 
à pressão arterial, uma vez que foram encontradas alterações em 26,67% dos graduandos do 
noturno, estando alguns dos alunos com valores limítrofes. Com relação aos alunos do integral, 
tais alterações foram detectadas em apenas 4,8%. As reações alérgicas atingiram aproximadamente 
43% dos alunos do integral e de forma bastante semelhante às dos alunos do noturno. A terapia 
medicamentosa foi relatada por 38% dos alunos do integral, sendo o contraceptivo o mais citado 
entre as mulheres. Concluiu-se que, com exceção das reações alérgicas e uso de medicamentos, 
foram pequenas as alterações sistêmicas e nos níveis da pressão arterial entre os alunos do curso 
integral diferindo com os dados obtidos entre os alunos do curso noturno.


